
 

 
  

 

-آموزه   سایر   بر   آن   فهم   چگونگی   که   است   کالسیک   خداباوری   از   وصفی   مطلق«   »علم   چکیده: 

.  گذار است تأثیر   انسان   اختیار   و   خداوند   اختیار   تغییرناپذیری،   همانند   کالسیک،   خداباوری   های 

  منسجمی   نگاه   مطلق،   علم   کالسیک   تلقی   که   است   معاصر انگلیسی معتقد   فیلسوف   برن، سویین 

  در  و  مند زمان  های گزاره   اول،  بر شخص   ناظر  های خداوند، گزاره  اختیار انسان، اختیار  با  و  نیست 

تر  یافته تعدیل   تبیینی   و   عبور   مطلق«   »علم   کالسیک   تلقی   از   وی   است؛ لذا   ناسازگار   مقدس   متن   نهایت 

قواعد  که چون محدود بودن علم خداوند یا به جهت    است   معتقد   او   . است   کرده   ارائه   مفهوم   این   از 

هایی است که خداوند هنوز تصمیم نگرفته است یا از این جهت است که خداوند  منطقی یا برنامه 

  . شود خداوند نمی   پرستش   هایی مانع خود علمش را محدود ساخته است، بنابراین چنین محدودیت 

نظر می  تعدیل به  نظریۀ علم مطلق  با وصف خالقیت خدا سازگار  یافتۀ سویین رسد  نیست؛  برن 

ای کرده است و از علم شهودی خدا غافل  برن علم را منحصر در معرفت گزاره همچنین سویین 

مند در نظر گرفته است برای زمانی که خداوند علم   برن خداوند را زمان است. از آنجا که سویین 

توان در نظر گرفت. توصیف و تفصیل منسجم مطالب  خود را محدود نموده است مرجحی نمی 

 ها به شیوۀ تحلیلی، موضوع و دغدغۀ اصلی مقالۀ پیش رو است.  و بررسی آن فوق  
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 مقدمه 

ــنتی ــوفان خداباور و متملمان س  غالب فیلس

د»   اینمـه  در دمی  را  چیزی  هر  خـداوـن  «داـن

د  القولمتفق امع  علم.  بودـن ل  و  ـج اـم  برای  ـک

ــی   ـکاـمل،  مجرد  موجود اـپذیر   و بسـ تغییرـن

ــروری ــاف از  یمی  همواره  و  بود  ضـ   اوصـ

 از  تلقی اینشـــد؛ می  لحاظ  خداوند  ۀکمالی

 مـشمالتی با الهی در الهیات کالـسیک علم

ـــما ت  تـعداد  بر  اخیراً نیز مواـجه بود و   اشـ

ــده بر آن  وارد ــوی  از  شـ اوران  سـ ا  ـخداـب  ـی

ده  افزوده   خداناباوران ت ـش مال.  اـس   هایاـش

ه د  بر  شـــده اراـئ ــم  چـن ــت  قسـ دهسـ  برخی   :ـن

 مطلق از علم  کالســیک  تلقی  که  اندمدعی

او ناـسازگاراـست؛  دیگر  اوـصاف  با  خداوند

  خـداونـد،  تجرد  بـا  مطلق  علم  مثـال،  برای

 قــدرت  تغییرنــاپــذیری،  او،  اخالقی  کمــال

 برخی. اســـت  ناســـازگار اختیارش  مطلق و

ال ـــم ااشـ دعی  ـه دـم ه این  اـن  علم  از  تلقی  ـک

ــا  مطلق ــایر  ب ــاوری  هــایآموزه   ســ   خــداب

 اختیار ۀ آموز  با  و  نیـست  تالئم در کالـسیک

ــان ـــنت  این  در تقریـباً ـکه  ـهاانسـ  ـپذیرفـته سـ

دیگر   اـشمال.  اـست تعارض  در  اـست،  ـشده 

  1تئیســم  با  آموزه   این  اصــالً  این اســت که

ــازگار ــت  س ــیک تلقی  و  نیس علم  از کالس

  اـشمال د.ـشومی  2پانتئیـسم  به منجر  خداوند،

 

1.Theism. 

2. Pantheism. 

 قواعد  و  منطقی  لحاظ  به  که  است  این  دیگر

ـــیاتی،   تحقق  امـمان  ،مطلق  علم  تلقی  رـیاضـ

 تلقی  این  اـندـمدعی  برخی  نـهاـیت، ـندارد. در

  برنســویین.  نیســت  مقدس هماهنگ متن  با

 کالســیک تلقی  بر متعددی  هایلاشــما  نیز

د  از علم داوـن ان کرده   ـخ این   در.  اســـت  بـی

ـــعیـپووـهش   ــوـمی  سـ ــمــال  دشـ   هــایاشـ

ــوـیـین ـعـلم   ـبرنسـ از  ــیــک  ـکالسـ ـتـلـقی  ـبر 

ــی  خداوند قرار گیرد؛  مورد تحقیق و بررس

 پردازیممی  مهم  پرسش  این  به  آن  از  قبل  اما

ــتـگاه  ـکه ــتین اـید  موطن  و  ـخاسـ  علمۀ نخسـ

 است؟ بوده  کجا مطلق

 خدا مطلق علم ۀاید . خاستگاه1

ــوف آمریمائی معاصــر در 3ماوردس ، فیلس

ــتگاه ایدباب   علم مطلق معتقد اســت   ۀ خاس

تگاه   عبارات  های این ایده،که یمی از خاـس

 خاســـتگاه  اســـت و مقدس  متن  اظهارات  و

ــاـید آن دیگر ــت بوده   این  شـ   ـبدون ـکه  اسـ

 کامل اعتماد تواننمی  مطلق، علم  به  توســل

  اهدافش  به  رسیدن  جهت  خداوند  توانایی  به

 آموزه  این دیگر خاـستگاه . داـشت  جهان در

ا ً  و ا،آن  ترینقوی  احتـم ات  ـه  موجود  الهـی

ــت    کـامـل  :Maverodes,2010)اســ

، متفمر پویشـی، در کتاب 4گریفین (.251

3.Maverodse. 

4.David Griffin. 



