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چکیده
خداباوری شکاکانه یکی از انواع پاسخهای فیلسوفان خداباور در واکنش بهه سسهۀل
قرینهای شر است .این رویکرد که خود دربردارندۀ سجموعهای از آراسهت بها ککیهه
بر سحدودیت قوای شناختی بشر و پیچیدگی و ژرفای واقعیهت ارزشهی در ادعهای
گزافبودن شرور کردید سیافکند .این سقالهه ستتنهی بهر آرای بهرگمن از فیلسهوفان
برجست این حوزه است .برگمن با سطرحکردن فرضهای شکاکان خود کهه ستتنهی
بر اصل «نمون بارز» هستند سیکوشد کا اسهتدل ویلیهار رو را بهه چهالش بکشهد.
سقالت برگمن در این حوزه کأثیرگذار و بههشهدت بحه برانگیهز شهدند .یکهی از
نقدهایی که به آرای او شده اسهت قرارگهرفتن خهداباوری شهکاکانه در بهنبسهتی
اخالقی است .سنتقدان بر این باورند که ایهن رویکهرد هه از جنته نرهری اخهال
(کوجیه اخالقی) به بنبست سیرسد و ه از جنت عملی اخال ؛ از نرر آنهان ایهن
سوضع دقیقاً سخالف رویکرد سا در اخال روزسره است و بههههی وجهه سطلهوو و
پذیرفتنی نیست لذا خداباوری شکاکانه پذیرفتنی نیست .بهرگمن درسقابهل گرچهه
سحدودیت در حوزۀ ارزشها را سیپذیرد آن را سانعی برای فعل اخالقی نمیدانهد.
این سقاله سیکوشد ابتدا سوضع بهرگمن را روشهن کنهد آنگهاه بهه کقریهر نقهدهای
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* دانشجوی دکترای فلسفه دین دانشگاه کهران (نویسنده سسۀو )

phfsaeedi@gmail.com

** دانشیار گروه فلسفه دین دانشگاه کهران

a_kashfi@yahoo.com

** دانشیار گروه فلسفه دین دانشگاه کهران

amirabbas.alizamani@yahoo.com

کاریخ دریافت 2931/80/21 :کاریخ پذیرش2930/81/21 :

 2بررسی نقادانۀ خداباوری شکاکانۀ برگمن و...

واردشده و پاسخهای سطرحشده بپهردازد .درنهایهت روشهن سهیشهود بها ککیهه بهر
وظیفهگرایی اخالقی و کاکید بر جایگاه اخالقی ستفاوت انسان و خداوند سیکهوان از
بنبست شکاکیت اخالقی رهایی جست.
کلیدواژهها :خداباوری شکاکانه برگمن نمون بارز فرضهای شکاکانه شهکاکیت
اخالقی.

 .1مقدمه
خاسههتگاه اولی ه خههداباوری شههکاکانه بههه اسههتدل سعههروف ویلیههار رو ()William Rowe
درخصوص شرور گزاف برسیگردد .ویلیار رو در سقال  2313خود با عنوان «سسهۀله شهر و
برخی انواع خداناباروی» با ککیهه بهر گهزافبهودن شهرور خهداناباوری را سعقهو دانسهت
( .)Rowe, 1979خالص استدل رو بدین شرح است:
 .2شر گزاف وجود دارد.
 .1اگر شر گزاف وجود داشته باشد خدای عال سطلق قادر سطلق و خیرخواه سحه
وجود ندارد.
 .9بنابراین خدای عال سطلق قادر سطلق و خیرخواه سح وجود ندارد.
سقدس او سقدسهای کجربی و سقدس دور سقدسهای الهیاکی است .غالب فیلسوفان بر سهر
سقدس دور کوافق دارند 2.به همین دلیل سقدس سناقشههبرانگیهز در ایهن اسهتدل سقدسه او
است .این سقدسه به این دلیل کجربی دانسته سیشود که ویلیار رو بها ککیهه بهر سهوارد واقعهی
شرور در عال سعی در کقویت آن دارد .او با اشاره به دو سورد رنج حیوانهات و رنهج انسهان
این سورد را کقویت سیکند .درخصوص اولی به رنهج بچههگهوزنی اشهاره سهیکنهد کهه در
آکشسوزی جنگل گیر افتاده است و بعد از کحمل درد و رنج فراوان سیسیرد (ایهن سهورد در
ادبیات سسۀل شر به  E1سعروف است) و درخصوص دوسی به رنج کهودکی سعصهور اشهاره
سیکند که سورد کجاوز و قتل واقع شده است (این سورد نیز به  E2سعروف است).
بسیاری از فیلسوفان خداباور با رویکردههای گونهاگون در پهی پاسهخ بهه ایهن اسهتدل
برآسدند .یکی از این رویکردها که اسروزه اهمیت درخور کوجهی یافته و ادبیهات گسهترده و
پویایی را دربر گرفته است «خداباوری شکاکانه» نار دارد .آنهها بهر ایهن باورنهد کهه سقدسه
کجربی در این استدل ستتنی بر یک استدل استقرایی است .استدللی که اسهتفن وایکسهترا
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( )Stephen J Wykstraآن را استدل ستتنی بر ندیدن ( )noseeum argumentسهیناسهد .ایهن
استدل بدین شرح است:
 .2برای خدا دلیل نوجیهی برای رواداری  E1و  E2نمیبین .
 .1پس برای خدا دلیهل کهوجیهی بهرای رواداری  E1و  E2وجهود نهدارد ( Wykstra,
.)1996: 126
این استدل سحل سناقشه خداباوران شکاک است .بهه عتهارت دیگهر آنهها اسهتدل از
شرور رازآلود (شروری که سا دلیل کوجیهی سناستی برای رواداریشان نمییهابی ) بهه شهرور
گزاف (شروری که اساساً دلیل کوجیهی برای رواداریشان وجود ندارد) را ناسعتتر سهیداننهد.
بهاینکرکیب خداباوری شکاکانه در ده  08به طور خاص با سقالت استفن وایکسترا سطهرح
شهد و بعهدها ههوراد اسهنایدر ( )Daniel Howard-Snyderآلسهتون ()William P Alston
بههرگمن ( )Michael Bergmannپالنتینگهها ( )Alvin Plantingaوناینههویگن ( Peter van
 )Inwagenو دیگران هر یک به شیوۀ خود به این جرگ فکری پیوسهتند .گرچهه خهداباوری
شکاکانه در دوران سعاصر در پاسخ به سسۀل قرینهای شر سطرح سیشهود ریشههای کههن در
سنتهای دینی نیز دارد.
وایکسترا در آخرین سقالهای که درخصوص خداباوری شکاکانه نوشته اسهت دو ادعهای
سحوری زیر را ریش کمار انواع خداباوری شکاکانه سیداند:
 .2شرط سحوری :اگر خدای کۀیستی وجود داشته باشد آنگاه بسیار سحتمل اسهت کهه
فاصلهای بین انسان و خدا وجود داشته باشد؛ چنان که سا انسانهها نتایهد بهرای شهرور
بسیار در جهانمان انترار فه اهداف و سحاسهتات خهدا بهرای کجهویز ایهن شهرور را
داشته باشی .
 .1لزسهه سحههوری :شههرط سحههوری سسههتلزر ناکههاسی انههواع اسههتد هههای قرینهههای
ضدخداباوران سه درخصوص شر است (.)Wykstra, 2017: 86
سیکوان گفت بنسای خداباوری شکاکانه ککیه بهر همهان چیزههایی اسهت کهه خداونهد
سیداند و سا نمیدانی  .به عتارکی آنها با ککیه بر فاصل شناختی انسان و خداوند در پهی ایهن
هستند کا سانع هرگونه استدل قرینهای شر شوند که سیخواهد از شرور رازآلهود بهه شهرور
گزاف استنتاج کند 1.در اداسه ابتدا خداباوری شهکاکانه بهرگمن را از نرهر خهواهی گذرانهد؛
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سپس نقدهای سطرحشده و پاسخ برگمن را ارزیابی سیکنی و نشان خواهی داد که کداریهک
از پاسخهای او پذیرفتنیکر است.

