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  مقدمه
ر گوناگوني در موضوعات زمين است كه آثا از فيلسوفان مشهور مغرب» سوئينبرنريچارد «

و به  ستگراقلوي فيلسوفي ع. است كردهليف فلسفه، فلسفة علم، فلسفة دين و مسيحيت تأ
ي اعتقادات ديني را موضوع ارزيابي ها يعني ديدگاهي كه نظام ،گراييهمين دليل با ايمان

غلبه  روح تفكر توماسي را كه بر الهيات مسيحي ،او به طور كلي. داند، موافق نيست عقالني نمي
ينبرن از سوئ .)13: 1381سوئينبرن، ( دهديركگاردي ترجيح ميداشته است، بر روح تفكر كي

به  ،از اين روي؛ داند تر مي همه موجه ي متافيزيكي، خداشناسي توحيدي را ازها ميان نظريه
صورتي تفصيلي به براهين و به تعبير خود به شواهد و قرائني پرداخته است كه اين نظريه را 

اهين براو در آثار خود تالش كرده است تقرير جديدي از . دهند و اثبات قرار مي تأييدمورد 
اي دارد كه در  وجود خدا نگاه ويژهوي به براهين اثبات  ،در حقيقت. داثبات وجود خدا ارائه كن

 . و مورد نقد و بررسي قرار دهيم كرده ايم ديدگاه وي را تبيين كردهاين پژوهش تالش 

  اثبات وجود خدا از ديدگاه سوئينبرن ادلة
ترين كتاب خود در ميان  جدي ترين و كه آن را مهم وجود خدار كتاب سوئينبرن د

اثبات خداوند را  ادلة ،)Swinburne, 2004: v( كند فلسفه دين تلقي مي حوزةمكتوباتش در 
ثبات  دربارةخود را  كرده است ادلةبشر در طول تاريخ سعي  ،وي معتقد است. است كردهتقرير 

ادلة اثبات وجود  ةوز هماما هن بندي كند، يا عدم وجود خداوند، تنظيم و صورتوجود خداوند و 
يك شكل  ،بعضي از اين ادله«: بندي و تنظيم دارند اند و نياز به صورت بندي نشده خدا صورت

نياز  ها آناند و ساير  شده، تنظيم شده اند كه در قالب براهينِ معنون دقيق دريافت كرده كامالً
  .)Swinburne, 2004: 18(» دارند كه به شكلي واضح تنظيم شوند

را مثبِت وجود  ها آناست و  كردهدر مجموع شش نوع دليل را تقرير  ،در اين كتاب وي
برهان « :عبارتند از ،اين شش برهان به ترتيبي كه در اين كتاب بيان شده است. داند خداوند مي

، 4»برهان مشيت«، 3»براهين وجداني و اخالقي«، 2»شناختيبراهين غايت«، 1»شناختيجهان

                                                        
1. cosmological argument. 
2. teleological arguments. 
3. arguments from consciousness and morality. 
4. argument from providence. 

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي
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نبرن چند سال بعد از نگارش سوئي. 2»ديني برهان تجربة«و  1»و معجزات براهين تاريخي«
  . بازگو كرده است 3آيا خدايي هست؟كتاب  آن را در خالصة، وجود خداكتاب 

 اين واقعيت كه جهانياين است كه  شناختيبرهان جهان مفاد ،از ديدگاه سوئينبرن
، كند و آن را تدبير مي را خلق كرده هانخداوند ج كه اينموجود است، نيازمند تبيين است و 

استدالل از وجود و  شناختي، برهان غايت .)Swinburne, 2004: 10( گر وجود جهان است تبيين
هايي همانند  را همراه با نيروها و قابليت ها آنخدايي است كه  ةرفتار منظم اشياي مادي دربار

 :كند چنين استدالل مي ،طريق آگاهي برهان از .)Swinburne, 2003: 99( دارد موجود نگاه مي
 وجود دارند، اگر فعل خدا نبود، امري رازآلود و غير قابل اين واقعيت كه موجودات آگاهي

ي اخالقي در وجود انسان را وجود ها بهترين تبيين براي وجود جنبه ،اخالقيبرهان . تبيين بود
متعدد در طول تاريخ بشر را به  ي عموميها پديده برهان تاريخي و معجزات،. داند خداوند مي

مدعي است كه  برهان تجربة ديني .گيرند عنوان شواهدي بر وجود خدا و فعل او در نظر مي
 دهند تجارب شخصي مختلف، تجارب خداوند هستند و بنابراين وجود او را نشان مي

)Swinburne, 2004: 10(.  
 سوئينبرن دو برهان ،شده است از براهيني كه عليه وجود خداوند اقامه ،ذكر استشايان 

 برهان شر، .5»الهي برهان اختفاي«و  4»برهان شر«: دهد را مورد توجه و بررسي قرار مي
 ر مطلق و قادردهد كه موجود خي آن است كه وجود درد و رنج در جهان نشان مي مدعي

نشان دهد الهي نيز سعي دارد  برهان اختفايو  .)Swinburne, 2004: 10( مطلق وجود ندارد
 داوند در تناقض استـادر بودن خـو قم بودن ودن، عالـداوند با نيك بـان بودن خـكه پنه

)Swinburne, 2004: 267(.  
اي بود كه مورد توجه سوئينبرن قرار گرفته توضيح خالصه و اجمالي از ادله ،آنچه گذشت

بور به براهين مز دربارةرن كه سوئينبرا هايي  اين پژوهش در نظر داريم ديدگاه در ادامة. است
  .و مورد نقد و بررسي قرار دهيمكرده تبيين  صورت كلي دارد،

                                                        
1. arguments from history and miracles. 
2. argument from religious experience. 
3. Is there a God? 
4. argument from evil. 
5. argument from hiddenness. 

