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 چكيده

در باور ادیان ابراهیمی خدا مبدأ همۀ اشیاء و حاکم برر کرم ماواراا اورذی شر یر       
انرد و   ورادد کر  مقاقرار ضررور      رو مری  متافیزیکی، ما را با حقایقی روبر    ضرورت

جرا برا دوراهرۀ     در این«ی H2Oآب = »کنند، مانند  ظاهر، مقابی دربارۀ خدا بیان نمی ب 
دشاارِ اثیفرون مااجهیم، امّا ن  در عرصۀ اخالق ک  در عرصۀ متافیزیک؛ آیرا حقرای    

هرا را تصردی  کررد      ها را تصدی  کررد  یرا خردا آن    ضرور  صادقند چان خدا آن
ها خاد صادقند؟ در صارت نخسذ، ضرورتا مقار ِ حقرای  ضررور  و     چان آن

شادی شاور  عمردۀ    قا ِ الهی ب  چالش کشید  میدر صارت دوم، واقۀ و غائیذا م
خداباوران برا  حم این تعارض، ابتنا  حقای  ضرور  بر ذات خداورذ، اد نررر   
ایشان ذات خدا منشأ صدق همۀ حقای  ضرور  اوذ، مثالر با ایرن بیران کر  همرۀ     
حقای ِ ضرور  اد ادل در عام ذاتی خدا باد  اوذی برایان لفتا ب  نقد ایرن رویکررد   

خااند ر شرداخت  و معتقد اوذ شر یر  ایرن نرریرات      می« نرریۀ الاهی»ر ک  آن را 
در مارد همۀ حقای  ضرور  مستازم وابسرتییِ ذات الهری بر  حقرایقی اورذ کر        
جنبۀ الاهی نداشت  و صرفار دربارۀ مخااقات اورذی ایرن مقالر  بر  تبیرین و ت ایرم       
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 مقدمه. 1

 Perfect Being) اد لراادم دیردگا  الهیرات ماجراد کامرم      (Divine Ultimacy)غائیذ الهری 

Theology)   الاجراد و جرامج جمیرج      یا الهیاتا آنسامی اوذ، دیدگاهی ک  خدا را ضررور
داندی این دیدگا  هرچند دیردگا  شرایج    اا  او را اد هر جهذ ب  او نیادمند میکماالت و ماوا

ورا   هرا  اخیرر اد   براد  اورذ، در دهر    ها ِ دینیِ مرتبط با آن  در ادیان ابراهیمی و فاسف 
ها  م ردودتر  چران الهیرات     دانان مارد بادنیر  قرار گرفت  و ب  ظهار دیدگا  برخی الهی

 ،ی عاذ گررایش بر  ت دیرد الهیرات ماجرادا کامرم      9نجامید  اوذشایشی و الهیات گشاد  ا
کشریدن اد آن   دانان را ب  دورذ  عمامار برخی مسائم و مشکالت فاسفی اوذ ک  برخی الهی

 رویکرد واداشت  اوذی
رو  دیدگا  الهیات ماجاد کامم قررار    عناان چالشی شیشِ تااند ب  یکی اد مسائای ک  می

ها  دیرر را در نررر    ارتباط با خدا اوذی گزار  ظاهر بی رور ِ ب گیرد، مسئاۀ وجاد حقای  ض
 بییرید:

 0+0=0الف( 
 H2O =ب( آب 
 هیدروژن یک شروتان داردی  ج( اتم

اصقالح متافیزیکردانان معاصرر در هرر     ر و ب   هایی هستند ک  در هر شرایقی ها گزار  این
چیرز  دربرارۀ    ،در ظراهر  ،اد طرفری اندی و  رو مقاقار ضرور  اد این ندا صادق جهان ممکنی ر 
تراان شرناختی دربرارۀ خردا      ق نمیها  فا یک اد گزار  کنند، و اد م تاا  هیچ خدا بیان نمی

 تاان گفذ: آوردی شس می  دوذ ب 
کننرد ر وجراد     ظاهر مقابی دربرارۀ خردا بیران نمری     ب ( حقای ِ مقاقار ضرور  ر ک   9)

 ی0دارد
ان ابراهیمری کر  در متران مقردس انعکراس یافتر        ها  ادی اواس آماد ع بردییر ادوا 
 یابیم:   اوذ، درمی

 ( خدا مبدأ همۀ اشیا اوذی  0)
 آغاد اوذی   ( خدا شیش اد همۀ اشیاء باد  و تنها او بی9)

 «غنرا  ذات الهری اد مخااقرات   »گرر   ( ک  در مجماع بیان9( و )0هایی چان ) مفاد گزار 
(Divine Aseity)  میرج ماوراا  قیامیرذ او نسربذ بر  ج   »و» (Divine Sovereignty)   ،اورذ
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اا اورذی عرالو  برر ادلرۀ فاسرفی،      دهندۀ آن اوذ ک  خدا حاکم و مساط بر جمیج ماوا نشان
شااهد متعدّد  اد کتاب مقدّس و قرآن کرریم در خصراا ایرن دو آمراد  یعنری مبردأیذ       

 9مقا  الهی و قبایّذ وجاد او نسبذ ب  جمیج ماواا وجاد داردی
( ناوادگار  وجراد داردی اگرر گرزارۀ    9( و )0( و دو گزارۀ )9گزارۀ ) بین رود می ب  نرر

هرا   کر  م تراا  آن   ( صادق باشد، یعنی حقرایقی مقاقرار ضررور  وجراد داشرت  باشرند      9)
ارتباط با حقای  مرتبط با خدا )مثم صفات الهی( اوذ، شس قامررو  اد واقعیرذ وجراد     بی

 (Ontological) شرناختی  اصقالح واجد حیث هسرتی  ا ب تقرّر دارد و یدارد ک  مستقم اد خدا 
( یعنری مبردأیذا مقار  الهری اورذی      0مستقم اوذی و این در تعارض برا ف راا  گرزارۀ )   

هرا   برا  آن 0ند، شس آغاد اوذ ک  این حقای  هماار  صادق ( مستازم آن9چنین گزارۀ ) هم
این بنرابر ( یعنی قادَمِ مقار  الهری اورذی    9متصاَر نیسذ و این در تعارض با ف اا  گزارۀ )

ها  اواوی خداباور ِ مبتنی بر ادیان ابراهیمری را   صدق دو آماد  اد آماد  ،(9) گزارۀ صدق
( بایرد بذر یریم کر  حقرایقی هسرتند کر        9) گرزارۀ  کشدی در صارت شر یر   ب  چالش می

هرا فعالیرذ کنردی مرا ایرن ناورادگار  را        ات خدا هستند و خدا ضرورتار باید طب  آنمفروض
 نامیمی   می« تعارض خدا و حقای  ضرور »

ن ا  ذات خدا را منشرأ صردق    اند ب  ا  حم این تعارض وعی کرد عمدۀ خداباوران بر
ر اخرتال   برا یکردیی   ،ا در کیفیذ ابتنا  این حقای  برر ذات خردا  حقای  ضرور  بدانند، امّ

نامیرد  و ابتردا در    (Deity Theories) «نرریرات الراهی  »ایرن نرریرات را    5دارندی برایان لفتا
( ب  بیان دیدگا  انتقراد  خراد برر ایرن     Leftow, 2009) عای  نرریاتا الاهیا  با عناان  مقال 

(، Leftow, 2012) خردا و ضررورت  نرریات شرداخت  و وذس با انتشار کتراب برزرخ خراد،    
کار  شیشنهاد  بررا  حرم تعرارض مرارد      ا  ب  بیان را  و  بر بادنیار  دیدگا  انتقاد عال

کنان قریر  بیسرذ ترن اد اوراتید     ترا  وجرا  مرا،   ب ث همذ گمارد  اوذی بنا بر جسرذ 
ورشناس و شژوهشیرانِ حادۀ متافیزیک و فاسرفۀ دیرن ت ایاری بر  بیران آراء تاضری ی و       

اند ک  نشان اد اهمیرذ و   کرد در این کتاب مبادرت  باب نرریات مقرح شد درانتقاد  خاد 
 ج ابیذ ماضاع مارد ب ث داردی

 6یشرردادیم  در این مقال  ب  تبیین بخش وابی طرح لفتا ک  نقد نرریات الراهی اورذ مری   
د ، ورذس اهرم انتقرادات لفترا برر ایرن       ب  شیشینۀ نرریات الاهی اشار  کرر بدین منرار ابتدا 

دیدگا  لفتا شرداخت ، بر    دربارۀها  انجام شد   م، شس اد آن ب  بررویکنی نرریات را تبیین می
شردادیمی برروی بخش ایجابی طرح لفتا ک  شاور  او بر  ایرن تعرارض      ها می داور  میان آن
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 طابدی   اوذ، مجال دییر  را می
 

 پيشينۀ تاریخی مسئله. 2

، اد میران فیاسرافان   7فاراطین  لفتا در تبیین نرریات الاهی اد میان فیاسافان دورۀ باوتان بر  
نیتس  و الی  8گرا  دورۀ جدید ب  دکارت قرون ووقی ب  آکایناس و اد میان فیاسافان عقم

ا  ک  در برروی تاریخی لفتا باید بر  آن تاجر  داشرذ ایرن اورذ کر         شرداخت  اوذی نکت 
امّرا در  ها  ضرور  وکاالر تنریم نمراد،   هرچند و  تعارض مارد ب ث را مبتنی بر گزار 

کند ک  مرباط ب  ذوات اشیاء ممکن اوذ، و این دو در بدو  برروی شیشین  ماارد  را ذکر می
ها  ضرور  و ذات احد  نمایدی مثالر در برروی دیدگا  فااطین ب  رابقۀ اید  امر، ناوادگار می

اسرافان  شرداددی عاّذ این ناوادگار ِ ظاهر  این اوذ ک  مسئاۀ لفتا مسرتقیمار در آثرار فی   می
ا  مسئا  را بادوراد  کررد  و بر  ایرن فیاسرافانِ       گان  مارد ب ث نیامد  اوذ و لفتا باید ب 

ا  اد  رو بایرد نمانر    خاما  عرض  کند و برا  شاو ، آثار ایشان را اورتنقاق نمایردی ادایرن   
تااند مصداقی اد حقای  ضرور  وکاالرِ و  م ساب شاد و مرارد   حقای  ضرور  ک  می