 .2خداباوری شکاکانۀ برگمن
خداباوری شکاکان برگمن همچون دیگهر انهواع خهداباوری شهکاکانه واکنشهی بهه ادعهای
گزافبودن شرور از سوی ویلیار رو است .ویلیار رو حداقل در سه دوره اسهتدل قرینههای
خود را عرضه کرده است 9.اسا آن استدللی که در ابتدا سورد کوجهه بهرگمن قهرار سهیگیهرد
استدل استقرایی زیر است:
 :Pهی وضعیت خیری وجود ندارد که سا بشناسی و دستیهابی بهه آن سوجهود قهادر
سطلق عال سطلق را اخالقاً در کجویز شرور  E1و  E2کوجیه کند.
پس:
 :Qهی وضعیت خیری وجود ندارد که دستیابی بهه آن سوجهود قهادر سطلهق عهال
سطلق را اخالقاً در کجویز شرور  E1و  E2کوجیه کند (.)Rowe, 1988: 120-121
آلستون و برگمن این استدل استقرایی را نادرست سیدانند .درواقع آنها بر ایهن باورنهد
که قوت استقرایی این استدل بهشدت وابسته به این است که آیا نمون سا در سقدسهه (یعنهی
دلیلی که سیشناسی و خدا را کوجیه سیکند) نمون بارزی از نتیجهه (یعنهی دلیهل بههواقهع
سوجود که خدا را در رواداری شرور کوجیه سیکند) است یا نه 1.بهرگمن بهرای سوجههبهودن
چنین استنتاجاکی شرط «نمون بارز» ( )representative sampleرا سعرفی سیکند .بهه بهاور او
زسانی شما سیکوانید استنتاج استقرایی سعتتری داشته باشید که نمونه شهما در سقدسهه نمونه
بارزی از نتیجه باشد .در غیر این صورت استنتاج شما فاقد اعتتار است .اسا نمون بارز بهودن
نزد او دقیقاً به چه سعناست؟ از نرر برگمن نمون بارز بودن Xها از کمهار Xهها ستناسهب بها
یک ویژگی است نه ویژگی دیگر .سثالً یک انسان سیکواند با کوجه به ویژگهی ششهشداشهتن
نمون بارزی از کمار انسانها باشد درحالیکه با کوجه بهه ویژگهی روسهیبهودن نمهیکوانهد
چنین باشد (.)Bergmann, 2005: 242
بهنرر سیرسد نمونه زسانی بارز و شاخص بهشمار سیرود که ویژگی سهورد نرهری کهه
قصد کعمی آن را داری در سقدسه و نتیجه برابر باشند .حا اسهتدل رو را درنرهر بگیریهد.
در آنجا فیلسوف خداناباور قصد داشت از ندیدن یا نشهناختن خیر/خیرههای کوجیههکننهدۀ
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خدا برای رواداری شرور به نتودن چنین خیر/خیرهایی استنتاج کنهد .اسها بهرگمن در همهین
نقطه از استدل سعی سیکند با دقتورزی خود سا را ستوجه این اسر کند که آیا دلیلهی کهه
سیشناسی و کوجیهکنندۀ خدا هستند نمون بارزی از دلیل کوجیهکنندۀ سوجود هستند یا نهه.
آشکارا پاسخ برگمن سنفی است.
برگمن خداباوری شکاکان خود را ستتنی بر شکاکیتی ستعهاد در حهوزۀ شهناخت سها از
سوجهات و ارزشها سیداند .او بر این باور است کهه خهداباوری شهکاکانه در فلسهف دیهن
حرکتی طتیعی بهشمار سیرود .درواقهع اگهر شهما اسهتدللت «ستتنهی بهر ندیهدن» را بهرای
دانشجویان ستتدیِ فلسفه نیز سطرح کنید اولین نکتهای که بهه هههن آنهها سهیرسهد بحه
خداباوری شکاکانه است .یعنی بهطور طتیعی هی کسی حاضر نیست از این واقعیت کهه سها
نمیکوانی دلیل کوجیهی خدا را برای رواداری شرور بیابی به ایهن نتیجهه برسهد کهه چنهین
دلیلی وجود ندارد (.)Bergmann, 2009: 374
او خهداباوری شههکاکانه را ستشههکل از دو سملفههه سهیدانههد :یکههی خههداباوری و دیگههری
شکاکیت .سراد از خداباوری نزد برگمن همان دیدگاه یکتاپرستان سنتی است کهه خداونهد را
عال سطلق قادر سطلق و خیرخواه سح سیداند؛ و درخصوص ویژگهی شهکاکیت ستهذکر
سیشود شکاکیت خداباوری شکاکانه ربطی به نشاندادن اینکه خداباوری صاد است یا نهه
ندارد (.)ibid: 380-1
اسا این شکاکیت چیست؟ در جایی سیگوید[« :این شهکاکیت صهرفاً شهناخت صهادقان
این واقعیت است که اصالً شگفت نیست که واقعیت با فه سا ستفاوت اسهت» ( Bergmann,
 .)2001: 284و اشاره سیکند« :بعید نیست کهه فهه سها از قلمهرو ارزش کمهار آن قلمهرو را
درک نکند» (.)Bergmann, 2001: 279
حا بهسنرور آشنایی دقیقکر با شکاکیت برگمن بهتر است با فرضهای شکاکان او آشهنا
شوی :
( :)S1سا دلیل خوبی نداری کا فکر کنی خیرهای سمکنی که سیشناسی نمونه بهارزی
از خیرهای سمکن سوجود باشند؛
( :)S2سا دلیل خوبی نداری کا فکر کنی شرور سمکنی که سیشناسهی نمونه بهارزی از
شرور سمکن سوجود باشند؛
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( :)S3سا دلیل خوبی نداری کا فکر کنی روابط اسهتلزاسی کهه بهین خیرههای سمکهن و
کجویز شرور سمکن سیشناسی نمون بارزی از روابط استلزاسی سوجود بهین خیرههای
سمکن و کجویز شرور سمکن باشند (.)ibid
( :)S4سا دلیل خوبی نداری کا فکر کنی کل ارزشها و ضد ارزشهایی که در حهالت
اسور پیچیهدۀ خاصهی ادراک سهیکنهی دقیقهاً نمونه بهارزی از کهل ارزشهها و ضهد
ارزشهایی باشند که آن حالت اسور دارند (.)Bergmann, 2009: 379
برای روشنشدن سراد حقیقی برگمن باید بهنحو دقیهقکهری فهرضههای شهکاکان او را
بررسی کنی  .نخست بتینی سراد برگمن از خیرها یا شرور سمکن چیست؟ او عنوان سهیکنهد
که خیرها و شرور سمکن خیرها و شروری هستند که بهلحاظ ستافیزیکی سمکنانهد .درواقهع
او به این ستب خود را پیروِ ویلیار رو سی دانهد کهه سهرادش از خیهر را نهه خیرههای بالفعهل
سیداند و نه حتی خیرهای آینده بلکه سرادش از خیر را آنهایی سعرفی سیکند که سها درکهی
5
از آن داری گرچه نمیدانی آنها رخ دادهاند یا هرگز رخ خواهند داد یا خیهر ( Bergmann,
 .)2001: 293درواقع آنها انتزاعی ( )abstractaهسهتند .درخصهوص شهرور سمکهن نیهز بهه
همین نحو است .آنها اوضاعی هستند که اسکان وقوع دارند (.)Bergmann, 2009: 376
بهاینکرکیب بهنرر سیرسد فرض شکاکان نخست از اهمیت ویژهای برخهوردار اسهت و
شاید اگر بگویی سه کرین فرض شکاکان برگمن همین فرض است سهخنی گهزاف نگفتهه
باشی ؛ چراکه این فرض گسترۀ شناخت سا از خیرها را سورد کردید قرار سهیدههد .بههنهوعی
سیکوان گفت فرض شکاکان نخست نقش ابطا گرِ استنتاج استقراییِ رو را بازی سهیکنهد و
صد آن سقدس  Pرا در کأییهد اسهتقرایی  Qکضهعیف سهیکنهد .چنهانکهه بیهودون ( John
 )Beaudoinسیگوید:
خیری که خدا را در کجویز رنج بچهگوزن کوجیه سیکند احتمالً اساسهاً ورای درک ساسهت
و کسی نمیکواند بهنحو سعقولی ( )S1را بپذیرد و هنوز بر ستنای  Pبه  Qبهاور داشهته باشهد.
به این طریق استدل [ویلیار رو از شر ابطا سیشود (.)Beudion, 2005: 42