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي
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  ي معرفتي ادلة اثبات وجود خداها بايسته

  پسيني بودن ادله. 1

 2»پسيني ادلة«و  1»پيشيني ادلة«له يا عليه اثبات وجود خدا را به دو قسم  سوئينبرن ادلة
، شناختي يا برهان تجربه ديني پسيني همچون برهان جهان، ادلة از ديدگاه او. كند تقسيم مي

انساني  هاي تجربة ويژگي) در معنايي بسيار كلي( دهندة ها گزارش آناي هستند كه مقدمات  ادله
ند يا كنند، شواهدي بر باور به وجود خداو تجربه مي ها انكنند كه چيزي كه انس است و ادعا مي

اي هستند كه مقدمات  هادل ،يني همچون برهان وجوديپيش و ادلة. عدم وجود خداوند است
مورد توجه و  كند كه آنچه وي سوئينبرن تصريح مي. استضروري  حامل حقايقي منطقاً ها آن

كرده بحثي ن) له يا عليه(پيشيني  است و از ادلة) يا عليهله (پسيني  ادلة صرفاً بررسي قرار داده،
 :است كردهگونه بيان  كند را اين هين پيشيني بحث نميكه چرا از برا سوئينبرن علت اين. است

مختص فالسفه  اياند، ادلهوجودي كه براي وجود خداوند اقامه شده ادلةكنم من تصور مي«
. شود شامل نمي كنند، لي را كه مردمان عادي براي باور به وجود خداوند اقامه ميهستند و دالي

» اند اعتماد كرده پسيني ادلةو بر   وجودي را ردكرده ادلة دين خداباور، عموماً ترين فالسفة بزرگ
)Swinburne, 2004: 9(.  

  اقناعي بودن ادله. 2

بنابراين بايد از . از ديدگاه سوئينبرن، هدف استدالل تنها اين است كه مخاطب را قانع سازد
مين دليل، ها توسط عموم مخالفان پذيرفته شده باشد؛ به ه مقدماتي استفاده شود كه مفاد آن

در اين بحث فاقد كارآيي هستند، ) حتي براهين قياسي(بسياري از براهين معتبر و صحيح 
سوئينبرن در اين باره . ها توسط اغلب منكران خدا پذيرفته نشده است كه مقدمات آن چرا

  :كند اي را مطرح مي نمونه
  .ـ اگر زندگي بامعنا باشد، خدا وجود دارد

  .ـ زندگي بامعناست
  .ا وجود داردـ خد

                                                        
1. a priori arguments. 
2. a posteriori arguments. 

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي
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توان از آن براي بحث با  به نظر سوئينبرن، اين استدالل كامالً صحيح و معتبر است، اما نمي
كه عموماً مقدمات آن نزد ايشان از مقبوليت برخوردار نيست  منكران خدا استفاده كرد، چرا

)Swinburne, 2004: 6.(  

  )شاهد يا برهان(استقرايي بودنِ ادله . 3

و » قياسي«قطعي و محتمل است، منطق نيز به دو صورت  تنتاج بر دو گونةجا كه اس از آن
با استنتاج محتمل  2»منطق استقرايي«با استنتاج قطعي و  1»منطق قياسي«. است» استقرايي«

 ،نمونه براي. كند حقايق جزئي را از حقايق كلي استنتاج مي ،منطق قياسي. سر و كار دارد
هندة يك د تشكيل» سان است، پس سقراط ميراست، سقراط انهر انساني ميراست«هاي گزاره

حقيقتي  ،قضيه جزئي. اول و دوم استنتاج شده است قياس است كه در آن قضية سوم از قضية
اول و  ، نتيجة منطقي قضيةصدق اين قضيه. كند كه همان ميرا بودن سقراط است را ثابت مي
اما در منطق  .صادق است سوم ضرورتاً اگر اين دو قضيه صادق باشند، پس قضيه. دوم است

هاي اگر بگوييم گزاره ،نمونهبراي . گردند استقرايي، حقايق كلي از حقايق جزئي استنتاج مي
نيامده باشد، مد، ديده نشده هيچ روزي آفتاب برآفتاب امروز صبح برآمد، آفتاب ديروز صبح برآ«

ي ها قضيه ت كه آخرين قضيه بر پايةتقرايي اسيك استنتاج اس ،»آيد پس آفتاب هر روز برمي
، نه محتمل قضاياي پيشين است ، قضية آخر نتيجةپيشين استنتاج شده است و به عبارتي

 ،آخر ايجاب كند قضية در قضاياي قبلي هيچ چيزي نيست كه منطقاً كه چرا ها، آنقطعي  نتيجة
  .صادق است

سوئينبرن . است» ق استقراييمنط«مبناي سوئينبرن در بحث از براهين اثبات وجود خدا، 
يك از  كند كه هيچ كيد ميداند و بر اين مطلب تأ براهين اثبات وجود خدا را براهين استقرايي مي

يك از ادلة له يا  من هيچ«: ندنيست قياسي ادلة ،اند ه يا عليه وجود خداوند اقامه شدهاي كه لادله
» دانم ادلة قياسي معتبري نمي) شتينه مستقالً و نه به شكل انبا(عليه وجود خداوند را 

)Swinburne, 2004: 13.(  البته منظور سوئينبرن اين نيست كه برهان قياسي بر اثبات وجود
براهين قياسي معتبري طور كه اشاره خواهيم كرد، از نظر وي  خدا اقامه نشده است، بلكه همان

گيرند كه فاقد  ين از مقدماتي بهره ميجا كه اين براه بر اثبات وجود خداوند وجود دارد، اما از آن
  .قائل نيست ها آنمقبوليت عمومي هستند، سوئينبرن ارزشي براي بحث از 

                                                        
1. deductive logic. 
2. inductive logic. 