نرر و  این گزار  همان گرزارۀ حراکی اد    گزیندی ب  فیاسافان نیز قرار گرفت  باشد برب ث این 
تاانیم بیراییم:   می« الف»ممکن بادن ذوات مخااقات اوذی ما در مارد هر مخااق مفروض 

(، جهذ این S5شد  در منق  ماجهات جدید )نرام  و بنا بر اصم ش یرفت « الف ممکن اوذ»
رود ک  این مارد  نرر می (ی ب P◊□« )الف ممکن اوذ بالضرور » گزار  ضرورت اوذی یعنی

خابی برا  لفتا اوذ، دیرا حقیقتی ضرور  اوذ ک  مختص مخااقرات اورذ و درنتیجر ،    
اصقالح لفتا وکاالر اوذی حال مسئا  این اوذ کر  ایرن گرزارۀ ضررور  در نررر ایرن        ب 

ها ب   او  و  این اوذ ک  آنفیاسافان چیان  با ضرورت ذات الهی هماهنگ شد  اوذ؟ ش
 اندی   ان اء مختاف، ذات خدا را منشأ صدق این گزار  دانست 

 

 ديدگاه فلوطین 2-9

گررددی مُثُرم در    ها  افالطانی باد مری  مسئاۀ حقای  ضرور  در فااطین ب  ب ث مُثُم یا اید 
هرا   ایرد  شرناختی ایرن    مِ عقم جاییا  هسرتی ها  ضرور  هستند و عالَ فاسفۀ فااطین هستی

و  (0/785، 9981فاراطین،  « )هاورذ  عناان کم، همرۀ ایرد    عقم ب »گاید:  ک  می اوذی چنان
ا عقرم کر  وجرادا    (ی امّر 789همان: « )ها را در خاد دارد ا  اوذ ک  همۀ هستی عقم هستی»



 22   مهدی ساعتچی و دیگران

 

اوذی احد در فاسرفۀ فاراطین منشرأ    « احد»هاوذ خاد در هستی وابست  ب   جمعی همۀ اید 
 کند: و  رابقۀ میان احد و عقم را چنین تاصیف میکم هستی اوذی 

تاانرد ببینرد؟    شدید آمد  اوذ ک  می« او»بیند؟ اصالر چیان  اد  بیند و چ  می عقم چیان  می
ک  بر    آن حرکذ و بی بی« او»ک   شدید آمد ب  ضرورت شدید آمد درحالی« او»چ  شس اد  ییی آن

دلری و ابرد  رورید  و کامرم     ن را ا  چ  بر   وایی بنیرد رو  در خادا خایش داشذ ییی آن
چر  اد   کند فروتر اد اوورذ ییی آن  چ  تالید می ا آنکند، امّ ن ا ادلی و ابد  تالید می اوذ، ب 

بزرگتررین چیزهرا شرس اد او عقرم اورذ       آید، شس اد او بزرگترین چیزهاورذ و  برمی« او»
 ی(671-679)همان: 

ماجاد در جهان م سراس، اد آن جهران   کند ک  همۀ صار  چنین فااطین تصریح می هم
هرا و اعرداد و ابعراد و     ها و کمیرذ  کیفیذ»اندی و  مصادی  این صار را برشمرد  اوذ:  آمد 

(ی نیرز  786)همران:  « ها  طبیعی و هماهنرگ  ها و حرکات و وکان اعمال و رفتارها و انفعال
ماجرادات عرالم   هایی شیرامان گسترۀ این صار شرداختر  اورذ کر  آیرا صررفار       و  ب  ب ث

چنرین اد ایرن    هرایی وجراد دارد، هرم    گیرد یا برا  روح و عقم نیز اید  م ساس را دربر می
کند ک  آیا تنها کایات و حقای  ناعی اید  دارند یا جزئیات نیرز دارا  ایرد  هسرتند     ب ث می
 (ی  788)همان: 

طار خالص  نتیج  گرفذ ک  اد دیردگا  فاراطین حقرای  مراها  )صرار       تاان ب  شس می
ها  عالم عقم  ماجاد در جهان م ساس( دارا  اید  و صارتی در عالم عقم هستند، و اید 

انردی بنرابراین فاراطین منشرأ حقرای        ضرورت اد ذات احد شدیدار شرد   اند ک  ب  هایی هستی
داند و اد طرفی، ماطن حقای  ضرور  را در مرتبۀ عقرم   احد میضرور  را ن  اراد  ک  ذات 

جرا کر  فاراطین منشرأ      قرار داد  اوذی اد آن ر ک  مادون مرتبۀ احد و مرتبۀ دوم هستی اوذ ر
 اوذی« نرریۀ الاهی»اصقالح لفتا، یک  داند، دیدگا  او ب  حقای  ضرور  را ذات خدا می

 

 ديدگاه آکويناس 2-2

دانردی و    ا منشأ صدق همۀ حقرای  ضررور  مخرتص مخااقرات مری     آکایناس ذات خدا ر
 گاید:   می

ک  ماجاد شاند ییی ماجادات ممکن بادند ییی صررفار بر  واورقۀ     همۀ مخااقات، شیش اد آن
ها در هستی بادی خدا اشیائی را ک   قدرت الهی، بدین صارت ک  خدا قادر بر شدید آمدن آن

مثابرۀ   ها را بر   داندی بنابراین او آن امکان قدرت خاد می ثابۀنباد  و نیستند و نخااهند باد ب  م
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 ی(Leftow, 2009: 107داند )ب  نقم اد: ماجاد در قدرت الهی می

ممکرن الهری    (product) همان با یک اثر گاید برا  تاماس هر ماجادا ممکن این لفتا می
خردا یرک   »گرزارۀ   چر  امکران صردق    تااند ایجاد کندی هرر آن  چ  خداوند می اوذ، یعنی آن

« یرک شنیرائن وجراد دارد   »عین  امکان صدق گزارۀ   را تأمین کند، ب« کند شنیائن را ایجاد می
کندی  یعنی اگر امکان ایجاد شنیائن اد ناحیۀ خدا در ذات خردا باشرد کر  همران      را تأمین می

ثرار  قدرت خدا برا  ایجاد شنیائن اوذ، وجاد شنیائن ممکن خااهد بادی اد نرر تامراس آ 
دهد ترا   این قدرت الهی ب  ما این امکان را میقدرت او اد شیش ماجادندی بنابر ممکنِ خدا در

 (ی  Lefow, 2009: 108واد همۀ مدعیات امکانی را در آن جستجا کنیم ) صادق
 نایسد: چنین می جامج الهیاتآکایناس در 

قدرت متعاّ  ب  اشریا بایرد   دن، درک ش طار تامّ کندی برا  ب  درک می طار تامّ خدا خاد را ب 
کر    شراد میرر آن   شناخت  نمی طار تامّ ا قدرت متعاّ  ب  یک چیز ب درک شادی امّ طار تامّ ب 

اشریا  دییرر را    ،کر  قردرت خردا    جرایی  اشیا  متعاَ  قردرت شرناخت  شراندی شرس اد آن    
 ی(Leftow, 2005, 171نقم اد: )ب  کند گیردییی خدا چیزها  غیر خاد را نیز درک می فرامی

و شناورد   لهری را جردا اد ذات او نمری   داند و صفات ا ا آکایناس ذات خدا را بسیط میامّ
درت خردا همران ذات او   قر »کنرد کر     داند و تصریح می صفات ذاتی خدا را عین ذات او می

ل را  ت ایرم    دانرد هرچنرد بر     ا همان ذات خدا مری منشأ همۀ حقای  ر ،واقجشس در«ی اوذ
نرریرۀ  »نرریرۀ تامراس نیرز یرک      ،رو ادایرن دهدی  ب  قدرت الهی نسبذ میها را  آن ،مفهامی
قردرت  »را بر  صردق گرزارۀ    « الف ممکن اوذ بالضررور  »اوذی دیرا صدق گزارۀ « الاهی

عرین ذات اورذ،    ،کر  قردرت    جرا  گرداندی و اد آن برمی« ایجاد الف در ذات خدا وجاد دارد
 یمستازم ضرورت امکان همۀ ممکنات اوذ ،فرض ذات

 

 نیتس ديدگاه اليب 2-9

واورقۀ حقرای     تر اد امر بالفعم اوذ، و تنها ب  گسترد  ،ممکن نیتس واحذ امرِ در نرر الی 
حقرای  ادلری یرا     ا این(ی ام910ّ: 9911ممکن را تاصیف کرد )راوم، تاان تمام عاالم ادلی می

مشتمم بر حقای  ضرور  یا ورمد  اورذ؛   ،نیتس مفهام انااع نرر الی ورمد  کدامند؟ اد
امکانات نسربیِ شریءا ماجراد را     یک ناع اوذ ک  ،دایر ی در مقابمِ آن، مفهام فردا مثم کاّیِ

مشرتمم برر    ،گیرد، مثالر دایرۀ مقبرۀ ارشمیدس عالو  برر خصاصریات ذاتریِ دایرر      بر میدر 
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(ی بر  نررر   66 :9915هر ، طرا  دمان، مکان و انداد  نیز اوذ )فتح ا  چان عاارض مشخّص 
نیتس برا  دفج این اشکال ک  فرض حقای  ادلری شریش اد امرر بالفعرم، مسرتازم       راوم الی 

شرد )راورم،   تقدم ماهیات بر وجاد اوذ، باید قائم ب  وجاد حقای  ادلی در عام خداونرد با 
 گاید: می منادولاژ نیتس در  (ی الی 910: 9911

هرا، باکر  همینرین منشرأ همرۀ ماهیراتا        مرۀ هسرتی  تنهرا منشرأ ه   حقیقذ این اوذ ک  نر  
چ  در درون ممکنات، واقعی اوذ، در خدا قرار داردی دیررا فهرم    ن یافت ، یا منشأ هرآ واقعیذ

و بردون آن   اند ها وابست  هایی اوذ ک  این حقای  بدان خداوند قامرو حقای  ورمد  یا اید 
چیرزِ ماجراد، باکر  هریچ چیرزِ       ط هیچفق داشذ و ن  واقعی در ممکنات وجاد نمی چیزِ هیچ

 (ی  970 :9970، نیتس ممکن )الی 

 گاید: نیتس می لفتا در ت ایم دیدگا  الی 

نیرتس، در   شرداددی در نیا  الیر   در این تبیین، خدا فقط ب  ادراک وجاد حقای  ماجهاتی می
  ایرن مفراهیم   هرا کر  م تراا    ها( آن مارد مخااقات، خدا این ادراک را با ابداع مفاهیم )اید 

