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راهنمای نگارش مقاالت

ً
از نویسندگان محترم ،تقاضا میشود از ارسال مقاالتی که مطابق شیوهنامه نیست ،خودداری فرمایند؛ صرفا مقاالتی در نوبت ارزیابی
قرار میگیرند که مطابق شیوهنامه نگاشته شده باشند.
ً
1. 1پذیـرش مقالـه صرفـا به صـورت الکترونیکـی و از طریـق سـامانۀ مجلـه ،بـه آدرس ،www.nameh-i-hikmat.journals.isu.ac.ir
انجـام میگیـرد .بدیـن منظـور ،بـا ورود بـه ایـن سـامانه ،گزینـۀ ثبت نـام را انتخاب کـرده و مراحـل مربـوط را انجام دهیـد .در نهایـت ،رمز
ورود بـه سـامانه ،بـه پسـت الکترونیـک شـما ارسـال میگـردد و شـما میتوانیـد به صفحـۀ اختصاصـی خود دسترسـی پیـدا کنید.
2. 2ارجاع منابع و مآخذ ،در متن مقاله در پایان نقلقول یا موضوع استفادهشده داخل پرانتز به شکل زیر آورده شود:
ّ
2-1222منابع فارسی( :نام خانوادگی مؤلف ،سال نشر ،جلد ،صفحه)؛ مثال( :حسینی ،1376 ،ج ،2ص.)83
ّ
2-2222منابع التین( :صفحه ،جلد ،سال نشر ،نام خانوادگی مؤلف)؛ مثال.)Plantinga, 1998, p.71( :
تکرار ارجاع یا اسناد مثل بار اول بیانشود و از کاربرد کلمات همان ،پیشین و )…,Ibid( ...خودداری شود.چنانچه از نویسندهای در یکسال بیش از یک اثر انتشار یافته باشد ،با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار ،از یکدیگر متمایز شوند.3. 3تمـام توضیحـات اضافی و همچنین ،معادل انگلیسـی اسـامی خـاص یا اصطالحـات (در صورت لزوم) بـا عنوان «یادداشـتها» ،در انتهای
متـن مقالـه آورده شـود (ارجاع و اسـناد در یادداشـتها مثل متن مقاله ،بـه روش درونمتنی (بند )2باشـد).
4. 4در پایان مقاله ،فهرست الفبایی منابع فارسی و التین (کتابنامه) بهصورت زیر ارائه شود (ابتدا منابع فارسی و عربی و سپس منابع التین)
ٔ
شماره جلد.
کتاب :نام خانوادگی ،نام نویسنده (تاریخ چاپ) ،نام کتاب ،نام مترجم ،محل انتشار :نام ناشر ،شمارۀ چاپ،
مثال :هارتناک ،یوستوس ( ،)1351ویتگنشتاین ،ترجمۀ منوچهر بزرگمهر ،تهران :انتشارات خوارزمی.
Nozick, Robert (1981), Philosophical Explanations, Oxford: Oxford University Press.
ٔ
مقاله مندرج در مجالت :نام خانوادگی ،نام نویسنده (سال انتشار)« ،عنوان مقاله» ،نام نشریه ،دوره نشریه ،شماره نشریه.
مثالّ :
موحد ،ضیاء (« ،)1376تمایزات مبنایی منطق قدیم و جدید» ،فصلنامۀ مفید ،دوره سوم ،ش .10
Shapiro, Stewart (2002), “Incompleteness and Inconsistency”, Mind, vol. 111.
ٔ
مقاله مندرج در مجموعه مقاالت یا دایرةالمعارفها :نامخانوادگی ،نام نویسنده (تاریخ چاپ)« :عنوان مقاله» ،در نام مجموعه ،نام ویراستار ،محل
ٔ
ٔ
انتشار :نام ناشر ،شماره چاپ ،شماره جلد.
ٔ
«فلسفه زبان در کراتیل افالطون» ،در مجموعه مقاالت همایش جهانی حکیم مالصدرا ،تهران :بنیاد حکمت
مثال :بینا مطلق ،محمود (،)1382
اسالمی صدرا ،جلد هفتم.
Rickman, H.P. (1972), “Dilthey”, in The Encyclopedia of Philosophy, Paul Edwards (ed), New York: Macmillan
Publishing Company.
5. 5چکیدهای حداکثر دارای  250واژه و دربردارندۀ عنوان و موضوع مقاله ،روش تحقیق و مهمترین نتایج و فهرستی از واژههای کلیدی (حداکثر
 7واژه) ،به طور جداگانه ضمیمۀ مقاله شود و در ذیل آن ،رتبه دانشگاهی ،دانشگاه محل خدمت ،آدرس دانشگاه و پست الکترونیکی نویسنده
قید گردد.
6. 6ترجمۀ انگلیسی عنوان مقاله ،چکیده و کلیدواژهها همراه مقاله ارسال گردد.
7. 7مقاله در کاغذ  A4با رعایت فضای مناسب در حاشیهها و میان سطرها ،در محیط ورد  2003یا  ،2010متن مقاله با قلم ( BLotus13التین
 )TimesNewRoman10و یادداشتها و کتابنامه ( BLotus12التین  )TimesNewRoman10حروفچینی شود.
8. 8عناوین (تیترها) با روش شمارهگذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوین فرعی مثل حروف از راست به چپ تنظیم شود.
9. 9حجم مقاله ،از  3000کلمه کمتر و از  8000کلمه بیشتر نباشد.
مقاله ارسالی نباید در هیچ ٔ
ٔ 10.10
مجله داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.
ٔ
ّ
11.11مقاله ارسالی نباید همزمان به سایر مجالت فرستاده شده باشد .الزم است نویسندگان محترم ،تعهدنامهای را مبنی بر عدم ارسال همزمان مقاله
به سایر نشریات ،با ذکر تاریخ امضا کرده تصویری از آن را برای مجله ارسال نمایند.
12.12در مقاالتی که چند نویسنده دارد ،الزم است در ضمن نامها ،نویسندۀ مسئول مقاله معرفی شود و پس از امضای همۀ نویسندگان ،تصویری
از آن برای مجله ارسال شود.
«13.13پژوهشنامۀ فلسفۀ دین» (نامۀ حکمت) ،در اصالح و ویرایش مقاله آزاد است.
14.14مقالۀ ارسالشده بازگردانده نمیشود.
کلیۀ حقوق مادی و معنوی برای مجلۀ پژوهشنامۀ فلسفۀ دین محفوظ است و آن دسته از نویسندگان محترمی که درصدد انتشار مقالۀ
منتشرۀ خود در مجلۀ پژوهشنامۀ فلسفۀ دین (نامۀ حکمت) ،در مجموعۀ مقاالت ،یا بخشی از یک کتاب هستند ،الزم است با ٔ
ارائه
درخواست کتبی ،موافقت مجله را اخذ نمایند.
مجلۀ پژوهشنامۀ فلسفۀ دین (نامۀ حکمت) ،عالوه بر پایگاه استنادی علوم جهان اسالم و پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ،در پایگاه
مجالت تخصصی نور ( )noormagsو پایگاه اطالعات نشریات کشور ( )magiranنیز نمایه میشود.
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چکیده
مسـئلۀ شـر یکـی از مهمتریـن مباحـث در حـوزۀ فلسـفۀ دیـن اسـت ،تـا حـدی کـه برخـی ایـن مسـئله را
پایـگاه و پناهـگاه الحـاد نامیدهانـد .نوشـتار حاضـر میکوشـد ،با اسـتناد به متون اصلـی ،روایتی خاص
از مسـئلۀ احتماال تـی شـر را مطابـق بـا تقریـر وسـلی سـمن بـه دقـت بیـان کنـد و نقدهـا و پاسـخهای
ارائ هشـده از سـوی خدابـاوران را در خصـوص آن طـرح نمایـد .در ایـن مسـیر ،ابتـدا مسـئله در چارچـوب
تفسـیر بسـامدی مورد بررسـی قرار گرفته و نحوۀ تحلیل سـمن از آن ،بر اسـاس نحوۀ اسـتفادۀ او از قضیۀ
بیـز ،تحلیـل خواهـد شـد .سـمن بـر مـدار طرحـی ریاضیاتـی ،احتمـال وجـود خداونـد را بـر اسـاس روابـط
ـرد خـود را الحـاد تجر بـی مینامـد .در ایـن
موجـود در قضیـۀ بیـز انـدک تشـخیص میدهـد و ایـن رویک ِ
گونـه از الحـاد بناسـت احتمـال وجـود عاملـی هوشـمند در آفرینـش نفـی شـود و انـدک تشـخیص داده
قتـر مسـئلۀ بسـامدی
شـود .در ادامـه ،تحلیـل بـروس رایشـنباخ از روش سـمن و تلاش او بـرای تقریـر دقی 
مطـرح شـده و سـپس بـه نقدهـای وارد بـر مسـئلۀ بسـامدی شـر پرداختـه خواهـد شـد .ایـن نقدهـا بـه طـور
عمـده در قالـب نقـد روش تحلیـل بسـامدی و نقـد نتایـج حاصـل از آن طبقهبنـدی شـده اسـت .در
دسـتۀ نخسـت ،از دیدگاههای الوین پلنتینگا در نقد روش مبتنی بر بسـامد احتماالتی اسـتفاده شـده
اسـت .دومین گروه از انتقادات به مسـئلۀ بسـامدی شـر نیز با نظر به تحلیل رایشـنباخ از رویکرد سـمن
و انتقـادات کارترایـت صـورت پذیرفتـه اسـت.
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مقدمه
نسـبت میان شـرور عالم و صفات خداوند/حقیقت از دیرباز با عنوان مسـئلۀ شـر 1یا برهان مبتنی
بر شـر 2مورد توجه متألهان و اندیشـمندان قرار گرفته اسـت .اسـاس این مسـئله و تحلیلهای مرتبط
بـا آن بـر وجـود نوعـی ناسـازگاری (اعـم از منطقـی یـا احتماال تـی) میـان وجـود خداونـد یـا برخـی از
صفات او با شـرور عالم اسـتوار اسـت .البته پاسـخ مشـخص و صریح به پرسـش از چیسـتی مسئلۀ
شـر بسـیار دشـوار اسـت ،چراکه در مواجهه با این مسـئله ،خود را نه در برابر مسـئلهای خاص ،بلکه
در برابـر خانـوادهای از مسـائل خواهیـم یافـت کـه از طر یـق مجموعـهای از شـباهتها و تفاوتهـا بـا
ـقف تعریفـی مشـخص و واحـد بسـیار دشـوار،
یکدیگـر ارتبـاط مییابنـد ،و جمـع کـردن آنهـا ز یـر س ِ
بلکه ناممکن اسـت ( .)Van Inwagen, 2006, p. 4از این رو ،برای اتخاذ رویکرد تحلیلی مناسـب
در مـورد ایـن مسـئله ،ضـروری اسـت گونهشناسـی دقیقـی از روایـات متفـاوت آن صـورت پذیـرد .بـر
ایـن اسـاس ،میتـوان بـرای طبقهبنـدی و گونهشناسـی انـواع مسـئلۀ شـر ،آنهـا را بـر مبنـای تصویـری
کـه از خداونـد در مسـئله مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد ،تعر یـف و معنایـی کـه از شـر مـراد میشـود ،و
نحـوۀ طـرح و صورتبنـدی مسـئله تقسـیم کـرد.
مسـئلۀ شـر در نسـبت بـا تصویـر خداونـد یـا واقعیـت نهایـی صورتبندیهـای گوناگونـی
مییابـد .در نـگاه اولیـه ،واقعیـت یـا حقیقـت نهایـی بـه دو گونـۀ متشـخص و غیرمتشـخص
قابـل تقسـیم اسـت .بـه طـور طبیعـی صورتبنـدی مسـئلۀ شـر در نسـبت بـا حقیقـت متعالـی
ً
نامتشـخص ،اساسـا بـه گونـهای دیگـر و متفـاوت بـا مباحـث سـنت ابراهیمـی ارائـه میشـود و معنـا
و پاسـخهای متفاوتـی را در پـی خواهـد داشـت .حقیقـت نهای ِـی متشـخص نیـز خـود بـه دو گونـۀ