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي
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كند با استفاده از منطق استقرايي و روش تأييد نشان  بر اين اساس، سوئينبرن تالش مي
عتقاد به آن هاي علمي بوده و ا هاي ديني، از جمله نظرية وجود خدا، مشابه نظريه دهد كه نظريه

هاي ديني به صورت كلي، راهي كه سوئينبرن براي اثبات معقول بودن گزاره. امري معقول است
هاي علمي هستند؛ يعني اگر  ها هم مانند گزاره كند اين است كه نشان دهد اين گزاره انتخاب مي

اوالً،  :رسيم كه با همان روش علمي فرضية وجود خدا را هم بررسي كنيم، به اين نتيجه مي
كنند و ثانياً، فرضية  وجود خداوند را تأييد مي) براهين اثبات وجود خدا(شواهد موجود 

هاي  طور كه فرضيه خداباوري بهترين تبيين براي اين شواهد است و به اين دو دليل، همان
يست دليل ن دانيم، اعتقاد به وجود خدا هم بي ها را معقول مي پذيريم و اعتقاد به آن علمي را مي

بنابراين، سوئينبرن در واقع ادلة اثبات وجود خدا را شواهدي بر وجود خدا . و بايد آن را پذيرفت
  .داند، نه برهان به معناي منطقي و فلسفي آن مي

جا كه منطقِ حاكم بر مباحث سوئينبرن در اين خصوص منطق استقرايي است، در  از آن
فيلسوف مورد بحث قرار گيرد تا ببينيم سوئينبرن ادامه الزم است انواع استقرا از ديدگاه اين 

  . داند ادلة اثبات وجود خدا را دقيقاً چه نوع استقرايي مي

  انواع استقرا) الف

نوع اول، دليل استقرايي است كه احتمال . سوئينبرن بين دو نوع استقرا تفاوت قائل است
نمايد؛ مثالً  قيض خود غلبه ميكند و بر اين اساس، بر احتمال ن درصد مي 50نتيجه را بيش از 

توان  ها، كاتوليك باشند، مي درصد لندني 70اگر فرض كنيم كه ديويد ساكن لندن باشد و 
  :گونه استدالل كرد اين

  .ها كاتوليك هستند درصد لندني 70ـ 
  .ـ ديويد ساكن لندن است

  .درصد، ديويد كاتوليك است 70ـ پس به احتمال 
، )و به عبارتي تركيب دو مقدمه(يويد با لحاظ مقدمة اول در اين مثال، لندني بودن د

درصد بيشتر  50دهد و چون اين احتمال طبعاً از  كه او كاتوليك باشد را افزايش مي احتمال اين
 اي را كه دليلبسياري از ادلهاست، بر نقيض خود غلبه دارد؛ اما سوئينبرن معتقد است 

  .ندنيست ين نوعاند، از ا ناميده شده» صحيح«استقرايي 
درصد  50نوع دوم، استداللي است كه سوئينبرن معتقد است احتمال نتيجه را بيشتر از 

گونه  تواند بر احتمال نقيض خود غلبه داشته باشد؛ مثالً اگر اين كند و بر اين اساس، نمي نمي
  :استدالل كنيم كه

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي
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  .اند، سياه هستند هكه در مناطق مختلف جهان ديده شديي ها تمام صد عدد كالغ: مقدمه
  .سياه هستند ها كالغهمة : نتيجه

شده در نقاط مختلف جهان كه همگي  خواهيم از صد نمونه كالغِ ديده در اين استدالل مي
سوئينبرن معتقد است، عادتاً مفاد . ها سياه هستند گيري كنيم كه همة كالغ اند، نتيجه سياه بوده

اگر فرض كنيم كه هيچ كالغي هرگز در دنيا وجود اين شواهد، اثبات نتايجي كلي است؛ حتي 
اما مشكل . اي كلي خواهد بود نداشته و نخواهد داشت، باز هم مفاد چنين دليلي، اثبات نتيجه

ها بررسي  ايم از مقدمة اول كه بر اساس آن تنها صد عدد از كالغ آن است كه ما چگونه توانسته
كه شايد  ها را نتيجه بگيريم؟ چرا اه بودن همة كالغاي كلي را اثبات كنيم و سي اند، نتيجه شده

ها بوده است و مثالً  شده، به خاطر خصوصيت زماني وجود آن هاي مشاهده سياه بودن كالغ
بنابراين، مقدمة اول شاهد . گونه نباشند اند يا در آينده اين گونه نبوده هاي صد سال قبل اين كالغ

نتيجه ممكن است درست باشد و در اين استدالل اگرچه . كافي براي اثبات نتيجه نيست
شود و به عبارتي، در اين  توان گفت كه صحت مقدمه، باعث سنگين شدن كفة نتيجه مي مي

كنند، ولي نه به آن اندازه كه بر احتمال مخالف  مي 1»تأييد«استدالل مقدمات تنها نتيجه را 
سوئينبرن گاه از اين دو استدالل  .درصد كمتر است 50كه اين احتمال از  غلبه كنند، چرا

آن مقدمات، نتيجه را محتمل  استداللي است كه دركند كه استقراي نوع اول،  گونه تعبير مي اين
، درجة احتمال نتيجه را استداللي است كه در آن مقدمات ،اند و استقراي نوع دوم ساخته

  ).Swinburne, 2004: 4-5( اند تأييد كردهو يا به عبارتي آن را  افزايش داده
سوئينبرن استقراي نوع . طور كه مشاهده كرديم، هر دو دليل فوق ادلة استقرايي بودند همان

و  3و استقراي نوع دوم را استقراي مقولي Pو يا به اختصار استقراي  2اول را استقراي احتماالتي
  ).Swinburne, 2004: 6(نامد  مي Cيا به اختصار 

  ثبات وجود خداماهيت ادلة استقرايي ا) ب

بر قوانين صحيح طبيعت ) اي از داليل مشاهده(ادلة دانشمندان اكثر سوئينبرن معتقد است، 
يا مشاهدات آينده به لحاظ قياسي معتبر نيستند، اما  ها نتايج آزمايش ها دربارة بيني پيش يا