 ا

  اترکحسین  منصور ایمانپور، ،طیبه شاددل / بررسی و نقد نظریه سویین برن درباره علم مطلق خدا

 

 
171 

 

 

 

ه علم مطلق نویســد ک می خدا، قدرت، شــرّ

ــتگاه یونانی ندارد ــاس متن   خاس بلمه بر اس

مقدس، خداباوران کالسیک این وصف را 

ــافه   ــند  کرده به این آموزه اض اند و در تالش

ــف را تبیین کنـند ـکه ـبا گوـنهـبه ای این وصـ

ــد ــاشــ ب م  الـئ ـت در  او  اوصــــاف  ر    ســــاـی

(Griffin,2004: 75.)   سیر تاریخی این

 کند.ایده به روشنی بحث کمک می

اله  آورده های خود عباراتی افالطون در رـس

در او  که د لت بر علم مطلق خداوند دارد.  

ال د: »دانندمی  آپولوژی ۀرـس تین،   ۀ نویـس راـس

نیـست و مراد خدا از پاـسخی که به  جز خدا  

خن تشزبان ـس جاری   دلفویگاه گوی پرـس

ارجی دانش بشــر را ســاخت این بود که بی

  ؛ همچنین(25،  1380عیان نماید« )افالطون،

کس »آیا آننویسد:  می  پارمنیدس  ۀدر رسال

دقــیــق دارای  کــامــلکــه  و  تــریــن  تــریــن 

اســـایی ـــن ا اســـتشـ ـخدا نخواـهد بود«   ،ـه

ه    قوانین  (. در  1555:    1380)افالطون، نیز ـب

د اشـــاره شـــده اســـت   علم مطلق ـخداوـن

ابراین، می2209:  1380)افالطون، بـن توان (. 

بر  افالطون عالوه  نزد  گفــت خــداونــد در 

اســــت.  آگــاه  ز  ـی ـن ــات  ی زـئ ـج از  ــات  ی ـل ـک

ــمی معتقــد  1دامبروسـ ، محقق آمریمــائی، 

اســت گرچه افالطون به علم مطلق خداوند  
 

1.Dombrowski. 

2. Philo. 

ــت، لمن او ب ــاره کرده اس ــین اش ه علم پیش

اشـــــاره  ــدا  اســـــت خـ ــرده  ــمـ نـ ای 

(Dombrowski, 2005: 62.)    خدایی

کشد، خدایی است که ارسطو به تصویر می

ه خود می ا ـب ابراین علم ـکه تنـه دیشـــد. بـن اـن

مطلق خدا نزد ارسـطو به معنای علم به غیر، 

ــاره و تأکید ارســـطو واقع نشـــده مورد  اشـ

»بدون  نویـسد: ارـسطو در این باب می  اـست.

ــریفالهی  ۀ او دربار  ،تردید ترین ترین و شـ

  آنمه تغییر بیابد،اندیشــد، بیموجودات می

اـید تنـها درـبار ابراین عـقل الهی ـب خود   ۀ ... بـن

ار ل درـب د و تعقلش، تعـق ل کـن ل   ۀ تعـق تعـق

 (.491: 1389است« )ارسطو، 

ـلو ـی ـیـهودی2ـف ــوف  ـفـیلسـ ــاـنی،  -،   ـیون

عنوان نخـستین خداباور کالـسیک ـشناخته  به

ود. می دلیل کافی  ،برخی محققان  ۀگفتبهـش

وجود دارد که معتقد شـویم که فیلو به علم 

ه اســــت؛ لمن  ـــت اور داشـ د ـب داوـن مطلق ـخ

شـواهد کافی وجود ندارد که معتقد شـویم 

می  ۀ ایــد ــأت  نشــ فیلو  از  مطلق  گیرد علم 

(Williamson, 1970: 401) فیلو در .

ــیر بر جرـیان ـهابـیل و ـقابـیل انـمار علم  تفسـ

مــعــادل مــطــلــ  را  خــداونــد  بــرای  ق 

اـباوری گوـید این ـیک می  اوداـند. می3ـخداـن

ــت   ــویم  ـباور ـخداـناـباوراـنه اسـ ـکه معتـقد شـ

3.Atheism. 
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ه ه هـم د ـب داوـن ــم ـخ داردچشـ ...   چیز نفوذ ـن

ه د ـن ا آنـچهـخداوـن ــت   را تنـه اـبل دـیدن اسـ ـق

ــت نیز   را  بیـند، بلـمه آنـچهمی ـــیده اسـ پوشـ

ــی ــد  مـ ــنـ ــیـ . (Byron,2011: 87)بـ

به  شــهر خدا    در کتاب پانزدهم  1آگوســتین

د اشـــاره می داوـن ــین ـخ د: » علم پیشـ  ... کـن
او در همــ  ــمیمــات  بــه موجــب   ۀتصـ امور 

اســــت«   ـقـطـعی  ســــاـبـقش،  ـعـلم  ـقـطـعیــت 

ــتین، یمی  2(. آکوئیناس665:  1393)آگوس

علم   ۀاز ســه متفمر تأثیرگذار در باب مســأل

ــناخته می ــود. آکوئیناس، قرائتی مطلق ش ش

ک از علم   اتـی ــتـم ــیسـ ه  سـ ه ـب ا توـج مطلق ـب

اه  دـگ ــطوئیدـی ای ارسـ ه از   -ـه افالطونی ـک

ئیتوس، مفســران عرب طریق آگوســتین، بو

میمون، فیلـسوف یهودی، به  ارـسطوئی و ابن

آورد  ــم  ــراهـ فـ ــود،  بـ ــده  رســـــیـ او 

(Huges,1995: 65)  در وی  ــات  .  ی ـه اـل
ــانزده ـجامع   ــعی ـگاـنهطی مـقا ت شـ ای سـ

دمی ــویر    کـن ه تصـ د را ـب داوـن علم مطلق ـخ

ــد و ا ــمالبمش ــ  ش های وارد برآن را پاس

دهد و قرائتی منسـجم از این آموزه با سـایر 

ذیری و اـپ د تغییرـن انـن د ـم داوـن  اوصــــاف ـخ

ــد   ده ــه  ارائ ــی  ــان ــرازم ف ــت  ــدی ســـــرم

(Aquinas, 1981: 95-116.)  
 

 

1  . Augustine. 

2.Aquinas  .  

