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سویینبرن ،فیلسوف معاصـر دیـن ،متفکـری اسـت کـه در برابـر خـداناباوران از وجـود
خداوند دفاع میکنـد .پرسـش ایـن پـژوهش آن اسـت کـه »سـویینبـرن چـه قرائتـی از
خداباوری را ترسیم میکند و آیا این تلقی از خداباوری تلقی مناسبی از خداوند است«؟
با توجه به بررسی مسئلۀ شـر و چـالشبرانگیزتـرین اوصـاف خداونـد از منظـر و مرئـای
سویینبرن میتوان وی را به عنوان یک خـداباور کﻼسـیک تعـدیلیافتـه معرفـی نمـود؛
چراکه وی مهمترین اوصاف پذیرفتهشده در خداباوری کﻼسیک را با تفسیری متفاوت
تبیــین مــینمایــد .وی ســرمدیت فرازمــانی را انکــار مــیکنــد؛ همچن ـین تغییرناپــذیری
حداکثری را انکار کرده ،تغییرناپذیری حداقلی را پیشنهاد میدهد .در باب علـم مطلـق
قرائتی تعدیل یافتهتر از تلقی کﻼسیک ارائه مـیدهـد .بـه نظـر مـیرسـد شایسـته اسـت
الهیات سویینبرن را »الهیات کﻼسیک تعدیلیافته« معرفـی نمـود .اگرچـه بـا توجـه بـه
تحلیل وی از علم مطلق ،در شیب لغزنده به سمت خداباوری گشـوده قـرار مـیگیـرد،
مواجهۀ وی با مسئلۀ شر از رویکرد الهیات گشوده متفاوت است .طبق بررسی مـیتـوان
گفت تلقی سویینبرن از خداوند ،دچار مشکﻼت متعـددی اسـت .ایـن مقالـه بـا روش
توصیفی -تحلیلی به بررسی خداباوری سویینبرن میپردازد.
واژگان کلیـدی :سـویینبـرن ،خـداباوری کﻼسـیک ،خـداباوری کﻼسـیک سـنتی،
خداباوری کﻼسیک تعدیلیافته ،خداباوری گشوده.
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چکیده

١٢٥

مقدمه
مسئلۀ خدا یکی از پیچیده ترین و مهم ترین مسائل فلسفی است .در طول تاریخ درازآهنگ
فلسفه دﻻیل متعددی له و علیه وجود خدا ارائه شده است؛ ا ما در دورۀ معاصر سیر بحـث در
فلسفۀ دین تفاوت جدی پیدا کرده است و بسیاری از خداناباوران معتقدند مفهومی که از خدا
ارائه شده است ،از آن رو که دچار تناقض است ،با استدﻻلهای عقلی فرو می ریزد .از ایـنرو
وقتی که مفهوم خدا به لحاظ عقلی قابل دفاع نباشد ،بحث بر وجود یا عـدم آن مفیـد بـه نظـر
نمیرسد .بنابراین بحث درباره مفهوم خداوند بدل بـه یکـی از مسـائل داغ و پرطرفـدار شـده
١٢٦

است .سویینبرن ،فیلسـوف دیـن انگلیسـی ،در برابـر خـداناباوران معاصـر همچـون اسـتیون
هاوکینگ ) ،(Stephen W. Hawkingفیزیکدان و مؤلف کتـاب پـرآوازۀ تار یخچـۀ زمـان )

A
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) Brief History of Time from the Big Bang to Black Holesو ریچــارد داوکینــز

)  (Richard Dawkinsمؤلف کتـاب تـوهم خـدا ) (The God Delusionاز وجـود خداونـد و
خداباوری دفاع مینماید و بر اساس اصل آسانباوری ،وجود خداونـد را از عـدم آن آسـان تـر
می داند و در کتاب وجود خداوند )  (The Existence of Godدﻻیـل گونـاگونی شـامل دلیـل
جهانشناختی ،غایتشناختی ،اخﻼقی ،معجزه و دلیل تجربه دینی برای اثبات وجود خدا ارائه
میکند )(Swinburne, 2004, pp.133-293؛ لکن مسئله ای که در این پژوهش به دنبال پاسخ
آن هستیم ،این است که سویینبـرن چه تلقی و چ ه قرائتی از خداباوری دارد؟ آیا او خـداباوری
کﻼسیک است؟ دیدگاهی که در طول تاریخ فلسفی بر سایر خداباوری ها سایه افکنده است یا
همانند برخی دیگر از متألهان و فیلسوفان دین معاصر ،مفهومی جدید از خـداباوری را طـرح
کرده است؟ آیا این تلقی سویینبرن از خداباوری تلقی مناسـبی اسـت؟ اهمیـت ایـن مسـئله،
نخست از آن جهت است که امروزه خداباوری کﻼسیک از جانب نهضت های الهیاتی متعـدد
با چالش های گوناگونی دست و پنجه نرم می کند و به دلیل این چالشها برخی فیلسوفان دین،
مفاهیم بدیلی از خداوند را طرح ریزی نموده اند .بنابراین شایسته است بررسی شود سویینبرن

به عنوان متأله معاصر جهت برون رفت از این چالش ها چه رهیافتی اندیشـیده اسـت .اهمیـت
دیگر این مسئله ،همان گونه که کیـث وارد )  ،(Keith Wardفیلسوف و متأله معاصر انگلیسـی

به نیکی گوشزد میکند ،این است که مفهوم خدا بر سـایر تصـورات الهیـاتی تأثیرگـذار اسـت
)(Ward, 1995, p.365؛ از این جهت به نظر میرسد آگاه شـدن بـر مفهـوم خـدا از نظـر هـر
الهیاتی فلسفۀ او دارد .یا می تـوان بـه
فیلسوفی تقدم روششناختی بر آگاهی از سایر تصورات
ِ
طور متقابل بررسی نمود که سایر تصـورات الهیـاتی بـا کـدام تلقـی از خداونـد در فلسـفۀ او

سازگاری دارد .درواقع خداباوری هر فیلسوفی بر نحوۀ مواجهه با سایر مسـائل الهیـاتی ماننـد
ماهیت وحی ،فرایند و فراوردههای وحی ،ماهیت دعا ،چگونگی برخـورد بـا مسـئلۀ ّ
شـر و...
تأثیرگذار است؛ برای مثال اگر متفکری خداوند را غیرانسانوار در نظر بگیرد ،نحوۀ مواجهۀ او
با مسائل الهی اتی مانند عذاب و پاداش پسادنیوی ،فراوردهها و فرا یند وحی با متفکری که تلقی
انسان وار از خداوند دارد ،تفاوت جدی در پی دارد .یا اگر متفکری خداوند را زمان مند در نظر
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بگیرد ،روش برخورد او با مسائلی چون نحوۀ ارتباط خداوند با طبیعت با کسی که خداونـد را
برخورد با مسائل الهیاتی نظیر مسئله ارادۀ آزاد ،چهرۀ دیگری به خود می گیرد.
جهت نیل به مفهوم و تلقی مد نظر سویینبرن از خـدا ابتـدا خـداباوری کﻼسـیک ،خـداباوری
کﻼسیک سنتی ،خداباوری کﻼسیک تعدیلیافته و خداباوری گشوده )اصﻼحشده( بهاجمـال تبیـین
میشود؛ سپس مهمترین اوصـاف الهـی -کـه بیشـترین چـالشهـا و اخـتﻼف نظرهـا را بـه خـود
اختصاص دادهاند و با توجه به چگونگی تفسیر آنها انواع خداباوری به وجود آمـده اسـت -از نگـاه
سویینبرن بررسی خواهد شد؛ اوصافی چون سرمدیت ،تغییرناپذیری و علم مطلق مورد بررسی قرار
میگیرد .بعد از آن مسئلۀ ّ
شر و دعا از نگـاه سـویینبـرن بررسـی خواهـد شـد تـا روشـن گـردد کـه
پاسخهای وی به این مسائل ،با چه نوع تلقیای از خداوند متناسب است تا روشن گردد سـویینبرن

چه قرائتی از خداباوری ارائه کرده است؛ به عبارت دیگر وی به چه نهضت الهیـاتی متعلـق اسـت؟
در باب پیشینه پژوهش مد نظر باید گفت اگرچه امروزه در ایران مقاﻻت متعددی در بـاب مباحـث
مختلفی همچون شر ،معجزه ،عقل و ایمان و ...از نگاه سویینبرن تقریـر شـده اسـت؛ بـرای نمونـه
مقاﻻت »پاسخ سویینبرن بـه مسـئله شـر« )قرجـالو و جاهـد» ،(۱۳۹۱ ،نقـد نظریـه عـدل اﻻهـی
غایتشناسانه سویینبرن در مسئله شر« )یزدانی (۱۳۹۲ ،و »بررسی معنـای سـرمدیت خـدا از نگـاه
سویینبرن« )شاددل ،ایمانپور و اترک (۱۳۹۹ ،انجـام شـده اسـت؛ امـا بـر اسـاس جسـتوجوهـای
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فرازمان در نظر می گیرد ،متفاوت است .همچنین اگر علم خداوند محدود در نظر گرفته شود،

انجامشده دربارۀ اینکه سویینبرن چه قرائتی از خداباوری دارد ،تحقیقی صورت نپذیرفته است.