 ی(Leftow, 2010: 109) دهد بخشد انجام می حقای  ضرور  را تعیّن می

برا ایرن     افالطانی اوذ ها واد ِ نرریۀ مُثم و اید  ناعی دینی ب  نیتس این نیا  الی بنابر
نیرتس   ا در نیا  الیر  تفاوت ک  در نیا  افالطان و فااطین مُثم قامرو  جدا اد خدا دارد، امّ

نرریرۀ  »تراان یرک    بر تعریف مینیتس را نیز بنا دیدگا  الی همان عام الهی اوذی  این قامرو
 دانسذی« الاهی
 

 نقد لفتو بر نظریات الوهی .3

ترتی  عقمِ نشأت گرفت  اد احد در فاسرفۀ فاراطین،    ، ب ک  دیدیم در و  دیدگا  یادشد  چنان
اورذ در فاسرفۀ    قدرتی ک  عین ذات اورذ در فاسرفۀ آکاینراس و عامری کر  عرین ذات      

، رو ای  ضررور  و وررمد  معرفری شرد  اورذ ادایرن      عناان منشأ همۀ حقر  ، ب نیتس الی 
ک  همرۀ حقرای  ضررور  در     و  اد ون  نرریۀ الاهی هستندی لفتا در ایناصقالح لفتا هر ب 

بایسذ صدق خاد را اد منشأ  دریافرذ کننرد برا قرائاین بر        صدق خاد مستقم نباد  و می
شرادی ابتردا    ا در ن اۀ این ابتنا و وابستیی اد ایشان جدا میداوتان اوذ امّ همنرریات الاهی 

کند و شس اد آن برروی کنریم کر     باید ببینیم لفتا چ  تبیینی اد ذات و ورشذ الاهی ارائ  می
 انیاردی   ب  چ  دلیم نرریات الاهی را مردود می
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 (Deity)تبیین لفتو از ذات الوهی 9-9

 Deityاورتفاد  کررد  اورذی     (Nature of God) برا  اشار  ب  ذات خدا« Deity»لفتا اد تعبیر 
آشرار ،  چنرین:   آمد  اورذ )هرم   معنا  خدا و الاهیّذ ب  1در فرهنگ لغذ آنالین آکسفارد

دهد کر  و    اوذی عبارات مختافی اد آثار لفتا نشان می God( و متراد  با واژۀ 911 :9989
 (Essential Property) دی ماهیتی ک  ب  براور لفترا خاصّرۀ ذاتری    دان ذات خدا را ماهیذا او می
اد ادبیرات فیاسرافان مسرامان ر      اورذ کر     (Individual Essence) خدا و یک ذات فررد  

کنردی   جا اد آن اورتفاد  مری   وینا ر ب  فاسفۀ قرون ووقا را  شیدا کرد  و لفتا در این  ویژ  ابن ب 
 لفتا در اینجا دو مدعا دارد:

 ذاتیِ آن اوذ: ،اگر چیز  الاهی باشد، الاهیذ ی9
  .DE(xالاهی اوذ() x  الاهی اوذ  x)ضرورتار 

 xن ا ضررورت بررا     شد، این ذات ب واجد ذات الاهی با xب  این معنی ک  اگر ماجادا 
 ,Leftowشردادد ) تفصیم ب  تاجی  این مدعا می لفتا ب  اوذی xثابذ اوذ؛ شس الاهیذ ذاتیِ 

ها برا  ب ث ما حائز اهمیرذ اورذ، بر      ک  نتیجۀ این اوتداللجا ا اد آن(، ام175-206ّ :2012
چر  در   گیرد این اوذ ک  هرر آن  ا  ک  لفتا اد این مدعا می شردادیمی نتیج  ها نمی جزئیات آن

 چ  ذاتیِ خدا نیسذ در الاهیذ و ذاتا خدا نیسذی   الاهیذ اوذ ذاتیِ خداوذ و آن
فرد  اوذ ب  این معنی ک  ک  اگر کسی واجد آن باشرد م رال    ذات الاهی، یک ذاتا ی0

 کندی   اوذ دییر  واجد آن باشدی این مقدّم  نیز وحدت ذات الهی در نیا  لفتا را تبیین می
شس الاهیذ ک  همان طبیعذ و ورشذ خدا اوذ، ماهیتی اوذ ک  تنها یرک فررد دارد،   

 و آن فرد ضرورتار واجد این ماهیذ اوذی  
گانر  کر  در ادیران     کند ک  داشرتنِ آن خردا را ر آن    ب  چیز  اشار  می« Deity»چنین  هم

کند همران   چ  خدا را خدا می بخشدی یعنی آن شاد ر الاهیذ می  تاحید  ابراهیمی فهمید  می
 نامدی   می« Deity»ذات یا ماهیذ یا طبیعذ اووذ ک  لفتا آن را 

دا ضررور  اورذ، ذاتریِ او نیسرذی و      چ  برا  خ این باور اوذ ک  لزومار هرآنبرلفتا 
عاّذا غابۀ نیا  اروقا در رابقۀ میران ذات   ا  مغفال اوذ ک  خداباوران ب  گاید این نکت  می

دانیم ارورقا بررا  چنرین ارتبراطی ور  حالرذ        ک  می و صفاتا اشیاء بدان را  نیافتندی چنان
گانر  وصرف داردی    ور   ،نسران نررر ارورقا ا  ثالر انسان را در نرر بییریم، ادکندی م تصایر می

وصفی ک  ذاتیِ اوورذ و ضررورتار واجرد آن اورذ و م رال اورذ اد آن جردا شراد مثرم          
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نامندی وصفی ک  ذاتیِ او نیسذ یعنی نقشی در انسران   می« ذاتی»حیاانیذ و ناطقیذ ک  آن را 
 ا همیش  همرا  و مالدم اووذ مثم قراّۀ ضر ک و تعجّر  کر  آن را    کند امّ بادنش ایفا نمی

نامیمی و یک وصفی ک  ذاتیِ او نیسرذ و لزومری نردارد همیشر  همررا  او       می« عرضیِ الدم»
تااند کر  آن را نذر یرد مثرم کاتر  برادن و       تااند چنین وصفی را بذ یرد و می باشد باک  می

ا  ک  اتصا  شیء بر  هرر یرک     نامندی جهذ قضی  می« عرضی مفارق»ماشی بادن، ک  آن را 
ذاتی یا عرضی الدم اوذ ضرور ، و آنجرا   ،جا ک  م مال کند، آن یان میاد این اوصا  را ب

ذاتری اورذ و    ،جا ک  م مال ا هم آنعرضی مفارق اوذ امکانی خااهد بادی امّ ،ک  م مال
عرضیِ الدم اوذ، همانا ذات اوذ کر  م مرال خراد را تعریّن      ،هم در مارد  ک  م مال

مقتضیِ ذاتیرات خراد اورذ و هرم مقتضریِ       بخشد، ب  این معنی ک  خاد ذات انسان هم می
تاان حالتی را تصرایر کررد کر  م مرالی      این باور اوذ ک  میا لفتا برا ی امّ عرضیاتا الدم

ا خاد ذات آن را تعیّن نبخشید  باشد و مقتضرا ِ  ضرور  برا  ذاتا ماضاع داشت  باشیم امّ
مقتضریِ حمرم چنرین     ،کنریم هرگرز بر  خراد ِ خراد      ذات نباشد، یعنی نرر ب  ذات ک  می

ب  دلیم دییر  این م مال ب  وصفا ضرورت برر ذات حمرم    ،م مالی نیسذ، با این حال
ی لفتا این نکت  را اد متافیزیکدان ت ایای معاصر کیذ فاین اخ  کررد  اورذی فراین    91شاد می
عناان نمانر  هرچنرد ضررورت دارد     دن برا  ذاتی بادن کافی نیسذ، ب گاید ضرور  با می

ا این ذاتیِ او نیسذ و برا هایّرذا   عضا  }وقراط{ باشد، امّ تک ط متعا  ب  مجماعۀک  وقرا
عضرا  جزئری اد ذات ورقراط     او شیاند  نداردی شهادار تعا  داشتن ب  ایرن مجماعرۀ ترک   

این براور  قای اد اوصا  در نرر نییریم و برر (ی حتی اگر ذات را چیز مستFine, 1994نیسذ )
ز مجماع تمامی اوصا  ذاتیِ آن شیء نیسرذ، براد تعار  بر      چیز  ج ،باشیم ک  ذاتا شیء
ا ذاتریِ او نیسرذ، دیررا در دمررۀ     { هرچند برا  وقراط ضرور  اوذ امّر  مجماعۀ }وقراط

تاان گفرذ کر  ضراحکیّذا     خاد اروقا نیز مینرر مبنا  ین برچن اوصا ا ذاتیِ او نیسذی هم
 کندی     ک  هسذ نمی سذ، و دید را آنا ذاتیِ او نیبالقاّ  هرچند برا  دید ضرور  اوذ امّ

گاید اگر فرض کنیم الاهیذ همان خصاصیّتی اورذ کر  خردا را     لفتا می ،این اواسبر
 مبنرا  بخشرد، بر  او را تعریّن مری  کنرد و هایّرذ    ک  هسذ می کند و او را آن اال  و معباد می

شرس لفترا بنرابر     چ  مرباط ب  خداوذ الاهی و ذاتیِ خدا نیسذی ن آ، م تمالر هرفاق دیدگا 
کنرد کر  بعضری     مثابۀ ذات الهی( جایی برا  این اندیش  براد مری   ، )ب این رویکرد ب  الاهیذ

نیسرذ   (part of deity) ا  اد ذات الراهی  ا حصّر  چیزها در خدا هسذ ک  ضرور  اوذ امّ
(Leftow, 2014: 2ی) 
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 استدالل لفتو علیه نظريات الوهی 9-2

خابی برا  ش یر  نرریات الاهی وجراد نردارد کر  قرائنری بررا       تنها دالیم  ب  باور لفتا ن 
ترر اشرار  شرد لفترا آن دورت  اد نرریراتی را کر          ک  شریش  اجتناب اد آن ماجاد اوذی چنان

نررر لفترا    نامدی بر   نرریات الاهی می شای  و اواس حقای  ضرور  اوذ، ،معتقدند ذات الهی
نیرتس بررا  تاجیر  ضررورت حقرای        یر  چان آکاینراس و ال  قائاین ب  نرریات الاهی هم