  ).Swinburne, 2004: 5( دهستناستقرايي فوق  ادلةيكي از دو نوع ) به نحو اجماعي( احتماالً

                                                        
1. confirmation. 
2. probabilistic. 
3. categorical. 
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خواه به صورت انباشتي كه در ادامه  و فرض شوند خواه مستقالً(اكثر ادله از نظر سوئينبرن، 
توان  هستند كه مي Cاستقرايي معتبر از نوع  ادلةبراي اثبات وجود خداوند، ) توضيح خواهيم داد

به نظر  .)Swinburne, 2004: 13( سازند وجود خدا را معقول مي ،گفت مقدمات اين ادله
 هست، اما تنها وقتي كه ما همة Cهر يك از اين ادله يك دليل استقرايي معتبر نوع  ،سوئينبرن

را تشكيل خواهند  Pاين ادله را به صورت انباشتي مالحظه كنيم، يك دليل استقرايي معتبر نوع 
ك جوي يو است كه جست كردهبه اين دليل اين روش را انتخاب  ،سوئينبرن معتقد است. داد

  .است Pجوي يك دليل استقرايي نوع و از جستتر  بسيار ساده ،Cدليل استقرايي معتبر نوع 
  از دو نوع دليل ،وي از ميان ادله عليه اثبات وجود خدا ،ديمگونه كه اشاره كر همان
البته با قدرتي ( Cنيز دليل استقرايي از همين نوع » برهان شر«كند كه به نظر او  بحث مي

  دليل استقرايي معتبر بر عدم وجود خداوند،» برهان اختفاي الهي« اما ،است )بسيار محدود
  اثبات وجود خداوند در يك رتبه لةاد برن اذعان دارد كه همةالبته سوئين. نيست Cاز نوع 

  كنند مي تأييدديگر  ادلةنيستند و بعضي از اين ادله، وجود خداوند را بسيار بيشتر از 
)Swinburne, 2004: 13(.  

  ضرورت نگاه انباشتي به ادله. 4

اثبات وجود خدا را نه به صورت مستقل كه بايد به صورت  ادلة سوئينبرن معتقد است،
 ما با توجه به همةمقصود از اين برهان آن است كه . بررسي قرار دادجمعي و انباشتي مورد 

به ايرادهاي مختلفي  براهيني كه تاكنون براي توجيه اعتقاد به خداوند مطرح شد و نيز با توجه
سوئينبرن  .)326: 1383پيلين، ( رفته چيست هم ها روي آنذكر شد، ببينيم مفاد  ها آن كه در رد
خصوص وقتي به دنبال شواهد استقرايي  به(م داشتن چنين رويكردي كيد بر لزوضمن تأ
 :گويد بور مياثبات وجود خدا و نامناسب دانستن بررسي مستقل براهين مز ادلة دربارة ،)هستيم

اثبات وجود خداوند به  ادلةدين جديد، گرايش آن به بررسي  يك ويژگي نامناسب فلسفة«
به  هر برهاني به منظور سهولت ارائه، البته اشكالي ندارد كه بدواً. ديگر است صورت مجزا از يك
را تقويت ديگر  توانند يك اما واضح است كه اين ادله مي ديگر بررسي گردد، صورت مجزا از يك
  يكديگر را تضعيف كنند و ما بايد بررسي كنيم كه آيا كنند يا متقابالً

  گونه سوئينبرن دليل خود را اين. )Swinburne, 2004: 12( »گونه هستند يا نه اين ها آن
جا كه احتمال يك فرضيه وابسته به آن است كه ما بايد بر اساس آن عمل  از آن«: كند بيان مي

اي عمل كنيم كه تا به حال مجموع شواهدي كه ما از جهان  بايد بر مبناي فرضيهم يا نه، ما كني
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  »در دسترس داريم، آن را محتمل ساخته باشد) نه فقط بخش محدودي از معلومات ما(
)Swinburne, 2004: 13 .(منظور سوئينبرن از بررسي انباشتي ادله آن است كه آيا  ،در حقيقت

  .نفع خداباوري هست يا خيربه  ،برآيند شواهد در مجموع

  اثبات ادلةمحتمل بودن نتيجة . 5

نه يقيني و بر همين  ،داند اي محتمل مي نتيجة براهين اثبات وجود خدا را نتيجهسوئينبرن 
سوئينبرن در باب ايمان  ،كه توضيح آن. كند ايمان به خداوند را نيز موجه قلمداد مي ،اساس

ماند،  ديگر جايي براي ايمان آوردن باقي نمي ،ته باشيممعتقد است كه اگر به چيزي يقين داش
تواند  چه عقل مياگر«: بلكه ايمان در جايي معنادار است كه متعلق آن مورد باور يقيني نباشد

موجه پيرامون وجود خداوند دست يابد، اما من استدالل خواهم كرد كه تنها  اي نسبتاً تيجهبه ن
جايي براي  ،به همين دليل. غير قابل ترديد ، نه يك نتيجةتواند به يك نتيجة محتمل برسد مي

توان  وقتي مي ،به نظر سوئينبرن. )Swinburne, 2004: 2(» ايمان به شعائر ديني وجود دارد
ي بديل ها باور دارد كه آن شخص احتمال آن گزاره را از گزاره» الف«گفت شخصي به گزارة 

تر  چه به عدد يك نزديكفر و يك در نوسان باشد و هربين صتواند  اين احتمال مي. بيشتر بداند
باشد يا » الف«نقيض  تواند گزارة بديل هم مي گزارة. تر خواهد بود باشد، باور آن شخص قوي