 .۱خداباوری کﻼسیک
در آغاز شایسته است مراد خود را از خـداباوری کﻼسـیک مشـخص کنـیم .دیویـد گـریفین
) Ray Griffine

 ،(Davidمتأله پویشی ،تحلیلی جامع از این نوع خداباوری ارائه نمـوده اسـت.

وی هشت وصف ذیل را جزو اوصاف پایهای و اساسی برای این تلقی ذکر میکند (۱ :سـرمدیت
١٢٨

فرازمانی )Eternity

(Timelessness؛ یعنی خداوند عﻼوه بر اینکه همواره موجود بوده و موجود

خواهد بود ،به هیچ نحو زمانمند نبوده و نخواهد بود؛ لذا هیچ قبلیت و بعدیتی در نحـوۀ وجـود
خداوند تحقق ندارد (۲ .تغییرناپذیر )(Immutability؛ بدین معنا که هیچ گونـه تغییـری در ذات
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خداوند راه ندارد (۳ .تأثیرناپذیری )انفعـال ناپـذیری( )(Impassibility؛ یعنـی بـه هـیچ نحـوی
خداوند از هیچ موجودی متأثر نمیگـردد (۴ .فعلیـت محـض؛ هـیچ قـوه ای در ذات او محقـق
نیست (۵ .بساطت که سه معنای متفاوت دارد :نخست آنکه خداوند از هـر گونـه ترکیبـی حتـی
ترکیب وجود و ماهیت نیز مبراست .دوم آنکه میان ذات خداوند و دیگر اوصاف او هیچ تمـایزی
مطرح نیست .سوم آنکه میان اوصاف خداوند نیز هیچ تمایزی وجود ندارد (۶ .ضرورت مطلـق.
 (۷عالم مطلق (۸ .قادر مطلق.
گریفین بر این باور است که خداباوری کﻼسیک دو وصـف قـدرت مطلـق و علـم مطلـق را از
کتب مقدس اخذ نموده است؛ لکن خاستگاه سایر اوصاف را یونان ذکر مینماید .وی کلیدیتـرین
وصف این خداباوری را بساطت میداند؛ بدین نحو که اگر موجودی بسیط مطلق باشد ،آن موجـود
واجد هیچ بخشی نیست؛ لذا تغییرناپذیر است و تغییرناپذیری ،فعلیت محض او را به دنبـال دارد و
به همـین ترتیـب سـایر صـفات الهـی تـا آخـر نتیجـه میشـود )p.61

 .(Grifine, 2004,بنـابراین

خداباوری کﻼسیک تبیین نظاممندی است که قبول هر یک از این اوصـاف بـه طـور منطقـی سـبب
میشود اوصاف دیگر دومینووار در این مجموعه به طور کامـل پذیرفتـه شـوند .از نگـاه خـداباوران
کﻼسیک ،نظاممندبودن این مجموعه از اوصاف ،نقطۀ قوت آن است؛ لکن این امر امـروزه بـدل بـه
پاشنهآشیل این انگاره از خدا شده است ) .(Nash, 1983, p.22برخی دیگر خداباوری کﻼسـیک را

به نحو مختصرتری تعریف کردهاند؛ بدین طریق که خداباوری عﻼوه بر مطلقهای سهگانه مـذکور،
بر سرمدیت فرازمانی مبتنی باشد؛ یعنی خدایی که به هیچ وجه متأثر از چیزی نیست و تنها او مؤثر
است ) .(Dombrowski, 2016, pp.9-10با اینکه خداباوری کﻼسیک خوانش متـداول خـداباوری
از زمان فیلـون ،متفکر یهودی -یونانی ،به این طرف بوده است و اکثر )نه همه( فیلسـوفان یهـودی و
مسیحی و اسﻼمی این نوع قرائت از خـداباوری را ارائـه دادهانـد ،در دورۀ معاصـر بـا چـالشهـای
متعددی از جانب نهضتهای الهیاتی مواجه شده است .یکی از اشکاﻻت این است که ایـن تلقـی
از خداباوری با اوصاف مورد اشاره در متن مقدس نظیر عشق ،همدردی و بخشـندهبـودن خداونـد
ناسازگار است .چالش دیگر مربوط به انسـجام درونـی اوصـاف ایـن قرائـت از خـداباوری اسـت.
منتقدان معتقدند این مجموعه اوصافی که به خدا نسبت داده میشود ،بهتنهایی یا در قیاس با دیگـر

خداباوری به بدیلهایی دیگر همچـون پانتئیسـم ) (Pantheismو پاننتئیسـم ) (Panentheismگـذر
کنند .برخی دیگر نیز به همین سنت وفادار ماندهاند؛ لکن به سه گروه تقسـیم شـدهاند :خـداباوران
کﻼسـیک اصـﻼحشـده )خـداباوران گشـوده( )) (Revised Classical Theism
(Free- will Theism؛ خــداباوران کﻼســیک تعــدیلیافتــه )

Open Theism,

Modified Classical Theism,

(Moderate Theology؛ خـداباوران کﻼسـیک سـنتی )) (Traditional Classical Theismدلیـل
اینکه چرا خداباوری گشوده و تعدیلیافته علی رغم تفاوت قابل توجهی که با خـداباوری کﻼسـیک
دارد ،همچنان ذیل این قسم از خداباوری قرار گرفتـه اسـت ،ایـن اسـت کـه خـداباوری گشـوده و
تعدیلیافته و کﻼسیک سنتی بر خﻼف تقریرهـای دیگـر خـداباوری ،ماننـد پاننتئیسـم و پانتئیسـم،
همچنان بر تمایز کامل میان خالق و مخلوق تأکید دارند(.
الف( خداباوری گشوده )خداباوری کﻼسیک اصﻼحشده(
خداباوری گشوده )اصﻼحشده( یکی از نهضت های الهیاتی معاصر است و درواقع واکنشـی
به خداباوری کﻼسیک است .برجسـتهتـرین طرفـدار ایـن نهضـت کـﻼرک پینـاک )

Clark H.
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عـدم
اوصاف این مجموعه منسجم نیستند و به لحاظ منطقی امکان تحقق ندارند .در برابـر اشـکال ِ
انسجام ،برخی به سمت خداناباوری ) (Atheismگراییدهاند .برخی سعی نمودهاند از این قرائـت از

١٢٩

 (Pinnockاست که کتابی با عنوان محرک با بیشتر ین حرکـت )  (Most Moverd Moverدر ایـن
زمینه تقریر نموده است .متألهان دیگری نیز همچون ریچارد رایس )  ،(Richard Riceجان سندرز
َ
ـکر )  ،(William Haskerدیویــد بــازینجر )  (David Basingerو
) ،(John Sandersویلیــام هسـ ِ

گریگوری بوید ) (Gergory A. Boydنیز در این نهضت سهیماند و با کﻼرک پینـاک هـمرأی و
اندیشهاند .همان گونه که گفته شد ،نقطۀ شـروع بـرای خـداباوری گشـوده ،نقـد تلقـی و تصـور
خداباوری کﻼسیک از خداوند است .تز اصلی آنها این است که سنت الهیاتی کﻼسیک از آنجـا
که تحت تأثیر فلسفۀ یونان واقع شده ،گمراه شده است؛ زیـرا کمـال خداونـد را در اصـطﻼحات
١٣٠

ایستا ،فرازمانی و تغییرناپذیری تعریف نمودهاند ) .(Boyd, 2000, p.18مطـابق بـا نظـر سـندرز

می توان چهار اصل ذیل را به عنوان چهار اصل راهنمـا بـه ایـن نهضـت دانسـت :نخسـت آنکـه
خداوند ما را دوست دارد ،از این رو با ما وارد روابط متقابل و دوسویه میشود؛ دوم آنکه خداوند
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اعمـال مـا،
از روی اختیار و حاکمیت مطلق ،تصمیم گرفته است در پاسخ خـواهشهـای مـا و
ِ
ِ
برخی از کنش هایش را ممکن قرار بدهد؛ سوم اینکـه خداونـد بـرای اینکـه جـایی بـرای اعمـال
اختیاری انسان باز کند ،تصمیم گرفته است به جای آینـده نگـری و مشـیتی دقیـق و موشـکافانه،
ّ
اختیـار
آیندهنگری و مشیتی کلیتر داشته باشد؛ اصل چهارم بدین ترتیب است که خداوند به مـا
ِ
نسبی بخشیده است و این امر روابط و بده-بستانهای واقعی را ضروری میکنـد ) Karkainen,
p.187