   :ها دیدند ترین را  را شیمادند، آن ضرور  واد 

ضرور ِ قابم  (Ground) اگر حقیقتی ضرور  اوذ، این طبیعی اوذ ک  در شی یک اواس
دوترس برا  آن باشیمی خدا بالضررور  وجراد دارد و بالضررور  واجرد ذات خراد اورذی       

ورذ اد  چ  ضرور  اوذ عبارت ا ر  نیسذ، آنچ  مرباط ب  خداوذ ضرو چیز  جز آن
 ی(Leftow, 2014: 2) ها  ذاتش وجاد خدا و ویژگی

بدین وان قائاین ب  نرریرات الراهی نتیجر  گرفتنرد کر  ذات خردا همران اوراس قابرم          
گرایران دورۀ   دوتروی اوذ ک  در شی آن بادندی اد طرفی اندیشمندان قرون وورقی و عقرم  

برا همرۀ اوصرا  او     همران  الراهی براد ، ذات خردا را ایرن    جدید، قائم بر  بسراطذ ذاتری    
گیرد ک  اگر عام ذاتری خردا منشرأ حقرای  ضررور        لفتا نتیج  می ،این اواسدانستندی بر می

او نیسذ، شس باید بذر یریم کر     اوذ و بنا بر آمادۀ بساطذ، عام ذاتی خدا چیز  جز ذات
ا   گانر   مرباط ب  مخااقات ب  ، ادجما  حقای اواس نرریات الاهی همۀ حقای  ضرور بر

 ی(Leftow, 2014: 2) در ذات خدا ت قّ  دارند
اوتدالل اصای خاد عای  نرریرات الراهی    تبیینی ک  اد ذات الاهی ارائ  کرداواس برلفتا 
 کند: گان  تنریم می را این

کننرد کر  وجرادا خردا بر  ت قّر         نرریات الاهی ما را مازم ب  ش یر  این مدعا می ی9
 وادهایی برا  حقای  ضرور ِ جزئیِ مرباط ب  مخااقات وابست  اوذی صادق

 نرریاتی ک  در شرایط برابر چنین الزامی را در شی ندارند، رج ان دارندی ی0
 99اجتناب اد نرریات الاهی ر در فرض ثابرذ برادن ورایر شررایط ر رج ران دارد        ی9
(Leftow, 2012: 209)ی 

  ار مربراط حقیقذ ضرور  مقا  یا متافیزیکی ک  صررف جهذ اثبات مقدّمۀ اول، ابتدا یک 
گیرریم، ماننرد    نررر مری  اورذ ر را در   «ورکاالر »اصرقالح لفترا    ب  مخااقات اوذ ر یرا بر    

 صارت دیر نیز بیان کرد: تاان آن را ب  ک  می« H2Oآب=»
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)(x) :))آب(( واختار آب دارد  x    (∃y)(  دارد H0O  واختار y و x = y)) ʌ  (x)                

( دارد  H0O   واختار x    (∃y)( دارد واختار آب y و x = y))
  

اوذ ک  در هر جهان ممکنری برقررار اورذی در هرر جهران       90یک ضرورت قا  «آب»
باشد همان آب اوذ و اگرر آبری باشرد وراختار  همران       H2Oممکنی اگر واختار چیز  

H2O  نمان  را مارد ب ث قررار داد  و   نیا یایت ا کدانانیزیمتاف ۀآدامز عمد ۀو ب  گفتاوذی
 ی(Adams, 2013) اند رفت یش   ضرور یقتیعناان حق آن را ب  اکثرار

ا او ب  این تاج  دارد کر  فررض کر بِ    کاذب باشدی امّ «آب»کند ک   حال لفتا فرض می
او فررضِ  کنرد کر  منررار     آب یک فرضِ م ال اوذی ب  همین دلیم ب  این نکت  اشرار  مری  

تنها م رال   نباشد، دیرا این ن  H2Oا  ک  آبی داشت  باشیم ک   گان  ورشذا آب نیسذ ب تغییرِ 
نر  ممکرن    H2O گا  کر    تااند کاذب باشد آن می «آب»ا ب  باور او ک  غیرقابم تصاّر اوذی امّ

نباشردی ایرن فررضِ ممکنری اورذی       99باشد و ن  ناممکن، باک  اصالر واکن در فضا  منققی
برادن   H2Oنر  وصرفا    ،قدر متفاوت باشد کر  در آن  نیم فضا  منققی آنتاانیم فرض ک می

نرام آب   هیچ کس نتاانرد تصرایر  اد چیرز  بر     در این فضا ِ تاد ،  «یآب»باشد و ن  گزارۀ 
(ی ادنرر لفتا چنین فرضی ممکن اوذ و م ر ور  در شری   Leftow, 2012: 211داشت  باشد )

مرال در برروری نرریرات مترافیزیکی، فضراها       طرار مع  اوذ فیاسافان ب   ندارد، او مدعی
 کنندی منققی جاییزین را ل ا  می

چنرد بسریار  اد فیاسرافان    گایرد هر  مری رابرت آدامز در تأیید امکان ایرن فررض لفترا    
ا حتی اگرر کسری در ایرن صردق ضررور  هرم       اند امّ را ش یرفت « H2Oآب=»صدق  ،ت ایای

همرانی   تراانیم صررفار ایرن    شراد، مرا مری    یتشکیک نماید در اوتدالل لفتا خااری ایجراد نمر   
(H2O=H2O) را درنرر بییریم و این تأ  ( ثیر  در اوتدالل لفترا نرداردAdams, 2013  ی لفترا)

همرانی   گایرد ایرن   می  -ک  گ شذ ( صادق اوذ باک  ر چنان H2O=H2Oگاید نقیض ) نمی
ن  ممکن اوذ و ن  نراممکن، باکر  اواورار در     H2Oجا ک   تااند نادروذ باشد آن م کار می

ا چیان ؟ در ذهن لفتا این نکت  وجاد دارد ک  ذات خدا هیچ نیراد   فضا  منققی نیسذی امّ
را بر  درک نیراورد  باشرد، او را نخااهرد      H2Oگرا    ندارد، شس اگر خدا هریچ  H2Oب  درک 

( ت قر   H2O=H2Oۀ )واکن فضا  منققی نخااهد باد و گرزار  H2Oآفرید، در این صارت 
نداشت  و نادروذ خااهد بادی ممکن اوذ گفت  شاد فررض نبرادن آب در فضرا  منققری     

ا وخن لفترا آن اورذ کر  اگرر آب در     همانی م کار اوذ ن  ک ب آنی امّ مستازم فقدان این
ا  مهمرم مثرم    واژ « آب»التصار خااهد باد، واژۀ  معنا و ممتنج ، بیفضا  منققی نباشد، آب
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خااهد شد، فا ا ن  ممکن اوذ و ن  ناممکن، چان دالّ بر چیز  نیسرذ، باکر    « مفایرشب»
هرا  ممکرن    جهران  در همرۀ « مربج مردوّر »جا ک  دربارۀ امتناع  اواوار فاقد داللذ اوذی ما آن

حکایرذ  « مربج مدوّر»اد امتناع  ،با داشتن تصار مربج و تصار دایر  ،واقجگاییم، در وخن می
تراانیم بیراییم      در فضا  منققی نباشد، حتی نمری «مدوّر»و « مربج»اواوار  ا اگرکنیمی امّ می
ممتنج اوذ، و گفرتن  « ایرشبمف»ماند ک  بیاییم  وان آن می ممتنج اوذ دیرا ب « مربج مدوّر»

 این وخن با نیفتنش برابر اوذی  
ا ،  ک  ن  وصرفی هسرذ و نر  گرزار     لفتا ب  این تاج  دارد ک  در وضعیذ مارد فرض 

جا نیسذ تا حامم ارد  صدقی ر چ  صرادق و    کاذب نیسذ، دیرا اصالر چیز  در آن «آب»
ار در آن وضعیذ نیسذ، ما اینرک براوراس   همین خاطر ک  آب اواو ا ب چ  کاذب ر باشدی امّ 

در آن  «آب» ی ی بیراییم کر    طرار صر   تاانیم بر   ک  در دوذ داریم می« آب»همین گزارۀ 
(ی دیرا مرا در ایرن جهرانی کر  آب هسرذ و شرس اد       Leftow, 2011کاذب اوذ ) ،وضعیذ

دروژن ترکیبی اد یک اتم اکسیژن و دو اتم هیر  ،ایم ک  مالکال آن بررویِ شیمیایی آن فهمید 
اشرد، صردق   ا اگر اواوار چنین آبری در کرار نب  اذعان کنیم، امّ «آب»تاانیم ب  دروتیِ  اوذ می

گاید حال کر  صردق ضررور  آب را داریرم،      واقج لفتا میدرنیز مقرح نخااهد بادی  «آب»
تاانیم بیاییم در وضعیتی ک  اصالر آب در فضا  منققی نیسذ، این صدق ضررور  کر     می

کر  گفتر  شراد در ایرن فررض، آب       در دوتمان اوذ دییر صادق نخااهد بادی دیررا چنران  
اد « آب»واژۀ ا  مهمم و فاقد هرگان  داللذ اوذی دیرا دییر معنایی وجاد ندارد ترا برا    واژ 

هرا    همرانی آن برا مللفر     هرا  درونری آن را واکراویم و اد ایرن     آن حکایذ کنریم و مللفر   
 ا  خبر دهیمی درونی

کنردی   ت الراهی را چنرین بیران مری    الزامِ نامقااب نرریا «آب»اواس فرض ک ب لفتا بر
  ادقخداوذ ک  همرۀ حقرای  ضررور  را صر     ک  این ذاتاجا اد آن ،اواس نرریات الاهیبر
نرر لفتا این یرک نتیجر    اد ی90ا  در ذاتا خدا مندرج باشد گان  وادد شس ذاتا آب باید ب  می

 دربارۀ وجاد خدا دارد:
 گا  چیز  ک  الاهیذ داشت  باشد وجاد نداردی کاذب باشد، آن «آب» اگر ی0

 گا  خدا وجاد نداردی اگر هیچ چیز  ک  الاهیذ داشت  باشد وجاد ندارد، آن ی5

 ی(Leftow, 2012: 209) کاذب باشد خدا وجاد ندارد «آب»ر اگ ی6

مستازم ش یر  نراباد ِ ذات خردا، و ایرن     «آب»فرضِ ک ب  ،شس بنا بر نرریات الاهی
ا   ( نمانر  6( اصای اوذ ک  گرزارۀ ) 9واقج مقدّمۀ )مستازم ش یر  عدم وجاد خداوذی در
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ب دارنرد و  مرد  نرامقاا  ت الاهی شیاک  نرریا کند ب  این ( اشار  می9برا  آن اوذ، مقدمۀ )
 دهدی مد نامقااب را نشان می( مصداقی اد این شیا6)