را » خدا وجود دارد«، اگر شخصي احتمال گزارة بر اين اساس. ي متفاوت ديگري باشندها گزاره
  .)Swinburne, 2008: 36(وجود خدا باور دارد ، به بداند» خدا وجود ندارد« بيش از گزارة

  نقد و بررسي
مالحظات متعددي وجود  ،اثبات وجود خدا ادلة سوئينبرن دربارةي ها در خصوص ديدگاه

  :دارد

  اعتنايي به ادلة پيشيني موجه نبودن بي. 1

پيشيني، مختص  ادلة كه ايناثبات وجود خدا و  سخن سوئينبرن دربارة پسيني بودن ادلة
له توسط برخي اين اد كه اينسفه بوده و مورد توجه مردمان عادي قرار نگرفته است و يا فال

كه نه مورد كنار گذاشتن اين ادله نيست، چرا اند، دليل موجهي براي فالسفة بزرگ رد شده
دليل درستي براي كنار گذاردن اين ادله  ،ي عاديها انالتفات قرار نگرفتن اين ادله توسط انس

يك فيلسوف و ضرورت  وظيفة طبعاً. مردود بودن اين ادله از جانب بعضي از فالسفه است و نه
ش را در قبال يك برهان كند كه بر اساس مباني عقلي روشن، موضع خوي بحث عقلي اقتضا مي

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

يز 
 پاي

هم،
ه د

مار
، ش

وم
ل س

سا
13

94
  

16

به اين ادله را به خوبي  مهري وي توان علت حقيقي بي آثار سوئينبرن مي ةاما با مطالع. دارائه كن
اثبات وجود خدا  ادلةعلم در بحث از  اين فيلسوف بيشتر از مباني فلسفة جا كه آن از. دريافت

و مبناي علوم تجربي، مجرباتي است كه بر ) Swinburne, 2004: 23-45(است  كردهاستفاده 
و  اين فيلسوف است كه فلسفي محض ي مورد عالقةاپذيرد، ادله اساس مشاهدات صورت مي
 ،از اين رو. اي از آن مستند به مشاهدات بوده و تجربي باشد مقدمهعقلي محض نباشد و حداقل 

جداني را ديني، برهان معجزات و برهان اخالقي و و همچون برهان نظم، برهان تجربة ايوي ادله
عالوه  .است كردهنظر  براهين وجودي و عقلي محض صرف دربارةو از بحث  مورد توجه قرار داده

بين دو نوع عدم مقبوليت خلط  ،پيشيني وجود خدا مهري به ادلة ة بي، سوئينبرن در زمينبر اين
يكي عدم مقبوليت همگاني كه ناشي از تصور ادراكي مخاطبان است كه امري شايع  :كرده است

فهم آن نيازمند فراگيري  كه كاهد، چرا اثبات وجود خدا نمي ، ولي چيزي از ارزش ادلةبوده
كه در اثر عواملي چه بسا در عامه  استفهم مفاهيم انتزاعي  اي از توانمنطق و فلسفه و درجه

عدم مقبوليت در اثر قصور و كاستي خود دليل است كه ناشي از كذب  ،دوم. مردم يافت نشود
عدم  سوئينبرن از ابهام اين واژه ظاهراً. استآميز بودن استدالل برخي مقدمات يا مغالطه

يشيني را پ ، ادلةو بر اساس آن) Swinburne, 2004: 9(گيرد مقبوليت از نوع دوم را نتيجه مي
  .دهدمهري قرار مي مورد بي

  موجه نبودن روش استقرايي عام به براهين اثبات. 2

. قرايي استرويكرد سوئينبرن در براهين اثبات وجود خدا، رويكرد است ،طور كه ديديم همان
تواند شاهدي استقرايي بر اين  بات مياث داند كه هر يك از ادلة اي مي او وجود خدا را فرضيه
آوري شواهد تجربي خويش و  بي با جمعطور كه دانشمند علوم تجر فرض باشد و همان

اهم آورد، در حقيقت هر يك از يداتي فركند براي فرضيات خود مؤ استقرائات مكرر تالش مي
  وجود خدا ةيد فرضي، مؤتواند در مجموع اثبات نيز شاهدي استقرايي بوده كه مي ادلة
  ها وشود و مشاهدات به تعميم استقراگرايي عبارت از آن است كه علم از مشاهده آغاز مي. باشد
هاي مطرح در علوم تجربي است و به نظر اكثر يكي از روش ،استقراگرايي. رسد ها ميبينيپيش

ي ندارد لزوم دانشمندان اين علوم، اتكاي علم به استدالل استقرايي به قدري واضح است كه اصالً
روش به صورت عام در كارگيري اين  هلكن ب، )29 :1378چالمرز، (كسي براي آن دليل بياورد 

  :واجد چند اشكال است ،براهين اثبات وجود خدا همة
نه موضوعات علوم تجربي و  ،اثبات وجود خدا از موضوعات فلسفه و متافيزيك است :اوالً
روشي برهاني بوده كه در آن از قياس و استدالالت برهاني دانيم روش اين علم، طور كه مي همان
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كارگيري  ههدف اين علم كشف حقيقت به نحو يقيني است و تنها با ب كه چرا شود، استفاده مي
  .)مقدمه كتاب: ق1428، طباطبائي( اين هدف ميسور است ،چنين روشي

گيرد و به  به كار مي براهين پسيني ن اين روش را به نحو عام و در همةسوئينبر :ثانياً
چنين رويكردي هرچند به صورت جزئي و در . برد ويل مياستقرا به تأبراهين را به  ، همةعبارتي

تواند قابل  مي ،در صورتي كه مخاطب اين مباحث عموم مردم باشندخصوص  ، بهبعضي موارد
يد بر برهان نظم و كاند با تأكردهنيز تالش ) ره(اهللا شهيد صدر  كه آيت چنان پذيرش باشد، هم