شکده رر علم مطلق  های مطرح . اشکاا  2

 خداوند 

 انسان   اختیار   را   مطلق خدا   علم   ناسازگاری .  2-1

ــألـ  ــازـگاری  ۀمسـ  و  ـخداوـند  مطلق علم  ـناسـ

 بوده  مطرح وســـطی قرون  از  انســـان  اختیار

  اشـمال  این گویدمی 3پایک  نلسـون. اسـت

براز ا ، فیلســوف قرن شــشــم،4بوئیتوس  را

  بوئیتوس  (.Pike,1965: 27)است    کرده 

 :نویسدمی فلسفه تسلّای پنجم کتاب در

... شدم  مبهوت  دشواری  واسطۀ شِکبه  من  اکنون » 
  پیشین   علم   چیزی   هر   از   مطلق   طور به   خداوند،   که   این 
  این   رسد می   نظر   به   دارد،   وجود   اختیار   که  این   و   دارد 
  در  یکدیگر   و بسیار با   اند شده   نهاده   یکدیگر   علیه   دو 

 پیشینی نحو  به  را  چیزی  هر  خداوند  اگر  تغایرند؛ زیرا 
آن   باید  باشد،  داشته  نتواند  نیز  خطائی  هیچ  و  داند می 
تنها نه   صورت،   این   در ...  بیفتد    اتفاق   بالضروره امر  

  های اراده   و   تأمالت   بلکه   فانی،   های انسان   های کنش 
اختیاری  نیز    «بود   نخواهند  آنان 

 (Boethiuse,2001: 130 .)   

ــورت ــتد لصـ به نحو   ،بندی این اسـ

 ذیل است:

د  ( اگر1 داوـن ه  ـخ ــینی  نحو  ـب  هر  پیشـ

د،می  را  چیزی ابراین  داـن ــروره   بـن الرـ  آن  ـب

 .ندشومی واقع امور

 بالرـــروره   خداوند  هایکنش ( اگر2

3.Nelson Pike  .  

4  . Boethiuse. 
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و  واقع ان  ـصورت،  آن در  ند،ـش  مختار  هاانـس

فرض خداباوری    خالف  این  و  بود  نخواهند

 هایآموزه   از یمی زیرااســت؛   کالســیک

  هاانسـان  بودن  مختار  کالسـیک،  خداباوری

 . است

اری   ان در طول ـت ــوـف ان و فیلسـ ألـه مـت

ــعی   ــفه سـ ــتندفلسـ ــمال   داشـ برای این اشـ

ـــندـچاره  ــوـفان   ،مـثال برای.  ای بیـندیشـ فیلسـ

این باورند که  شـیعی بر متملماناسـالمی و  

ان بر  ین حق تعالی با قید اختیار انـس علم پیـش

اری او تعلق می ال اختـی د  افـع داوـن گیرد و ـخ

ا علم ازلی خود   ا امیـب ـب د فالنی  ار داـن ختـی

و چنین  خواهــد کرد  و چنــان  خود چنین 

د و مبتنی بر  ار بلـمه موـی افی اختـی ه ـن علمی ـن

 (.65-72:  1364  آن نیز هســــت ) هیجی،

پذیرد شده را نمیهای ارائهبرن پاس سویین

ــازـگاری  ـــمال ـناسـ و تقریر ـجدـیدی از اشـ

ــاس اختیــار   اســ و علم مطلق خــداونــد بر 

در   کند؛ لذاشــناســی جدید ارائه میمعرفت

ــ  ــت پاس ــده به این داده   هایادامه، نخس ش

أله   ویینهمراه نقد  بهمـس سس   وبرن ارائه  ـس ـس

ــویینقرائـت   بیـان  سـ ــمـال  این اشـ برن از 

 د. شومی

 

1. Zagzebeski. 

2  . Proclus. 

حل  ارائه  رویاردهای .  2-1-1 جهت  شده 

 انسان تعارض علم پیشین خدا و اختیار

 شـــناسمعرفت و  فیلســـوف  ،1زاگزبســـگی

  رویمرد  دو اســت  معتقد  آمریمائی  معاصــر

. دارد  وجود  دشــوار  ۀمســأل  این حل  جهت

عی  نخسـتین در رویمرد ودمی  ـس  عین  در ـش

ای  حفظ داکثری  معـن ای  مطلق،  علم  ـح  معـن

ار  ـحداکثری ــود   حفظ  نیز  انســـان  اختـی   .شـ

 /مطلق  علم  ۀدوگـانـ   از  دوم، یمی  رویمرد

به  نـگاهی حداقلی یا  کـندرا انـمار می اختـیار

داردآن  ,Zagzebeski, 2010)  هــا 

475 .) 

 فرازمانی   سرمدیت ره تمسکالف: 

 ســرمدیت فرازمانی   به توســل  طبق رویمرد

 آکوئیـناس  و  بوئیتوس ـبه  متعلق  ـکه ـخداوـند

ــت و حتی   تر از این دو در آثـار  پیشاســ

ـنـیوس2ـپروـکـلس آـمـی دارد،  3و  ریشــــه   ـنـیز 

ــت  فرازـمان  ـخداوـند   او برای چیزهـمه و  اسـ

ــور  :Zagzebeski, 1991)دارد   حرـ

ــاب  در  ـبوـئـیـتوس.  (36 ــالی  ـپـنـجم  ـکت   تسـ
 :نویسدمی فلسفه

 و   سرمدی همه  موقعیت   یک   خداوند   که   آنجا   از ..  . » 

 ورای ترتیب  همان  به  نیز  علمش  دارد،  حضوری همه 
  ۀسلسل   او   سرمدیت   ...؛   است   زمانی   حرکت   هر 

3  . Ammonius. 
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 او در  احاطه نموده است،   گذشته و آینده را   نامتناهِی
  ها اکنونآن   که   ای گونه به   را   چیز همه   بسیطش،   علم 

 :Boethiuse, 2001)  « بیند می   شود، می   انجام 

146  .) 

این رویمرد، خـداونـد   ارتفـاع  از  در 

ت، دـی ــرـم ه  سـ د،می  را  چیزهـم ا  بیـن  چون  اـم

ــت  فرازمان  مطرح بعدیتی و  قبلیت  هیچ  اسـ

 پیـشینی،  علم از  ـسخن گفتن  بنابراین.  نیـست

ــا ــت  روا  رویمرد  این  بــه  توجــه  ب  و  نیســ

 چون  و  نیـست مطرح  خداوند  برای  ایآینده 

د ه  را  حقـایق  آن  خـداوـن دی  نحو  ـب ــرـم  سـ

 اختیاری  ســلب  باعث  خداوند علم  داند،می

 . دشونمی

  مقبولیـت  جهـت  آکوئینـاس  تومـاس

 :کندمی  ذکر مثالی مذکور، حلراه 

  را   آینده   ممکن   حوادث   که   آن   خاطر   به   ما،   برای » 

 باب  در   قطعیتی   و   یقین   هیچ  دانیم، می   آینده   عنوان به 
  خدا،  برای   جز   به   باشد،   داشته   وجود   تواند نمی   ها، آن 
  در  که   انسانی .  داندمی   سرمدیت   ارتفاع   از   را   ها آن   که 

  او   از   بعد   که   را   هایی آن   تواند نمی   رود، می   راه   جاده 
 ،بیندمی   را   ارتفاع، جاده   از   که   انسانی   اما   ببیند؛   ، آیند می 
 ،کنند می   سفر   جاده   در   که را    کسانی   تمام   تواند می 

 ,Kenny, 1969: 261; Kenny)   « ببیند

2010: 485  .) 