رود وجاد خدا وابست  بر  واقعیتری در    نرر نمی ( غیرشهاد  اوذی دیرا ب 6لفتا ) نرر اد
( کاذب اوذ، باک  مدعی خال  شرهاد برادنِ   6خصاا آب باشدی لفتا مدعی نیسذ ک  )

دهد ش یر  نرریات الاهی مرا را بر  شر یر  مقابری خرال       خااهد نشان  آن اوذی او می
 کشاندی   شهاد می

ی ایرن  ( خال  شهاد اوذ چهرار اورتدالل آورد  اورذ   6و  در تنبّ  ب  این مقا  ک  )
برادن نرریرات الراهی و     ها  لفتا در اثبات غیرشهاد  واقج اصم اوتداللچهار اوتدالل، در

و ذیرالر مرارد نقرد و     کرد  ها  و  را تبیین وتداللهاوذی ابتدا هریک اد ا طرد آن ،در نتیج 
 دهیمی برروی قرار می

 استدالل اول 3-2-1

( 6ا )اوذ، شرطی  صادق اورذی امّر   (Impossible) ( م ال6جا ک  مقدَمِ گزارۀ شرطیِ ) اد آن
ارتبراط   ی دیرا مقدّم و تالیِ این شررطی بری  95صادق اوذ (trivially) شاافتاد  ن ا شیش صرفار ب 

ل را  ورمانتیکی    ها برقرار نیسرذ و شررطی صررفار بر      با یکدییرند و رابقۀ اتّصالی میان آن
 صادق اوذی
این باور اوذ ک  اگر نرریات الاهی دروذ باشند، باید ارتبراط غیرورمانتیکی   امّا لفتا بر

 «آب»، حقیقترار  بر نرریرات الراهی  ( را بذر یریمی دیررا بنرا   6) و عینی میان مقدم و تالیِ شرطیِ
  و بخشری اد چیرز  مفقراد باشرد     بخشی اد ذات الاهی اوذ و روشن اوذ ک  اگر حصّر 
 «آب»جاکر  بنرابر نرریرات الراهی      خاد آن چیز نیز مفقاد و غیرماجاد خااهد بادی و اد آن

 مستازم فقدان ذات الاهی اوذی   ،بخشی اد ذات الاهی اوذ، شس فقدانِ آن
ک  مقدم و ترالی   وجاد خدا ندارد و هنیامیهیچ ارتباطی با « آب»، ارد  صدق اد طرفی
جهرذ  شرطی را طرد کنیم )میر صررفار اد  ارتباط هستند باید کامالر با یکدییر بی ،یک شرطی
، م و تالی در شرطی فراق رود میان مقدّ نرر نمی (ی درواقج ب Leftow, 2010: 155ومانتیکی( )

ذ شریمیایی اد فضرا    ک خصاصری یقینار حر   یر  »تعبیر لفتا:  اتصالی وجاد داشت  باشدی ب 
اگرر آب اد برین رود   »( یرا  Leftow, 2012: 211« )ثیر  بر وجاد خدا بیر ارد منققی نباید تأ

 ی(Leftow, 2015: 257« )چرا باید خدا هم با او برود؟!
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 نقد و بررسی استدالل اول 9-2-9-9
کر  لفترا اد آن    ( ایرن اطمینران و یقینری   Adams, 2013کند ) ک  رابرت آدامز گاشزد می چنان

شرخص  و داند، صرفار ناعی اورتبعاد اورذ    یگاید و صدقِ آن را متّکی ب  شهاد م وخن می
 ،یقینار تغییر در هر واقعیتی اد واقعیرات جهران  »عکس بیاید:  تااند ب  قائم ب  نرریۀ الاهی می

و آگرا  بر    خدا عالم مقا   ،دیرا ب  باور قائاین ب  نرریۀ الاهی «یمستازم انکار وجاد خداوذ
همۀ حقای  ممکن اوذ، شس فرضِ عدم امکان الف یا ضررورتی اد ضرروریات مربراط بر      
آن، فرض نبادا عام ب  الف در ذات خداوذ؛ و فرض نباد عام ب  الف در ذات خدا فررضِ  
خدایی اوذ ک  عالم مقا  نیسذ، و این خال  فرض قائم ب  نرریۀ الاهی اوذ کر  خردا   

شس فرضِ ک ب حقیقتی اد حقای  ضرور  بر مبنا  قائرم بر  نرریرۀ    داندی  را عالم مقا  می
 الاهی مرتبط ب  نباد خداوذ و امر  خال  شهاد نیز نیسذی  

 استدالل دوم 3-2-2

یک اد حقای  ضرور  مستازم انکار همرۀ حقرای    ریات الاهی دروذ باشند، انکار هراگر نر
ارتباط با حقیقذ ضررور ِ   هر بیظا د باد، حتی آن حقای  ضرور  ک  ب ضرور  دییر خااه

گرا  ذات   یک اد حقای  ضرور  را انکار کنریم آن شد  اوذی بنابر نرریات الاهی، اگر هر نفی
ایم، و اگرر ذات الراهی را انکرار کنریم همرۀ حقرای  ضررور  را انکرار          الاهی را انکار کرد 

 ایمی کرد 
کر    گرا  ایرن   آن« ن داشت  باشدهیدروژن دو شروتا»بر نرریات الاهی، اگر اعناان مثال بن ب 

گرا  الرف    اگر الف ورقراط اورذ آن  »ک   کاذب خااهد بادی یا اگر این« هفذ عدد اول اوذ»
 کاذب خااهرد براد  « مقدّم معتبر اوذاوتدالل وضجِ »ک   گا  این کاذب باشد، آن« انسان اوذ

(Leftow, 2009: 157-8)ی 
هرا  براال را صرادق     مِ شررطی چ  مقردّ  آنها این اوذ ک   گان  مثال نکتۀ لفتا در ذکر این

ها نداردی چرا تغییر  در شیمیِ هیدروژن باید ب  اعرداد   وادِ تالی آن وادد ارتباطی با صادق می
 اول خدش  وارد کند؟!  

 نقد و بررسی استدالل دوم 9-2-2-9
دیررا عردم    بر رأ  قائاین ب  نرریۀ الاهی اد چنین ارتباطی دفاع کردیتاان بنا جا نیز می در این

گاید عدم ارتباطی اوذ ک  صرفار با در نررر گررفتن شریمیِ     ارتباطی ک  لفتا اد آن وخن می
ا اگر شیء وامی در میران باشرد کر  مبنرا      گاییم، امّ هیدروژن و اعداد اول اد آن وخن می
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شناختیِ صدق هر دو گزار  اوذ ر ک  همران ذات الراهی در براور قرائاین بر  نرریرۀ         هستی
 تاان اد ارتباط وخن گفذی ذ ر میالاهی او
هیردروژن دو  »اوراس م تراا  دو گرزارۀ    ر قائم ب  نرریرات الراهی صررفار بر   واقج اگدر

کررد، وجهری بررا      حکم ب  ارتباط این دو می« هفذ عدد اول اوذ»و « شروتان داشت  باشد
ارتبراط  حکم بر  ایرن    ،اواس نسبذ این هر دو با شیء ثالثیا و  برارتباط وجاد نداشذ، امّ

تراان اد ارتبراط    کرد  و اگر آن شیء ثالث صالحیذا مرتبقیّذ میان این دو را داشت  باشد می
 این دو نیز وخن گفذی

تااند بیاید امار واقرج   قائم ب  نرریۀ الاهی می»گاید:  این ادعا  لفتا می کراو در ردّ مک
(ی تاجی  McCraw, 2014: 113« )امار واقعی دربارۀ ذات خداوذ ماجهاتی دربارۀ آب دقیقار

جهراتی کر  لفترا ورکاالر     کراو آن اوذ ک  در باور قائم ب  نرریۀ الراهی آن حقرائ  ما   مک
بتنرا  ذات الهری برر ایرن حقرای ،      حقای  مرباط ب  ذات الهی اوذ، شرس ا  ،واقجنامد در می
افتراد  و   و این امر  شریش  رشذ خاد اوذابتنا  وجاد خدا بر حقای  مختص ب  و ،واقجدر
 (یMcCraw, 2014: 113وشن اوذ )ر

 استدالل سوم 3-2-3

کسری  قابرم تاضریح هسرتندی اگرر      ،طار مجزا و جدا اد هم و نرریات الاهی هریک ب « آب»
 «آب»کنرد الدم نیسرذ تاضری ی بررا  صردق      الاهی ارائ   بخااهد تبیینی اد چیستی نرریۀ
رود در  ، انتررار مری  الراهی  رریۀا با ش یر  نبیایدی امّ «آب»فراهم کند و اصالر چیز  دربارۀ 

تراانیم تبیینری اد ورشرذ     ن مرا مری  چنی هم ارائ  شادی هم «آب»تبیین نرریۀ الاهی تبیینی اد 
 ،الراهی  ا با ش یر  نرریۀک  چیز  دربارۀ نرریۀ الاهی بیاییمی امّ ارائ  کنیم بدون این «آب)»

ارائ  کنیمی شس نرریرۀ الراهی    تبیینی اد نرریۀ الاهی نیز «آب»ائۀ تبیینی اد رود در ار انترار می
 ,Leftowاند و چنین نرریراتی الرزام غیرقابرم ش یرشری را در شری دارنرد )       غیرمرتبط« آب»و 

 (ی156 :2009

 نقد و بررسی استدالل سوم 9-2-9-9
 اد ِشاد ن  ارتبراط وجر   ها مرباط می ب  م تاا  مفهامی هریک اد گزار  ،ش یر  مسئاۀ تبیین

شرناختی و  رورد میران حیرث معرفرذ    نررر مری   جرا بر    در ایرن  ،اینها با یکردییر، بنرابر   آن
خاط صارت گرفت  اوذی آن ارتباطی ک  الدمۀ نرریات الراهی اورذ    ،شناختی مسئا  هستی

شراد ارتبراط    ا ارتبراطی کر  در مقرام تبیرین مقررح مری      یک ارتباط خارجی و عینی اوذ، امّ
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 مفهامی و ذهنی اوذی