خـدای متشـخص (واحـد) و خدایـان متشـخص قابـل تقسـیم اسـت .طراحـی مسـئلۀ شـر بـر اسـاس
یهـای متفاوتـی چـون ثنویـت ،مانویـت،
تصویـر غیرتوحیـدی از خـدای متشـخص بـه صورتبند 
نهـای شـرکآمیز میانجامـد ،کـه بـا انتسـاب شـرور و خیـرات عالـم بـه پایگاههـای متعـال و
و آیی 
متفـاوت پاسـخهای خـاص خـود را در توجیـه شـرور عالـم تولید میکنند .واضح اسـت که علیرغم
تهـای پژوهشـی ،هیـچ یـک از ایـن مسـائل بـه آنچـه در سـنت ابراهیمـی با عنوان مسـئلۀ شـر
جذابی 
مـورد توجـه قـرار دارد نخواهنـد انجامیـد .از سـوی دیگـر ،تصو یـر خـدای واح ِـد متشـخص نیـز بـه دو
گونـۀ خـدای دارای صفـات سـهگانۀ علـم ،قـدرت ،و خیـر مطلـق و حالـت (یـا حـاالت مقابـل آن)
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قابـل طبقهبنـدی اسـت .در اینجـا نیـز حـذف یـا تضعیـف یکـی از صفـات سـهگانه ،صورتبنـدی و
یتـوان در الهیـات پویشـی
پاسـخهای ممکـن بـه مسـئله را تغییـر میدهـد ،کـه نمونـۀ آشـکار آن را م 
مشـاهده کـرد .بـا ایـن حـال ،آنچـه در جهـان فکـری و دینی امروز تحت عنوان مسـئلۀ شـر مورد توجه
و بحـث قـرار میگیـرد ،بـر تصو یـر خـدای متشـخص و دارای صفـات سـهگانۀ مذکـور اسـتوار اسـت.
در کنـار تصویـر از خداونـد ،تعییـن مـراد از مفهوم شـر نیز در این مسـئله بسـیار سرنوشتسـاز
ً
اسـت .تحلیـل عدمـی از شـر بـه طـور طبیعـی پاسـخهای اساسـا متفاوتـی را در قیـاس بـا تحلیـل
وجـودی میطلبـد .مداخلـۀ ارادۀ عام ِـل مختـار نیـز شـرور را بـه دو دسـتۀ عمـده تقسـیم میکنـد،
کـه مطابـق رأی مشـهور ،شـرور طبیعـی (بـدون دخالـت عامـل مختـار) و اخالقـی (بـا دخالـت عامـل
ً
یشـوند .بـا ایـن حـال ،برخـی متفکـران تمامـی شـرور را اساسـا بـه شـرور اخالقـی
مختـار) نامیـده م 

بازمیگرداننـد (پلنتینـگا ،1376 ،ص  ،)111و البتـه حالـت مقابـل آن نیـز قابـل تصـور اسـت.
مسـئلۀ شـر از نظـر نحـوۀ صورتبنـدی و اسـتدالل نیـز دارای گونههایـی متفـاوت اسـت .در
نگاهـی کلـی ،مسـئلۀ شـر بـه دو نـوع وجـودی یـا نظـری قابـل تقسـیم اسـت .در مسـئلۀ وجـودی شـر،
خداونـد دارای صفـات
سـخن نـه بـر سـر تحلیـل نظـری در بـاب سـازگاری یـا عـدم سـازگاری وجـود
ِ
سـهگانه بـا شـرور عالـم ،بلکـه بـر سـر نحـوۀ مواجهۀ وجـودی فرد با شـرور ،فجایـع ،و رنجهای بیشـمار
نشـناختی ،یا اخالقی نیز مشـهور اسـت،
عالم اسـت .این مسـئله ،که به مسـئلۀ دینی ،عملی ،روا 
بـر حوزههایـی چـون تأثیـر شـرور بـر حـاالت وجـود و زیسـت فـرد ،نحـوۀ مواجهـۀ او بـا آنها ،و مـواردی از
ً
ایـن دسـت متمرکـز اسـت ( .)Peterson, 1998, p. 111در مقابـل ،مسـئلۀ نظـری عمدتـا بـا رویکردی
ذهنی-نظـری بـا موضـوع مواجـه شـده ،و موافقـان و مخالفـان وجود خداوند در دو سـوی این منازعه
میکوشـند ،بـا ارائـۀ دالیـل مناسـب ،درسـتی دیـدگاه خـود (تئودیسـه) یـا نادرسـتی دیـدگاه رقیـب
(دفاعیـه) را آشـکار سـازند.
در چارچـوب مسـئلۀ نظـری ،خدانابـاوران از دو طریـق کوشـیدهاند ناسـازگاری شـرور عالـم
را بـا وجـود خداون ِـد دارای صفـات سـهگانه بـه اثبـات رسـانند .در گونـۀ نخسـت (کـه شـکل اصلـی
و باسـتانی مسـئلۀ شـر بـا آن مرتبـط اسـت) ،وجـود خداون ِـد دارای صفـات سـهگانه بـا شـرور جهـان
ناسـازگاری و تناقـض منطقـی دارد .در کنـار ایـن رویکـرد ،رشـد روشهـای علمـی و اسـتقرایی در
جهـان جدیـد ،در کنـار پاسـخهای کوبنـدۀ متألهـان بـه مسـئلۀ منطقـی شـر ،رویکـرد نوینـی را بـر
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اسـاس بهرهگیـری قرینهای/احتماال تـی از شـرور بـرای اثبـات نامحتمـل بـودن وجـود خداونـد شـکل
داده اسـت .بـه بیـان دیگـر ،در مسـئلۀ منطقـی ،نـزد کسـانی چـون مکـی ،وجـود خداونـد بـا نـگاه بـه
شـرور عالـم محـال منطقـی اسـت .امـا گسـترش دیـدگاه علمـی ،دلیلگـرا ،و احتماالتـی بـه طراحـی
صورتبنـدی دیگـری از ایـن مسـئله انجامیـده اسـت کـه در آن ،بـا آن کـه وجـود خداونـد در نسـبت
بـا شـرور عالـم محـال نبـوده و ناسـازگاری ذاتـی میـان صفـات خداونـد و شـرور عالـم مـورد بحـث
یسـازند .ایـن رویکـرد بـه گونـهای از
نیسـت ،شـرور قرینههایـی هسـتند کـه وجـود او را نامحتمـل م 
خدانابـاوری میانجامـد کـه وسـلی سـمن آن را الحـاد تجر بـی 3نامیـده اسـت .البتـه در مقابـل ایـن
رویکـرد برخـی متألهـان نیـز از خدابـاوری تجر بـی 4سـخن گفتهانـد.
یتـوان گون ههـای بسـیار متنوعـی از مسـئلۀ شـر را طراحـی کـرد .در
بـر اسـاس ایـن نـکات م 
نوشـتار حاضر ،با اسـتفاده از تلقی عام شـر ،کاربرد خداوند در معنایی متشـخص و دارای صفات
سـهگانه و صورتبنـدی مسـئله در چارچـوب نظـری و احتماال تـی بـه مسـئلۀ بسـامدی شـر در مقـام
یکـی از گونههـای نو یـن ایـن مسـئلۀ کهـن پرداختـه خواهـد شـد.