 .(2004,خداباوری گشوده دروا قع به آنچه اغلب الهیات موجود کامل نامیده مـیشـود و

تغییرناپذیر خداباوری کﻼسیک،
خداباوری کﻼسیک مبتنی بر آن است ،اعتراض میکند .خدای
ِ

در این نهضت جاذبه ای ندارد و تمرکـز اصـلی ایـن دیـدگاه بـر آن اسـت کـه خـدا عشـق اسـت
) .(Pinnock & others, 1994, p.15خداباوران گشوده معتقدند تصوری که خداباوری کﻼسیک
از خداوند ارائه میکند ،شباهت کمی با تصـویر خـدای مـتن مقـدس دارد؛ خـدای خـداباوری
کﻼسیک یک موجود خودشیفته منزوی به تصویر کشیده شده است که از کمال خود رنج میبـرد
)p.6

(Idem, 2001,؛ لذا هدف اصلی آنها ایـن اسـت کـه خـدای دور و نـامتحرک کﻼسـیک را

شکست دهد و در مقابل ،الهیاتی را جایگزین سازد که خدایی با بیشترین حرکـت را بـه تصـویر
میکشد؛ لذا مناسب ترین تصویر از خداوند را تصویری می دانند که خدایی بـه تصـویر کشـیده
شود که به جای آنکه جدای از عالم ،ثابت و تغییرناپذیر باشد ،خدایی با اوصـاف عشـق و پـر از

احساس و تغییرپذیر باشد و به جای آنکه قادر مطلق باشد ،قدرتش را با انسانها شریک گرداند و
به جای آنکه عالم مطلق باشد ،فضایی برای اختیار و انتخاب بندگانش قرار داده است.
خداباوری گشوده در برخی مواضع به الهیات پویشی نزدیک میگردد .برخی تفاوت ایـن دو
را به این امر می دانند که خداباوری گشوده مدعی است متن مقدس پایه و اسـاس اسـت؛ امـا در
الهیات پویشی ،فلسفه نقش غالب را ایفا میکند )(Cooper, 2006, p.191؛ همچنین خداباوری
گشوده بـر خـﻼف خـداباوری پویشـی بـه تمـایز وجودشـناختی خداونـد از جهـان تأکیـد دارد
) .(Karkainen, 2004, p.191البته برخی منتقدان ،خداباوری گشـوده را یـک گـرگ پویشـی در
لباس گوسفند انجیلی میدانند.

١٣١

ب( خداباوری کﻼسیک تعدیلیافته
خداباوری کﻼسیک محافظهکار و قرائتهای رادیکال قرار گرفته است؛ نهضتی جدید که سعی دارد
خداباوری کﻼسیک را در مسیر خدای گشوده تصحیح کند .اگرچه متفکران این نهضت اختﻼفـاتی
بین خودشان دارند ،همۀ آنها بر خﻼف الهیات پویشی در این امر متفـقالقـولانـد کـه خداونـد بـه
لحاظ وجودشناختی متمایز از خلق است .خدا با مخلوقاتش وارد روابط و بده-بستانهـای واقعـی
ائت کﻼسیک خداوند تعیینکننده همه چیز و غیر قابل تغییر باشد،
میگردد و به جای اینکه مانند قر ِ
ً
به انسانها اموری را واگذار کرده و در تاریخ بشـر واقعـا درگیـر اسـت؛ بـه عبـارتی در تـاریخ بشـر
مداخله میکند .جیمز الیور باسویـل ) ،(James Oliver Buswellیکـی از متفکـران ایـن نهضـت،
خدای فرازمان ،تغییرناپذیر ،تأثیرناپذیر و فعلیت محض را انکار میکند .او معتقـد اسـت مـا بایـد
ایدئولوژی ایستایی را که از منابع غیر کتب مقدس وارد الهیات شده است ،از الهیات خـارج کنـیم.
سخن باسویل بیپاسـخ نمانـده و متألهـانی ماننـد اسـتفان دیـویس ) (Stephen Davisو نیکـوﻻس
ولتراستورف )Wolterstorff

 (Nicholasتوجه جدی به این سخن نموده و سـعی کـردهانـد خـدایی

زمانمند و تأثیرپذیر ارائه دهند )(Pinnock & others, 1994, p.97؛ خدایی که پشیمان میشـود و
به دعای بندگان خود گوش میسپارد .دعاکردن در این قرائت از خداباوری یـک دیـالوگ واقعـی بـا
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الهیات کﻼسیک تعدیلیافته یک چشم انداز نوظهور از ماهیـت خـدا ارائـه مـیدهـد کـه میـان

خداست .درواقع این الهیات سعی دارد گشودهبودن خداوند را با توجه به متن مقدس اثبـات کنـد و
فضایی برای پاسخگویی واقعی خداوند فراهم سازند .خدا با توجه به اینکه به مخلوقات خود عشـق
میورزد ،خواست و ارادۀ خود را به مخلوقات تحمیل نمیکند و خودش را از طریق دعا ،وابسته بـه
پرسشها و خواهشهای بندگانش میسازد.
بنابراین می توان گفت آنها در صددند خدایی درگیر با مخلوقات ،مرتبط با مخلوقات ،انسان-
وار و پاسخگو ترسیم کنند .ریچارد رایس یکی از متألهان نهضت خداباوری گشوده بر ایـن بـاور
پرایر ) ،(Priorجی .آر .لوکـاس ) ،(J. R. Lucasپیتـر گیـیچ
است که فیلسوفان دین معاصر مانند ِ

١٣٢

پورتل ) ،(Richard Purtillسویینبـرن و کیـث وارد از ایـن نـوع قرائـت
) ،(Peter Geechریچارد ِ
دفاع کردهاند ) .(Ibid, p.98به طور خﻼصه می توان گفت متألهان قرائـت تعـدیلیافتـه ،مسـیر را
ب رای الهیات گشوده هموار سـاختند و مقـدمات ﻻزم را بـرای آن فـراهم نمودنـد .اگرچـه برخـی
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متألهان گشوده مانند کﻼرک پیناک ،رهبر نهضت خداباوری گشوده ،بسیاری از ایـن متألهـان را
خداباوران گشوده معرفی میکند؛ هرچند خودشان این عنوان را اسـتفاده نکـردهانـد )

Pinnock,

 .(2005, p.238جان کوپر ) (John. W. Cooperدر کتاب پاننتیئسـم ،خـدای دیگـر فیلسـوفان،
ویلیام ِکریگ )Craige

 ،(Williamمتأله معاصر آمریکایی و نیکوﻻس ولتراستورف ،متأله معاصر

آمریکائی ،و سویینبرن را از جمله متفکرانی می داند که در سنت الهیات کﻼسیک تعدیلیافته قلم
زدهاند .((Cooper, 2006, p.321

ج( خداباوری کﻼسیک سنتی
این عنوان برای متألهان معاصری استفاده میشـود کـه سـعی مـیکننـد در مقابـل اشـکاﻻت و
چالشهایی که برای خداباوری کﻼسیک مطرح میشود ،دفاع کننـد .ایـن متألهـان قصـد دارنـد بـا
تصحیح اندکی در خداباوری کﻼسیک از آن دفاع میکنند .جـان کـوپر خـود را جـزو ایـن الهیـات
معرفی میکند ) .(Cooper, 2006, p.343میتوان از لفتاو ) (Leftowو هلم ) (Helmنیـز بـه عنـوان
ّ
متألهانی از این نهضت نام برد .هلم و لفتاو جد و جهد فراوانی در این زمینه مبذول داشتهانـد؛ بـرای
نمونه هر یک کتـابی در زمینـۀ دفـاع از سـرمدیت فرازمـانی خداونـد بـه رشـتۀ تقریـر درآورده و از

سرمدیت فرازمانی در مقابل مخالفان این آموزه که یکی از آموزههای اساسی خـداباوری کﻼسـیک
است ،دفاع نمودهاند.
ّ
برای اینکه روشن گردد سویینبرن متعلق به کدام سنت فکری است ،باید بررسی گردد که او چـه
تلقیای از سرمدیت ،تغییرناپذیری و علم مطلق خدا ارائه میدهد .روشی دیگر که بتوان به اندیشـۀ
او در این باب نقب زد ،بررسی پاسخهای او به مسائل الهیاتی چون دعا و مسئلۀ شر است.