از طرف دیگر این فرض یکی از پایههای فرض شهکاکان سهور نیهز بههشهمار سهیرود.
درواقع اگر خیرهایی وجود داشته باشد که سا از آنها بیختری طتیعی اسهت کهه بهه همه
روابط استلزاسی بین خیرها و شرور دسترسی نداشته باشهی  .اسها فهرض سهور فقهط ایهن را
نمیگوید بلکه به این حالت ه اشاره دارد که سمکن اسهت خیرههای شهناختهشهدهای هه
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وجود داشته باشد ولی سها از روابهط اسهتلزاسی بهین ایهن خیهر و شهرور بهیاطهالع باشهی
(.)Bergmann, 2001: note 5, 293
برگمن در حمایت از  S1اشاره به کمثیلهایی سیکنهد کهه در ایهن زسینهه ارائهه شهدهانهد
ازجمله اینکه سا نمیکوانی از ناکوانیسان در دیدن حشرات در گاراژ (هنگهاسی کهه از بیهرون
6
به آن نگاه سیکنی ) نتیجه بگیری که بعیهد اسهت حشهرهای در گهاراژ باشهد ( Bergmann,
 .)2009: 378-9بهاینکرکیب نمیکوانی از ندیدن (نشناختن) دلیهل کهوجیهی خداونهد بهرای
رواداری شرور به این نتیجه برسی که چنین دلیلی وجود ندارد.
دیدگاه هوارد اسنایدر درخصوص پیچیدگی ارزشها نیز نریر سورد ( )S4بهرگمن اسهت
و سیکواند به فه آن کمک کند .او سعتقد است همانطورکه کهودک نمهیکوانهد ارزش ادبهی
هنری پنج ( 1)Henry Vرا دریابد درحالیکه سهیکوانهد ارزش ادبهی کتهابی سصهور را درک
کند این ناکوانی در فه درخصوص بزرگسالن نیز صاد است؛ چراکه ارزش بها پیچیهدگی
آسیخته است .از نرر او قطعاً ستارهشناس بیش از سا شگفتی آسمان شب را درک سهیکنهد یها
استاد شطرنج بهتر از سا زیتایی شطرنج را درسییابد (.)Howard Snyder, 1996: 302-3
نکت سه دیگر درخصوص نمون بارز بودن در فرضهای شکاکانه این است که اینجا سهراد
بههرگمن سنحصههراً در خصههوص دلیههل کههوجیهی خداونههد بههرای رواداری شههرور اسههت.
بهاینکرکیب سسۀله این است که آیا خیرها شرور و روابط استلزاسی که بین آنها سیشناسهی
نمون بارزی از خیرها شرور و روابط استلزاسی بین آنها با کوجه به دلیل کهوجیهی خداونهد
برای رواداری است یا نه (.)Bergmann, 2005: 242
بهاینکرکیب و بر اساس کوضیحاکی که از نرر گذشت اگر  S1-S4صاد باشهد اسهتدل
استقراییِ رو بیاعتتار سیشود .اسا این فرضهای شکاکانه از نقد سنتقدان سصهون نماندنهد .در
اداسه به نقد آنها اشاره سیکنی .

 .3شکاکیت اخالقی
برخی سنتقدانِ خداباوری شکاکانه سعتقدند اعتقهاد بهه خهداباوری شهکاکانه سنجهر بهه انهواع
ناپذیرفتنی دیگری از شکاکیت سی شود و از ایهن بهین برخهی بهه شهکاکیت اخالقهی اشهاره
سیکنند .از نرر آنان با اعتقاد به خداباوری شکاکانه هه در کوجیهه و شهناخت اخالقهی بهه
0
شکاکیت سیرسی ه در عمل اخالقی به بنبست.
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او بار بروس راسل ( )Bruce Russellدر انتقاد به وایکسترا ایهراد شهکاکیت اخالقهی را
سطهرح کهرد ( .3 (Russel, 1996: 197-198اسها بعهدها آلمیهدا ( )Michael Almeidaو آپهی
( )Graham Oppyبه نحو سستد کری این اشکا را سطرح کردند .آنها شکاکیت سهورد نرهر
را به این صورت کوضیح سیدهند:
خداباور شکاک به این ادعا گرایش دارد که بعید نیست خیرهای ناشهناختهای وجهود داشهته
باشد که سوجود کاسل را در عدر سداخله در شری کوجیه کند .بااینحا اگر سالحرهاکی کهه
خداباور شکاک بدان ستوسل سیشود بتواند این ادعا را اثتات کنهد آنگهاه همهان سالحرهات
برای اثتات این سطلب کفایت سیکنند که بعید نیسهت خیرههای ناشهناختهای وجهود داشهته
28
باشد که سا را در عدر سمانعت از شری کوجیه کند (.)Almeida and Oppy, 2003: 507