 .1مسئلۀ احتماالتی/بسامدی شر
مسـئلۀ احتماال تـی شـر یکـی از صورتبندیهـای جدیـدی اسـت کـه پـس از افـول سـتارۀ اقبـال
مسـئلۀ منطقـی شـر ،بـر اثـر پاسـخهای متألهان ،برای نفی وجـود خداوند متشـخص و دارای صفات
سـهگانه طـرح شـده اسـت ( .)Peterson, 1998, p. 47ایـن مسـئله بـر احتمـاالت اسـتوار اسـت ،کـه
یکـی از حوزههـای پراهمیـت دانـش ریاضیـات در نسـبت بـا علـوم و از جملـه در نسـبت بـا مباحـث
فلسـفی و الهیاتـی اسـت .احتمـال در سـادهترین تعر یـف بیـان نسـبتی اسـت کـه تحقـق امـری را
در نسـبت بـا امـری دیگـر مـورد سـنجش قـرار میدهـد .بـه طـور مثـال ،بـا پرتـاپ تاسـی شـشوجهی،
حاالت ممکن
احتمال ظاهر شـدن عدد شـش بیانگر نسـبت میان یکی از حاالت ششـگانه با کل
ِ
یشـود .بـه طـور مشـابه ،احتمـال ظاهـر شـدن دو شـش در پرتـاب
اسـت ،کـه بـا  1/6نمایـش داده م 
ـاالت ممکـن اسـت
همزمـان دو تـاس ،بیانگـر نسـبت میـان یکـی از حـاالت سیوششـگانه بـا کل ح ِ
یشـود .بـر ایـن اسـاس فیلسـوف خدانابـاور بـا نظـر بـه دو گـزارۀ
کـه بـا  1/36نشـان داده م 
خداوند عالم مطلق ،قادر مطلق ،و خیر محض وجود دارد.
1. 1
ِ
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[2. 2مقادیری از] شر در عالم وجود دارد.
بـر ایـن بـاور اسـت کـه بـا لحـاظ نمـودن [حجـم و مقـدار] شـرور عالـم ،و در نسـبت بـا آن ،احتمـال
وجـود خداونـد انـدک اسـت .بـه بیـان دیگـر ،در مسـئلۀ احتماال تـی او میکوشـد نشـان دهـد کـه بـا
تحلیـل دو گـزارۀ فـوق نسـبت )) P((1)/(2کمتـر از  1/2خواهـد بـود.
تاکنـون صورتبندیهـای گوناگونـی از ایـن مسـئله ارائـه شـده و مـورد تحلیـل و نقـد
خداباوران قرار گرفته است که مسئلۀ بسامدی شر یکی از آنهاست .اما پیش از بررسی محاسبات
یهـای مرتبـط بـا گزار ههـای فـوق و تأثیـرات الهیاتـی آنهـا ،بایـد دقـت نظـری بیشـتری در مـورد
و داور 
ماهیـت رابطـۀ میـان  Aو  Bدر ) P(A/Bو در نتیجـه معنـای دقیـق ایـن رابطـه صـورت پذیـرد .در
ایـن بـاره ،میـان صاحبنظـران ،سـه رویکـرد منطقـی ،شـخصگرا ،و بسـامدی مـورد بحـث و توجـه
بیشـتری قـرار گرفتهانـد .در تفسـیر منطق ِـی رابطـۀ احتماال تـی ،ایـن نسـبت نوعـی رابطـۀ شـبهمنطقی

اسـت کـه بحـث از تضمـن و مالزمـت منطقـی در محـور آن قـرار دارد .تفسـیر شـخصگرایانه بیـان
ـاور شـخصی فـرد بـه احتمـال وقـوع یـا صـدق یـک گـزاره در نسـبت بـا گـزارهای دیگر اسـت .و
درجـۀ ب ِ
در تفسـیر بسـامدی ،که در نوشـتار حاضر مورد توجه قرار خواهد گرفت ،نسـبت احتماالتی بازتابی
از بسـامد یـا تعـداد تکـرار رخـداد یـا ظهـور شـیئی خـاص از یـک مجموعـه در نسـبت بـا تعـداد تکـرار
رخـداد یـا ظهـور شـیئی خـاص از مجموعـهای دیگـر اسـت (.)Plantinga, 1979, p. 15
ْ
در حقیقـت ،در تفسـیر بسـامدی ،احتمـال یـک نسـبت یـا مقـدار اسـت کـه تکـرار رخـداد
یـا مشـخصهای خـاص را در نسـبت بـا طبقـهای از اشـیاء و موجـودات کـه بـه آنهـا تعلـق دارد نشـان
میدهـد ( .)Peterson, 1998, p. 55بـا ایـن حـال ،کار بـرد ایـن تفسـیر در مـورد گزارههـا و نسـبت آنهـا
بـا یکدیگـر همچنـان در هالـهای از ابهـام اسـت )1( .و ( )2هـر دو گـزاره هسـتند و طبقـۀ خاصـی از
ـرد تکرارمحـوری در
اشـیا یـا رخدادهـا را تشـکیل نمیدهنـد .از ایـن رو ،معنـای کار بـرد چنیـن رویک ِ
مسـئلۀ بسـامدی چنـدان روشـن نیسـت .البتـه میتـوان ،بـا نظـر بـه جهانهـای ممکـن ،ایـن رابطـه
ـورت رابطـۀ )) P((1)/(2بیـان تعـداد جهانهایـی باشـد کـه
را بـه گونـهای تعبیـر کـرد کـه در آن ص ِ
( )1در آنهـا صـادق اسـت ،و مخـرج آن بیـان تعـداد جهانهایـی کـه ( )2در آنهـا صـادق اسـت.
امـا ایـن تفسـیر نیـز بـا دشـوار یهای خـاص خـود مواجـه خواهـد بـود .بـر ایـن اسـاس و بـرای یافتـن
صورتبنـدی دقیقتـری از مسـئلۀ بسـامدی شـر ،بررسـی روایـت وسـلی سـمن از ایـن مسـئله بسـیار
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سـودمند اسـت ،کـه او در آن میکوشـد چارچو بـی بـرای ارائـۀ برهانـی احتماالتی/بسـامدی علیـه
وجـود خداونـد ارائـه کنـد.