ـــتاـمر و کرتزمن ــر  ـمدافـعان  از  1اسـ  مـعاصـ

رمدیت ۀ آموز ندخداوند می ـس پاـس   :نویـس

د داوـن ا ـخ ه آـی ــش ـک ه این پرسـ د  می  ـب تواـن

 

1  . Stump & Kretzmann. 

بت به حواد  مممن،  ته  نـس ین داـش علم پیـش

ـسخن از علم پیـشین یک   .منفی اـست  ،باـشد

ــرـمدی فرازـمانی و تـقد م و ـتأخر موجود سـ

ــت؛  پدیده  ــحیس نیس ــبت به او ص  زیرا ها نس

د دـی ه هر ـپ ت ـب ـــب د نسـ داوـن ان  ۀ ـخ دی زـم مـن

ــرـمدی دارد. حواد  زـمان مـند از معـیت سـ

ان ا موجودات زـم اه ـم دـگ دم و دـی د، متـق مـن

دی  ــرـم ک موجود سـ ابراین ـی د. بـن أخرـن مـت

بـه نحو  عـالم مطلق، از حواد  زمـان منـد 

ــت اســ ــوری آگــاه   & Stump)  حرـ

Kretzmann, 1981: 454.) 
ــ   ،روـیـمرد  اـین  از  ـنخســــت  ۀـمقــدم

ــتد ل ــده ارائه  اسـ ــینی بر  شـ  علم  بودنپیشـ

ه د را علـی ــألـ   ـخداوـن ار   /مطلق  علم  ۀمسـ اختـی

ــان ــت داده  قرار  انتـقاد مورد  را  انسـ  با  و  اسـ

 کندمی بیان  ســرمدیت، ۀ آموز  به  تمســک

ــالً که ــینی  خداوند علم  اص ــت  پیش  که  نیس

ــمـال ذابـ یـا  طرح  مجـال   فوق  اشـ این   د؛ ـل

رد   ـم یروـی ی  ســــع ــدـم ن م  از  ـک ـل ق  ـع ـل ـط   ـم

د  ـحداکثری ار  ،ـحال  عین  در  و ـخداوـن  اختـی

 .دکن ها دفاعانسان حداکثری

نیـ ســـو راه ـی ن  اـی ــاب  ب در  رن   ،حــلـب

ــرـمدـیت فرازـمانی خود، می گوـید: ـمدل سـ

ــده  ــدن  هایی همانند همباعث مفسـ زمان شـ

ــازـگاری ـبا  ـپدـیده  ـهای مختلف زـمانی، ـناسـ



 ا
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ا جـهان  د ـب اد ـخداوـن متن مـقدس، ـعدم ارتـب

ادار نبودن مقوـلهزـمان ـهایی هـمانـند  مـند، معـن

موجب عفو و بخشش، پاداش و مجازات و  

ات  د حـی اـق ــخص ـف ه شـ د ـب داوـن ل ـخ دـی تـب

ــومی ـپذیرد ـحل ـمذکور را نمید؛ ـلذا راه شـ

(Swinburne, 1993: 223-229 .) 

 ارسطو  یاییدر جنگ استدال ب: 

ــتــد ل  اـین   ـتـحـلیــل  ـبر  ـمـبـتـنی  واـقع  در  اسـ

ای ه  مربود  قرـــاـی ده   ـب  برخی .  اســـت  آیـن

 قرــایای  صــدق ارزش  باب در  فیلســوفان

  نه قرــایا قبیل  این  معتقدند  آینده   به  مربود

ــادقند ــدبه نظر می .کاذب  نه  ص در این   رس

ــدق ارزش رویمرد، ــایای  ص   به  مربود قر

 . است ارسطو دیدگاه  به شبیه آینده 

ــطو -می  1هالعبــارکتــاب    در  ارسـ

رخ  یا جنگ دریایی فردا  ـضرورتاً» :نویـسد

ا رخ نمیمی ه  فردا  ولی  دـهد،دـهد ـی   وقوع  ـن

  عدم  نه  و اسـت  ضـروری  جنگ دریایی  آن

 (.Aristotle, 1995: 83) « آن وقوع

 برای  را  ـصدق  ارزش  ،ارـسطو  واقع در

ــایای ــت. ده کر انمار  آینده  مممن قرـ  اسـ

ــ   هـیچ  رویـمرد،  این  مطــابق ــی  مـممن   ۀقرـ

ه  مربود ده   ـب الم  موجودی  برای  یحت  آیـن  ـع

ــق، ــل ــط ــل  م ــاب ــن  ق ــیســـــت  دانســـــت  ن

 

1.De Interpretatione. 

(Zagzebeski, 2010: 475)،  ذا ا  ـل   ـب

ــطو رویمرد  به  توجه ــایای باب در ارس  قر

  داـنانالهی از  برخی  آیـنده،  ـبه  مربود  مممن

 مربود  که قرـایایی  نداه شـد این  به  قائل  نیز

ــان  ۀ آیند  هایبه کنش ــت،انسـ  ارزش هاسـ

 .کاذب  نه  و  صـادقند  نه  لذا  و  ندندار  صـدق

 معرفت  متعلق  قرایا،  قبیل  این  جهت،  این  از

ونمی  واقع  خداوند أل  و  ندـش ین   علم  ۀمـس پیـش

 این  در.  یســتن مطرح  انســان خدا و اختیار

ین علم  ۀمیان دوگان  از رویمرد  اختیار،  /پیـش

ــین ـخدا علم ــعیف  پیشـ ــده   ترـ ــت  شـ اسـ

(Zagzebeski, 2010: 475.) 
  استد ل» راهمار   باب  در   برنسویین 

 :نویسدمی «دریایی جنگ

  کاربرد  از   متفاوت  به نحوی  « صدق»   روش،  این   در 
 عرفی،  فهم   در   که   چرا   است؛  رفته   کار به   عرفی آن
  های کنش   همچنین   و   آینده   به   مربوط   قضایای 
  اگرچه   بنابراین .  کاذب   یا   قند صاد   یا   آینده   اختیاری 
 قضایا  گونه این   کذب   و   صدق   از   ما   که   است   ممکن 

  اگرچه.  کاذب   یا   ند صادق   یا   قضایا   آن   لکن   نباشیم،   آگاه 
  لکن  ورزید،   اصرار   صدق   از   خاص   معنای   بر   توان می 
 «صدق »   متعارف  معنای   از   استفاده   رسد می   نظر   به 

 :Swinburne,1993)  است   کننده گمراه   کمتر 

180 .) 