 .۲اوصاف الهی از نظر سویینبرن
١٣٣

الف( سرمدیت
سنت الهیاتی مسیحی نفوذ کرده و نزد آ گوستین و آ کوئیناس این آموزه متداول گشته است .سـویین

بـرن با این قرائت از سرمدیت همدلی ندارد؛ چراکه وی سرمدیت فرازمـانی را موافـق مـتن مقـدس
نمیداند و معتقد است خدای معرفیشده در عهد عتیق و عهد جدید ،خدایی زمانمنـد اسـت؛ بـه
تعبیری در زمان دخالـت دارد ) .(Swinburne, 2018, p.789وی بـر ایـن نظـر اسـت کـه یکـی از
دﻻیلی که خداباوران کﻼسیک را به نظریۀ سرمدیت فرازمانی سوق داده اسـت ،مسـئله ناسـازگاری
علم پیشین با اختیار انسانهاست؛ بدین طریق که با قایلشدن به سرمدیت فرازمانی بـرای خداونـد
سخن از پیشینی و پسینی بودن علم او محلی از اعراب ندارد و بدین ترتیب مسئله رخت بر میبندد؛
لکن به باور سویینبرن درنظرگرفتن مدل سرمدیت فرازمانی برای خداوند موجب تالیهـای فاسـدی
نظیر عدم امکان فعل خداوند در زمان ،فاقد معنا شـدن بسـیاری از مقـوﻻت دینـی از قبیـل دعـا و
بخشش و ...میشود؛ لذا وی مدل سرمدیت فرازمانی را مدل مناسبی نمـیدانـد و مـدل سـرمدیت
زمانمند را برای خداوند در نظر میگیرد؛ بدین معنا که حیات خداوند به نحوی است که هیچ آغـاز
یا انجام زمانی برای او متصور نیست نه اینکه فرازمان باشد ) .(Idem, 1993, pp.226-229سـویین

برن معتقد است اگر خداباوران کﻼسیک به خاطر حفـظ آمـوزۀ علـم مطلـق خـدا و انسـجام آن بـا
مختاربودن انسانها نسبت به افعال آیندۀ خود قایل به فرازمانبودن خداونـد شـدهانـد ،بایـد گفـت
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سویینبرن معتقد است سرمدیت به معنای حیات نامحدود فرازمانی از طریـق نوافﻼطونیـان بـه

ً
قایلشدن به علم مطلق خداوند نسبت به افعال مختاری انسانها هیچ ضرورتی ندارد ،بلکـه اصـﻼ
خداوند کنشهای آیندۀ انسانها را نمیداند؛ هرچند میتواند پیشبینی کند و این هیچ خدشهای به
علم مطلق خداوند وارد نمیکند؛ چراکه خداوند خود انتخاب نموده که برخـی مخلوقـاتش مختـار
باشند ).(Ibid, pp.225-226

سویینبـرن همچنین معتقد است دلیل دیگری که خـداباوران کﻼسـیک را بـه سـمت سـرمدیت
فرازمانی کشانده است ،قایلشدن به وصف تغییرناپذیری است؛ یعنی از آنجا که هر گونه تغییـر بنـا
به آموزههای افﻼطونی و ارسطویی با الهیات موجود کامل سازگار نیست و هر موجودی که تختهبند
١٣٤

زمان باشد ،به دلیل ماهیت زمان دچار تغییر میگردد ،لـذا خـداباوران کﻼسـیک جهـت تﻼئـم بـا
وصف تغییرناپذیری قایل به این امر شدند که خداوند به عنـوان موجـودی کامـل ،فرازمـان اسـت.
سویینبرن معتقد است قایلشدن به تغییرناپذیری خداوند به نحو حـداکثری بـرای خـداباوری هـیچ
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ضرورتی ندارد )p.226

 .(Ibid,بنـابراین سـویینبـرن سـرمدیت را بـه نحـوی مغـایر بـا خـداباوری

کﻼسیک تفسیر میکند و از این جهت از خداباوری کﻼسیک سنتی فاصله میگیرد و به خـداباوری
گشوده نزدیک میشود.
ب( تغییرناپذیری
تغییرناپذیری یکی از اوصافی است که خداوند در خداباوری کﻼسیک به آن متصف مـیشـود.
سویینبرن بر این نظر است که تغییرناپذیری حداکثری برای خداباوری ضرورتی ندارد .این عقیده از
قرن سوم و چهارم از جانب نوافﻼطونیان وارد الهیات مسیحی شده است؛ چراکه نزد یک افﻼطـونی
امور تغییرپذیر در قیاس با امور تغییرناپذیر ناقصترند .سویینبرن بر این نظر است که تغییرناپـذیری
حداکثری -به این معنا که خداوند به هیچ وجه تغییر نمیپذیرد -با تلقی و تصور خـدای انسـانوار
سازگار نیست .اگر خداوند از ازل نیاتش ثابت باشد ،او یک امر فاقد حیات خواهد شد نه شخصـی
ً
که به انسانها با همدردیکردن یا عصبانیشدن واکنش میدهد؛ همچنین اگر خدا اصﻼ تغییر نکند
و اندیشههایش از ازل ثابت باشد ،دیگر او به بندگانش نمیاندیشد؛ در حالی که خدای عهـد عتیـق
که ریشههای یهودیت و مسیحیت و اسﻼم از آن است ،خدایی است که با انسانها درگیری مسـتمر

و مداوم دارد؛ با آنها سخن میگوید و افعالش به طور پیشین تعیین نشده است .همچنین سویینبـرن

معتقد است تغییرناپذیری حداکثری خداوند با وصف دیگـر خداونـد یعنـی اختیـار علـیاﻻطـﻼق
ناسازگار است؛ زیرا در تغییرناپذیری حداکثری گویی حتی دست خدا هم بسته اسـت؛ در صـورتی
ً
ّ
که شخصی که کامﻼ مختار است ،بدان معناست که در هـر زمـان ،فعلـش بـه طـور مؤکـد نتیجـۀ
انتخاب خود آن شخص در همان زمان باشد )(Ibid, p.222؛ لـذا سـویینبـرن از معنـای حـداکثری
ً
تغییرناپذیری گذر میکند و معتقد است تغییرناپذیری حداکثری غالبا توأمان با سـرمدیت فرازمـانی
است؛ یعنی خداباوران کﻼسیک جهت تﻼئـم و انسـجام در وصـف سـرمدیت فرازمـانی قایـل بـه
تغییرناپذیری شدهاند؛ لکن از آنجا که سویینبرن سرمدیت فرازمانی را برای خداوند در نظـر نمـی-
گیرد ،قایل شدن به تغییرناپدیری حداکثری برای او ضرورتی ندارد و تغییرناپذیری خداوند را در یـک

١٣٥

معنای حداقلی در نظر میگیرد .تغییرناپذیری حداقلی بدین معناست که خداوند در اوصـاف ذاتـی
قایلشدن به دو وصف عالم مطلق و خیر مطلق در مورد خدا میتوان گفت ذات وی تغییری نمـی-
پذیرد .تغییرناپذیری به این معنا چیزی است کـه یـک خـداباور همـواره در پـی تصـدیق آن اسـت؛
خدایی که همواره عالم مطلق ،خیر مطلق و مختار مطلق است.
ج( علم مطلق
سویینبرن بر این نظر است که اعتقاد به علم مطلق خداوند به این معنا که »او تمـام قضـایای
صادق را میداند« ،اعتقادی موجه و منسجم دربارۀ خدا نیست و تلقی کﻼسـیک از علـم مطلـق
خدا با ناسازگاریهای درونی و بیرونی مواجه است .وی معتقد است اگرشخصی به تمام قضـایا
آگاه باشد ،آن گاه باید شخص مد نظر تنها شخص موجود و زمان مد نظر نیز تنهـا زمـان موجـود
باشد؛ لکن ما با اشخاص و زمانهای متعددی مواجهایم .توضیح آنکه از نظر سـویینبـرن برخـی
قضایا تنها در زمان خاصی صادقاند؛ بر خﻼف برخی که معتقدند قضایا فرازمـانیانـد و ارزش
صدقشان همیشگی است و صادقبودن در زمان خاصی ،حکم جمله ) (Sentenceاست نه قضیه
)1983, pp.68-69) (Proposition

 .(Nash,سویینبرن ارزش صدق قضایای زمانمند را محدود
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تغییری نمیکند ،لکن در اوصاف غیر ذاتی خود تغییـر مـیکنـد ) .(Idem, 2018, pp.791-792بـا

به زمان خاصی میکند؛ یعنی ارزش صدق برخی قضایا در طول زمان ثابـت نمـیمانـد و تغییـر
می کند )1993, pp.167-168

(Swinburne,؛ برای نمونه در صورتی که فرض بگیریم امروز نهم

بهمن  ۱۳۹۷است ،آن گاه طبق تلقی سویینبرن ارزش صدق قضیۀ » اکنون دوشنبه نهم بهمن مـاه
 ۱۳۹۷است« تنها محدود به همین روز است و در سایر زمانها ،این قضیه کـاذب خواهـد بـود.
همچنین سویینبرن بر این نظر است که قضایای خاصی هستند که تنها برای شـخص ،بـه عنـوان
شخص اول حاصل میگردد و هیچ شخص دیگری نمی تواند به تفرد آن شخص دسترسی داشـته
آگـاهی شـخص اخیـر
باشد؛ حتی اگر شخص دیگری از آگاهی های آن شخص آگاه باشد ،این
ِ

١٣٦

همان آگاهی شخص اول نخواهد بود؛ یعنی برخی آگاهی ها مختص شخص اول اسـت و قابـل

دسترسی برای سایر اشخاص به همان نحو نیست .سویینبرن معتقد است این حقیقت که شخص
ً
الف می تواند آنچه را که شخص ب می داند توصیف کند ،مستلزم آن نیست کـه او بتوانـد دقیقـا
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علم شخص ب را داشته باشد ).(Ibid, p.171