 .2تقریر سمن و رایشنباخ از مسئلۀ بسامدی شر
وسـلی سـمن در مقالـهای تحـت عنـوان «علـم و دیـن :نگاهـی نویـن بـه گفتگـوی هیـوم» ()1978
بـه طـرح چارچو بـی بـرای اسـتفاده از قواعـد احتمـاالت علیـه وجـود خداونـد میپـردازد .البتـه مقالـۀ
ً
سـمن اساسـا بـا هـدف بررسـی کتـاب گفتگـو در بـاب دیـن طبیعـی هیـوم و بـا تمرکـز بـر برهـان نظـم
نگاشـته شـده و در مـورد مسـئلۀ شـر بـه اشـاراتی گـذرا بسـنده کـرده اسـت .بـا ایـن حـال ،مسـئلۀ
ً
بسـامدی شـر را ،بـه دالیلـی موجـه ،عمدتـا بـه ایـن مقالـه بازمیگرداننـد .بـروس رایشـنباخ نیـز ،در
کتـاب خـود بـا عنـوان مسـئلۀ شـر و خـدای خیـر ( ،)1982ایـدۀ سـمن را در نسـبت بـا مسـئلۀ شـر
بازسـازی کـرده اسـت ،کـه در ادامـه بـه ایـن صورتبنـدی نیـز پرداختـه خواهـد شـد.
سـمن بحـث خـود را بـا طـرح مفهـوم خدابـاوری تجر بـی آغـاز میکنـد .از دیـد او ،خدابـاوری
تجر بـی رویکـردی اسـت کـه در آن وجـود خداونـد بـه عنـوان فرضیـهای علمـی در نظـر گرفتـه شـده و
سـپس از طر یـق ارائـۀ مجموعـهای از دالیـل مبتنـی بـر مشـاهده بـه اثبـات میرسـد (Salmon, 1978,
ً
یتـوان در برهـان نظم یافت ،که مقالۀ سـمن اساسـا
ـرد پسـینی را م 
 .)p. 143بهتر یـن نمونـۀ ایـن رویک ِ
بـه هـدف نقـد آن نگاشـته شـده اسـت .در حقیقـت ،او بـا پذیـرش حقانیـت ایـن روش بـر ایـن بـاور
اسـت کـه فرضیـۀ وجـود خداونـد از دالیـل و شـواهد کافـی برخـوردار نیسـت و مهمتـر آن کـه میتوان،
بـا تکیـه بـر شـواهد ،عکـس آن را بـه اثبات رسـاند .سـمن بـرای تقریر رویکـرد خویش از قضیـۀ بیز بهره
میگیـرد.
قضیۀ بیز ،که توسـط توماس بیز ( )1761-1701ارائه شـده اسـت ،روشـی نیرومند در تحلیل
احتماال تـی اسـت کـه مطابـق آن میتـوان احتمـال وقـوع یـک پیشـامد را در نسـبت بـا احتمـال وقـوع
پیشـامدی دیگـر محاسـبه کـرد .ایـن قضیـه نتیجـۀ بنیادیـن و منسـجم کار بـرد قواعـد حسـاب
احتمـاالت اسـت ،و بـا آن کـه کار بـرد عـام آن در خصـوص فرضیـات علمـی موضـوع مباحثـات
نظـری قـرار دارد ،امـا بسـیاری از متفکـران معاصـر ،با پذیرش اعتبار این قضیـه ،آن را در تحلیلهای
خـود بـه کار بسـتهاند (.)Salmon, 1978, p. 147
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شتـر در مقالـهای بـا عنـوان «تفسـیر بسـامدی و احتماالت پیشـین» به دالیل
البتـه سـمن پی 
و نحـوۀ کار بـرد قضیـۀ بیـز در تعییـن احتمـال مرتبط با نظریات پرداخته اسـت .در این مقاله ،سـمن
میکوشـد روشـی را بـرای تعییـن احتمـال نظر یـات علمـی در چارچـوب تفسـیر بسـامدی ارائـه کنـد.
او بـر ایـن بـاور اسـت کـه اسـتنتاج مـورد اسـتفاده در فرآینـد نفـی و اثبـات نظریات علمـی قابل تقلیل
بـه گونـهای از اسـتنتاج اسـتقرایی نیسـت ( )Salmon, 1953, p. 45و بـه همیـن سـبب اسـتفاده از
قضیـۀ بیـز را پیشـنهاد میکنـد .از دیـد او ،میتـوان قضیـۀ بیـز را بـه صـورت شـبکهای درک کـرد که در
آن نظر یـات سـطرهای افقـی شـبکه و هـر یـک نمایانگـر نظر یـهای خاص هسـتند .مشـاهدات مرتبط
بـا هـر یـک از ایـن نظر یـات (در نفـی یا اثبات) عناصر این سـطور را تشـکیل میدهند .بر این اسـاس،
بـا نظـر بـه مجمـوع سـطور منـدرج در قضیـه و مشـاهدات مرتبـط بـا آنهـا به صـورت عمـودی ،میتوان
میـزان احتمـال بسـامدی مجمـوع را محاسـبه کـرد (.)Salmon, 1953, p. 45
سـمن در مقالـۀ «علـم و دیـن» میکوشـد تبیینـی خـاص از برهـان نظـم را بـر مبنـای قضیـۀ
بیـز ارائـه کنـد و ،بـا تحلیـل ایـن صورتبنـدی ،درسـتی برهـان نظـم را نفـی کنـد .مطابق تقریر سـمن،
ا گـر  Aمجموعـۀ امـوری باشـد کـه بـه وجـود میآینـد B ،مجموعـۀ امـوری باشـد کـه در آنهـا نوعـی
هوشـمندی عمـل میکنـد (محصـول نوعـی هوشـمندی هسـتند) ،و  Cمجموعۀ اموری باشـد که در
یتـوان نسـبتهای احتماال تـی مرتبـط بـا قضیـۀ بیـز را بدین
آنهـا نظمـی آشـکار شـده اسـت ،آنـگاه م 
شـکل تعر یـف کـرد:
) :P(B/Aاحتمال آن که امر به وجود آمده محصول نوعی هوشمندی باشد.
) :P( /Aاحتمال آن که امر به وجود آمده محصول نوعی هوشمندی نباشد.
) :P(C/A&Bاحتمـال آن کـه امـر بـه وجـود آمـده توسـط هوشـمندی گونـهای از نظـم را
آشـکار کنـد.
) & :P(C/Aاحتمـال آن کـه امـر بـه وجـود آمـده توسـط عاملـی غیـر از هوشـمندی
گونـهای از نظـم را آشـکار کنـد.
) :P(B/A&Cاحتمـال آن کـه امـر بـه وجـود آمـدهای کـه آشـکارکنندۀ نظـم اسـت
محصـول نوعـی هوشـمندی باشـد.

 60پژوهشنامۀ فلسفۀ دين (نامۀ حكمت) ،سال سیزدهم ،شمارۀ دوم ،پاییز و زمستان  ،1394پياپی 26

ـان بـه وجـود آمـده و منظـم
حـال م 
یتـوان مطابـق قضیـۀ بیـز ،P(B/A&C) ،یـا احتمـال آن کـه جه ِ
فعلـی مصنـوع خالقـی هوشـمند باشـد ،را از طریـق رابطـۀ ز یـر محاسـبه کـرد:

از دیـد سـمن ،فـرد باورمنـد بـه برهـان نظـم بایـد بـه نحـو پسـینی ثابـت کنـد کـه مقـدار)P(B/A&C
در معادلـۀ فـوق دسـتکم از  1/2بیشـتر اسـت .او خـود بـر ایـن عقیـده اسـت کـه اثبـات چنیـن امـری
ممکـن نیسـت و در مقابـل میکوشـد تـا از طر یـق تحلیـل نسـبتهای پایـۀ ایـن معادلـه نشـان دهـد
جهان منظـم فعلی مصنوع
کـه مقـدار ) P(B/A&Cکمتـر از  1/2اسـت و در نتیجـه احتمـال ایـن که
ِ
خالقـی هوشـمند باشـد کمتـر از فـرض مقابـل آن اسـت.
ً
در قضیـۀ بیـز معمـوال ) P(B/Aو ) P( /Aاحتمـاالت پیشـین P(C/A&B) ،5و
) & P(C/Aاحتماالت مشابهت 6و ) P(B/A&Cاحتمال پسین 7نامیده میشود.
ایـن مباحـث بـر اصـول پذیرفت هشـدۀ (یا دسـتکم به طـور عمومـی پذیرفتهشـدۀ) ریاضیاتی
اسـتوار اسـت ،و بحـث اصلـی سـمن از ایـن نقطـه و بـا تحلیـل مقادیـر هـر یـک از ایـن احتمـاالت بـا
هدف یافتن مقدار احتمال پسـین آغاز میشـود .سـمن ،در تحلیل احتماالت مشـابهت ،احتمال
ایـن را کـه ام ِـر منظـم محصـول نوعـی هوشـمندی باشـد ،یـا ) P(C/A&Bرا ،بـه طـور طبیعـی بـاال
میدانـد ،هرچنـد احتمـال انـدک مقابـل آن ،یـا همـان ) & ،P(C/Aرا نیـز شایسـتۀ توجـه میدانـد.