 استدالل چهارم 3-2-4

نرر لفتا الاهیذ خصاصیتی اورذ کر  خردا را ا      ک  در بخش ذات الاهی گ شذ، اد چنان
ا کند، شس باید صرفار دربردارندۀ آن چیز  باشد ک  برا  خدابادنِ خدا ضرور  اوذی امّر  می

چ  دربرارۀ ذات   برا  خدابادن خدا ضرور  نیسذی اگر بخااهیم فهروتی اد آن «آب»شهادار 
حسراب نخرااهیم آوردی لفترا     مسامار واقعیراتی دربرارۀ آب را بر    دا صادق اوذ تهی  کنیم خ
گانر  کر     دارد، همران  (Ontological Job) شرناختی  گاید ذات الاهی تنها یک شأن هستی می

ی نیز واجردا آن ذات را الهری و درنتیجر  خردا     کند، داشتن ذات الاه قرمز  شیء را قرمز می
( یرا ماهیرذ   Individual Essence) یرک ذات فررد    ،لفترا ذات الراهی   نررر کند، دیرا اد می

شناختی قرمز  آن اورذ کر  چیرز      گان  ک  تنها شأن هستی فرد اوذی دقیقا همان من صرب 
شناختی ذات الاهی نیز این اوذ کر  چیرز  را ا   کنردی شرس      را قرمز کند، تنها شأن هستی

چر  بر  الاهیرذا آن چیرز      تنهرا داشرتن آن   ،اگر چیز  واجد ذات الاهی اوذ، این واجدیذ
ورادِ هرر    اواس نرریرات الراهی، ذات الراهی صرادق    ا برواددی امّ کند را صادق می کمک می

 ی(Leftow, 2009: 156-7) اوذی H2Oحقیقذ ضرور ، مثم آب=
ا مسرامار چنرین   بادن بخشی اد م تاا  الاهیذ اوذ، امّ نرریات الاهی آب  مبنا شس بر

داشرتنِ   چیز  نیسذ ک  H2Oکندی شس آب= بادن کمکی ب  الاهیذا خدا نمی نیسذ دیرا آب
« آب»وراد   (ی شس ذات خدا مشتمم برر صرادق  Leftow, 2014: 2)وادد  ذات الاهی را صادق 

 اندی ور  دارند؛ شس نرریات الاهی باطمک  نرریات الاهی چنین با حالینیسذ، در

 نقد و بررسی استدالل چهارم 9-2-4-9
تراان بر  لفترا     امز معتقد اوذ بهترین شاوخی ک  اد جان  قائم ب  نرریۀ الاهی مری رابرت آد

 the)«شأن»عناان وصفی ک   ( ب making God divine) «الاهی واختنِ خدا»داد این اوذ ک  

job) تاانرد   کند، وصفا م هبیِ بسیار مضیَقی اوذی در مقابم کسی می ذات الاهی را بیان می
شرناختیِ همرۀ اشریاء     متافیزیکی ذات خدا آن اوذ ک  مبنا ِ هستی« شأنِ»چنین بیندیشد ک  

باشد، ماجاد  ک  همۀ انااع واقعیات ب  او وابست  اوذی اگر شأن ذات خدا چنرین گسرترد    
تاوط ذات خدا، بر  هریچ    H2Oچان  ها  وکاالر  هماوذ، شس فرض فراهم آمدن امکان

 (ی  Adams, 2013وج  خال  شهاد نیسذ )
اشرکال فراق را مقررح     ،این اوراس ت الراهی را ش یرفتر  و برر   آدامز تقریر لفتا اد نرریا
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شناختیِ ذات الهی من صر ب  نیا  مضریَ  لفترا نیسرذی هرچنرد      کند ک  تعیین شأن هستی می
رود اواس تقریر لفتا با اشرکال مااجر  اورذی اینکر       نرر می ا ب این وخنی دروذ اوذ، امّ

ی برر ایرن باورنرد کر  ذات خردا، یرا عارم و قردرت ذاتری او مبنرا            قائاین ب  نرریۀ الراه 
شناختیِ حقای  ممکنات اوذ، ب  این معنی نیسذ کر  ذات خردا مشرتمم برر حقرای        هستی

ا  اد ذات الهی اختصاا یافت  اورذی ایرن    حصّ  ،ممکنات اوذ و برا  هر حقیقذ ممکنی
ر یتی اوذ و این ماهیذ مشتمم بر تقریر مبتنی بر آن اوذ ک  خدا ورا ِ وجاد  دارا  ماه

 نرر لفتا این مفاهیم صرفار مفاهیمِ مرتبط با الاهیذ یا خداییِ خردا اورذ و  مفاهیمی اوذی اد
 مفاهیم ممکنات در آن را  نداردی

 

 بندي استدالل جمع 9-9

عنراان   ( بر  6( خال  شهاد اوذ و چان )6) گیرد ک  لفتا نتیج  می ،ها  فاقبر اوتداللبنا
( صرادق خااهرد براد درنتیجر      9وذ، مقدّمۀ )خال  شهاد ا ،منققیِ نرریات الاهی اوتازام
ا مرا ورعی   دی امّر باید اد نرریات الاهی اجتنراب کرر   اواس آن آید ک  بر دوذ می ( ب 9گزارۀ )

( را 6خال  شهاد برادن نتیجرۀ )   ،ها  چهارگانۀ فاق یک اد اوتدالل کردیم نشان دهیم هیچ
 کندی ثابذ نمی

 

 بندی و بررسی نهایی جمع .4

 بند  کرد:   تاان مبانی لفتا را در شنج اصم جمج می
و انتزاعری( اورذ و هرر     شناختی همۀ اشیاء )اعم اد عینری  وجاد خدا غایذ هستی ی9

 دیشا ا  ب  او منتهی می گان  واقعیتی ب 
 اندی شناوان  حقایقی ضرور  وجاد دارند ک  واجد قامروِ هستی ی0
تعارضی ظاهر  وجاد دارد ک  با تبیرین ن راۀ    ،میان غائیذ الهی و حقای  ضرور  ی9

 دیشا حقای  ضرور  ب  خدا برطر  می اوتناد
واورقۀ ایرن وصرفا ذاتری      ذ ک  خدا ذاتار واجد آن اوذ و بر  ذات خدا ماهیتی او ی0

 الاهیذ داردی
مار  حقرای    جخردا را منشرأ همرۀ حقرای  ضررور  )اد     ک  ذات  خداباوران در این ی5

ذات خردا   ،اند، دیرا با ارائۀ این نرری  ضرور  مختص مخااقات( دانستند ب  خقا رفت 
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 ک  چنین نیسذی حال آنب  ذوات مخااقات وابست  واختند را 
شناختی بادنِ ضرورتا مقا  و تمسک ب  آمادۀ غائیرذ الهری کر      لفتا با ش یر ِ هستی

تعرارض   مارد تأکید بسیار قرار گرفتر  اورذ   ی یدر متان مقدس و ونّذ فاسف  و کالمِ مس
دی او نشرران داد کرر  شرر یر  دو آمررادۀ ضرررورت را تصررایر کررر خرردا و حقررای  ضرررور 

گر ارد جرز تردوین متافیزیرکا      شناختی حقای  ضرور  و غائیذ الهی راهی باقی نمی هستی
لهری تاجر    امدها  آمادۀ غائیذ اماجهاتی ک  در آن خدا ییان  شای  و اواس باشدی و  ب  شی

 وادد: د ک  خداباوران را ب  ش یر  چهار مدّعا مازم میکر
 چیز اوذی خدا اوّل و شیش اد هم  ی9
 خدا ییان  منشأ هم  چیز اوذی ی0
ذا هرا نیرز شیشری و منشرأیّ     هرا کر  نسربذ بر  امکران      تنها نسبذ ب  ضرورت خدا ن  ی9

 شناختیِ همۀ ماجهات اوذی شناختی دارد؛ شس مبدأ هستی هستی
 وادِ همۀ مدعیاتا ماجهاتی اوذی خدا ییان  صادق ی0

اندیشانِ شیشین جستجا کرد و ب  این نتیج  روید کر  هرچنرد    کارها  الهی وذس میان را 
 ک  ریشرۀ همرۀ   ک  باید خدا را منشأ قرار داد را  صااب را شیمادند امّا در این این آنان در اصمِ

ا دند بر  خقرا رفتنردی امّر    ذات خدا جستجا کرغیرالهی را در  حقای ، حتی حقای  وکاالر و
نامرد   ن ب  نرریۀ الاهی مری جا را  خاد را اد غال  خداباوران ک  آنان را قائای چرا لفتا در این

د؟ ب  این جهذ ک  ب  باور او نرریات الاهی مستازم وابستیی ذات الهری بر  حقرای     جدا کر
 H2Oاشد کر  آب ضررورتار همران    ممکنات و مخااقات اوذی اگر در ذات خدا معیّن شد  ب

بر آمادۀ بسراطذ ذات الهری عرین ذات اوورذ ر ایرن       دا ر ک  بنااوذ، یعنی در عام ذاتی خ
« H2Oهمران برا    آبِ ایرن »همانی برقرار باشد، یا در ذات الهی اد ادل قدرتی برا  آفرینش  این

اورتازامی شرهادار   ا چنرین  وجاد داشت  باشد؛ فرض نباد آب مستازم فرض نباد خداوذ، امّ
ترأثیر   اا بر وجاد او بیااوذ و باد و نباد همۀ ماواغیرقابم قبال اوذی خدا غنی اد همۀ ماوا

 جما  باد و نباد اعیان انتزاعی و حقای  مرباط ب  اشیاءی  اوذ، اد
 

 نقد تصوير لفتو از ذات خدا 4-9

 ذات فرد  بررا  یهرا   و یک  (haecceity) در واقج یک فصمDeity »گاید:  لفتا صراحتار می
(Yahweh) تااند واجدا آن باشرد  اوذ؛ هیچ کس دییر  نمی( »Leftow, 2012: 206  ی شرس)
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( وصفا ذاتیِ ماجاد  اوذ ک  واجرد آن  ذات اورذ و یرک مصرداق     Deityذات الاهی )
کر    گایرد ایرن   تنها خدا واجد چنین ماهیذ و ذاتی اوذی و  مری  ،دارد و اد میان ماجادات