بنابراین سویینبرن بر این نظر است که بنا بـه ایـن دﻻیـل برخـی قضـایا تنهـا در زمـان خاصـی
صادقاند یا قضایایی تنها برای شخص خاصی حاصل است؛ لذا تلقی کﻼسیک علم مطلـق نمـی-
تواند تلقی صحیحی از علم خداوند در نظر گرفته شود .وی معتقد است قبل از اینکـه ایـن مسـائل
منطقی طرح گردند ،تلقی کﻼسیک از علم مطلق صحیح بوده است؛ لکن با ارائۀ ایـن اسـتدﻻلهـا
باید از تلقی کﻼسیک عبور کرد و اصﻼحاتی برای این وصـف در نظـر گرفـت تـا بتـوان بـه لحـاظ
منطقی تبیینی منسجم از علم خداوند ارائه داد ).(Ibid, p.172

همچنین سویینبرن معتقد است عﻼوه بر اینکه به لحاظ منطقی تلقی کﻼسـیک از علـم مطلـق
تلقی منسجمی نیست ،تلقی کﻼسیک از علم خداونـد در قیـاس بـا سـایر آمـوزههـای خـداباوری
کﻼسیک در تﻼئم نیست .در خداباوری کﻼسیک فرض بر ایـن اسـت کـه خداونـد مختـار مطلـق
است ،از سوی دیگر خدا عالم مطلق است .سویینبرن بر این نظر است این دو وصف نمیتوانند در
کنار یکدیگر قرار بگیرند؛ با قبول یک وصف ،باید از پذیرش وصف دیگر صـرف نظـر نمـود» :بـه
ّ
لحاظ منطقی به طور قطعی و مسلم غیـرممکن اسـت کـه شخصـی در عـین برخـورداری از علـم
مطلق ،مختار مطلق نیز باشد« ).(Ibid, p.177

استدﻻل سویینبرن ج هت ناسازگاری علم مطلق و اختیار خداوند و ارادۀ آزاد انسانها مبتنـی

بر معرفتشناسی جدید است .در معرفت شناسـی جدیـد گـزاره متعلـق معرفـت اسـت .در ایـن
پارادایم برای اینکه امری مصداق علم قرار گیرد ،باید واجد سه مؤلفۀ باور ،صدق و توجیه باشد؛
به عبارت دیگر علم به باور صادق موجه گفته میشود .حال زمانی که گفته میشود شخص الف،
گزارۀ ب را میداند ،باید سه مؤلفۀ باور ،صدق و توجیه حاضر باشند .بنابراین اگر بـاوری صـادق
باشد ،لکن دلیل کافی برای آن موجود نباشد ،آن باور صادق علم نخواهد بـود .سـویینبـرن طبـق
این تلقی از معرفت معتقد است اگر خداوند عالم مطلق است ،باید باورهای او در وهلۀ نخست
صادق باشند و در وهلۀ دوم آن باورهای صادق ،موجـه باشـند .از طـرف دیگـر از آن جهـت کـه
خداونـد
خداوند مختار است ،انتخاب های او باید تحت تأثیر هیچ عـاملی نباشـند .اکنـون اگـر
ِ
مختار بخواهد انتخابی داشته باشد که با باورهای صادق پیشین او موافق نباشد ،باعث مـیگـردد

١٣٧

باورهای پیشین او کاذب باشند؛ بنابراین او عالم مطلق نبـوده اسـت و اگـر خداونـد بخواهـد بـه
مفسدۀ محال بر عکس شدن روند علیت مـیگـردد .در نتیجـه یکـی از مؤلفـههـای علـم ،یعنـی
»صدق« امکان حصول نمییابد .حصول مؤلفۀ توجیه نیز امکانپذیر نخواهد بـود؛ زیـرا جهـت
حصول مؤلفۀ توجیه نیز روند علیت بر عکس میگردد .بنابراین اگر خداوند مختار بخواهد عـالم
مطلق باشد دو مؤلفۀ صدق و توجیه امکان حصول نمییابد؛ لذا سویینبرن مینویسد» :او نمی-
تواند عالم مطلق و در عین حال مختار علیاﻻطﻼق باشد؛ زیرا او در داشـتن باورهـایی در بـاب
کنشهای اختیاری آیندهاش موجه نخواهد بود« ).(Ibid

بنابراین سویینبرن با توجه به استدﻻل فوق به این نتیجه میرسد که علم خداوند شـامل کـنش-
های اختیاری آیندۀ خود نمیگردد .باید توجه داشته باشیم که سویینبرن خداوند را زمانمند در نظـر
میگیرد و به همین دلیل از انتخاب پیشین و پسین سخن میگوید .همچنین سویینبرن معتقد اسـت
دو گزارۀ »خداوند عالم مطلق است« و »انسانها واجد ارادۀ آزادند« نیز با یکدیگر سازگار نیستند و
نمیتوان توأمان به صادقبودن هر دو گزاره باور داشت .استدﻻل وی برای این ادعا بـه همـان شـیوۀ
استدﻻل ناسازگاری اختیار خداوند و علم مطلق اوست .سویینبرن مینویسد شخص مختـار یعنـی
انتخاب او تحت هیچ حالتی یا عاملی از قبل نباشد و تنهـا انتخـاب خـود شـخص باشـد» :اگـر S
مختارانه کنشی را انجام دهد ،یعنی کنشی که او در  tانجام میدهـد ،درنهایـت بـا انتخـاب  Sدر t1
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نحوی انتخاب نماید که صادق بودن باورهای پیشین خداونـد را تـأمین نمایـد ،ایـن شـق باعـث

تعیین گردد و با حاﻻت پیشین ضروری نگردد« ) p.175

 .(Ibid,اکنون با توجـه بـه ایـن تعریـف از

اختیار ،با انتخابهایی که هر انسان مختار انجام میدهد ،هر آینه باورهـای پیشـین خداونـد عـالم
مطلق در معرض خطر صادق نبودن قرار میگیرد؛ همچنین اگر انسان مختار با انتخـابی کـه انجـام
میدهد ،بخواهد باعث صادقبودن باورهای پیشین خداوند باشد ،تالی فاسد دیگـری در پـی دارد؛
چراکه ﻻزم میآید انتخابی در زمان حال ،سبب صادقبودن باوری در گذشـته گـردد .بنـابراین اگـر
انسانها واجد ارادۀ آزاد باشند ،خداوند نمیتواند عـالم مطلـق باشـد؛ چراکـه مؤلفـۀ صـدق بـرای
خداوند امکان حصول نمییابد؛ لذا هر انتخابی را کـه انسـانهـای واجـد ارادۀ آزاد داشـته باشـند،
١٣٨

باورهای خداوند عالم مطلق را در معرض کاذببودن قرار میدهند و هرچه تعداد انسانهای واجـد
ارادۀ آزاد بیشتر باشد ،احتمال کاذببودن باورهای خداوند عالم مطلق نیز بـاﻻتر مـیگـردد )

Ibid,

 .(pp.174-176همچنین طبق تحلیل علم ،باید باورهای صادق خداوند موجه نیز باشند؛ لـذا بایـد
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بین باورهای خداوند عالم مطلق و افعـال انسـانهـای مختـار رابطـهای برقـرار باشـد و در صـورت
برقراربودن این رابطه ،انسان مختار مفروض دیگر مختار نخواهد بود؛ یعنی با حصول مؤلفۀ توجیه،
اختیار از در دیگر خارج میگردد ).(Ibid, pp.176-177

بنابراین سویینبرن با این دو استدﻻل نشان میدهد با پذیرش اختیار برای خداونـد و انسـانهـا،
ً
دو مؤلفۀ صدق و توجیه برای باورهای خداوند امکان حصول نمییابند؛ لذا اساسا با پذیرش اختیار
برای خداوند و انسانها امکان حصول علم محقق نیست؛ از این رو تلقی کﻼسـیک از علـم مطلـق
تلقی منسجمی با دیگر آموزههای خداباوری کﻼسیک ،یعنی اختیـار انسـانهـا و بـا وصـف دیگـر
خداوند ،یعنی مختاربودن نیست.
همچنین سویینبرن معتقد اسـت تلقـی کﻼسـیک از علـم مطلـق بـا آمـوزههـای مـتن مقـدس
همخوانی ندارد؛ چراکه در متن مقدس خداوند به نحوی توصیف شده است که گویی برنامـههـای
خداوند به خاطر نوع رفتارهای انسانها تغییر میکند .یا اینکه برخی از وعدههای خداونـد مشـروط
به رفتارهای خاصی از انسانها شده است؛ لذا سویینبرن با این استدﻻل به این نتیجه مـیرسـد کـه
اگر خداوند واجد علم مطلق بود که نیازی به این اما و اگرها نبود و اگر تصمیم خداوند با کنشهای
انسانها تغییر میکند ،پس نمیتواند علم او به نحو نامحـدود در نظـر گرفتـه شـود ).(Ibid, p.182

بنابراین از نظر سویینبرن تلقی کﻼسیک از علم خداوند با گزارههای ناظر بر شخص اول ،گزارههای

زمانمند ،اختیار خداوند ،اختیار انسانها و متن مقدس در تﻼئم نیست و باید علم خداوند به نحـو
تعدیلیافتهتر لحاظ گردد.