يد دانست اما با ،)39ـ21: 1981صدر، (، به اثبات وجود خدا بپردازد ارائه تقرير استقرايي از آن
براهين نيز قابل تأويل به اين اند و همة براهين پسيني سرايت نداده كه اين رويكرد را به همة

ان تجربه ديني و برهان نظر از برهان نظم، بره سوئينبرن صرف ،نمونهبراي . نداستقرا نيست
ويل ن امكان و وجوب را نيز به استقرا تأتجربي است، حتي برها ها آنمعجزه كه يكي از مقدمات 

شاهدي بر  ،وي برهان امكان و وجوب را هم مانند ساير براهين پسيني ،كه توضيح آن. كند مي
د كه برهان امكان و وجوب دان اي ميوجود خداوند را فرضيه ،به عبارتي داند؛ وجود خدا مي تأييد

د دانشمند علوم تجربي كه بر ي بر اين فرضيه است و ماننتأييدنيز همچون ساير براهين پسيني 
براهين پسيني اثبات  كند همة د، وي نيز تالش ميكنآوري مي فرضية خويش شواهدي را جمع

د قلمداد كند تأييد وجود خداوناز جمله برهان امكان و وجوب را شاهدي براي  ،وجود خدا
)Swinburne, 2004: 133( ، براهيني  كه اينلكن در سنت فلسفه و كالم اسالمي عالوه بر

و رويكرد استقرايي صرف به آن نشده است، در  نظم به صورت برهاني تقرير شدههمچون برهان 
اين سنت برهان امكان و وجوب به اشكال مختلف مورد تقرير قرار گرفته است كه بر اساس 

يي كه از آن تا جا ،برهان مزبور يك برهان پيشيني و ماقبل تجربي است ،ي از اين تقريراتبعض
بر اين  .)33: 1363سينا،  ؛ ابن392 :1372حلي، (ي تعبير شده است لم به برهان لمي يا شبه

برخي از فالسفة اسالمي . جهان محسوس قابل تقرير است ةاساس، برهان مزبور بدون تجرب
اند و آن را  كردهينا و مالصدرا بر پيشيني و ماقبل تجربي بودن اين تقرير تصريح س همچون ابن

: ق1422شيرازي،  ؛276: 1381سينا،  ابن(دانند  طريق صديقين بر اثبات وجود خداوند مي
283(.  

ي بودن و استقرايي بودن بين انّ ،ادله اثبات وجود خدا رسد سوئينبرن دربارة به نظر مي :ثالثاً
ي كه از باب نمونه از برهان نظر از تقريرات لم صرف ،كه توضيح آن. است كردهله خلط اين اد

در صورتي كه از (ي بودن براهيني همچون برهان امكان و وجوب امكان و وجوب شده است، انّ
ديني، برهان  ، برهان نظم، برهان تجربة)موجودات ممكن براي اثبات واجب استدالل شود
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 استقرااز اقسام استدالل برهاني است و با  ،ي بودناما انّ. ابل انكار نيستمعجزه و مانند آن ق
شده بر علت استدالل  اللي از معلول يا معلوالت مشاهدهدر استد كه اينصرف . متفاوت است

يكي از مقدمات استدالل تجربي است، موجب خروج استدالل  كه اينصرف  ،شود و به عبارتي مي
از نظم، انسجام و اتقان  متكلمانفالسفه و  ،نمونه براي. نيست استقرابه از برهاني بودن و ورود 

اند و با تفطن بر اين مطلب كه صغراي  كردهجهان هم بر وجود ناظم و هم بر علم الهي استدالل 
استقرا امري حسي و مشهود است، استدالل مزبور را از براهين شمرده و آن را  ،استدالل
  .)297 :1372حلي، ( اند ندانسته

  هاي قابل تأمل زمينه پيش. 3

كه سوئينبرن در بحث از ادلة اثبات وجود خدا از منطق استقرايي بهره جسته است،  اين
با مطالعة آثار سوئينبرن . هايي است كه بر تفكر اين فيلسوف حاكم بوده است زمينه ناشي از پيش

اول، مباني فلسفه علم زمينة  پيش. زمينه در اين خصوص دست يافت توان به دو پيش مي
سوئينبرن و تحصيالتي است كه وي قبل از مباحث فلسفة دين در رشته فلسفة علم داشته 

، از فيلسوفاني در قرن نوزدهم ميالدي تاريخ فلسفهكاپلستون در اواخر جلد هفتم از كتاب . است
  سوفان از هرگرچه اين فيل. برد تحت عنوان نمايندگان علم ما بعدالطبيعه استقرايي نام مي

جهت با سوئينبرن قابل مقايسه نيستند و جهات كامالً مشترك ندارند، ولي از اين جهت با 
هاي علم، به فلسفه  اي از رشته فيلسوفاني بودند كه از رشته«سوئينبرن قابل مقايسه هستند كه 

نديشيِ ا آوردند و بر آن بودند كه ديد علمي از جهان نيازمند آن است كه با باريك روي مي
مند مابعدالطبيعي را بدون  متافيزيكي كامل شود، اما باور نداشتند كه بتوان يك سيستم ارزش

هاي  اينان گرايش بدان داشتند كه به نظريه. در نظر داشتن دانش علمي، ارائه نمود
» هايي بنگرند كه از ميزان احتمال كم يا زياد برخوردارندمابعدالطبيعي همچون فرضيه

  طبعاً سوئينبرن نيز از مباحث و مباني فلسفة علم كامالً متأثر بوده است). 367: تا، بيكاپلستون(
)Swinburne, 2004: 23-45 ( و اين مباني و مباحث در آراي فلسفي او به نحو عام و در مباحث

  .براهين اثبات وجود خدا به نحو خاص، تأثيرگذار بوده است
  توان سيطرة مكتب منطق استقرايي را ميزمينة دوم در گرايش سوئينبرن به  پيش