وصرفا   ،واقرج آن ورادگار اورذی در   ماهیذا فرد  باشد، با مفهام ناعی بادنِ ذات الهی یک
تااند صرفار ب  یک فرد راجج باشد اگرر نراعِ آن صررفار یرک فررد داشرت         می« Deity»طبیعذ 

ا یرک فررد بیشرتر    چند مفهام ناعی اوذ امّدند ک  هر را مثال می« اولِ دوج عدد»باشدی لفتا 
گیرد جز خدا هریچ فررد دییرر  در     این لفتا نتیج  میبنابر اوذی نداردی نزد او خدا نیز چنین

 (ی  Leftow, 2012: 207ها  ممکن الاهیّذ ندارد ) یک اد جهان یچه

جا شایان تاج  اوذ، رابقۀ این ب رث و   چ  در این وصفا ذاتیِ خداوذ، آن Deityشس 
مباحرث   ،جراد کامرم  مبنا  غائیذ الهی و ش یر  الهیات مالفتا بر مبنا  غائیذ الهی اوذی

تراان خردا را دارا     مری  بنا  غائیذ الهری ماوذ ک  آیا برج شروش این بردی می  خاد را شیش
جرا کر  خردا     ماهیذ دانسذ؟ برا  شاو  ب  این شروش ابتدا باید ببینیم معنا  غائیذ الهی آن

 دانیم چ  خااهد باد؟   را ماجاد  دارا  ماهیّذ الاهی می
فررد    حال تشخصِ او ب  ماهیذا من صر ب  شناختی باشد و درعین خدا غایذ هستی اگر

تراان   ا آیا مری شمار خااهد آمدی امّ اا ب شناختیِ ماوا باشد، الجرم همان ماهیّذا او غایذا هستی
شاور    رود می نرر شناختیِ مخااقات دانسذ؟ ب  هستی یک ماهیذ و ذاتی اد ذوات را غایذ

کرار   هایی اورذ کر  بر     مشتمم بر آن چیز ذات خدا فقط ،ب  گفتۀ خاد لفتامنفی اوذ، دیرا 
ارتباط با خداوذی لفترا مردّعی اورذ کر       آید و ماهیات مخااقات، وکاالر و بی خدایی می
چر    کنرد آن  ، و  تصرریح مری  آیدکارِ الاهیّذ  تنها مشتمم بر آن چیز  اوذ ک  ب ذات خدا 

عنراان مثرال    و ب کند قرمز ی  چ  قرمز را قرمز می ، و آنکند ذات خدا اوذ خدا را الاهی می
ک  آب در فضا  منققی باشرد، هریچ کمکری بر       باشد یا اصالر این H2Oک  آب  گاید این می

چنین ذات خدا را یک مفهرام نراعی کر  من صررار یرک فررد دارد        کندی همالاهیذ خدا نمی
ارتبراط برا ماهیرذ دییرر      و بری مراهیتی مجرزا    جاوذ ک  چیان  کندی شروش این معرفی می

یرۀ ماهیرذ   شناختی هر ماجاد  بر شا شناختی آن باشدی اگر شأن هستی تااند غایذ هستی می
و ذات هر چیز  صرفا مشتمم بر اوصرا  برورادندۀ همران چیرز      و ذات آن تبیین می شاد

 کرار  هرایی اورذ کر  بر      مللفر   ذات الاهی فقط مشتمم بر آن ،این اواس، و براوذ و الغیر
ارتباط برا خردا )ورکاالر(     ها  بی خدایی بیاید و ذوات اشیا  غیرالاهی وراور واجد مللف 

شناختی مبدأ و غایرذ دییرر  دانسرذی البتر       ل ا  هستی تاان یکی را ب  می چیان هستند، 
میران   عناان عامم ارتبط دهندۀ خداوند را ب لفتا در بیان دیدگا  ایجابی خاد خالقیّذ بنیادین 
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کنرد کر  در مجرال     ارتباط با او هسرتند( مقررح مری    و ذوات وکاالر )ک  بال ات بیذات او 
تاانرد   انجامد کر  نمری   دیدگا  لفتا ب  الهیاتی تنزیهی می ،اینبنابردییر  باید ب  آن شرداخذی 

 ا و حقای  وکاالر را تاضیح دهدیشناختی میان خد ارتباط هستی
 

 بررسی نقد لفتو بر نظريات الوهی 4-2

مبنا  نرریات الاهی حقای  ضررور ِ  ای  نرریات الاهی چنین باد ک  براوتدالل لفتا عجان 
باشرند، شرس ایرن در ذات خردا       ا  در ذات خدا وجاد داشرت   گان  اید ب مختص مخااقات ب

 «آب» ا اگرر چنرین باشرد فررضِ کر ب     (ی امّر H2O =ناشت  و حک شد  اوذ ک  مثالر )آب 
دامی کر  ذات الراهی را   باد، دیررا خردا خداورذ مرا     مستازم فرض عدم وجاد خدا خااهد

مم برر همرۀ حقرای  مراها  و خاقری      ذات الراهی مشرت   ،بر نرریات الاهیواجد باشد و بنا
نبراد خردا را در    ،نبادا ذات خدا و نبادا ذات خدا ،( اوذ، شس نباد آبH2O =جما  )آب اد

 شی خااهد داشذی
نرریات الاهی، مبتنی بر مبنایی اوذ کر  در  کند اوتدالل او عای   ک  لفتا تصریح می چنان

بر نیا  مراها  خراد بر  ذات،    تا بنا(ی لفLeftow, 2012: 209کند ) مارد ذات الاهی اتخاذ می
دانرد کر  بخشری اد م تراا  ذات بر  مرثالر        هرا در ذات را بر  معنری ایرن مری      بادنِ آفریرد  

حقرای  مربراط بر     خصاصیذ آب و احکام مرباط ب  آن اختصاا شیدا کند و بخشری بر    
ا گارخر و بخشی ب  حقای  مرباط ب  وی  وییی و این با بساطذ ذات الهی منافرات داردی امّر  

خصراا ذات الهری اورذی دیررا لفترا برا       گیر  ناشری اد مبنرا  نادرورذ او در    این نتیج 
گیررد، م تایراتی کر  فقرط بر  درد       دانستن ذات الهی برا  او م تایاتی در نررر مری   ماهیذ

مقا  بادن، قرادر مقار  برادن، خیرر مقار         چان عالم ارد، مثم صفات الهی همخدایی بخ
بادن و وایر آن چیزهایی ک  یک خدا برا  خدایی کردن نیراد دارد؛ و اد آن تعبیرر بر  شرأن     

ا  هرا برر   چان ذوات مخااقرات و احکرام آن   ا وایر چیزها همکندی امّ شناختیِ خدا می هستی
 یخداییِ خدا مارد نیاد نیستند

ترین نقصان مبنایی در دیردگا  انتقراد  لفترا بر  نرریرات الراهی        رود این مهم نرر می  ب
 ،اوراس   برراین  عناان ییان  واقعیذ غایی تصایر کندی تااند خدا را ب  هی ک  نمیاوذی دیدگا

ترین اشکال مبنایی دیدگا  وابی لفتا نیا  ماها  بر  خداورذ؛ در    تاان نتیج  گرفذ مهم می
ا  قائرم   داند و برا  او ماهیتی ورا  هسرتی  رشی ک  ذات خدا را عین وجاد او مینی مقابمِ
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ورینا بررا  شاشراندن ایرن شرکا        چران فرارابی و ابرن    فیاسافانی هم ،این اواسبرنیسذی 
د  برا  هر ماجاد  عالو  برر  وجاد و ماهیذ در ممکنات تأکید کرشناختی بر تمایز  هستی

هرا برا    باط آنارت ،رر گرفت  و با اتکا ب  این جنبۀ وجاد جنبۀ ماها  یک جنبۀ وجاد  در ن
بر آن شدند ک  خراد مبردأ نبایرد دوج ترکیبری اد وجراد و       ،طرفیمبدأ را تص یح کردندی اد

س این نیرا  مراها ،   اوابر عناان واقعیذ غایی ایفا  نقش کندی لفتا تا بتااند ب  ماهیذ باشد
نیرد و ایرن نیرا  ن راۀ ارتبراط      مضامین و م تااها میمثابۀ ظرفی اد مجماع  ب  ذات خدا ب 

براور بر     ،طرفری ر کررد  اورذی اد  ذات الهی و ذوات مخااقات )ماهیات( را بررا  او دشراا  
دن این ذوات مخااق، دامن کبریرایی را  این واداشت  تا با بیرون کر بساطذ ذات الهی او را ب 

کر  برا    کار تنها خدایی ا این را کندی امّچ  ب  خداییِ خدا مرباط نیسذ شاک  اد لاث وجاد آن
عنراان   تاانرد اد او بر    نمری ا دییر آورد، امّ ب  ارمغان میرا م تایاتش اد اشیاء جدا شد  اوذ 
 ییان  واقعیذ غایی وخن بیایدی  

صر  نرر اد این نقد مبنایی، اوتدالل لفترا در درون و بنرا نیرز دچرار اشرکاالتی اورذی       
گایردی   ورخن مری  « حقرای  ضررور   »اوذ، و  بر  کررّات اد   « حقیقذ»اولین مارد مفهام 

ک  لفتا در نقرد خراد    ها هستند یا ذوات اشیا، و این دروذ مشخص نیسذ این حقای  گزار 
هرا    گاید یا اشتمال ذات خدا بر گرزار   اد م  ور اشتمال ذات خدا بر ذوات اشیا وخن می

هرا  لفترا رفرذ و برگشرذ      دو در ب ثرود میان این  نرر می ؛ ب حاکی اد روابط ذاتی اشیا
گایرد   کر  لفترا مری    جمار  ایرن  ادگیرد و این منجر ب  نتایج ناصاابی شد  اورذی   صارت می

ک  حقیقتی ضرور  اوذ کاذب باشرد ذات  « H2Oآب = »اگر گزارۀ  ،مبنا  نرریات الاهیبر
خدا ناماجاد خااهد شد، چان طب  نرریرات الراهی ذات خردا مشرتمم برر حقرای  همرۀ        

برقررار اورذ   « H2Oآب = » wدانرد در جهران ممکرن     ک  خدا می ا آیا اینخااقات اوذی امّم
در ذات خردا  « آب»بخشری اد ذات خردا باشرد؟ یرا ذات     « H2Oآب = »مستازم آن اوذ ک  