 .۳دعا و ّ
شر از نظر سویینبرن
الف( مسئله دعا
سویینبرن دعا را یک دیالوگ واقعی میان انسان و خدا میداند .دیالوگی که مارتین بوبر ) Martin

 ،(Buberمتأله یهودی ،میان »من« و »تو« ِی ازلی میداند .وی دعا را گفتوگویی دوطرفه میداند؛

١٣٩

گفتوگویی که خدای شخصوار مفروض وی ،آن را میشنود؛ متأثر میشود و بـه آن دعـا پاسـخی
باب اوصاف خداوند بهویژه ،وصف سرمدیت و وصف تغییرناپذیری خداوند اسـت .سـویینبـرن از
آنجا که دعا را از سنخ دیالوگ میداند؛ دیالوگی که بنده میگوید و او میشنود و متأثر میشـود و از
آنجا که این گونه تفسیر از دعا با خدای سرمدی فرازمانی و تغییرناپذیری حداکثری سازگار نیسـت،
او خدایی زمانمند و تغییرناپذیر حداقلی به تصویر میکشد و از سرمدیت فرازمانی و تغییرناپذیری
حداکثری در خداباوری کﻼسیک گذر میکنـد )(Swinburne, 1993, pp.221-223 & 228-229؛

برای نمونه او در نفی فرازمانیبودن خداوند مینویسد :خدایی که میبخشد ،تنبیه میکند یا هشدار
میدهد ،نمیتواند خدایی فرازمان باشد ) .(Ibid, p.228یا خدایی که همدردی میکند ،خشـمگین
میگردد ،عفو میکند ،نمیتواند تغییرناپذیر باشد .((Ibid, p.221

ب( مسئله شر
متفکران خداناباور وجود شرور جهان را دستمایۀ بسیار قوی علیه خداباوری دانسـتهانـد و آن را
پناهگاه الحاد شمردهاند .این مسئله را میتوان بدین صورت تقریر نمود که از یک سو خداوند عـالم
مطلق ،قادر مطلق و خیرخواه مطلق فرض میشود؛ از سوی دیگر مشاهده میشود که شرور زیادی
در جهان وجود دارد .این دو گزاره نمیتوانند به نحو منسجمی در کنار یکدیگر قرار گیرنـد و توأمـان

خداباوری کﻼسیک تعدیلیافته سو یینبرن

درخور میدهد .دلیلی که ما را مجاب میکند این سخن را به سویینبرن نسبت دهیم ،سـخنان او در

صادق باشند؛ بنابراین باید یکی از این دو گزاره انکار شود .متألهـان در مقابـل ایـن مسـئله مواضـع
متعددی اتخاذ کردهاند.
سویینبرن به طـور خـاص در کتـاب مشـیت الهـی و مسـئلۀ شـر ) The Providence and the
of Evil

 (Problemمتمرکز بر مسئلۀ شر شده است و سعی فراوان جهـت توجیـه شـرور در جهـان

مبذول داشته است .وی این مسئله را بدین نحو صورتبندی کرده است:
 (۱اگر خدا وجود دارد ،او قادر مطلق و خیر محض است.
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 (۲یک موجود خیر محض ،اگر بتواند مانع شود ،هرگز اجازه نمیدهد حالت بدی به وقوع بپیوندد.
ً
 (۳یک موجود قادر مطلق میتواند از وقوع هر حالت اخﻼقا بد پیشگیری کند.
 (۴حداقل یک حالت بد وجود دارد.
 (۵بنابراین خدا وجود ندارد ).(Idem, 1998, p.13
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سویینبرن به همان روش سنتی ،شرور را در دو قسم اخﻼقی و طبیعی در نظر میگیـرد )

Idem,

 .(2004, p.236او در باب شرور اخﻼقی بر این نظر است که شرور اخﻼقی ﻻزمۀ منطقی اختیـاری
است که خداوند به انسانها بخشیده است .وی مینویسد» :به لحاظ منطقی برای خداونـد محـال
است که به فاعلهای مختار ،ارادۀ آزاد ببخشد بدون احتمال اینکه آنها انتخابهای نادرست داشـته
باشند« ) .(Idem, 1998, p.133درواقع از نظر سویینبرن صدق توأمان دو گزارۀ »انسان واجـد ارادۀ
آزاد است« و »امکان حصول شر وجود ندارد« به لحاظ منطقی امکانپـذیر نیسـت و جهـت تبیـین
منسجم آموزۀ ارادۀ آزاد انسان ،باید امکان تحقق شر وجود داشته باشد.
در باب شرور طبیعی دیدگاه اصلی سویینبـرن بر نظریـۀ عـدل الهـی )دادبـاوری( )(Theodicy

مبتنی است .نظریۀ عدل الهی تبیینی است از اینکه چـرا خداونـد خیرخـواه مطلـق ،قـادر مطلـق و
مهربان مطلق وقوع شرور را در جهان روا دانسته است یا از وقوع آن پیشگیری نمیکند و تﻼش دارد
بین باور به وجود خدای خیرخواه مطلق ،قادر مطلق و عالم مطلق و خدایی که شـرور و رنـج را بـه
جهان ارزانی نموده است ،هماهنگی ایجـاد کنـد .((Talia Ferro &Marty, 2010, pp.17 & 225

یک راه حل سویینبرن برای مسئلۀ ّ
شر ،وصـول بـه خیـر کثیـر اسـت؛ یعنـی اگرچـه حادثـهای شـر
محسوب میگردد ،از سوی دیگر همان حادثه موجب خیرهای فراوانی میگردد و بدون رخدادن آن

حادثه ،امکان حصول خیرهای دیگر وجود نداشته است .وی مینویسد» :شر طبیعی خـاص ماننـد

درد،
احساس شفقت ،تأسف ،دغدغه و انگیزۀ کمک به دیگران را مقدور میسـازد« )
ِ
p.167

Swinburne,

 .(1998,سویینبرن در راه حل دیگر ،شر را در نگاه کلگرایانه مد نظر قـرار مـیدهـد؛ بـدین

ترتیب که شر در نگاه جزئینگر شر محسوب میگردد؛ لکن اگر در نگاه کلی مورد بررسی و لحـاظ
قرار گیرد ،شر نیست .سویینبرن جهت شاهد بر مدعای خود سخن آ گوستین ) (Augustineرا ذکـر
میکند .آ گوستین در کتاب شهر خدا مینویسد» :زیبایی یک تصویر با زدن سایههای منظم افزایش
مییابد« )آگوستین ،۱۳۹۳ ،ص .(۴۷۸راه حل دیگر سویینبرن در بـاب توجیـه مسـئلۀ شـر طبیعـی،
دفاع مبتنی بر کسب معرفت است؛ یعنی شرور طبیعی باعـث کسـب و ازدیـاد معرفـت مـیگردنـد
)یزدانی ،۱۳۹۲ ،ص(۱۵۳؛ برای نمونه سویینبرن اثرات مهلک هروئین را ذکر میکند که باعث مـی-
گردد انسانهای دیگر با مشاهدۀ اثرات زیانبار آن ،به مضربودن آن علم پیـدا کننـد و از مصـرف آن
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اجتناب کنند ).(Swinburne, 1998, p.183

است؛ یعنی سویینبرن شرور فعلی را بر اساس خیرهای آینده کـه تنهـا در صـورت وقـوع آن شـرور
حاصل میگردند ،توجیه میکند ) /Hick, 2000, p.57قرجالو و جاهد ،۱۳۹۱ ،ص.(۱۳

بنابراین همان گونه که مﻼحظه شد ،سویینبرن در مسـئلۀ شـر ،علـم یـا قـدرت یـا خیرخـواهی
خداوند را محدود در نظر نمیگیرد؛ بلکه شر را یا ﻻزمۀ منطقـی ارادۀ آزاد انسـان انگاشـته اسـت و
شرور طبیعی را نیز با یک دیدگاه کلگرایانه ،شر در نظر نمیگیرد و در راه حلی دیگر شـرور طبیعـی
را موجب خیر کثیر میداند .همان طور که جان هیـک نیز متذکر شده است ،شرور در نگاه سـویین

بـرن غایت و هدفی دارند و مجاری خیرند؛ لذا میتوان گفت در ایـن موضـع سـویینبـرن از دیـدگاه
»خداباوری گشوده« فاصلۀ بسیاری دارد و موضع او در ایـن مسـئله هماننـد خـداباوران کﻼسـیک
است که تﻼش میکنند به هر نحوی از مطلقهای سهگانـه دفـاع کننـد و حاضـر بـه پـذیرش هـیچ
خدشه و محدودیتی برای آنها نیستند.