برخالف ــطو،  رویمرد  بنــابراین   ارسـ

ــویین  ۀ عقیـدبـه  و  آینـده   مممنـات  برن،سـ

ــدق  آینــده ارزشهــای  کنش   دارنــد،  صــ
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ــتن  غیر  ـقاـبل  منطقی، لـحاظ ـبه اگرـچه   دانسـ

 (. Zagzebeski, 2010: 475)هستند

 تمایز رین دو نوع ضرورت ج:

ــوم  رویمرد ه آکوئیـناس   سـ ـکه منتســـب ـب

 دو  میان  باید که  اســـت  این گربیان  ،اســـت

 پیشـین علم  خداوند  اگر  »بالرـروره، ۀ گزار

ـــته چیزی ـبه ــد،  داشـ   خواـهد  اتـفاق آن ـباشـ

ــین  علم چیزی  به  خداوند »اگر  و افتاد«  پیشـ

ــته ــد،  داش ــروره   آن  باش   خواهد  اتفاق بالر

 اـست  دوم ۀ گزار فق   ـشد؛ قائل تمایز افتاد«

ار  ـکه اانســـان  از  را  اختـی ـــلب می ـه د کنـ سـ

(Swinburne,1993: 174)  ولـــی  

ات ا  الهـی ه  تنـه از  نخســــت  ۀ گزار  ـب  دارد  نـی

(Swinburne,1993: 177-178). 

ــویین اب  در  برنسـ ـحل مبتنی بر  راه   ـب

نویـسد: اـشتباه آکوئیناس تمایز ـضرورت می

ــۀ  ــی قرـ کــه  اســــت  ـفرض  اـین  ـبر  ـمـبـتـنی 

د   ــین میX »خـداوـن ه نحو پیشـ د« را ـب داـن

ــته اســت، اما قرــیه ای کامالً در باب گذش

ته نیـست و ـصدق و  این قـریه در باب گذـش

ت کذب آن تا   حدودی مبتنی بر اموری اـس

ابراین جـهت   داده اســـت. بـن ـکه هنوز رخ ـن

قـریۀ مد نظر، ـضرورت نیـست تا بخواهد از 

ها حل ـشود بلمه  طریق تمایز میان ـضرورت

 است  در واقع جهات چنین قرایایی، اممان

(Swinburne, 1993: 178.) 

قرائت  2-1-2 اشاا  سویین.  از  ررن 

 ر انسانناسازگاری علم خداوند و اختیا

 ناـسازگاری موـضوع اـست  معتقد برنـسویین

 تمایز عدم  خاطربه  اختیار  /پیشین علم  ۀمسأل

 ـشده  مطرح که  نیـست ـضرورت  نوع  دو  بین

ــت. ه  این  همچنین،  اسـ ــأـل  این  ـخاطرـبه  مسـ

 اتفاق  باید  داند،می  خداوند  هرچه  که  نیست

ـــلب اختـیار  ،نتیـجه در و  بیفـتد ــومی  سـ  د؛شـ

  خاطربه  اختیار،  /مطلق  علم  ناسازگاری  بلمه

  خواهد  و  هســت »هرچه  که  اســت  نمته  این

ــته علم آن  به  باید  خداوند  بود، . باشــد«  داش

ابراین   ۀمســــألـ   حول  واقع  در  نزاع  محـل  بـن

لب  نه  و  ـضرورت  نه  اـست،  »علم« . اختیار  ـس

 در علم  تحلیل  به  را مســـأله  برنســـویین  لذا

  ـسعی   و  دهدـسوق می جدید  ـشناـسیمعرفت

ــدمـی ــد  عـلـم  کـن ر  را  خــداون  اســــاس  ـب

ت ــیمعرـف اسـ ـــن د  شـ دـی ل  ـج د  تحلـی   او  .کـن

 :نویسدمی

باشد،   X  به   Pاگر »  داشته    متعدد  شرایط   باید   علم 

  صادق   X  که آن   نخست .  د شو   فراهم   نیز   دیگری 
  شود  گفته   اگر   نباشد،   صادق   چیزی   اگر   باشد؛ چون 

-آن   دوم   علم دارد، نادرست است.   آن   شخصی به   که 
  داشته   X  نسبت به   خاصی   شناختی   نگرِش  ، P  که 

  توصیف   X  به   باور   عنوان به   را   آن   توان می   که   باشد 
او به ) کنیم    ۀمؤلف(.  باشد   داشته   باور   X  به   عبارتی، 
 باشد؛ یعنی  موجه   X  به   باور   ، در P  که   است   آن   سوم، 
  که  کسی .  باشد   داشته   X  به  باور   برای   درستی   دلیل 
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-به ) نیست    موجه   X  به   باور   در   اما   دارد،   باور   X  به 
به   برای   کافی   دلیل   او   ، مثال   نوان ع    یا  X  باور 

  گفته  نادرستی  نحو به (  باشد  نداشته   X  به   باورنداشتن 
  در   شخصی   اگر   اکنون .  علم دارد   X  که او به   شود می 
 سه  هر   بودن   واجد   یعنی ) دم  کر   تحلیل   که   معنایی   این 