خصوص تا قبل از قرن بيستم دانست،  گرايي حاكم بر فضاي فكري كشور انگلستان، بهتجربه
خصوص تا پيش از قرن بيستم، همواره زادگاه  دانيم اين كشور، به طور كه مي كه همان چرا

البته وي (الك، جرج باركلي  هابز، جان  فرانسيس بيكن، توماس. گرا بوده استفيلسوفان تجربه
، ديويد هيوم، جرمي بنتام، )گراي انگليسي استاصالتاً ايرلندي است، اما تخصص او فلسفة تجربه
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گراي انگليسي هستند كه در همگي از فالسفة تجربه... جان استوارت ميل، هربرت اسپنسر و
ر سر همين خوان تلمذ كرده اند و سوئينبرن نيز كه ب تاريخ فلسفة غرب بسيار تأثيرگذار بوده
هاي  او بدون توجه به كاستي. گراي كشور خويش استاست، طبعاً متأثر از مشرب فالسفة تجربه

ته و براهين سنتي وجود خدا را م انگاششناختي و فلسفي اين مشرب فلسفي، آن را مسلّ معرفت
  .كند ارزش قلمداد مي بي

  كارآمدي ادله به صورت مستقل. 4

اثبات  أكيد كرده است كه ادلةكه مورد نظر سوئينبرن قرار گرفته است و ت(تي برهان انباش
قياسي كه با خدشه در  برخالف ادلة، )وجود خدا بايد به صورت انباشتي مورد توجه قرار گيرد

كند  ن و شواهد تكيه مياي از ادله، قرائ شود، بر مجموعه يكي از مقدمات آن از اعتبار ساقط مي
نان به درستي مدعا يا ر را جبران كرده و با تعاضد و تعاون موجب اطميديگ كه ضعف يك

ي بديل در مسئله مورد بحث و در نتيجه معقوليت پذيرش آن ها كم ترجيح آن بر نظريه دست
رويكرد علمي و  ، به نوعي نتيجةدكن رويكرد برهان انباشتي كه سوئينبرن مطرح مي. گردند مي

به كار تر  اين نگاه در براهين استقرايي به صورتي روشن ت،ست و وي معتقد اساستقرايي او
 ا تقويت و يا تضعيف كنند، دربارة ادلةديگر ر توانند يك اين مطلب كه ادله مي«: شود گرفته مي

  .)Swinburne, 2004: 12(» تر است استقرايي واضح
جود خدا در يك براهين اثبات و همةاين نكته قابل قبول است كه  ،اسالمي از ديدگاه فلسفة

عقلي بهره  از مقدمات كامالً ،بعضي از براهين همچون برهان امكان و وجوب. رتبه قرار ندارند
. از مقدمات تجربي نيز استفاده شده است ،اند و در برخي از براهين همچون برهان نظم گرفته

حدوث يا نظم بر براهيني مانند برهان  ،مانند برهان امكان و وجوب چنين برخي از براهين هم
از اثبات خدا  ،به برهان امكان و وجوب نظم بدون اتكا زيرا براهين حدوث يا ،تقدم رتبي دارد

اما همگي كارآمد  ،براهين در يك رتبه قرار ندارندهمة  ،اسالمي در فلسفةبنابراين . عاجز هستند
  . اظ گردندلح ها آنبوده و براي اثبات متعلق خود نيازمند آن نيستند كه حيث انباشتي 

بايد دانست كه طرح برهان انباشتي براي اثبات وجود خدا و تمسك به آن از سوي متكلمان 
اهين ناشي از اشكاالت و شبهاتي است كه بر هر يك از بر ،مسيحي معاصر از جمله سوئينبرن

حتي برهان امكان و  ،و تصور شده است كه هر يك از اين براهين اثبات وجود خدا مطرح شده
و تنها با لحاظ حيث  ندكن به صورت احتمالي ايفا مي توان اثبات متعلق خويش را صرفاً ،بوجو

 توان احتمال قابل توجهي را براي وجود خدا در نظر گرفت انباشتي اين براهين است كه مي
)Swinburne, 2004: 277(. عالوه بر اين، آن  ت برهان انباشتي وابسته بهبايد دانست كه قو
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يرادهاي وارده به هر اگر ا. آن از احتمال نسبي برخوردار باشد يك از عناصر سازندة است كه هر
 در حد ها آنهر يك از  احتمال صدق نتيجةاثبات وجود خدا به اين معنا باشد كه  يك از ادلة
هيچ چيز جديدي به اسم برهان انباشتي عايد  ،ديگر با افزودن اين براهين به يك ،صفر است

  .)327: 1383پيلين، (اي جز صفر در بر ندارد  كه صفر به عالوة صفر نتيجه اچر شود، نمي

  ادله يقيني بودن نتيجة. 5

كه، در  توضيح آن. در فلسفه و كالم اسالمي، وجود خداوند به نحو يقيني قابل اثبات است
 1.تتقسيم شده اس» يقين بالمعني االخص«و » يقين بالمعني االعم«اين حوزه يقين به دو قسم 

» فلسفي«و » شناختي معرفت«، »رياضي«، »منطقي«كه از آن به يقين » يقين بالمعني االخص«
اليقين هو التصديق «: شود، به معناي تصديقي جازم، مطابق با واقع و ثابت است نيز تعبير مي

گونه  همان). 409و360: 1363؛ طوسي، 168: 1357سينا،  ابن(» الجازم المطابق للواقع الثابت
جزم، مطابقت با  تصديق،: معلوم است، در اين تعريف چهار ركن براي يقين گفته شده است كه

كه قيد اول، جنس تعريف ) 263و192: 1357بهمنيار، ) (عدم قابليت زوال يا نقض(واقع و ثبات 
با قيد دوم ظن، با قيد سوم جهل و با قيد چهارم تقليد از . شود است كه شامل ظن هم مي