 .۴سویینبرن :خداباور کﻼسیک ،گشوده یا تعدیلیافته؟
سؤال آخر این است که با توجه به تبیین مهمترین اوصاف خداوند و دیـدگاههای سـویینبـرن در
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جان هیک ) (John Hickمعتقد است نظریۀ عدل الهی سویینبرن غایتانگارانه )(Telological

مسئلۀ شر ،دعا ،خداباوری او را باید از کـدام نـوع از خـداباوری کﻼسـیک دانسـت؟ بـا توجـه بـه
دیدگاههای وی در مسئله ّ
شر که سعی کرد شرور را به گونـهای توجیـه کنـد کـه هـیچ خدشـهای بـه
مطلقهای سهگانه خداوند )علم ،قدرت و خیر مطلـق( وارد نشـود و بـرای شـرور غایـاتی در نظـر
گرفت ،میتوان گفت دیدگاه وی در خداباوری ،به نوع خداباوری کﻼسیک نزدیکتر است؛ چراکـه
در خداباوری کﻼسیک ،اغلب تﻼش بر این است که توجیهی برای شرور ارائه شود که مطلـقهـای
سهگانه از گزند محدودبودن و کاملنبودن در امان بمانند .از این جهت از خداباوران گشـوده بسـیار

١٤٢

فاصله میگیرد؛ چراکه خداباوران گشوده معت قدند وقتی درد و رنجی وارد زندگی شما میگردد ،خدا
ً
هیچ قصد و برنامهای برای ورود رنج و درد به زندگی شما نداشته است .او مطمئنا این رنـج و درد را
جهت تحقق هدفی مستتر انجام نمیدهد؛ بلکه شروری که وارد زندگی کسی میگـردد ،بـه خـاطر
استفادۀ نادرست از ارادۀ آزاد که خداوند به مخلوقات اخﻼقی بخشیده اسـت ،حاصـل مـیگـردد؛
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نهایی شر فاعلهای مختارند نه خداوند؛ همچنین ورای آن رنـج ،هـیچ
بنابراین در این دیدگاه منشأ ِ
هدف نهانی وجود ندارد ،چراکه خداوند عشق است؛ لذا خداوند به هیچ وجه نمیخواهد به کسـی
ً
رنجی وارد گردد؛ از این رو حتی اغلب خداوند نمیداند که دقیقا چه مصیبتی حاصل مـیشـود یـا
چگونـه مـیتـوان از آن مـانع شـد )2003, p.14

 .(Ware,بنـابراین در بـاب شـرور اخﻼقـی ،رأی

خداباوران گشوده را میتوان بدین نحو بیان نمود که شرور به دلیل اراده و اختیاری است که خداوند
به فاعلهای اخﻼقی بخش یده است و هدفی ورای آن وجود ندارد .سویینبرن اگرچه در بـاب شـرور
اخﻼقی از این جهت که این شرور حاصل ارادۀ آزاد انسانهاسـت ،بـا خـداباوران گشـوده همـدلی
دارد ،در نفی غایتانگاری شرور از آنها فاصلۀ بسیاری میگیرد.
از سوی دیگر شواهدی که سویینبرن برای گذر از سرمدیت فرازمانی به سرمدیت زمـانمنـد
مبتنی بر متن مقدس ارائه میدهد ،بسیار شبیه سخنانی است که خداباوران گشوده در ایـن بـاب
میگویند .یا به تعبیری می توان گفت خداباوری گشوده از این جهت وامـدار سـویینبـرن اسـت؛
چراکه خداباوران گشوده معتقدند اگر آینده به طور کامل و با جزئ یات نزد خدا معلوم است ،چـرا
متن مقدس بارها خداوند را به گونه ای توصیف نموده است که گویا تغییر میکند و اغلب برنامه-
هایش را تغییر میدهد و برخی پیشگویی هایش در پرتو تغییر شرایط باطل میگردد؟ چرا در متن
مقدس ،در توصیف آینده ،از اصطﻼحاتی که دﻻلت بر عـدم قطعیـت دارنـد ،ماننـد »شـاید« و

»امکان« استفاده میگردد؛ همچنین در متن مقدس خداوند به عنـوان موجـودی توصـیف شـده
است که ناامید و مأیوس میشود؛ همچنین گاهی از غلبهکردن بر برنامههایش متأسف میگـردد.
اگر متن مقدس همواره صادق فرض گرفته شود ،چگونـه مـی تـوان ایـن نـوع اندیشـیدن در بـاب
ً
خداوند را با تلقی و تصوری که خداوند آینده را به نحو کامﻼ مشخص از قبل برای او مشخص و
معلوم است ،هماهنگ ساخت؟ ).(Boyd, 2000, p.11

توضیح آنکه گزارههای متن مقدس در باب علم پیشـین ،بـر دو نـوع اسـت (۱ :گزارههـای نـوع
نخست گزارههایی هستند که ناظر بر علم پیشین خداوندند؛  (۲گزارههای نوع دوم ،گزارههایی نـاظر
بر گشودهبودن آیندهاند .خداباوران کﻼسیک ،گزارههای نوع نخست را تحتاللفظی در نظر گرفتهاند
)ظاهر آن را در نظر گرفتهاند( و گزارههای نوع دوم را به عنوان صنایع ادبی ) (Figures of speechدر
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نظر گرفتهاند و به عبارتی از ظاهر آن عبور کردهاند؛ اما سـویینبـرن گـزارههـای قسـم دوم را تحـت-
خداوند نسبت به آینده می تواند به عنوان یکی از اوصاف بزرگی خداوند لحاظ گـردد .آنهـا بـر ایـن
ً
باورند مادامی که ما در شروع بحث فرض نگیـریم کـه آینـده کـامﻼ قطعـی و معلـوم اسـت ،هـیچ
مشکلی در باب هماهنگی و تﻼئم این دو نوع گزاره که در متن مقـدس مشـاهده مـیگـردد ،وجـود
ً
ندارد ) .(Ibid, p.14درواقع از نظـر سـویینبـرن و خـداباوران گشـوده آینـده کـامﻼ قطعـی نیسـت؛
ً
همچنان که کامﻼ گشوده نیز نیست .تا حدودی شامل واقعیتهای یقینی اسـت و تـا حـدودی نیـز
شامل واقعیتهای غیر قطعی است .این امر به دلیل ماهیت آینـده اسـت؛ از ایـن رو طبـق تحلیـل
ماهیت آینده بر این نظرند که خداوند البته که علم کامل دارد؛ اما از آنجا که آینده ،شـامل قطعیـات
نیست ،بلکه شامل احتماﻻت است و از سوی دیگر علم خداوند کامل است و تمام واقعیت را می-
داند ،نباید علم او به آینده به نحو قطعیت و یقینی باشد ،بلکه خداوند آینـده را بـه عنـوان امـری کـه
شامل قطعیات و احتماﻻت است ،میداند و این امر نقصی برای خداوند نیست؛ چراکه این امر بـه
ماهیت آینده بر میگردد؛ اما خداباوران کﻼسـیک ،آینـده را حـوزهای از قطعیـات مـیداننـد؛ لکـن
معتقدند از آن رو که علم ما انسانها محدود است ،آن را بـه شـکل احتمـاﻻت مـیدانـیم و از ایـن
جهت علم خداوند به آینده را از نوع قطعیات میدانند.
ً
بنابراین سویینبرن در این موضع کامﻼ از خداباوری کﻼسیک فاصله میگیرد و با خـداباوری
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اللفظی در نظر گرفته است .خداباوران گشوده نیز با سویینبرن همرأیانـد و معتقدنـد گشـودهبـودن

گشوده همسوست .با توجه به دیدگاه سویینبـرن در باب علم خداوند ،میتوان او را بـهصـراحت،
ً
ً
یک خداباور گشوده معرفی کرد؛ گرچه سویینبرن اصﻼ این اصطﻼح را به کار نبرده و اساسا ایـن
نوع خداباوری با این عنوان ،بعد از نگارش آثار سهگانه سویینبرن در باب خداباوری رایج گشـته
است؛ چراکه خداباوران گشوده بر این باورند که خداوند از بسیاری از امـور مـا در آینـده ناآگـاه
است و ارتباط با خدایی با این اوصاف ،بسیار واقعی تر است نسـبت بـه خـدایی کـه در الهیـات
کﻼسیک مطرح است که هیچ واکنشی به ما نشان نمیدهد و از قبل همه چیز را میداند .اگر خدا
همۀ انتخاب های اختیاری و افعال اختیاری ما را از قبل از انجام بداند ،هیچ ارتباط واقعـی بـا او
١٤٤

ممکن نخواهد بود ) .(Ware, 2003, p.13تنها تفاوت سویینبرن با خداباوران گشـوده در توجیـه
محدودیت علم خداون د به آینده است .سویینبرن اگرچه علـم خداونـد را در بـاب امـور آینـدۀ و
ً
اختیاری انسانها محدود میکند ،بر این باور است که خـدا مـیتوانـد تقریبـا تمـام کـنشهـای
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اختیاری انسانها را پیشبینـی کنـد )p.181