امـا اصلیتریـن عامـل در بحـث او مقـدار احتمـاالت پیشـین اسـت .سـمن ،بـر اسـاس تحلیـل هیوم
تشـناختی ،غر یـزی ،مکانیکـی و طراحـی هوشـمند را بـرای
در گفتگـو ،چهـار منشـأ یـا علـت زیس 
وقـوع امـور و معلولهـا بـه رسـمیت میشناسـد ( .)Salmon, 1978, p. 150و ضمـن طـرح ایـن مدعـا
کـه علیـت مکانیکـی بـه تنهایـی بیـش از سـه عامـل دیگـر در پدید آمدن جهـان مؤثر اسـت ،احتمال
ایـن کـه جهـان تحـت تأثیـر عاملـی هوشـمند بـه وجـود آمـده باشـد (هوشـمندی در پیدایـی آن عمل
کـرده باشـد) را انـدک میدانـد ( .)Salmon, 1978, p. 152یـا بـه بیـان دیگـر:
)P(B/A)<P( /A
ـری تمامـی علتهـای ممکـن امـور ،احتمـال ایـن را کـه
در حقیقـت سـمن بـا تحلی ِـل نظ ِ
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جهان محصول نوعی هوشـمندی باشـد در برابر فرض مقابل که بر سـه منشـأ دیگر اسـتوار اسـت به
طـور طبیعـی انـدک میدانـد و ،بـا چنیـن ارزیابـیای و بـر اسـاس محاسـبۀ ریاضـی ،مقـدار احتمـال
پسـین در فرمـول بیـز ،یعنـی ایـن کـه نظ ِـم جهـان محصـول خالقـی هوشـمند باشـد ،کمتـر از 1/2
خواهـد بـود.
البتـه ،چنـان کـه اشـاره شـد ،سـمن بـه طـور مسـتقیم در پـی پرداختـن به مسـئلۀ شـر نیسـت
و صفـات اخالقـی مـورد توجـه خدابـاوران از جملـه خیر یـت محـض را مـورد توجـه قـرار نمیدهـد .بـا
ایـن حـال ،او بـه ایـن نکتـه اشـاره دارد کـه هرچنـد دخالـت دادن مسـائل اخالقـی ،از جملـه صفـت
یگـذارد ،امـا بـر روابـط مشـابهت آشـکارا
خیر یـت محـض ،بـر بخشهایـی از قضیـۀ بیـز تأثیـری نم 
خداوند هوشـمند
تأثیرگذار اسـت ( ،)Salmon, 1978, p. 155و مقدار آنها را به زیان احتمال وجود
ِ
و خیـر محـض کاهـش میدهـد .او بـا نقلقولهایـی از کتـاب هیـوم مـوارد دیگری را نیـز در خصوص
مسـئلۀ شـر ذکـر میکنـد کـه البتـه ارتبـاط مسـتقیمی بـا مسـئلۀ بسـامدی ندارند.
سـمن شـیوۀ اسـتداللی خود را الحاد تجربی مینامد ( .)Salmon, 1979, p. 101او البته از
دشـوار یهای چنیـن نامگـذار یای بـه خوبی آ گاه اسـت و با اشـاره به مباحث انتقـادی کارترایت
تمایـز میـان رویکـرد اسـتقرایی و تجر بـی را نیـز مـد نظر قرار میدهد .سـمن به این نکته اشـاره میکند
کـه هـدف از کار بـرد قضیـۀ بیـز نفـی هـر نـوع طراحی هوشـمند در پیدایش امور نیسـت ،بلکـه او منکر
لهـا ،سـتارگان ،و کهکشـانها اسـت (Salmon,
طراحـی هوشـمندانه در نسـبت بـا ات مهـا ،مولکو 
 .)1979, p. 101از نـگاه او ،نفـی عامـل هوشـمند در پیدایـی چنیـن امـوری نه بر اسـتنتاج اسـتقرایی
شهـای تجر بـی متعـدد (در چارچـوب علم جدید) اسـتوار اسـت ،که نفـی آنها در
صـرف کـه بـر آزمای 
عصـر حاضـر ناممکـن و توجیهناپذیـر اسـت (.)Salmon, 1979, p. 102
بـروس رایشـنباخ -کـه البتـه خـود فیلسـوفی خدابـاور اسـت -کوشـیده تـا کاربـرد قضیـۀ بیـز
ً
را کـه نـزد سـمن ارتبـاط مسـتقیمی بـا مسـئلۀ بسـامدی شـر نمییابـد ،مسـتقیما در نسـبت بـا وجـود
خداوند و شـرور عالم بازسـازی کند .او برای دسـتیابی به این هدف ،نخسـت به تحلیل معنایی
دقیـق قضیـۀ بیـز میپـردازد .بـر اسـاس تحلیـل او ،در رابطـۀ
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میتوان نسبتهای اساسی قضیۀ بیز را به صورت زیر تحلیل کرد:
) :P(B/Aاحتمـال پیشـین آن کـه فرضیـۀ اصلـی صـادق باشـد ،در نسـبت بـا دلیـل
زمینـهای
) :P( /Aاحتمـال پیشـین آن کـه فرضیـۀ اصلـی صـادق نباشـد ،در نسـبت بـا دلیـل
زمینـهای
) :P(C/A&Bاحتمـال آن کـه معلـول خـاص مشـاهده شـود ،در نسـبت بـا دلیـل
زمینـهای و صـدق فرضیـۀ اصلـی
) & :P(C/Aاحتمـال آن کـه معلـول خـاص مشـاهده شـود ،در نسـبت بـا دلیـل
زمینـهای و عـدم صـدق فرضیـۀ اصلـی
) :P(B/A&Cاحتمـال پسـین آن کـه فرضیـۀ اصلـی صـادق باشـد ،در نسـبت بـا دلیـل
زمینـهای و ایـن امـر کـه معلـول خـاص مشـاهده شـده اسـت.
بـه طـوری کـه در آن  Bفرضیـۀ اصلـی A ،دلیـل زمینـهای ،و  Cمعلـول خـاص اسـت (Reichenbach,
.)1982, p. 26
بـرای روشـنتر شـدن چارچـوب مـورد نظـر رایشـنباخ ،بایـد اسـتفادۀ او از ایـن صورتبنـدی
را در مسـئلۀ احتماالتی/بسـامدی تحلیـل کـرد .او بـرای سـهولت کار ،تحلیـل خـود را بـه شـرور
طبیعـی محـدود کـرده اسـت .در ایـن تقر یـر ،نسـبتهای احتماال تـی مسـئلۀ شـر مرتبـط بـا قضیۀ بیز
بـه صـورت ز یـر ارائـه میشـوند:
) :P(G/Nاحتمـال آن کـه خداونـد عالـم مطلـق ،قـادر مطلـق ،و خیـر محـض وجـود
داشـته باشـد ،در نسـبت بـا سـاختار و شـرایط ایـن جهـان
) :P( /Nاحتمـال آن کـه خداونـد عالـم مطلـق ،قـادر مطلـق ،و خیـر محـض وجـود
نداشـته باشـد ،در نسـبت بـا سـاختار و شـرایط ایـن جهـان
) :P(E/N&Gاحتمـال آن کـه مقـدار خاصـی از شـر طبیعـی در جهـان وجـود داشـته
باشـد ،در نسـبت بـا جهانـی بـا سـاختار و شـرایط فعلـی کـه در آن خداونـد وجـود دارد
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) & :P(E/Nاحتمـال آن کـه مقـدار خاصـی از شـر طبیعـی در جهـان وجـود داشـته
باشـد ،در نسـبت بـا جهانـی بـا سـاختار و شـرایط فعلـی کـه در آن خداونـد وجـود نـدارد
) :P(G/N&Eاحتمـال آن کـه خداونـد بـا صفـات سـهگانه وجـود داشـته باشـد ،در
نسـبت بـا آن کـه جهانـی بـا ایـن سـاختار و شـرایط و مقـدار خـاص شـر طبیعـی وجـود
داشـته باشـد.
ـین ) P(G/N&Eمطابـق قضیـۀ بیـز بـه صـورت زیـر قابـل
حـال بـا نظـر بـه ایـن روابـط ،احتمـال پس ِ

محاسـبه خواهـد بـود:

بـه طـور مشـابه در اینجـا نیـز فـرد خدانابـاور ،بـا بـرآورد اولیـۀ انـدک در خصـوص نسـبتهای اصلـی
قضیـه ،در نهایـت ،پاییـن بـودن احتمـال پسـین ) P(G/N&Eو در نتیجـه نامحتمـل بـودن وجـود
خداونـد در نسـبت بـا شـرور عالـم (در ایـن تحلیـل خـاص طبیعـی) را نتیجـه خواهـد گرفـت
(.)Reichenbach, 1982, p. 27
در حقیقـت ،اسـاس تقر یـر بسـامدی بـر نوعـی رویکـرد اسـتقرایی/تجربی اسـتوار اسـت ،کـه
یشـود بـر مبنـای تحلیـل مقادیـر منـدرج در فرمـول بیز احتمال نهایـی وجود خداوند
در آن کوشـش م 
در نسـبت با شـرور محاسـبه شـود .اما فرآیند انجام دادن این کار آسـان نیسـت و ،بر خالف مدعای
اسـتقرایی/تجربی ،بـه شـدت بـه سـاختار معرفتـی فـرد تحلیلگـر وابسـته اسـت .در ادامـه ،ضمـن
قتـر مسـئلۀ بسـامدی ،بـه برخـی از نقدهـای واردشـده بـه آن نیـز پرداختـه خواهد شـد.
تحلیـل دقی 

 .3تحلیل و نقد نظریۀ بسامدی
شرور عالم و تفسیر بسامدگرایانه از رابطۀ احتماالتی،
در نظریۀ بسامدی شر کوشش میشود ،بر پایۀ ِ
احتمـال وجـود خداونـد در نسـبت بـا ایـن شـرور پاییـن ارزیابـی شـود .واکنشهـای گونا گونـی بـه این
یتـوان آنهـا را در دو چارچـوب کلـی مـورد بررسـی قرار داد .برخـی از این
نظر یـه داده شـده اسـت کـه م 
انتقـادات بـر پایـۀ عـدم کفایـت و تناسـب روش بسـامدی در تحلیـل گـزارۀ مورد نظر ارائه شـدهاند؛ در
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حالـی کـه برخـی دیگـر ،بـا پذیرش روش مورد اسـتفاده در مسـئله ،نتیجـۀ خداناباورانـۀ حاصل از آن
را رد میکننـد .در ادامـه ،ایـن دو دیـدگاه بـه ترتیـب مورد بررسـی قـرار خواهند گرفت.

 1-3نقد روش بسامدی
الو یـن پلنتینـگا ،کـه از نیرومندتریـن منتقـدان اسـتفاده از شـرور علیـه وجـود خداونـد بـه شـمار
مـیرود ،در مقالـۀ «برهـان احتماال تـی شـر» ،به بررسـی گونههای متفاوت این مسـئله از جمله تفسـیر
بسـامدی پرداختـه اسـت .بـر اسـاس دیـدگاه او ،نخسـتین دشـواری در بـاب روش بسـامدگرایانه آن
اسـت کـه احتمـال در اینجـا بیـان نسـبت میـان حـاالت واقعـی نیسـت ،بلکـه از حـاالت ممکـن
سـخن میگو یـد ( .)Plantinga, 1979, p. 30از ایـن رو ،بـا کار بـرد ایـن روش نمیتوان حالت واقعی را
در نسـبت بـا مـوردی خـاص معیـن سـاخت .به طـور مثال 1/2 ،بـودن احتمال آمدن خـط در پرتاب
ُ
یـک سـکه بـه ایـن معنـا نیسـت کـه در پرتابهـای متعـدد ،بـه طـور مثـال -21امیـن پرتـاب ،خـط یـا
شـیر خواهـد آمـد .احتمـال بسـامدی در ایـن بـاره چیزی به مـا نمیگو یـد (.)Plantinga, 1979, p. 31
دومیـن دشـواری نیـز از دیـد پلنتینـگا بـه ماهیـت تفسـیر بسـامدی احتمـال بازمیگـردد.
سـخن در مسـئلۀ بسـامدی شـر ایـن اسـت کـه گـزارۀ ( )1در نسـبت بـا گـزارۀ ( )2از احتمـال پایینـی
برخـوردار اسـت ،یـا بـه بیـان دیگـر )) P((1)/(2کمتـر از  1/2اسـت .امـا چنیـن اسـتتنتاجی بر اسـاس
نظر یـۀ بسـامدی ممکـن نیسـت ،ز یـرا در ایـن نظر یـه ،صـورت و مخـرج رابطـه ،نسـبت تعـداد وقایـع
یـا اشـیای متعلـق بـه یـک طبقـۀ واقعـی از امـور هسـتند ،در حالـی کـه در مدعـای فـوق بـا دو گـزاره
یتـوان نسـبت دو گـزاره را بـه ایـن صـورت بـا یکدیگـر سـنجید
مواجهیـم ،و بـه طـور طبیعـی نم 
( .)Plantinga, 1979, p. 32یـک راه بـرای حـل ایـن مشـکل ،تفسـیر ( )1و ( )2بـه جهانهـای ممکنی
اسـت کـه بـه ترتیـب خداونـد دارای صفـات سـهگانه (جهانهـای  )Gو شـر (جهانهـای  )Eدر آنهـا
وجـود دارد .بـر ایـن اسـاس ،خدانابـاور میتوانـد مطابـق تحلیـل بسـامدی مدعـی شـود کـه بسـامد
 Gدر نسـبت بـا  Eکمتـر از  1/2اسـت ،بدیـن معنـا کـه تعـداد جهانهایـی کـه در آنهـا خـدا وجـود
دارد در نسـبت احتماال تـی بـا تعـداد جهانهایـی کـه شـر در آنهـا وجـود دارد مقـداری کمتـر از 1/2
را نتیجـه خواهـد داد .امـا ایـن را هحـل نیـز دشـوار یهای دیگـری را پیـش روی تحلیـل قـرار میدهـد.
یشـمار اسـت ،و بـر اسـاس
نخسـت آن کـه شـمار جهانهـای ممکـن  Gو جهانهـای ممکـن  Eب 
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تفسـیر بسـامدی ،محاسـبۀ نسـبت احتماال تـی امکانپذیـر نیسـت .امـا حتـی اگـر فـرض کنیـم کـه
تعـداد ایـن جهانهـا بیشـمار نیسـت ،بـاز هـم انتخـاب مجموعـهای متناهـی از جهانهـای  Gو E
آسـان نیسـت ،و محاسـبۀ نسـبت بسـامدی را ناممکـن میسـازد (.)Plantinga, 1979, p. 34
امـا شـاید مهمتریـن مسـئلۀ پیـش روی تفسـیر بسـامدی بـه نحـوۀ تعییـن احتمالهـای
مشـابهت و پیشـین بازگـردد .چنـان کـه اشـاره شـد ،در بحـث سـمن از فرمـول بیـز

دو نسـبت ) P(C/A&Bو ) & P(C/Aاحتمـاالت مشـابهت نامیـده میشـوند کـه نقـش
تعیینکننـدهای در تعییـن مقـدار احتمـال پسـین یـا ) P(B/A&Cایفـا میکننـد ،و تحلیـل آنهـا
یسـازد .ایـن دو احتمـال مطابـق تقریـر او بـه صـورت زیـر قابـل طـرح
ضعـف روشـی سـمن را آشـکار م 
هسـتند:
) :P(C/A&Bاحتمـال آن کـه امـر بـه وجـود آمـده توسـط هوشـمندی ،گونـهای از نظـم را
آشـکار کند
) & :P(C/Aاحتمـال آن کـه امـر بـه وجـود آمـده توسـط عاملـی غیـر از هوشـمندی،
گونـهای از نظـم را آشـکار کنـد
نانسـی کارترایـت ،در نقـد خـود بـر سـمن ،نحـوۀ تعییـن ایـن دو مقـدار احتماالتی را مـورد توجه قرار
میدهـد ( .)Cartwright, 1978, p. 179از دیـد او ،تعییـن مقـدار ایـن دو احتمـال بـا نظـر بـه وسـعت
جهـان غیرممکـن اسـت ،کـه البتـه سـمن نیـز ایـن نکتـه را تأییـد میکنـد .بـرای رفـع ایـن مسـئله
یتـوان مقادیـر آنهـا را بـه کمـک تحلیـل نظری/اسـتقرایی تعییـن کـرد ،و همینجـا ضعـف روش
م 
یشـود .ز یـرا الگـوی او بـر اسـاس نمون ههـای متناهـی شـکل گرفتـه و در مقیـاس یـک
سـمن آشـکار م 
جهان قابل اسـتفاده نیسـت .از سـوی دیگر ،از آنجا که در سـطح کیهانی ابزارهای الزم برای تعیین
دقیـق ایـن احتمـاالت در اختیـار نیسـت و تمایـز مبنایـی و اساسـی میـان جهـان به مثابـۀ یک کل با
اشـیاء و امـور قابـل مشـاهدۀ داخـل آن وجـود دارد ،میتـوان از روشـی اسـتقرایی اسـتفاده کـرد .امـا بـه
سـبب تفـاوت نگـرش فـرد متألـه و خدانابـاور در بـاب فرآیند شـمارش امـور ،تعیین اسـتقرایی این دو
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احتمال نیز در سـطح جهانی بسـیار دشـوار و بلکه ناممکن اسـت ( .)Cartwright, 1978, p. 181بر
یتـوان در گام بعـد برای غلبه بر این دشـواری از آزمایشـی کنترلشـده
اسـاس دیـدگاه کارترایـت ،م 
بـا نمون ههـای معیـن اسـتفاده کـرد .امـا ایـن را هحـل نیـز نمیتوانـد بـه افزایـش کارایـی روش بسـامدی