شود، در يقين بالمعني االخص شرط علم  گونه كه مالحظه مي همان. گردد يتعريف خارج م
كه محال است قضيه به آن  شود؛ يعني علم به قضيه معين و علم به اين مضاعف نيز لحاظ مي

پس يقين منطقي، مركب از دو علم است و تا زماني . شكلي كه مورد علم و يقين است، نباشد
بنابراين، يقين . گويند در منطق برهان به آن يقين نمي نشود، كه علم دوم به علم اول افزوده
علم به ثبوت چيزي براي چيزي همراه با علم به استحالة نقيض : بالمعني االخص عبارت است از

فلسفه، منطق، رياضي،  جايگاه اين نوع يقين در علوم عقلي همانند). 322: ق1410صدر، (آن 
راين، يقين بالمعني االخص با ظن و احتمال قابل جمع بناب. شناسي و مانند آن است معرفت

  ).258: ق1404سينا،  ابن(كه در ظن و گمان، احتمال خالف منتفي نيست  نيست، چرا
ر شده نيز تعبي 2»ذاتي«و » شناختي روان«كه از آن به يقين » يقين بالمعني االعم«اما 

از يقين، نوعي اطمينان رواني و  اين قسم .)290 :تامظفر، بي(است، مطلق اعتقاد جازم است 

                                                        
اند كه تقسيم  بيان كرده» يقين«يمات مختلفي براي تقس شمندان اسالمي با معيارهاي گوناگون،اندي ،ذكر است شايان. 1

  . يكي از انواع آن است ،مزبور در متن
يقين منطقي و «ن بالمعني االخص به از يقي االسس المنطقيه لالستقراءدر كتاب ) ره(آيةاهللا شهيد محمدباقر صدر. 2

اولين شخصي كه از اصطالح يقين بالمعني  ظاهراً. اند تعبير كرده» يقين ذاتي«و از يقين بالمعني االعم به  »رياضي
  .است المنطقو يقين بالمعني االعم استفاده كرده، مرحوم مظفر در كتاب االخص 
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باشد و يا ... و شواهد حسي و يا كشف و شهود و ذهني است كه البته ممكن است ناشي از حس
آنچه در اين نوع يقين مهم است، . آن براي شخص معلوم نباشد حتي ممكن است منشأ

ابي به اطمينان ي راه دست كه چرا يابي به آن، دست ابي به چنين اطميناني است، نه منشأي دست
بيند و از آن خواب  گاهي انسان خواب هولناكي مي مثالً متفاوت است؛ رواني در افراد مختلف،

اي كه  ه مرگش نزديك است و يا گاهي نامهكند ك يعني اطمينان حاصل مي ؛كند يقين مي
يعني اطمينان  ؛كند رسد و يقين مي به دستش مي ،خطش بسيار شبيه خط دوستش است

بيند كه زنده بماند يا  محال نمي اما در عين حال اصالً ،كند كه نامه از دوستش است حاصل مي
ال ندادن به معناي لكن احتم ،دهد كه احتمال اين معنا را نمي با آن .نامه از طرف دوستش نباشد

  .)323: ق1410صدر، (استحاله نيست 
اي است كه از اين نستن نتيجهمحتمل دا ،اثبات وجود خدا از نتايج رويكرد استقرايي به ادلة

كه در منطق و  گونه ، همانكه توضيح آن. شود مزبور حاصل مي استقرا بودن ادلةادله در صورت 
اي از استدالل  استقرا گونهفلسفه نيز اين امر به صورت مبسوط مورد بررسي قرار گرفته است، 

، نتيجة حاصل از آن رهانيخالف ساير انواع استدالل همچون استدالالت قياسي و باست كه بر
، نوعي يقين از آن نتيجة حاصل و صرفاً نيست اي محتمل بوده كه مفيد قطع و يقين نتيجه
  . شناختي و يا ايجاد ظن كثير است روان

تصريح دارند كه براهين اثبات وجود  متكلمانفالسفه و  الم اسالمي، همةلكن در فلسفه و ك
 كه اينند، نه هست )يقين بمعني االخص(صورت يقيني خدا، قادر به اثبات متعلق خويش به 

 ؛292: 1372حلي، ( دو اطميناني ايجاد كرده باشن كردهشناختي را افاده  وانر يك نتيجة صرفاً
دانند  اثبات وجود خدا را استداللي برهاني مي فالسفة اسالمي ادلة .)236: 1ق، 1431شيرازي، 

همين نكته  »برهان«و  »استقرا«ي ميان ها تفاوت اند كه يكي ازو در جاي خود تصريح كرده
 و به عبارتي استاست كه در صورت پذيرش استدالل برهاني، مخاطب ملزم به پذيرش نتيجه 

  .استآور  اين نوع استدالل، استداللي يقين

  گيري نتيجه
است  كردهو در آثار خود تالش  ستاثبات وجود خدا گرچه سوئينبرن از مدافعان ادلة

كرده علم اخذ  مباني خود كه از فلسفة د، ولي بر اساسي جديدي از اين براهين ارائه كناتقريره
ده است، رويكردهاي خاصي به هاي تجربي كه بر تفكر اين فيلسوف حاكم بوزمينه و نيز پيش

ترين  مهم. ندهست و نقد تأملهمگي قابل  ،اين براهين دارد كه بر اساس مباني فلسفي مجموعة
رگيري روش استقرايي در تقرير ادلة كا همزبور، رويكرد استقرايي و ب ينبرن به ادلةرويكرد سوئ
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موجه  ،اثبات وجود خدا رويكرد به نحو عام و نسبت به همة ادلة استفاده از اينمزبور است، اما 
اثبات وجود  قابل قبول نيست و هم نتيجة آن فقطامري  ه هم في نفس ،نبوده و اين رويكرد

  .خواهد بود) و نه يقيني(ل خدايي محتم
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