  را   صادق   قضایای  ۀ هم   او   باشد،   مطلق   عالم   ، ( مؤلفه 

 (.(Swinburne, 1993: 174  « داند می 

  شــناســی معرفت  در این کهتوضــیس  

  جهت  و  اـست  معرفت  متعلق  ،گزاره   ،جدید

  توجیه  و  صدق  باور،  ۀمولف  سه  ،علم  حصول 

ه.  اســـت   زم ارتـب ه  علم  دیگر،  عـب اور  ـب  ـب

ودمی  گفته موجه  صـادق  که زمانی حال.  ـش

)ب(   ۀ گزار  )الف( به ـشخص  ـشودمی  گفته

ــه ـباـید علم دارد، ــدق ـباور، ۀمولفـ  سـ  و  صـ

ــر  توجیه ــند؛ یعنی نخســـت حاضـ   باید  باشـ

 ؛باشد  داشته  باور گزاره  آن  به الف،  شخص

ادق  باور  کهآن  دوم د  او ـص   نهایت در  و  باـش

ــادق،  ـباور   آن ــد؛ یعنی  موـجه صـ  دلـیل ـباشـ

ته  آن  ـصدق  برای  کافی د  داـش   بنابراین،.  باـش

 کافی دلیل  باشــد، ولی صــادق  باوری اگر

هوجود    آن  برای ـــت داشـ اشـــد، ـن اور   آن  ـب  ـب

ــادق ــوب معرفت و علم  ،صـ   نخواهد  محسـ

ــد ــوی  .ش   طبق مختار،  شــخص  دیگر،  از س

ــوـیـین  کــه  ـتـحـلـیـلی ــه  ـبرنسـ  دهــد،ـمی  ارائ

ع  هیچ  تحت تأثیر  ـشخـصی اـست که  یا  وـض

 فق   و  او فق کنش   و  نباشـد  پیشـین عاملی

اشــــد  خودش  انتخـاب ای اینمـه»   .ـب  S  معـن

 اـست کهاین    دهد،  انجام راکنـشی   مختارانه

 با  نهایت، در  ،1tدر زمان    عمل انجام شـــده 

شــده باشــد، نه   معین  1t در زمان  او  انتخاب

  «باشــد  شــده   ضــروری  پیشــین امور  با  اینمه

Swinburne, 1993: 175).)  
 ـکه   ـهاییانتـخاب ـبه  توـجه  ـبا اکنون  ـلذا

ــخص ار  شـ ه،  هر  دهـد،می  انجـام  مخـت   آیـن

ای اورـه ــخص  ـب الم  شـ  معرض   در  مطلق،  ـع

  درزیرا    گیرد؛می  قرار  بودن  کــاذب  خطر 

ــخص  ـقدرت   ۀحیطـ  ار نیســـت ـکه  شـ  مخـت

ــین   باورهای  ــادق  را عال م  شـــخص  پیشـ  صـ

 صــادق یعنی)امر   این اگر  چرا که  گرداند؛

( مطلق  عالمشـخص    پیشـین  باورهای کردن

درت   ۀ محـدود  در ــخص  ـق  قرار  مختـار  شـ

ــده   بگیرد، ــت؛  پی در ایمفسـ   خواهد داشـ

 حال، زمان در امری  که  شــودمی  زمیعنی 

  به  این که  دـشو  گذـشته زمان  در امری ـسبب

اظ ال  منطقی  لـح ذا.  اســــت  مُـح ــخص  ـل   شـ

ا  مختـار اورهـایانتخـاب  ـب ـب   هـای خویش، 

ــخص الم  شـ اذب   معرض  در  مطلق را  ـع  ـک

ودن رار  ـب داد  ـق واهــد  رچــه  و  ـخ عــداد  ـه  ـت

اعـل ار  هـایـف اشــــد،  مخـت ــتر ـب داد  بیشـ  تـع

ــتر  اختـیاری  ـهایکنش ــودمی بیشـ  در  و  شـ

ــاورهــای  ـبودن  کــاذب  اـحـتمــال  ـنـتـیجــه،   ب

ــخص ــتر مطلق  ـعالم شـ ــد  بیشـ .  خواـهد شـ

ــخص  باورهای  برای  بنابراین  مطلق، عالم  ش

ــدق»   ۀمولفـ  ــود  تـأمین  توانـدنمی  «صــ   شـ

(Swinburne,1993: 174-176.) 
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در   )عالم   Pشخص   هر   کنید   توجه   اکنون »    مطلق( 

  خواهد  مختار( انجام   )فاعل   S  چه آن   باب   در   ، t  زمان 
  1t  در   که   هایی انتخاب   با   Sدارد.    باورهایی داد،  

-می   کاذب   یا   صادق   را   Pباورهای شخص   کند، می 
 که  نیست   1t  در   S  توانایی   ۀ حیط   این در   اما .  رداند گ 

  داشته  1t  در   باورخاصی   P  تا   سازد   فراهم   را   حالتی 
 او   ، باشد   برخوردار   قدرتی   چنان   از   S  اگر   زیرا  باشد؛ 

  به  د. شو   گذشته   زمان   در   فعلی   منشأ   توانست   خواهد 
 منطقی  لحاظ   به   گذشته   زمان   در   تأثیر   رسد می   نظر 