سمکن است بپرسی چرا شهکاکیت درخصهوص دلیهل کهوجیهی خهدا بایهد سنجهر بهه
شکاکیت درخصوص دلیل سا برای سداخله در شهر شهود؟ آنهها سعتقدنهد «شهکاکیت عهار
[خداباوری شکاکان برگمن راجع به قلمهرو ارزش» ( )Almeida and Oppy, 2003: 505بهه
سا اسکان سیدهد که از شکاکیت او به شکاکیت دور برسی .
اسا سما سه این است که کوجیه و استدل سا برای سانع شدن از شر چیست که از نرهر
آنها برگمن گرفتار شکاکیت اخالقی سیشود؟ آنان این استدل را بهه ایهن صهورت سطهرح
سیکنند:
 .2دلیل در نگهاه نخسهتی ) Pro Tanto( 22بهرای سهن وجهود دارد کها سهانع شهر شهور
(بهراستی سهن وظیفههای در نگهاه نخسهت بهرای سداخلهه در سمانعهت از شهر دارر)
(سقدسه).
 .1سن دلیل در نگاه نخستی نمییاب کا بهرای جلهوگیری از وقهوع شهر سداخلهه نکهن
(سقدسه).
( .9ازاینرو) دلیل در نگاه نخستی برای سن وجود ندارد کا بهرای جلهوگیری از وقهوع
شر سداخله نکن (از .)1
( .1ازاینرو) سن دلیل نههایی ( )all things consideredدارر کها بهرای سمانعهت از شهر
سداخله کن (از .)9 2
چنان که پیداست سقدسات  1و  9ایهن اسهتدل ستتنهی اسهت بهر ندیهدن یعنهی همهان
استنتاجی که استدل قرینهای شر بر آن ستتنی است .لذا از نرر نویسهندگان اگهر خهداباوری
شکاکانه درست باشد نمیکوانی برای کاری که باید انجار دهی دلیل نهایی بیاوری .
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از نرر آنها در سسیر ارزیابی برای سمانعت از شرور اگر نتهوانی احتمهالی بهه ارزش نههاییِ
کجویز شر بدهی آنگاه نمیکوانی درخصوص سداخله یا عدر آن کصمیمی بگیری  .زیهرا ههر
کاری بخواهی انجار دهی این ایده را پیش رو داری که سمکن است نحوۀ دیگهری از عمهل
ارزش بیشکری داشته باشد .بهاینکرکیب از نرر آنها سمکن است سن بتهوان بها قرعهه و بهه
صورت شانسی کصمیمی بگیرر اسا نمیکوان با کدابیر خود برای شیوۀ انتخاب دلیلهی بیهاورر
( .)Almeida and Oppy, 2003: 509-10بهاینکرکیهب چهون شهکاکیت درخصهوص اعمها
روزسره اخالقی نتایج نهاسطلوبی دارد و بهه انفعها سها سهیانجاسهد پهذیرفتنی نیسهت .پهس
خداباوری شکاکانه نیز پذیرفتنی نیست.
نکت سه در استدل آلمیدا و آپی سقدس دور و سور است یعنی همهان اسهتدل ستتنهی
بر ندیدن .درواقع سنتقدان قصد دارند نشان دهند که کنار گذاشهتن ایهن اسهتنتاج بههسهادگی
نیست و سا با بهرهگیری از این استنتاج سیکوانی برای عمهل اخالقهی خهود کوجیهه سعرفتهی
داشته باشی  .به بیان دیگر اگر سا بنا را بر نادرستی استنتاج ستتنی بر ندیهدن در سسهۀل شهرور
گزاف بگذاری سیکوان گفت اینجا سنتقدان با ارائ این کعارض سیخواهند نشان دهنهد کهه
خداباوران شکاک نمیکوانند در عمل اخالقی کوجیه سعرفتی داشته باشند .در اسهتنتاج ستتنهی
بر ندیدن در شرور گزاف از «دلیلی برای رواداری شرور از جانب خداوند نمیبین » «دلیلهی
برای رواداری شرور از جانب خداوند وجود ندارد» نتیجه سیشد .اینجا نیز بر اساس همهین
ساختار سنتقدان به طور خالصه از «دلیلی برای سمانعت از رخداد شر نمییاب » «دلیلی بهرای
سمانعت از رخداد شر وجود ندارد» را نتیجه سیگیرند .بهعتهارکی سنتقهدان بها ککیهه بهر ایهن
استنتاج سیخواهند بگویند که کعمی استقرایی نقش سهمی در استدل های سا بهازی سهیکنهد
که فقدان آن ضربهای جترانناشدنی بر پیکرۀ کوجیه سعرفتی سها (در ایهنجها کوجیهه سعرفتهی
عمل اخالقی) سیزند .بیشک درحالیکه اکثر خداباوران خصوصاً خداباوران شکاک سایهل
هستند استنتاج او را رد کنند آنها بهراحتی نمیکوانند استنتاج دور را نیز نادرسهت بداننهد.
اسا چرا اولی را درست سیپنداری و دوسی را نادرست؟ چه چیز ستب این کفاوت سهیشهود؟
آیا این کفاوت نشان سیدهد که این استنتاج در زسینهههای گونهاگون شهرط صهد ستفهاوکی
دارد؟ یا آیا اساساً در سورد او ه این استنتاج درست است و خداباور شکاک دچهار اشهتتاه
شده است؟ چنانکه سشاهده سیشود اینها پرسشهای بنیادین این سسۀله هسهتند کهه انتقهاد
آلمیدیا و آپی را حائز اهمیتی دوچندان سیکند.
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برگمن کا برای این پرسشها پاسخی نداشته باشد یقیناً نمهیکوانهد از سعضهل شهکاکیت
اخالقی خالصی یابد .او یا باید نشان دهد که استنتاج ستتنهی بهر ندیهدن در یهک زسینهه (در
خصوص شرور گزاف) نادرست و در زسین دیگر (کوجیه اخالقهی) درسهت اسهت یها بایهد
بکوشد نشان دهد که سی کوان اساس ًا کهوجیهی بهرای اخهال درنرهر گرفهت کهه نیهازی بهه
بهکارگیری استنتاج ستتنی بر ندیدن نداشته باشد کا این سشکل پیش آیهد .حها بایهد دیهد او
چگونه این سسیر را سیپیماید.
برگمن در سقالهای سشترک با سایکل ری ( )Michael Reaسیکوشد کا به اسهتدل آلمیهدا
و آپی پاسخ دهد .آنها سعتقدند حتی اگر استدل آلمیدا و آپی صهحیح باشهد و سها نتهوانی
برای سقدس سور به نحو سستقلی سوجه باشی برای عمل اخالقی نتیجه نهاسطلوبی نخواههد
داشت .به عقیدۀ آنان برای کصمی سعقو در اعما سهان نیازسنهد دانسهتن احتمهالت آکهی و
بلندسدت اعما نیستی بلکه آگاهی از وظیف در وهل نخستِ قانعکنندهای برای سمانعهت از
شر همراه با اعتقاد عقالنی به اینکه شر  Eسوجب آسیب سیشود و اینکه ههی قرینههای در
بررسیهای بیشکر از این ادعا حمایت نمیکند که سا باید آن آسیب را کجهویز کنهی کفایهت
سیکند (.)Bergmann, 2005: 247-1
چنان که پیداست آنان کنارگذاشتن استنتاج ستتنی بر ندیدن را سعضلی برای کوجیهه عمهل
اخالقی نمیدانند بلکه سیکوشند کوجیهات دیگری برای عمل اخالقی دستوپها کننهد 21.در
بخش سربوط به پاسخ به شکاکیت اخالقی بیشکر این سورد را در بوکه نقهد و بررسهی قهرار
سیدهی  .در اداسه نقدهای دیگر سنتقدان در این زسینه را از نرر سیگذرانی .
برخی دیگهر از فیلسهوفان نریهر فیلهز ( 29)Evan Falesجهردن ( )Jeff Jordanو هسهکر
( )William Haskerنیز سعتقدند بر اساس فرضهای شکاکان بهرگمن نمهیکهوانی بهه ارزش
نهایی عمل پی بتری  .در اداسه به نرر جردن و هسکر اشاره سیشود.

جردن سعتقد است خداباوران شکاک با پهذیرفتن صهد فهرضههای شهکاکان بهرگمن
نمیکوانند ارزش نهایی عمل را کعیین کننهد .او در کوضهیح ایهن ادعها سهیگویهد بهه اعتقهاد
خداباوران شکاک سمکن است شرور وحشتناکی که سیبینی از نوع خیرهای ابهزاری باشهند؛
یعنی درنهایت سنجر به خیر شوند .درهمینراستا جردن حالت اسوری را که هاکاً بهد هسهتند
و به لحاظ ابزاری خوو نیستند بد نهایی ( )bad all things consideredو حالت اسهوری را
که هاکاً خیر هستند و به لحاظ ابزاری بد نیستند خیهر نههایی ()good all things considered
سیناسد .بهاینکرکیب او سعتقد است خداباوران شکاک با فرض صد فهرضههای شهکاکانه
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برگمن نمیکوانند چیزی را بد نهایی یا خیر نهایی بناسند ( .)Jordan, 2006: 407لهذا هنگهاسی
که نتوانی وضع اسوری را بد نهایی بناسی دو پیاسد به همراه دارد:
او اینکه هی باور سوجهی راجع به احتما ارکتهاط بهین اعمها یها حهوادپ و پیاسهدهای
بلندسدکشان نداری و دور اینکه باور سوجهی ناظر بهه ارزش پیاسهد کلهی عمهل یها رخهداد
نداری (.)Jordan, 2006: 408

درواقع جردن ارزش نهایی یک عمل را بر اساس پیاسهد کلهی عمهل کخمهین سهیزنهد و
سعتقد است چون در خداباوری شکاکانه سا به پیاسهد بلندسهدت اعمالمهان دسترسهی نهداری
نمیکوانی به ارزش نهایی اسور پیبتری .
نکت دیگری که جردن به آن اشاره سیکند این اسهت کهه خهداباوری شهکاکانه اککها بهه
ظواهر اخالقی یعنی آنچه خوو یا بد است را کضعیف سیکنهد .ایهن کضهعیفکهردن نیهز
سنجر به شکاکیت اخالقی سیشود .از نرر او:
اگر شیوهای که چیزهها بهه نرهر سها سهیرسهد (جایگهاه اخالقهی ظهاهری آنهها) راهنمهای
اعتمادپذیری به شیوهای که چیزها واقعاً هستند (جایگاه اخالقی عینهی آنهها) باشهند آنگهاه
با کأیید ( )S1(-)S3خداباور شکاک اعتماد به ظاهر اسور ( )appearanceرا از دست سیدهد.
 ...خداباوران شکاک سعتقدند شیوهای که چیزها به نحو اخالقی بههنرهر سهیرسهند سمکهن
است به نحو نراسندی گمراهکننده باشد (.)Jordan, 2006: 414