ی ب  این حقای  عارم دارد، یعنری   تاان فرض کرد ذات خدا اد را  کاّ حک شد  باشد؟ ن ؛ می
م ق  شاد، آب یکی اد حقای  آن جهان خااهرد براد و    wمکن داند ک  اگر جهان م خدا می
آب = »بالضرور  در آن برقرار اوذی شس عام ب  صدق ضرور  گرزارۀ  « H2Oآب = »گزارۀ 
H2O » در جهان ممکنw غیر اد اشتمال بر ذات آب اوذی 

برد و برر   کار می اوذ ک  و  در مارد ذات خدا ب « یشناخت شأن هستی»مارد دوم مفهام 
شناختی خدا فقط متضمّن امار  اوذ ک  بر  خرداییِ خردا مررتبط      ن اوذ ک  شأن هستیآ

ا ب رث دقیقرا برر ورر آن     باشد و حقای  مرباط ب  ذوات اشیا ربقی ب  خدایی خدا نداردی امّ
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طرار مراجّهی    خارد؟ قائاین ب  نرریرات الراهی بر     اوذ ک  چ  چیز ب  درد خدایی خدا می
  ممکن را اد لاادم خداییِ خدا بدانندی دروذ اورذ کر  مفهرام    تاانند عام ب  همۀ حقای می
ا این بدان معنی نیسذ ک  ب  کارِ خردایی خردا   گاید، امّ چیز  دربارۀ خدا نمی« H2Oآب = »

کر  مفراد    جا میان عدم ارتباط مفهرامی و مصرداقی خارط شرد  اورذی ایرن       آیدی در این نمی
معنری عردم ارتبراط مصرداقی آن دو      ندارد، بر  رتباطی با واقعیذ دییر مفهامی یک واقعیذ ا

ق  در یرک جهران   هر حقیقتی ک  امکان ت  تااند مدعی شاد   نرریۀ الاهی مینیسذی قائم ب
آید، چان خدا عالم ب  همرۀ حقرای  و قرادر برر ایجراد       کار خدایی خدا می ممکنی را دارد، ب 

اد ک  خدا حتی بر حیقرۀ  جا ممکن اوذ لفتا مدعی ش همۀ حقای  ممکن اوذی البت  در این
آفرینرد کر  حقرای  را اد عردم      تنهرا اشریا را اد عردم مری     او نر   م داردیضرور ِ امکان نیز تقدّ

د و برروی آن مجرال دییرر    شرداد ا  بدان می ا  ک  در بخش ایجابی نرری  اندیشد؛ اید  می
 طابدی می

 

 نوشت پی
 

برا  تبیین رابقۀ خدا و جهان ب  تأثیر متقابرم خردا و جهران     (Process Theology) ی الهیات شایشی9
ش یرد و اد ایرن   باور دارد، در این دیدگا  خدا صرفا ملثر در جهان نیسذ باک  اد جهان اثر هم می

نیرز برا    (Open Theism) مند نیسذی الهیات گشراد   الیتغیر و غیردمان کم اد جهاتی کامال رو دوذ
باور ب  عدم تعین افعال اختیار  انسان در آیند ، عام مقا  الهی را مارد برادنیر  قررار داد  و آن   

داند، اد این رو آیند  گشاد  اورذ و خردا نیرز     را شامم عام ب  افعال اختیار  انسان در آیند  نمی
    در انترار رخدادها ِ انسانیِ فرداوذی   

هرا  صرادق اورذ، و     جرا گرزار    شاد مراد اد حقای  در ایرن  ق روشن میها  فا چ  اد مثال ی چنان0
« هیردروژن یرک شروتران دارد     اترم »ها نیز حقای  خااهد برادی گرزارۀ    م کی این گزار  ،تبج آن ب 

در « شروتان برادن اترم هیردروژن    تک»این م کی آن ک  صادق اوذ شس یک حقیقذ اوذی بنابر
 جهان اوذ نیز یکی اد حقای  اوذی

من اوّل هسرتم و مرن آخرر هسرتم، جرز مرن خردایی        »عناان نمان  در کتاب اشعیا آمد  اوذ:  ب  ی9
« کنری؟  با چ  کسی مرا قیاس خااهی کرد و یا با ک  مرا همتا قامرداد مری  ( »08:90)اشعیا، « نیسذ
خاالُ   »عناان نمان  در قرآن کریم تعبیر  چنین ب  ( ، همLeftow, 2012: 4( )ب  نقم اد: 06:5)اشعیا، 

( کر   60؛ غافر: 60؛ الزمر:96؛ الرعد: 910چهار بار در مارد خداوند آمد  اوذ )االنعام:« کّلِ شیءٍ
( 9)ال دیرد: « هو األوّل و اآلخار »چنین تعبیر  دی همأیذ و قدم و  را اوتفاد  کرتاان مبد اد آن می
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( ملیّرد ایرن دو   50صراذ: ؛ ف906مفید این معناوذی نیز تأکید بر احاطۀ الهی ب  هر چیرز )النسراء:   
 آماد  اوذی

آغراد  دمرانی اورذ یرا غیرر       آغاد  این حقای ، بری  جا مشخص نکرد  ک  مراد اد بی ی لفتا در این0
دانرد نر     معنا  فرادمانی بادن او می ک  ادلیذ خداوند را ب  رود با تاج  ب  این نرر می ا ب دمانیی امّ

آغاد  دمرانی باشرد ترا مسرتازم      ا نیز باید مراد او بیج ( اینLeftow,1991,3ها بادن ) در همۀ دمان
 شراکذ در قدم خداوند باشدی  

ی اوتاد و صاح  شیشینِ کروی نالات در دانشیا  آکسفارد و صاح  کنانی کروی ویایام آلسرتان  5
 و رئیس مرکز فاسفۀ دین در دانشیا  راتیرد

ا  در تقابرم برا نرریرات الراهی برر آن اورذ کر  حقرای  مخرتص           لفتا در بخش ایجابی نرری  ی6
ن را  مبتنری برر ارادۀ خداورذی برا ایرن        االر( ن  مبتنی بر ذات خدا ک  ب مخااقات )حقای  وک

اشیاءا ممکرن   تاضیح اجمالی ک  و  در نهایذ ب  دالیای ب ث خاد را بر حقای  مرباط ب  ذوات
ورکاالر را در  بر این باور اوذ ک  خدا با ارادۀ خایش قدرتا ت قّ  ایرن حقرای    ند ک متمرکز می

معرادل امکران آفررینش آن ذوات اورذی و       ،ل ا  متافیزیکی ها ب  کندی این قدرت خاد ایجاد می
دانرد و ارائرۀ نرریر      چان باورمندان الاهی مندرج در ذات الهی می حقای  ریاضی و منققی را هم

 کندی   مدعا را ب  آیند  ماکال می در خصاا این
شرکم   ، و خداباور  تاحید  در فاسف  ب ک  طرح لفتا مرتبط با خداباور  تاحید  اوذجا ی اد آن7

باوتان ب  فاراطین شرداختر     منسجم اد فاسفۀ فااطین ب  بعد جریان یافت ، لفتا در میان اندیشمندان
 اوذی

  اورذ و در دمررۀ نرریرات الراهی     گرایان دیدگاهی اراد ک  دیدگا  دکارت در این مسئا  جا ی اد آن8
 شردادیمی جا بدان نمی شاد و ما نیز در این آید در بخش وابی طرح لفتا مقرح نمی شمار نمی ب 

9. http://www.oed.com 

 طابدی دهد ک  مجالی دییر می ایجابی خاد این مقا  را بسط می لفتا در نرریۀ ی91
( اگر نرریرات الراهی صرادق    9بند  منققی کرد: ) را ب  این شکم صارتتاان اوتدالل فاق  ی می99

( نرریات غیرالاهی چنرین الزامری ندارنردی    0باشند، وجاد خدا ب  حقای  مخااقات وابست  اوذی )
( نرریاتی ک  چنین الزامی را ندارند نسبذ ب  نرریاتی ک  چنین الزامری را دارنرد رج ران داردی    9)

 لاهی بر نرریات الاهی رج ان داردیدر نتیج : نرریات غیرا
بررد کر  در هرر جهران      کرار مری   ها ب  همانی برا  آن دوت  اد اینی لفتا اصقالح ضرورت قا  را 90

 کرار  هایی بر   همانی در مارد این ضرورت ضعیف ،مقابم(ی درLeftow, 2012: 209ند )کنی صادقمم
ب  کم جهران در دمران    Uور اوذ ک  اگر عناان مثال او بر این با رود ک  صرفا کاذب نباشندی ب  می

 U=Uهمرانی   گ شت ، حال و آیند  اشار  کند، برا  کسی ک  ب  وجاد حاادث آیند  باور ندارد این
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همرانی   ا صدق آن صرفا اد این جهرذ اورذ کر  ایرن    هرچند در هر جهان ممکنی صادق اوذ امّ
همانی م کار داللرذ برر صردق واقعیتری در      ک  این تااند کاذب باشد، ن  این شیء با خاد  نمی

 :Leftow, 2012گفت  وجاد ندارد ) معنا  شیش ب  Uها  ممکن داشت  باشد، چان اواوار  همۀ جهان

 (ی  2
هرا  امرار    تااننرد وضرعیذ   ( ان اء ممکنی اورذ کر  اشریاء مری    Logical Spaceی فضا  منققی )99

تمثیای اد فضا  فیزیکی بنا نهراد  شرد  کر  در آن     گاناگان را تشکیم دهندی این اصقالح بر شایۀ
تااند با اشیائی ک  در ارتباط با ورایر اشریاء اورذ     هایی اوذ ک  می ها و مکان ها، وضعیذ ماقعیذ

ها  منققی اوذ، یک کمّ اوذ متشرکّم   ا  اد امکان مجماع  فضا  منققی ،اینغال شادی بنابراش
نررر راورم    ها  امارِ ممکنِ ناماجادی بر   عیذهمۀ وضها  امارِ ممکنِ ماجاد و  اد همۀ وضعیذ
دادن  نرام روابط منققیِ اوامی خاا اوذی ویتینشتاین این مفهام را بررا  نشران   ،فضا  منققی

 ،مثابۀ یک تادۀ انباشرت  نیسرذ، باکر  عرالَم     د ک  عالَم، برواختۀ امار واقج ب بر کار می ا  ب این مق
تمامیّرذا امرار واقرج در فضرا  منققری اورذ        ،قج اوذی عرالَم واختار روابط منققی میان امار وا

(Bunnin & YU, 2004: 398   ی) 
14. the nature of water is in some way in the nature of God (Leftow,2012: 211) 
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