 (. Swinburne, 1993: 175)   « باشد   ُمحال 

  باید   شــد،   علم گفته   تحلیل   در   که   طور همان 

  بودن موجه   جهت   و   باشـند   موجه   صـادق،   باورهای 

  و   مطلق   ـعالم   شــخص   ـباورـهای   مـیان   اســـت    زم 

  و   باشــد   برقرار   ای رابطه   مختار   شــخص   های کنش 

ــود،   برقرار   رابطه   این   اگر    شــخص   دیگر   گاه آن   ش

  حصــول   جـهت   یعنی   بود؛   نخواـهد   مخـتار   مخـتار، 

  در   زیرا ) رود  کف می   از   اختـیار   علم،   ســوم   مولـفۀ 

د   قید   اختیار   تعریف  د    عاملی   هیچ   تحت   که   ـش نباـش

  ـعالم   شــخص   ـبا   ـباـید   مخـتار   شــخص   اینـجا   در   اـما 

  ـعالم   شــخص   برای   توجـیه   حصــول   جـهت   مطلق 

 :Swinburne,1993 ( باشـد   ارتباد   در   مطلق، 

176-177) .) 
 از  گیرد،می  نتیجه  برنســویین  بنابراین

 و  باور، صـدق  ۀمولف سـه  حصـول  که جاآن

ه  در  و  معرفتی  زم اســــت  هر  برای  توجـی

ــیـک  تلقی   خـداونـد،  مطلق  از علم  کالسـ
 

ا  .  1 اســـازـگاری علم مطلق ـخداوـند ـب ـــمال ـن در اشـ

برن  اختیار انسان، متألهان الهیات گشوده نیز با سویین

بــه  علم  جهــت   اختیــاریهــای  کنش  خــدا 

 اممان  توجیه  و  صـــدق  ۀمولف  دو  ها،انســـان

 . نیست  صحیس  این تلقی  لذا  ندارند،  حصول

اشمال  تقریرسویین   بندیصورت از  برن 

 رت است از: اعب 

 ـهای اختـیاریکنش ـبه  ـخداوـند اگر.  1

ــان ــته  علم  هاانسـ ــد،  داشـ   خداوند  باید  باشـ

 صـدق  باور،  مولفۀ سـه علم،  حصـول   جهت

 .باشد داشته را توجیه و

 مُحال  توجیه  و  صدقۀ  مولف  حصول.  2

 .(تالی رفع)است 

هــای کنش  بــه  خــداونــد  بنــابراین.  3

 .(مقدم رفع)ندارد  علم هاانسان اختیاری

مســتلزم    صــدق،   یعنی   دوم،   مولفۀ   حصــول 

د  تأثیر  ته   زمان   در   تالی فاـس   امری   که   ـشود می   گذـش

   زم   توجیه،   یعنی   مولفۀ ـسوم،   حـصول   . اـست   محال 

  انسـان   کنش   و   خداوند   صـادق   باور   بین   که   آید می 

  صــورت   این   در   ـکه   ـباشــد   برقرار   ای رابـطه   مخـتار، 

.  نباشد   مختار   مختار، دیگر   شخص   ـشود موجب می 

  رفع   نتیجه،   در   و   شوند می   تالی   رفع   باعث   امر   دو   این 

  ـخداوـند   علم   بـنابراین   دارد؛   پی   در   را   مـقدم   رفع   ـتالی 

ل  ــاـم اری کنش   شـ ای اختـی   تلقی   و  شــود نمی   ـه

 . 1نیست   موجهی   تلقی   مطلق   علم   از   کالسیک 

ــتد ل آنهم ــت. نظرند اما روش اسـ ها متفاوت اسـ

هاســمر،خداباور گشــوده نیز قائل به  عنوان مثال،  به
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  مطلق   علم   کالسیک   تلقی   . ناسازگاری 2-2

 خداوند   اختیار   را 

به    صـــدد  در  اســـتد ل  این برن درســـویین

 قائل اگر که تـصویر کـشیدن این نمته اـست

  ،بشــویم   خداوند علم از کالســیک  تلقی  به

ــف،  این  گــاه آن  بــا  مطلق،  علم  یعنی  وصـ

ــف  دیگر   خـداونـد،  اختیـار  یعنی  او،  وصـ

 دادن  نـشان  جهت  وی.  بود  خواهد ناـسازگار

  جهت که  روشـی همان  از ناسـازگاری،  این

ــیم اســـازـگاری  ترسـ ا  مطلق  علم  ـن ار  ـب  اختـی

د  ارائه  هاانسـان تفاده می  ،ـش  با یعنی کند؛اـس

 جدید شـناسـیمعرفت اسـاس بر علم  تحلیل

  شـــخص که  اســـاس این  بر اختیار  تحلیل  و

اســتد ل    ،نباشــد   عاملی  هیچ  تحت مختار

ــت  ـعالم ـخداوـند اگر :وی ـبدین ترتـیب اسـ

 موجه  و  صادق  او  باورهای  باید  مطلق است،

د ـــن اشـ د  اگر ؛ـب ار ـخداوـن د  اســـت،  مخـت اـی  ـب

اب ایانتـخ أثیر  او  ـه ت ـت املی  هیچ  تـح  از  ـع

اشــــد  پیش النـب د  اگر  ؛ ـح داوـن د  ـخ   بخواـه

 صــادق  باورهای  با  که  باشــد  داشــته  انتخابی

  شـدن کاذب  باعث  نباشـد،  موافق  او  پیشـین

ای اورـه ه  در  و  او  ـب الم  ،نتیـج   نبودن  مطلق  ـع

ــومی  او   بخواهــد  خــداونــد  اگر  پسد؛  شـ

 تأمین  را  باورهایش  بودن   صــادق  او  انتخاب

 

:  1397این ناســازگاری اســت )قلخانباز و دیگران،  

219-198.) 

آن   تالی فاـسدی خواهد ـشد که  باعث  کند،

 حصـول  جهت.  اسـت  علیت  روندبرخالف  

ــ  ــه  ۀمولف ــد  نیز،  توجی  برعمس  علیــت  رون

 این  به  توجه  با برن،ـسویین  بنابراین .دـشومی

ــتد ل،   خداوند، علم که گیردنتیجه می  اسـ

ــامـل  خود  ۀ آینـد  هـای اختیـاریکنش  شــ

  .دشونمی

 نویسد: می برنسویین

  ]عالم  P  که   رسد می   نظر   به   آشکار   و   واضح   اما » 

  باب   در   موجه   صادق و   باورهای   واجد   تواند مطلق[ نمی 
 زیرا  باشد؛   ( A)   مختار   کاماًل  فاعل   یک   ۀ اعمال آیند 

این   ها باید آن   باشند،   صادق   P  باورهای   اگر    شامل 
کاماًل مختار   یک فاعل  A شخص  که  باشد  باور نیز 

  مورد   در   باورهایش   فرض که   باید در این   P  است. اگر 
 صادق هستند، موجه باشد، او  A شخِصهای کنش 

  ۀآیند های  کنش باورهایش و    میان   که   باور   در این   باید 
A   این فرض   با   اما   موجه باشد؛ وجود دارد،    همبستگی

 تواند برنمی   گذشته به هر نحوی   در   چیزی که هیچ 
باشد،   دهد،می   انجام   A  چه آن   این  در   تأثیرگذار 

  باشد که   موجه   در این فرض   تواند می   تنها   P  صورت، 
 وجودA های  کنش   و   باورهای او   میان   ای همبستگی 

است،  که    اگر   داشته  باشد  موجه  فرض  این  در  او 
  ی او ایجاد کرده است باورها   در   تفاوتی   Aهای  کنش 

می   فرض   این   اما ...    علیتِ   روند   که   شود باعث 
این صورت گردد   جایز   معکوس  در    که   طور همان   ؛ 

  آشکارا   امری   آن   منطقی،   لحاظ   به   دادم،   تذکر 
 P  که   گیرم می   نتیجه   من   بنابراین .  است   غیِرممکن 

های  کنش   به   نسبت   باورهایش   داشتن   در   تواند نمی 



180 

 

 1401  بهار و تابستان،  28فلسفی، شماره   تأمالتدوفصلنامه علمی  

 

 

  «باشد   موجه   مختار،   فاعل   یک   ۀ آیند   مختاِر
 (Swinburne, 1993: p. 177 .) 