چرا سمکن است ظاهر اسور گمراهکننده بهنرر برسند؟ زیرا به بیهان جهردن بها کوجهه بهه
خداباوری شکاکانه سا نمیدانی که آیا آن خیر و شر ظاهری ابزاری برای خیر و شر دیگهری
هستند یا نه درواقع به خاطر این ندانستن راجع به ارزش نهایی اسهور او سعتقهد اسهت کهه بهر
اساس خداباوری شکاکانه سمکن است اسور گمراهکننده باشند .بر این اساس چه بسها شهری
ابزار خیری باشد که سا از آن بیختری .
هسکر ه با جردن ه نرر است از این جهت که سها بها پهذیرفتن فهرضههای شهکاکان
برگمن نمیکوانی به ارزش نهایی وضهع اسهور پهی بتهری  .از نرهر او ایهن سسهۀله از فهرض
شکاکانه دیگری ناشی سیشود که عتارت است از:
( )S5ارکتاط بین خوبی و بدیِ وضع اسور در نگاه نخست و خوبی و بدی نهایی آنها بهرای
سا ناشناخته است (سمکن است ارکتاط سحکمی وجهود داشهته باشهد سمکهن اسهت وجهود
نداشته باشد سا نمیدانی که آیا چنین ارکتاطی وجهود دارد و چقهدر سحتمهل اسهت وجهود
داشته باشد) .یعنی سا کصوری نداری که چقدر سحتمهل اسهت وضهع اسهور خیهر در وهله
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نخستی شر نهایی باشد و سا کصوری نداری که چقدر سحتمل اسهت وضهع اسهوری کهه در
وهلۀ نخست بهغایت شر است شر نهایی باشد -و نکات سشابهی درخصوص ایهن سسهۀله
سطرح است که چقدر سحتمل است آنها خیر نهایی باشند (.)Hasker, 2010: 26

هسکر سعتقد است این فرض شکاکانه حاوی نکتهای سعرفتشناسانه است و آن ایهنکهه
( )S5کاسالً سنکر شناخت سا (یا حتی باور سوجهسهان) در ایهن خصهوص اسهت کهه چقهدر
سحتمل است وضع اسوری که خیر در وهل نخست است خیر نهایی باشهد .لهذا حتهی اگهر
رابطهای در واقع برقرار باشد سا در پذیرفتن اینکه چنهین رابطههای برقهرار اسهت نهاسعقو
هستی  .و اگر سا در سوضع درستی باشی و در واقع چنین ارکتاطی هه برقهرار باشهد صهرفاً
سسۀل خوششانسی سعرفتی است.
برگمن پاسخی به جردن سیدهد که احتمالً سیکوانهد پاسهخی بهه هسهکر هه باشهد .او
سیپذیرد که خداباور شکاک نمیکواند به سعنای جردن به ارزش نهایی اعمها پهیبتهرد اسها
سیکوشد با ارائ فرض اخالقی  Mبه این اشکالت پاسخ دهد .اسا اصل  Mچه سیگوید؟
 : Mبرخی اعما هاکاً نادرستاند (یعنی صرفنرر از پیاسدشان نادرستاند)؛ اسا برای برخهی
اعما دیگر داوری اخالقی سا راجع به پیاسدشان اهمیت بیشکری سهییابهد .بهرای اعمها
اخیر سا اخالقاً باید (الف) (برای سدتزسان سناستی) پیاسدی را درنرر بگیری که سهیکهوانی
به نحو سعقولی از عمل به آنها و از شقو سطرح دیگر ( )live alternativesبرای عمهل بهه
آنها انترار داشته باشی (و) اگر پیاسد سعقو سورد انترهار بهه نحهو چشهمگیری بهدکر از
پیاسد سورد انترار سعقو عمل به یکی دیگهر از شهقو سطهرح باشهد از انجهار دادن آنهها
خودداری سیکنی و (پ) اگر پیاسد سعقو سورد انترار به نرر به نحهو چشهمگیری بهتهر از
پیاسدی باشد که انترار سیرود از عمل به شقو دیگر حاصل شود آنها را انجار سهیدههی
(.)Bergmann, 2012: 13-14

بر این اساس چنانکه پیداست اصل  Mبه دو سوردی اشاره دارد که سهیکوانهد راهنمهای
عمل اخالقی خداباور شکاک باشد .یکی اینکه برخهی اعمها هاکهاً نادرسهت هسهتند و بهه
همین ستب راهنمای سستقیمی برای عمل اخالقی بهشمار سهیآینهد و دیگهری درخصهوص
سواردی است که برای داوری درخصوص ارزش آنها نیازسند کوجه به پیاسهدهایش هسهتی .
ستأسفانه برگمن درخصوص اعما هاکهاً درسهت کوضهیحی نمهیدههد ایهنکهه کعریهف آن
چیست و چگونه به آنها پیسیبری ؛ اسا درخصوص سورد دور سهعی دارد راهکهار خهود را
سطرح کند.

فاطمه سعیدی و دیگران 03
جردن در انتقاد خود این واقعیت را نادیده گرفته است که فهرض اخالقهی M

به باور او
سیکواند با شکاکیت خداباوری شکاکانه کرکیب شود .برگمن سیپذیرد کهه خهداباور شهکاک
نمیکواند به سعنای سورد نرر جردن بفهمد که سوردی بد نههایی اسهت .اسها او سعتقهد اسهت
پیاسدی که از این اسر حاصل سیشود این نیست که ظاهر اخالقی اسور برای سا یعنهی جایگهاه
اخالقی ظاهریشان ( )their apparent moral statusرهنمودِ سعتمهدی بهه جایگهاه اخالقهی
عینیشان نیستند (.)Bergmann, 2012: 25-26
اسا او چگونه به این نتیجه سیرسد؟ از نرر برگمن ظاهر وضع اسور فقط در سعنای سهورد
نرر جردن یعنی بد یا خوو نهایی بهکار نمیرود بلکه ظواهر دیگری نیز از جایگاه اخالقهی
اسور ( )moral statusوجود دارد .سثالً بر طتق  Mبرخی اعما صهرفنرهر از پیاسدشهان بهه
لحاظ اخالقی هاکاً نادرستاند .ازاینرو دلیلی وجود ندارد که فکهر کنهی خهداباور شهکاک
نمیکواند بر آن ستنها بهه نحهو سعقهولی سعتقهد باشهد کهه آن فعهل اخالقه ًا نادرسهت اسهت.
بهاینکرکیب اگر چیزی به نررسان هاکاً نادرست بهنرر برسد سهیکهوانی بهر اسهاس آن عمهل
کنی .
بههمینکرکیب طتق  Mانجار برخی اعما اگر پیاسد سعقولی که انترهار سهیرود از عمهل
به آنها حاصل شود به نحو چشمگیری بدکر از پیاسد سعقولی باشد که انترار سیرود از عمهل
به شقو دیگر حاصل شود عمل به آنها برای سا نادرستاند .اگر برخی اعمها ایهن شهرط
را سحقق کنند دلیلی وجود ندارد که فکر کنی خداباور شکاک نمیکواند بر این ستنا بهه نحهو
سعقولی سعتقد باشد که عمل به آن اخالقاً برای سا نادرست است .بهاینکرکیب از نرر بهرگمن
خداباور شکاک اعتماد به ظواهر اخالقی را از دست نمیدهد .اگرچه در سعنهایی کهه جهردن
سعتقد است نمیکواند به خوو یا بد نهایی دست یابهد .لهذا اگهر در ههر یهک از دو سعنهای
گفتهشده وضعیت اسوری برای او پدیهدار شهود او بایهد از آن سمانعهت کنهد ( Bergmann,
.)2012: 26
احتمالً جردن با اینکه خداباور شکاک سیکواند به اسور هاکاً درست سعتقد باشد سشهکلی
نداشته باشد اسا نقد او این است که با کوجه به نرری برگمن آنچه سطرح است این است کهه
حتی اگر عملی هاکاً درست باشد نرر به اینکه سا نمیدانی که آیا آن سیکوانهد ابهزاری بهرای
شر باشد یا نه نمیکوانی به ارزش نهایی آن پیبتری  .همچنتن با کوجه به نرری بهرگمن کهه
کقریری پیاسدگرایانه دارد عمل بر ستنای هاکاً درست یا نادرست بهودن فعهل چنهدان روشهن
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نیست .بهاینکرکیب ظاهراً برگمن چندان نتوانسته بهخوبی پاسخگوی جردن باشد یها حهداقل
کوضیحات او کافی و رسا نیستند.
نقد دیگر از سوی پایپر ( )Mark Piperاست .او خداباوری شکاکانه را بها ککهالیف دینهی
در کعارض سیداند و سشکل را بدینصورت شرح سیدهد:
خداباور شکاک کمار ککالیف دینیاش را سیشناسد و دانشش درست است؛ اسا نمیداند کهه
آیا ادای آن ککالیف همواره به خیر رهنمون سیشود یا نه (.)Piper, 2007: 72, n. 22