(Swinburne, 1993,؛ همچنـین چـون خـود او بـه

انسانها اختیار بخشیده و به این طریق خود را محدود ساخته است ،هر زمانی که بخواهد مـی-
تواند این اختیار را از انسانها سلب کند ) .(Ibid, p.182تفاوت دیگر وی با خداباوران گشوده در
توجیه این مسئله است که خداباوران گشوده علم مطلق خداوند به امور آینده را به این دلیل انکار
میکنند که قضایای مربوط به آینده نه صادقا ند و نه کاذب؛ لکن سویینبرن علم مطلـق خداونـد
به آینده را به این دلیل که علم مطلق خداوند با اختیار انسانها سازگاری ندارد ،انکار میکند .در
مسئله دعا وی خدایی انسان وار به تصویر کشید که از دعای انسانهـا متـأثر مـیگـردد و از ایـن
جهت از خداباوران کﻼسیک فاصله میگیرد
کﻼرک پیناک یکی از رهبران خـداباوری گشـوده در مقالـۀ » خـداباوری گشـوده ،پاسـخی بـه
منتقدان« ،سویینبرن را در کنار متألهان و فیلسوفان دیگری چون کیث وارد و نیکـوﻻس ولتراسـتورف

خداباور گشوده معرفی میکند .از جهاتی میتوان با سخن پینـاک همـدلی کـرد؛ چراکـه مـیتـوان
گفت خداباوری گشوده در چند ویژگی خودش را از خداباوری کﻼسیک متمایز میسـازد (۱ :خـدا
زمانمند است نه فرازمان (۲ .واکنش پویا میان خدا و اشخاص برقرار اسـت (۳ .بسـیاری از امـور
ً
آینده ،کامﻼ ممکن و غیر قطعیاند؛ لذا حتی برای خدا نیز به عنـوان عـالم مطلـق امکـان دانسـتن،
وجود ندارد (۴ .خداباوری گشوده باور ندارد که خداوند به لحـاظ وجودشـناختی محـدود اسـت؛

بلکه خداوند از روی اختیار خود را محدود نموده تا جایی برای اختیار مخلوقـات بـاقی بمانـد(۵ .
این قرائت از خداباوری مبتنی بر ارادۀ آزاد است .در خداباوری که سویینبـرن ارائه میدهد نیـز ایـن
نکات مشهود است .سویینبرن از این جهت که خدایی زمانمند ،تغییرپذیر حداقلی ،علم محدود و
انسانوار به تصویر میکشد ،به خداباوران گشوده بسیار نزدیک میگردد؛ اما همـان طـور کـه گفتـه
شد ،در مسئله شر از خداباوری گشوده فاصله میگیرد .ب نابراین اگـر بخـواهیم بـا احتیـاط بیشـتری
سخن بگوییم ،شاید بهتر باشد با سخن جان کوپر مؤلف کتاب پاننتئیسم ،خـدای دیگـر فیلسـوفان

همآوا شویم و تقریر سویینبرن از خداباوری را »خداباوری کﻼسیک تعدیلیافته« بنامیم.
درنتیجه اگرچه در خداباور گشوده یا تعدیلیافتهنامیدن سویینبـرن جـای تردیـد و ابهـام وجـود
دارد ،از آن جهت که سویینبرن از مهمترین اوصاف خداباوری کﻼسیک ،ماننـد علـم ،سـرمدیت و
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تغییرناپذیری عدول میکند ،میتوان بهدرستی نتیجه گرفت که وی خداباور کﻼسیک سـنتی ،ماننـد
زمانمند ،با علم محدود میتواند خدایی شایستۀ پرستش باشد؟ آیا خدایی که زمانمند است ،می-
تواند همچنان واجد وصف کمال باشد؟ زمان و مکان دو مقولهای هسـتند کـه توأمـان یکدیگرنـد.
حال اگر خداوند زمـانمنـد باشـد ،ﻻزم مـیآیـد مکـانمنـد نیـز باشـد .امـا ایـن نتیجـهای کـه از
زمانمندبودن خداوند ﻻزم میآید ،حتی خود سویینبرن نیز آن را قبول ندارد؛ چراکه سـویینبـرن نیـز
در کتاب انسجام خداباوری بر این باور است که خداوند شخص مجرد است و این باور را اساسی-
ً
ترین باور خداباوری توحیدی میداند ) .(Ibid, p.101همچنین اساسا موجودات فرازمانی نسبت به
موجودات زمانمند از مرتبۀ باﻻتری برخوردارند؛ به تعبیری موجودات فرازمانی نسبت به موجودات
زمانمند از مرتبۀ واﻻتری از هستی ،از حضور واقعی تری و وحدت بیشـتری نسـبت بـه موجـودات
زمانمند برخوردارند؛ بنابراین شایسته است خداو ند به عنوان موجودی کـه برتـرین موجـود هسـتی
است ،فرازمان باشد تا زمانمند؛ همچنین اگر خداوند زمانمند باشد ،از آن جهت که زمان ماهیتی
گذرایی دارد و به تعبیر مﻼصدرا زمان از هستی بسیار رقیق و کمرنـگ و لرزانـی برخـوردار اسـت و
وجودش مشبک با عدم است )مﻼصدرا ،۱۳۸۳ ،ج ،۳ص ،(۴۶ﻻزم میآید خداوند نیز دچـار وجـود
لرزان و نااستواری گردد؛ وجودی که همراه و مشبک با عدم است .بنابراین خداوند به عنوان موجـود
نخستین نمیتواند زمان مند باشد و از وجود لرزانی مانند سایر موجودات زمانمند برخوردار باشد؛
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پل هلم ،کرتزمن و لفتاو نیست؛ اما پرسشی که در اینجا ظهور میکنـد ،ایـن اسـت کـه آیـا خـدایی

همچنین اگر خداوند زمانمند باشد ،ﻻزم میآید مانند تمام پدیدههای زمانمند در سیر زمـان قـرار
بگیرد و به عبارتی ﻻزم می آید همواره در حال شدن و صیرورت باشد و مانند موجوداتی باشد که در
سیر زمان و آناتات متوالی زمان همواره در حال کاملشدن قرار میگیرنـد و از ایـن رو ﻻزم مـیآیـد
خداوند فعلیت محض نباشد؛ اما اگر فعلیت محض نباشد ،ﻻزم می آید مرکب از قوه و فعـل باشـد
که این نیز مستلزم نیازمندی او میگردد که با غنای او تﻼئم ندارد؛ همچنین یک موجـود زمـانمنـد
حداقل واجد اجزای زمانی است و هر موجودی که واجد اجزا باشد ،به اجزای خـود نیازمنـد مـی-
گردد که این نیز با استغنای او سازگار نیست؛ همچنین اگر خداوند تعالی زمانی نداشته باشد ،آنگاه
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هسـتی زمـانمنـد
مانند سایر موجودات زمانمند دچار محدودیتهایی میگردد و بایـد بـه قـوانین
ِ

طبیعـت زمـانمنـد
محدود شود؛ لکن خدایی که از قوانین و محدویتهای موجودات زمانمنـد و
ِ

تعالی نداشته باشد ،به نظر میرسد شایستۀ خدایی نیست؛ بلکه او نیز بـدل بـه یکـی از موجـودات
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محدود و متناهی میگردد .درواقع طبیعت انسانها به سمت موجودی گرایش دارد و مـیخواهـد او
را بپرستد که از این محدودیتها و غل و زنجیرهای عالم طبیعت فراتر باشد .انسان نیازهای خـود را
جهـان زمـانمنـد و
به سمت خانهای میبرد که او خود بینیاز باشد؛ او تختهبنـد محـدودیتهـای
ِ

مکانمند نباشد؛ بنابراین زمانمندانگاشتن خداوند تالیهای فاسد متعددی در پی دارد؛ پس نمـی-
توان خداوند را زمانمند انگاشت؛ همچنین در باب علم خداوند به کنشهای اختیاری انسانها کـه
سویینبـرن بر این باور است که علم خداوند به آن امور تعلق نمیگیرد ،باید گفت ایـن سـخن تـالی
فاسد دیگری را در پی دارد و آن جهل خداوند به بسیاری از امور در آینده است؛ چراکـه بسـیاری از
امور در آینده مبتنی بر تصمیمات و کنشهایی است که انسانها با ارادۀ آزاد خـود انجـام مـیدهنـد
)شاددل و دیگران ،۱۳۹۹ ،ص .(۲۱۶همچنین در برابر این سخن سویینبرن و خـداباوران گشـوده کـه
خداباوری کﻼسیک مبتنی بر آموزههای یونان است و باید عناصر یونـانی آن زدوده شـود ،مـیتـوان
گفت مادامی که استدﻻلهای عقﻼنی از آن حمایت کنند ،به نظر نمیرسد مبتنیبودن بر آموزههای
یونان نقطه ضعفی برای خداباوری کﻼسیک باشد .بنابراین اگرچه خداباوری کﻼسـیک بـا چـالش-
هایی مواجه است ،تقریر سویینبرن نیز مشکﻼت متعددی دارد.
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وی از علم خداوند ارائه میدهد و نحوۀ مواجهه با گزارههای مـتن مقـدس در شـیب لغزنـدهای بـه
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