یـاری رسـاند ،ز یـرا مسـئلۀ مـورد بحـث در اینجـا مخلـوق خالقـی هوشـمند بـودن بـرای یـک جهـان
اسـت .ممکـن اسـت مـا اجزایـی را درون یـک جعبـه بارهـا در هـم بریز یـم و یقیـن داشـته باشـیم که از
دل ایـن کار یـک سـاعت بیـرون نخواهـد آمـد .امـا اگر ایـن آزمایـش میلیاردها بار در طـول  12میلیارد
یتـوان بـه ایـن پرسـش پاسـخ داد،
سـال تکـرار شـود ،پاسـخ چـه خواهـد بـود؟ از دیـد کارترایـت ،نم 
لشـده و قابـل اجـرا نیسـت .بـر ایـن اسـاس ،از دیـد کارترایت ،کاربـرد هیچ یک
ز یـرا آزمایشـی کنتر 
از دو روش تحلیـل نظری/اسـتقرایی و تجر بـی بـرای اسـتفاده از قضیـۀ بیـز در مسـئلۀ مورد نظر سـمن
سـودمند نیسـت (.)Cartwright, 1978, p. 183
در بیانـی مختصـر ،کارترایـت در نقـد خـود ،بـا نظـر بـه تمایـز میـان روش اسـتقرایی و
تجر بـی ،دو انتقـاد اساسـی را بـه روش سـمن وارد میسـازد .نخسـت آن کـه روش سـمن بـر خلاف
مدعـای او نـه تجر بـی کـه اسـتقرایی اسـت .او بـا تحلیـل نمونههایـی معیـن ،متناهـی ،و محـدود
نتایـج حاصـل از آنهـا را تعمیـم میدهـد و بـه نحـو اسـتقرایی حکمـی عـام در بـاب جهـان صـادر
میکنـد کـه ایـن کار آشـکارا بـا ایـراد روشـی مواجـه اسـت ( .)Cartwright, 1978, p. 181در ادامـه،
ً
شتـر مینهـد و بـه ایـن بـاور میرسـد کـه سـمن اساسـا قـادر نیسـت حتـی از
کارترایـت گامـی پی 
لشـده اسـتوار اسـت کـه در مورد
روش تجر بـی نیـز اسـتفاده کنـد ،ز یـرا ایـن روش بر آزمایشهای کنتر 
چنیـن مسـئلهای قابـل اجـرا نیسـتند.
سـمن ،در مقالـۀ «الحـاد تجر بـی» ،در صـدد پاسـخگویی بـه ایـن نقـد کارترایـت برآمـده و،
بـا اشـاره بـه تمایـز میـان روش تجر بـی و اسـتقرایی ،بـر تجر بـی بـودن رویکـرد خو یـش تأ کیـد میکنـد.
یسـازد کـه سـخن او در عـدم طراحـی یـا دخالـت عامـل هوشـمند ،نـه در سـطح
او خاطرنشـان م 
سـازههایی چـون سـاعت (مثـال کارترایـت) ،کـه در سـطح اتمهـا و کهکشانهاسـت .از دیـد
سـمن ،در چنیـن سـطحی ،علـوم جدیـد دادههـای تجر بـی و آزمونپذیـر بسـیاری را فراهـم آوردهانـد
یتـوان آنهـا را نفـی کـرد ( .)Salmon, 1979, p. 102البتـه بـا دقـت در مباحـث
کـه بـه سـادگی نم 
ً
یشـود که پاسـخهای سـمن و اشـارات متعدد
کارترایت و سـمن در این دو مقاله ،کامال آشـکار م 
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او بـه نظر یـات و کشـفیات علمـی جدیـد بیشـتر نوعـی طفـره و اصـرار بـر مدعـای پیشـین بـدون ارائـۀ
دالیـل تـازه اسـت ،چرا کـه آزمونناپذیـری مدعای سـمن در سـطح یک جهان همچنـان در این بیان
جدیـد نیـز بیپاسـخ میمانـد.

 2-3نقد نتایج حاصل از روش بسامدی
دومیـن گـروه از انتقـادات مرتبـط بـا تقر یـر سـمن از مسـئلۀ بسـامدی شـر بـر نفـی نتایـج حاصـل از ایـن
روش متمرکـز اسـت .بـر ایـن اسـاس ،حتـی صرفنظـر از ایـرادات روشـی پیشگفتـه و پذیـرش کاربرد
ایـن رویکـرد در مسـئلۀ شـر ،نتایـج خداناباورانـۀ حاصـل از آن قابـل توجیه نیسـت.
نخسـتین انتقـاد از ایـن گونـه ،نحـوۀ تعییـن احتمـاالت پیشـین را مـورد توجـه قـرار میدهـد.
مطابـق بحـث رایشـنباخ ( )Reichenbach, 1982, p. 27در کتـاب شـر و خـدای خیـر P(G/N) ،و (P
) /Nیعنی
) :P(G/Nاحتمـال آن کـه خداونـد عالـم مطلـق ،قـادر مطلـق ،و خیـر محـض وجـود
داشـته باشـد ،در نسـبت بـا سـاختار و شـرایط ایـن جهـان
) :P( /Nاحتمـال آن کـه خداونـد عالـم مطلـق ،قـادر مطلـق ،و خیـر محـض وجـود
نداشـته باشـد ،در نسـبت بـا سـاختار و شـرایط ایـن جهـان
در فرمول