به باور پایپر این سشکل عملی آشکارا در کقابل با کعالی عملی ادیان خداباورانه نریر ایهن
فرسان است که همسایهات را چونان خودت دوست بدار .او سعتقد است چههبسها در کفسهیر
این فرسان بتوان گفت که سانع درد و رنج دیگران بشو درست همانطور کهه خهود بهه دنتها
اجتناو از آنها هستی ( .)ibid: 72بهاینکرکیب او حاسیان خداباوری شکاکانه را در سوقعیهت
بغرنجی سیبیند .به این سعنی که او نمیکواند با آسودگی خاطر کعهالی دیهنش را دنتها کنهد
بدون اینکه در باور شکاکانهاش انسجار داشته باشد.
بهنرر سیرسد ایراد پایپر نیز در اصل بر ایرادهای پیشهین ستتنهی اسهت و لهوازر آن را در
بح ککلیف الهی بح سیکند و اگر برگمن نتواند به آن اشکالت بهنحو سنسهجمی پاسهخ
دهد اینجا ه دچار سشکل سیشود.
ستزن ( )Stephen Maitzenنیز سعتقد است در خداباوری شکاکانه دیگهر الهزار و ککلیهف
اخالقی سعنایی ندارد؛ سمکن است افراد سجاز به سداخله باشند اسا سکلهف نیسهتند .در واقهع
این باور همواره در ههنشان است که کسی وجود دارد که سیکواند ضمانت کنهد رنجهی کهه
سن شاهدش هست برای فرد رنجدیده بهتهرین خواههد بهود حتهی اگهر سهن سداخلهه نکهن
(.)Maitzen, 2009: 101-2
از جمل اخیر ستزن برسیآید که فه دقیقی از خداباوری شکاکانه نداشته اسهت .خهداباور
شکاک نمیگوید که رنجی که فرد رنجدیده سهیکشهد بهرای او بهتهرین خواههد بهود بلکهه
درخصوص دلیل رواداری خداوند برای این شرور خود را لادری سیداند .بهه ایهن کرکیهب
استدل او ستنای درستی ندارد.
چنانکه ازنرر گذشت گرچه برگمن نیز واقف است که نمیکواند به ارزش نههایی اعمها
پی بترد این را سانعی برای عمل اخالقی نمیداند .حا بایهد بههکفصهیل بتینهی کهه پاسهخ او
چگونه است.
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 .4پاسخ به شکاکیت اخالقی
برگمن چندین پاسخ به اشکا
 S3سستلزر آن باشد که:

شکاکیت اخالقی سیدهد .از نرر او حتی اگر اعتقهاد بهه – S1

(*) برای کمار آنچه سیدان دلیل نهایی وجود دارد کا  Eرا روا دارر (کهه در حها حاضهر
ناشناخته است  )...هنوز سیدان که باید سانع  Eشور (.)Bergmann, 2005: 247

بهاینکرکیب برگمن سیپذیرد که سمکن است دلیل نهایی عمل را ندانی اسها ایهن را سهانع
عمل اخالقی سا نمیداند .در اداسه به دلیل برگمن بهرای سداخلهه و سمانعهت از شهر اشهاره
سیکنی .

 9-4توسل به امر الهی
یکی از پاسخهایی که برگمن به همراه سایکل ری به سعضل شکاکیت عملی سیدههد کوسهل
به اسر الهی است .آنها اهعان سیدارند که راهترد خداباوری شهکاکانه در خهم سطهرح نشهده
است و اینکه خداباوران شکاک درنهایت خداباور هسهتند و خداونهد بهه سخلوقهاکش اسهر
سیکند که به طریق خاصی عمل کنند .به همین ستب از نرر آنها فراسین الهی دلیهل نههایی
برای عمل فراه سیکنند .لذا از نرر آنها دسهت خهداباوران شهکاک از دلیهل نههایی بهرای
سداخله در شر خالی نیست .در همین راستا آنها بیان سیکنند که:
حتی اگر  S1 – S3سستلزر این باشد که سا چیز بسیاری راجع به قلمرو ارزشهها نمهیدانهی
بههی وجه سستلزر این نیست که سا هی چیز راجع به آنها نمیدانی و به طور خهاص آنهها
سستلزر این نیستند که سا فاقد شهناختی از اواسهر خداونهد بهه سنزله اواسهر خداونهد هسهتی
(.)Bergmann & Rea, 2005: 244

ستفکر دیگری که در این زسینه با آنها ه صداست شنا ( )Ira M. Schnallاسهت .او بهه
طور خاص بر اساس یهودیت سیگوید خداوند به سها فرسهان سهیدههد کها رنهج را کسهکین
بخشی ؛ بنابراین سیدانی که کار درست این است که درد و رنج را سهره باشهی ( Schnall,
.)2007
اسا این پاسخ از نقد سنتقدان در اسان نمانده است .اینجا نقد ستزن و ایکهین ()Scott Aikin
و ریتریو ( )Brain Riberioرا از نرهر سهیگهذرانی  21.ستهزن بهه دلیلهی پاسهخ اسهر الههی را
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پذیرفتنی نمیداند .یکی از سشکالکی که این پاسخ با آن سواجهه اسهت چگهونگی کشهخیص
اواسر الهی است .اشارۀ او بهخصوص به فراسین ستنهاقص اسهت .سهثالً غسهل کعمیهد کهه در
سسیحیت است اسا در اسالر و یهودیهت نیسهت .از نرهر او چهون ههی یهک از وحهیههای
ستعارض بهخودیخود اثتاتشهده ( )self-authenticatingنیسهتند پیهروان ادیهان خداباورانهه
( )theistic religionsباید کصمی بگیرند کداریک حقیقی و اصهیل هسهتند ( Maitzen, 2007:
 .)239بهاینکرکیب از نرر ستزن خداباوران شکاک درخصوص پاسخ اسر الههی در اخهال بها
این سشکل سواجه سیشوند که خود کشخیص فراسین الهی بر این پیشفرض استوار است کهه
سا به نحو سستقل قلمرو ارزش را سیشناسی و بر اساس آن سیگهویی کهه خداونهد بهه چهه
کاری اسر سیکند (.)Maitzen, 2007: 240
همچنین ستزن سیگوید فراسین کتاو سقدس نهکنها اصهو کلهیای نیسهتند کهه سها بعهداً
بتوانی آنها را برای سوارد خاص بهکار بتری بلکه اغلب بهشدت خاصاند .آیا خدا بهه طهور
خاص به سا فرسان سیدهد کا سانع آزار به یک کودک شوی یا حتهی بهه طهور خهاص بهه سها
فرسان سیدهد که کودکان را نیازاری ؟ از نرر او خود فرسان چیزی نمیگوید و ازایهنرو بایهد
ستکی به فرضیات اخالقی باشی ازجمله فرضیاکی راجع به زسینه و هدف فرسان برای پاسهخ
به این پرسش ( .)Maitzen, 2007: 242-3بهاینکرکیب از نرر ستهزن حتهی اگهر بخهواهی بهه
اواسر الهی ستکی باشی این کار بدون فرض این کهه سها سسهتقل از فهراسین راجهع بهه نیهات
خداوند شناخت داری اسکانپذیر نیست.
ایکین و ریترو نیز بر این باورند که کوسل خداباوری شکاکانه به فراسین الههی نمهیکوانهد
این نرریه را از بنبستاخالقی نجات دهد .آنها نیز همچون ستزن بر کشخیص فراسین الههی
با کوجه به سنتهای دینی گوناگون و همچنین کعارض حتی در یهک سهنت خهاص اشهاره
سیکنند .سمکن است کسانی بگویند که با استفاده از اصو هرسنهوکیکی سهیکهوان بهه کفسهیر
سنسجمی از ستون دست یافت .آنها این پیشنهاد را نیهز بهدون سشهکل نمهیداننهد .یکهی از
سشکالکی که به آن اشاره سیکنند این است که کفسیر ربط یک ستن به ستن دیگری در کتهاو
سقدس سستلزر این است که دقیقاً سقولکی را بهکار بری که خهداباور شهکاک سهیگویهد سها
نداری یعنی سقولکی از احکار اخالقی سرکتط (.)Aikin and Ribeiro, 2013: 87
بهاینکرکیب چنانکه پیداست سشکالت ستعددی برای این پاسخ وجود دارد و با کوجه بهه
شکاکیت فراگیر برگمن در حوزۀ ارزشها چنین پاسخی برای او سناسب نیسهت .التتهه خهود
برگمن ه در سقالت اخیرکر خود به این پاسخ ارجاع نمیدهد.
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 3-4اخالق وظیفهگرايانه
پاسخ دیگری که برگمن به ایراد شکاکیت اخالقی سیدهد کوسل بهه اخهال وظیفههگرایانهه
است .او سعتقد است گرچه اغلب در کصمیمات اخالقی پیاسهدهای عمهل را سهد نرهر قهرار
سیدهی با وجود این سیکوانی وظایفی را کشخیص دهی که سیکوانند سسهتقل از پیاسهدهای
عمل رفتار سا را سحدود کند (.)Bergmann, 2009: 392
یکی از انتقاداکی که سنتقدان در سقابل این پاسخ سطرح کردهاند این است که بها کوجهه بهه
اینکه در نرری شما اخال خداوند پیاسدگراست نمیکوانید برای انسان اخال دیگری قائهل
شوید .اسا چه اشکالی دارد که خداوند و انسان بهر ستنهای اخهال هنجهاری ستفهاوکی عمهل
کنند؟ شاید خداوند به واسط عل سطلق خود باید بهنهوعی پیاسهدگرایهی را سهد نرهر داشهته
باشد اسا انسان به ستب عل سحدودش لزوساً نتاید پیاسدگرا باشد و سیکواند بر ستنای اخهال
وظیفهگرا عمل کند .یند از جمله حاسیان کمایز اخال انسهان و خداونهد اسهت آنجهاکهه
سیگوید:
 ...از اینکه سا نتاید چیزی را روا بداری نتیجه نمیشود که خدا نتاید آن را روا بهدارد یها از
اینکه برای خدا سجاز یا درست است کا چیزی را روا بدارد نتیجه نمیشود که برای سها نیهز
انجار آن سجاز یا درست است (.)Yandell, 1993: 327

اسا سیان برخالف یند سخالف این کمایز در اخال است .از نرر او نمیکوان گفهت کهه
سعیارهای اخالقی ستفاوت برای خدا بهکار سیروند؛ زیرا گفهتن ایهن حهرف برابهر اسهت بها
دوپهلو حرف زدن دربارۀ کاربرد اصطالحات اخالقی .اگر خوبی خدا با سعیارههای ناشهناخته
و ستفاوکی داوری سیشود آنگاه وقتی برای خدا بههکهار سهیرود دیگهر واژۀ خهوو سعنهای
سعمولش را ندارد و خداباور نمیکواند آن را بهکار برد (.)Sehon, 2010: 72
بهنرر سیرسد این کالر سیان کمی اغرا گونه باشهد صهرف بههکهارگیری رویکردههای
سختلف به اخال دوپهلویی راجع به اصطالحات اخالقی را ایجاد نمیکند.
احتمالً به خاطر انتقاداکی از این دست است که برگمن در سقالت اخیرکهر خهود چنهدان
این پاسخ را سد نرر قرار نمیدهد اسا به نرر سیرسد اگر راهی بهرای بهرونرفهت از چهالش
شکاکیت اخالقی وجود داشته باشد باید آن را در وظیفهگرایی اخالقی جست .وظیفهگرایهی
در سقابل استدل آلمیدیا و آپی بهه عنهوان کهوجیهی سسهتقل از اسهتنتاج ستتنهی بهر ندیهدن
رویکرد سناسبکری است .همچنین در خصوص نقدهای دیگر سنتقدان ه سهیکوانهد ستنهای
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سستحکمی باشد چراکه دیگر نیاز نیست به ارزش نهایی عمل کوجه داشهته باشهی  .لهذا اگهر
خداباور شکاک وظیفهگرایی در اخال را بپذیرد و کاری به پیاسدها نداشهته باشهد بلکهه در
عمل اخالقی صرفاً سر بر آستان وظایف اخالقی فرونهد به نرر کوجیه سسهتحکمی سسهتقل
از استنتاج ستتنی بر ندیدن برای عمل اخالقی دارد که او را از شکاکیت اخالقی سیرهاند.

 3-4توسل به پیامدهاي محتمل عمل
پاسخ دیگر برگمن این است که در سواقعی که پیاسدهای عمل برای سا سه است سها اخالقهاً
سحدود به آنچه درواقع بهترین پیاسد کلی عمل است نیستی ؛ چراکه سا نوعاً نمیکوانی آنهها
را کعیین کنی  .به عقیدۀ او صرف پیاسدهای سحتمل عمل کفایت سیکند .او سیگوید:
سا اخالقاً سحدود به آنچه درواقع بهترین پیاسهد کلهی را دارد نیسهتی آنچهه سهرکتط اسهت
پیاسدهای سحتملی است که بعد از صرف زسان قابل کوجه و کهالش بهرای کشهخیص پیاسهد
سورد انترار رفتارسان دلیلی به سا سیدهد که راجع به آنهها خهاطرجمع باشهی  .اگهر بعهد از
چنان سالحراکی آشکارا بهنرر برسد در سیان پیاسدهایی که قادر به کشخیص آنهها هسهتی
فعل خاصی خیر را به حداکثر (یا بدی را بهه حهداقل) برسهاند و سها بهه دور از کوکهاهی و
به نحو سعقولی بتینی هی ککلیف ( )obligationسه سستقل از پیاسهدی بهرای استنهاع از آن
فعل وجود ندارد آنگاه آن فعل برای سا یهک فعهل اخالقهی سناسهب اسهت ( Bergmann,
.)2009: 392

هسکر این پاسخ را نقد سیکنهد و آن را در سنروسه فکهری بهرگمن پاسهخی ناسنسهج
سیداند .او سیپرسد چرا «پیاسدهای سحتمل بعد از صرف زسان قابل کوجه و کالش به سنرهور
کشخیص پیاسد قابل انترار رفتارسان» ستناسب با کصمیمات سا هستند؟ اهمیت اخالقی عملهی
که «آشکارا خیر را به حداکثر (یا بدی را به حداقل برساند)» در سیان پیاسدهایی کهه قهادر بهه
کشخیص آن هستی چیست؟ او سعتقد است پاسخ برای سا واضح است اسا نمیکوانهد بهرای
خداباوری شکاکانه بهکار رود .پیشنهاد برگمن برای سا سناسهب اسهت؛ زیهرا سها آن را نمونه
بهترین کاری سیدانی که سیکوانی انجار دهی کا چیزها را بهطور کلی بهتر کنی کا بهدکر .اسها
خداباور شکاک نمیکواند این پاسخ را بهکار برد؛ چراکه خداباور شکاک دلیلی ندارد کهه آیها
یک عمل خاص جهان را جای بهتری سیسازد یا جای بدکری .همچنین دلیلی وجهود نهدارد
که خوبی و بدیِ ظاهری پیاسدهای قابل پیشبینی عملهی را در ارکتهاط خاصهی بها خهوبی و
بدی نهایی پیاسدهای عمل بدانی (.)Hasker, 2010: 27-28
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چرا هسکر به این نتیجه سیرسد؟ هسکر فرضهای شکاکانه را غیر استقرایی سیدانهد .از
نرر او هریک از این کزها سا را از نوع خاصی از کعمی استقرایی سنع سیکنهد و چهون کعمهی
استقرایی سملف بنیادین شناخت انسانی است بدون آن نمیکهوانی بهه لحهاظ عقالنهی رشهد
کنی  .از نرر او غیر خداباور شکاک سیکواند از خیر در وهل نخست بهه ایهنکهه آن احتمهالً
خیر نهایی است برسد .اسا این راه برای خداباور شکاک گشوده نیست .لذا اعتمهاد بهه ارزش
شناختهشدۀ اسور به عنوان راهنمای عمل اخالقی کوجیه اخالقی ندارد .ازاینرو اگهر بناسهت
خداباور شکاک با اصولش سازگار باشد نمیکواند از به حداکثر رسهاندن خیهر و بهه حهداقل
رساندن شر سخن بگوید زیرا او به آنها دسترسی ندارد (.)ibid
چنانکه پیداست هسکر به نکت سهمی اشاره کرده اسهت و بهرگمن نمهیکوانهد بهه نحهو
سنسجمی از به حداقل رساندن شر یا به حداکثر رساندن خیهر سهخن بگویهد .بنهابراین ایهن
پاسخ نمیکواند به نحو سنسجمی به کار برگمن بیاید.