احتماالت پیشین هستند که مقادیر آنها را میتوان به دو نحوۀ متفاوت تعیین کرد:
حشـده توسـط خدابـاوران
یشـود کـه هیـچ یـک از دالیـل طر 
در رویکـرد نخسـت ،فـرض م 
(و ملحـدان) بـرای اثبـات موضعشـان کافـی نیسـت .در نتیجـه هـر دوی ایـن نسـبتها مقـدار 1/2
خواهنـد داشـت .در ایـن حالـت بـه طـور طبیعـی احتمـال آن کـه خداونـد بـا صفـات سـهگانه وجـود
داشـته باشـد ،در نسـبت بـا آن کـه جهانـی بـا ایـن سـاختار و شـرایط و مقـدار خـاص شـر طبیعـی
وجـود داشـته باشـد (یـا همـان احتمـال پسـین ) ،)P(G/N&Eبـه رابطـۀ میـان دو احتمـال مشـابهت
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وابسـته خواهـد بـود .ا گـر ) P(E/N& )>P(E/N&Gباشـد ،آنـگاه ) P(G/N&Eکمتـر از  1/2و اگـر
) P(E/N& )<P(E/N&Gباشـد ،آنـگاه ) P(G/N&Eبیشـتر از  1/2خواهـد بـود (Reichenbach,
.)1982, p. 27
یتـوان بـرای تأ کیـد بیشـتر بـر نقـش شـرور در نسـبت بـا وجـود خداونـد ،از
در رویکـرد دوم ،م 
تأثیـر دو مقـدار ) P(G/Nو ) P( /Nصرفنظـر کـرد .لـذا این دو رابطـه میتوانند هر مقدار دلخواهی
جـز صفـر و یـک را پذیـرا باشـند .بـر ایـن اسـاس ،صرفنظـر از مقـدار احتمـاالت پیشـین ،اگـر
) P(E/N& )>P(E/N&Gباشـد ،آنـگاه مقـدار احتمـال پسـین یـا ) P(G/N&Eاز مقـدار احتمـال
پیشـین یـا ) P(G/Nکمتـر خواهـد بـود ،کـه بـه صـورت ریاضـی قابـل محاسـبه اسـت .کمتـر بـودن
مقـدار احتمـال پسـین (وجـود خداونـد در نسـبت بـا سـاختار جهان و شـر) از مقدار احتمال پیشـین
(وجـود خداونـد صرفنظـر از شـر) بدیـن معناسـت کـه در نظـر گرفتـن شـر بـه خـودی خـود و جـدای
از احتمـال اولیـه وجـود خداون ِـد دارای صفـات سـهگانه میتوانـد از احتمـال وجـود او بکاهـد ،و ایـن
نکتـه تمایـز میـان دو رویکـرد مـورد بحـث را به خوبی آشـکار میسـازد (.)eichenbach, 1982, p. 28
مطابق دیدگاه رایشنباخ ،از میان این دو نوع مواجهه ،رویکرد نخست برای اثبات مدعای
یتـوان بـا اسـتفاده از آن انـدک بـودن احتمـال وجـود خداونـد را مـورد
خدانابـاوران کارآمـد اسـت و م 
بررسـی قـرار داد .ایـن در حالـی اسـت کـه در رویکـرد دوم ،ممکـن اسـت بـه ) P(G/Nمقـدار باالیـی
تخصیـص یابـد و نتـوان احتمـال انـدک وجـود خداوند را اثبـات کرد .خداناباور تنهـا در صورتی قادر
اسـت از رویکـرد دوم بـرای مقاصـد خو یـش بهـره بـرد کـه ) P(G/Nمقـدار بسـیار اندکـی داشـته باشـد
و یـا ) & P(E/Nبـا فاصلـۀ ز یـادی از ) P(E/N&Gبزرگتـر باشـد (.)Reichenbach, 1982, p. 30
ً
مطابـق آنچـه بـه وضـوح از هـر دوی ایـن رویکردهـا آشـکار اسـت ،مسـیر اسـتدالل مجـددا به
مقایسـۀ میـان احتمـاالت پیشـین ) & P(E/Nو ) P(E/N&Gبازمیگـردد کـه ایـرادات روشـی وارد
بـر آن پیشتـر (و در بحـث از نقـد کارترایـت) مـورد بحـث قـرار گرفـت.
از سـوی دیگـر ،مطابـق دیـدگاه رایشـنباخ ،ارزیابـی انـدک از مقـدار ) P(G/Nیـا برابـر دانسـتن
آن بـا ) P( /Nمـورد تأییـد فـرد خدابـاور نیسـت ( .)Reichenbach, 1982, p. 32بـه طـور مثـال،
درسـت اسـت کـه احتمـال آن کـه
( )3الف دارای مدرک دانشگاهی باشد
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در نسبت با این که
( )4الف ساکن تهران است و از هر  10تهرانی  3نفر دارای مدرک دانشگاهی هستند
اندک است .اما احتمال همین گزاره ( )3در نسبت با این که
( )5الف کارمند دولت است و از هر  100کارمند دولت  95نفر دارای مدرک دانشگاهی
هستند.
بـاال خواهـد بـود .از ایـن رو ،حتـی ا گـر احتمـال ) P(G/Nدر نسـبت بـا وجـود شـر انـدک باشـد ،همین
احتمـال میتوانـد در نسـبت بـا دالیـل دیگـر بـاال ارزیابـی شـود ،و ایـن روشـی اسـت کـه در بحـث
سـوئینبرن از وجـود خداونـد جایـگاه محـوری مییابـد.
سـوئینبرن ،در کتـاب وجـود خداونـد ،بـا پذیـرش چنیـن نگرشـی بـه دالیـل وجـود خداونـد،
طرحـی را ارائـه میکنـد کـه مطابـق آن ،تأثیـر عوامـل احتماال تـی در نسـبت بـا وجـود خداونـد بـه شـر
یشـود .از دیـد سـوئینبرن ،دالیـل پیشـینی بـرای اثبـات وجـود خداونـد اعتبـار چندانـی
محـدود نم 
ندارند و باید از روشـی پسـینی در این مسـیر سـود جسـت .او معتقد اسـت که برای داوری نهایی در
باب وجود خداوند دارای صفات سهگانه ،باید احتمال وجود خداوند در نسبت با دالیل گونا گون
لـه آن ،بـا احتمـال عـدم وجـود خداونـد در نسـبت بـا تنهـا عامـل علیـه آن (یعنـی شـر) سـنجیده و
آنـگاه احتمـال حاصـل ارزیابـی شـود ( .)Swinburne, 2004, p. 18در حقیقـت ،از دیـد سـوئینبرن،
ً
محاسـبۀ احتمـال وجـود خداونـد صرفـا بـر اسـاس یکـی از شـواهد لـه یا علیـه آن امکانپذیر نیسـت.
واضح اسـت که مطابق چنین رویکردی ،سـوئینبرن صالحیت روش بسـامدی در نسـبت با بحث
از وجـود خداونـد را میپذیـرد ،امـا تأثیـر (حتـی منفـی) آن را نیـز بـرای حکـم بـه عـدم وجـود خداونـد
ناکافـی میدانـد (.)Swinburne, 2004, p. 20
نکتـۀ دیگـر آن کـه خدابـاور میتوانـد حتـی از تمامـی ایـن مـوارد نیـز گامـی فراتـر نهـد .در
حقیقـت ،چارچـوب دینـی ،در تمامـی سـنن ابراهیمـی ،خداونـد را نه موجودی منفعـل که حقیقتی
فعـال معرفـی میکنـد .بـر ایـن اسـاس ،همیـن میـزان شـر نیـز تحـت فعالیـت خنثیکننـدۀ الهـی در
جهـان وجـود دارد کـه بـدون تأثیـر محافظ آن ،جهان با مقادیر بسـیار عظیمتری از شـر مواجه میشـد
( .)Reichenbach, 1982, p. 36چنیـن رویکـردی کل اسـتدالل ارائهشـده از سـوی خدانابـاوران را
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بـه سـوی خـود آنـان میچرخانـد ،و اسـتدالل بسـامدی را بـه شـدت بـه رویکـرد پیشـین و گزارههـای
معرفتـی پذیرفتهشـده نـزد هـر یـک از طرفیـن وابسـته میسـازد.

نتیجهگیری
مسـئلۀ شـر یکـی از مهمتریـن چالشهـای فلسـفی پیـش روی خدابـاوری اسـت .افـول سـتارۀ اقبـال
شهـای متفاوتـی سـوق داده اسـت ،کـه مسـئلۀ
مسـئلۀ منطقـی مخالفـان خدابـاوری را بـه کار بـرد رو 
بسـامدی/احتماالتی یکـی از آنهاسـت .نوشـتار حاضـر ،بـا هـدف بررسـی و تحلیـل ایـن مسـئله ،در
ابتدا صورتبندی خود را از مفاهیم شـر و خداوند برای کاربرد در مسـئلۀ بسـامدی دقیق سـاخت.
در ادامـه ،ضمـن بحـث از کار بـرد قضیـۀ بیـز در ایـن مسـئله ،دیدگا ههـای خـاص وسـلی سـمن و
تقریـر رایشـنباخ از ایـن آرا مـورد بررسـی قـرار گرفـت .مطابـق رأی سـمن ،کار بـرد قضیـۀ بیـز میتوانـد
پاییـن بـودن احتمـال وجـود خداونـد را در مقـام خالـق جهانـی منظـم نشـان دهـد .انتقـادات وارده بـر
ـرد خـاص از احتمـاالت بـه دو شـیوۀ عمـده صـورت میپذیـرد .در نخسـتین شـیوه ،اسـاس
ایـن کار ب ِ
مسـئلۀ بسـامدی آمـاج نقـد واقـع شـده و کارایـی و صالحیـت ایـن روش در بـاب داوری الهیاتـی
مـورد تردیـد قـرار میگیـرد ،کـه انتقـادات پلنتینـگا و کارترایـت از ایـن جملهانـد .در شـیوۀ دوم،
کاربرد تفسـیر بسـامدی/احتماالتی به طور کلی مورد پذیرش تحلیلگر اسـت ،اما او نتایج الحادی
ناشـی از آن را نمیپذیـرد .مطابـق ایـن رویکـرد ،کـه نـزد کسـانی چـون سـوئینبرن جایـگاه ویـژهای
دارد ،در تحلیـل اسـتقرایی/احتماالتی بایـد تمامـی عوامـل مؤثـر در داوری را بـه صـورت مجمـوع
ً
نگریسـت ،و فروکاسـتن ایـن داوری بـه یکـی از عوامـل یقینـا اسـتدالل را بـه آفـت یکسـونگری و
مصـادره بـه مطلـوب دچـار خواهـد سـاخت .در نهایـت ،اسـتدالل مبتنـی بـر شـر میتوانـد توسـط
خدابـاوران و در دفـاع از خداونـد بـه کار گرفتـه شـود ،خداونـدی کـه تأثیـر فعـل او از حجـم و شـدت
شـرور جهـان میکاهـد و بـدون ایـن تأثیـر بشـر بـا شـرور عظیمتـری مواجـه خواهـد بـود .این اسـتداللی
اسـت کـه میتوانـد مـورد توجـه خدابـاوران قـرار بگیـرد و حتی مسـیر تاریخی مسـئلۀ شـر را از مقابله با
خدابـاوری بـه دفـاع از آن تغییـر دهـد.
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