 4-4تفاوت جايگاه خداوند و انسان
پاسخ دیگری که برگمن به سشکل شکاکیت اخالقی سیدهد آن است که به هنگار سالحره
این اسر که آیا اجازه دهی کسی رنجی ستحمل شود یا نه آنچه اهمیت دارد کوجه به نسهتت
فردی که رنج را روا سیدارد با فرد رنجدیده است .از نرر برگمن شاید برای والهدین سناسهب
باشد که به خاطر خیری که کشخیص سیدهند رنجی را بر فرزندشان کحمیل کنند اسها یهک
غریته اخالقاً چنین اجازهای را ندارد .بههمینکرکیب سمکن است اخالقاً برای خالق سهربهان و
عال سطلق سناسب باشد که رنجی را به سنرور دستیهابی بهه خیهری روا دارد درحهالیکهه
اخالقاً برای انسان چنین کاری روا نیست (.)Bergmann, 2009: 392
شاید بتوان رد پای این پاسخ را نزد سوئینبرن یافت؛ آنجاکه سیگوید« :خهدا بهه عنهوان
25
خالقِ سا بر سا حقی دارد که سا نستت بهه انسهانههای دیگهر نهداری » ( Swinburne, 1991:
 .)217اسا این پاسخ بهکنهایی راهگشا نیست بلکه در کنار کوجیه سستقل بهرای عمهل اخالقهی
است که سیکواند سفید واقع شود .بهعتارکی اگر وظیفهگرایی را به عنوان کوجیه عمل اخالقهی
بپذیری این پاسخ سیکواند آن را کقویت کند.
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 .5نتیجهگیری
در این سقاله چنان که سالحره شد یکی از چالشهایی که سنتقدان برای خهداباوری شهکاکانه
برگمن سطرح سیکنند درافتادن در ورطه شهکاکیت اخالقهی اسهت .یکهی از بنیهادیکهرین
انتقادات از سوی آلمیدا و آپی سطرح شد .آنها با کیزبینی نشان دادند که بهکارگیری اسهتدل
ستتنی بر ندیدن نقشی اساسی در کوجیه سداخله در رخهداد شهر و بههعتهارکی کوجیهه عمهل
اخالقی دارد و اگر خداباور شکاک در سقابل شرور گزاف این اسهتنتاج را بهیاعتتهار دانسهته
است باید لوازر آن را در اخال که همانا سنجر شدن بهه شهکاکیت اخالقهی اسهت بپهذیرد.
سنتقدان دیگر نیز سعتقدند ناکوانی خداباور شکاک در رسیدن به ارزش نهایی عمل سنجهر بهه
شکاکیت اخالقی سیشود .در پاسخ به آلمیدیا و آپی دو راه پیش روی برگمن قهرار دارد؛ یها
نشان دهد که استنتاج ستتنی بهر ندیهدن گرچهه در سهاختار ایهن دو سهورد یکهی اسهت اسها
بهکارگیری آن در خصوص شرور گزاف نادرست اسا در کوجیه عمل اخالقی درست اسهت.
راه دیگر این است که نشان دهد سیکوان برای عمل اخالقی کوجیه سستقلی از استنتاج ستتنهی
بر ندیدن دستوپا کرد .او راه دور را برسیگزیند .باایهنحها پاسهخههای او از نقهد سنتقهدان
سصون نمیساند .چنانکه سالحره شد اسر الهی نمیکواند به ستب اشکالت فراوان بهه کمهک
او بیاید .کوسل خداباور شکاک بر پیاسدهای سحتمل عمل ه نمهیکوانهد راهحهل سنسهجمی
برای خداباور شکاک باشد .کوسل به جایگاه ستفاوت انسان با خدا بهرای سداخلهه در رخهداد
شر نیز بدون پاسخ سناستی برای کوجیه عمهل اخالقهی راهگشها نخواههد بهود .اسها در سیهان
پاسخهای برگمن وظیفهگرایی اخال حائز اهمیت به نرر سیرسد ولی خهود که کهر از آن
بح کرده است .اگر خداباور شکاک کوجیه عمل اخالقی خود را بر ستنای وظایف اخالقهی
قرار دهد سیکواند به کماسی سنتقدان و از همه سه کر آلمیدا و آپی پاسخ دههد و از بهنبسهت
اخالقی پیشآسده رهایی یابد.

پینوشت
 .2التته برخی فیلسوفان که به سازگاری شرور گزاف و خداباوری قائلانهد ایهن سقدسهه را نیهز نقهد
سیکنند .هسکر وناینویگن و پترسون از این دستهاند.
 .1التته خداباوران شکاک سدعی هستند به استدل قرینهای شر ازنوعی کهه درپهر ( )Drapperسطهرح
سیکند و نیز بح اختفای الهی ه پاسخ سیدهند .اسها شهروع بحه ههای خهداباوری شهکاکانه
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استنتاج از شرور رازآلود به شرور گزاف بوده است.
 .9برای آشنایی با این سه دوره ر.کTrakakis, 2007 :
 .1برای آشنایی با دیدگاه آلستون ر.کAlston, 1991 [1996]; 1996 :
 .5برای آشنایی با نرر رو ر.کRowe, 1996: 262-85 :
 .6کمثیل پیشرفت آلستون ( )Alston,1991: 45کمثیهل کفهاوت بصهیرت انسهان و خداونهد آلسهتون
( )Alston, 1996: 314نیز سیکواند در حمایت از  S1سمثر باشد .در این زسینهه سهیکوانیهد حمایهت
ههوارد اسهنایدر را هه از کمثیهل پیشهرفت بتینیهد .ر.ک Howar-Snyder, 1992: 102 :و Howar-
 .Snyder, 1996: 301التته کسانی نریر ویلیار رو کرککیس و کولی این کمثیلها و ایهن ادعها را کهه
سمکن است خیرهایی باشد که سا از آنها بیختری به چالش کشیدند .در این زسینهه ر.کRowe, :
 Trakakis,2007: 148-149 1995: 92و .Tooley,1991: 115
 .1هنری پنج نمایشناسهای کاریخی اثر ویلیار شکسپیر است.
 .0التته ارکتاط بین ناآگاهی اخالقی و عجز اخالقی سوضوع جدیدی نیست .یکی از ایهرادات قهدیمی
که به شکاکیت آکادسیک و پیرهونی وارد شده بود همین ایراد بهودAikin and Ribeirro, 2013: ( .
.)83
 .3خداباوران شکاک هریک به طریق خود کوشیدند به این ایراد پاسهخ دهنهد .بهرای سالحرهه آرای
آنها ر.ک Alston, 1996: 321:و.Howard-Snyder, 1996: 292–3
 .28التته کرککیس و ناگاساوا کوشیده اند به این اسهتدل پاسهخ دهنهد .از نرهر آنهها اسهتدل ایهن
سنتقدان برآسده از کفسیری حداکثری از شکاکیت خداباوری شکاکانه در حوزۀ ارزشهاست حها
آنکه در این شکاکیت فقط اهداف و نیات خدا از دست سا سیگریزند و این شهاسل کمهار خیرهها
شرور و روابط آنها بهطورکلی نمیشود ( .)Trakakis & Nagasawa, 2004برای پاسخ اختصاصهی
برگمن و سایکل ری به این استدل ر.ک.Bergmann & Rea, 2005 :
 .22نویسندگان بهجز این استدل کوضیحی بهنحو سستقل درخصوص دلیل در نگاه نخست و دلیهل
نهایی ندادهاند.
 .21آلمیدا و آپی سخالف این پاسخ هستند .آنها سجدد بر اهمیت نقهش احتمها در کصهمی هایمهان
سیگویند و بعید سیدانند که این دو ادعا با ه سازگار باشند .یعنی اینکه از طرفهی فهرد بدانهد (و
به نحو سعقولی باور داشته باشهد) کهه الزاسهی بهرای سمانعهت از  Eدارد و از طهرف دیگهر نتوانهد
احتمالی را به این ادعا نستت دهد که دلیل برکر ناشناختهای وجود دارد که فهرد  Eرا کجهویز کنهد
(.)Almeida and Oppy, 2004: 5-6
 .29برای دیدن نرر فیلز ر.ک.Fales, 1992: 203 :
 .21برای دیدن نقد آلمیدا و آپی ر.ک.Ameida and Oppy: 2004, 3 :
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.Swinburne, 1988: 224  وSwinburne, 1977: 92 :ک. همچنین ر.25
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