د  او برای  همچنین أکـی دد  ـت أمین  مـج  ـت

  تواندنمی  او»   :نویســدمی  ســوم  ۀمولف  نبودن

 مطلق  مختـار  حـال،  عین  در  و  مطلق  عـالم

 باب  در  باورهایی  داشــتن در  او زیرا  باشــد؛

  نخواهد  موجه  اشآینده   های اختیاریکنش

ا  ؛(Swinburne, 1993: 177)  «بود  ـی

ــخص  ـیک  زیرا»    تواـندنمی  مطلق  مخـتار  شـ

 ـباور اش،آیـنده  ـهای اختـیاریکنش ـباب  در

ــته موجهی ــد  داشـ  ,Swinburne)  «باشـ

1993: 179.) 
 برن ـسویین  اـستد ل دوم  بندیـصورت

 چنین است:

اختیاریکنش  به  خداوند   اگر (1  های 

  مولفۀ  سه  باید  باشد،  داشته  علم  خودش

 . باشند  حاضر توجیه و  صدق باور،

 اممان   توجیه،   و   صدق   مولفۀ   دو   لمن (2

 .  (تالی  رفع) ندارند  حصول

 های اختیاریکنش  به   خداوند   بنابراین  (3

  از  کالسیک   تلقی  و   ندارد   علم  خود

 .  نیست صحیس  مطلق علم

 :نویسدمی او

  لحاظ   به   آیا   که   پرسش   این   که   گیرم می   نتیجه   من » 

  و   باشد   مطلق   عالم   شخصی   دارد   امکان   منطقی 
  مشکوک  باشند،   مختار   موجوداتی   ها انسان   همچنین 

  مسّلم   و   قطعی   طور به   منطقی،   لحاظ   به   لکن   است؛ 

  از   برخورداری   عین   در   شخصی   که   است   غیرممکن 

 «باشد   نیز  مطلق   مختار   مطلق،   علم 
 (Swinburne, 1993: 177 .) 

  های گزاره  را  مطلق  علم  ی ناسازگار.  2-3

   مندزمان

دـیـگر   ــمــال  ــوـیـیناشـ ــات    ـبرنسـ ـهی اـل ــه  ب

ــیک در اعتقاد به علم مطلق خداوند    ،کالس

ــت کـه اگر  معنـای  بـه  مطلق  علم  این اســ

«  tزمان در صــادق  قرــایای تمام  »دانســتن

 هایگزاره   با ناســـازگاری مســـتلزم  باشـــد،

ان دزـم د بود  مـن ایگزاره .  خواـه ان  ـه دزـم  مـن

  به  منود  هاآن  صــدق  که  هســتند قرــایایی

ــی زمان  دیگر هایزمان در  و اســـت خاصـ

ــدق ارزش ــت از  را خود  صـ . دهندمی  دسـ

ه ارتیـب ا  آن  دیگر،  عـب ان  در  فق   قرـــاـی  زـم

ــایر زمان در و  صــادق خاصــی  کاذبها،س

ــتـند  معـنای  ـبه مطلق، ـعالم  ـخداوـند اگر.  هسـ

 صــدق  به  باید  باشــد، «قرــایا  تمام  به عالم» 

 قرــایا این  لمن  باشــد؛ آگاه  نیز قرــایا  این

  به  بنابراین.  صــادقند خاصــی زمان در  فق 

ــین ـبه آن  امـمان   منطقی،  لـحاظ ـها علم پیشـ

دارد ه نظر می.  وجود ـن  این  رســـد اصـــلـب

کرتزمن در . اـست کرتزمن به  متعلق  اـشمال

الـ  ذیری»   ۀمـق اـپ ه  مطلق«  علم  و  تغییرـن  این  ـب

ــمال ــاره   اش ــت معتقد  و دکنمی  اش  اگر  اس

 آن  باید  باشـد مطلق  عالم  بخواهد شـخصـی
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ان، ا  زـم ان  تنـه اشـــد،  موجود  زـم ا  ـب فرض   اـم

ــت  این  خالف موجود،  هایزمان  با ما  و اس

  مـــــواجـــــهـــــیـــــم  مـــــتـــــعـــــددی

(Kretzmann,1966: 421.) ویین -ـس

رن در توضــیس این اشــمال، مثال کرتزمن ب

ه میرا ذکر می انی ـکه گفـت د: زـم ــود کـن شـ

»اکنون دوم اکتبر اـست«، این قـریه فق  در 

ــادق اســـت و در  ــایر روز دوم اکتبر صـ سـ

فوق را با  ۀها کاذب اســت. نباید قرــیزمان

»دوم اکتبر، دوم اکتبر اســـت« خل    ۀقرـــی

ــ  ــی قرـ کــه  ـچرا  ـیم؛  یــک -اـخـیر  ۀـکـن کــه 

ــتهمــان همواره   -گویی)توتولوژی( اســ

ت ادق اـس دق آن در هر و می  ـص توان از ـص

نخســـت   ۀزمانی ســـخن گفت؛ لمن قرـــی

اً تحلیلی نیســـت و در همـ  ــرـف ان  ۀصـ ا  زـم ـه

 :Swinburne,1993)صـــادق نیســـت  

ــین به   (.168 بنابراین اگر خداوند علم پیش

گاه او باید علم پیشـین  تمام قرـایا دارد، آن

دوم اکتبر اســت« داشــته  »اکنون   ۀبه قرــی

ــد، اما  ــیه فق  و فق  در زمان باشـ این قرـ

ت و به لحاظ منطقی اممان  خود صـادق اـس

 علم به آن  وجود ندارد.

د  اگر ا ـخداوـن ه  بـن ـــیک  تلقی  ـب  ،کالسـ

ــد،  مطلق  عـالم اشــ  آیـدمی   زم  گـاه آن  ـب

طور  مـند، ـبهـهای زـمانتـمام گزاره   ـبه  ـخداوـند

 صـــورتی در امر  این  عالم باشـــد. صـــادق،

ت  خداوند  مقدور زمانی که خداوند   که  اـس

تالی   زمان موجود باـشد؛ اما  عالم اـست، تنها

تد ل ت،  باطل  اـس أله این  فرض زیرا اـس مـس

ــایر ــت ـکه سـ .  ـها نیز وجود دارـند زـمان  اسـ

  خداوند، یعنی  است؛  باطل  نیز  مقدم  بنابراین

ه ـــیک، نمی  تلقی  ـب الم  تواـندکالسـ  مطلق  ـع

 .باشد

توان اســتد ل فوق را به نحو ذیل می

 د:کربندی صورت

  ـبه نحوی ـکه در الهـیات  ـخداوـند، اگر 

یک وگفته می کالـس د،  مطلق عالم  د،ـش   باـش

 ارزش  که  قرــایایی  به  نســبت  همواره   باید

دق ی زمان  به  محدود  هاآن  ـص ت، خاـص   اـس

 پس  است،  باطل  تالی  باشد؛ لمن  داشته  علم

 .است باطل نیز مقدم

  ره   ناظر   های گزاره  نبودن  دسترس  در.  2-4

   خداوند  حتی   دیگر   اشخاص  ررای  او   شخص

قرار اسـت: از این  برنسـوییناشـمال دیگر 

ــی،  نحو  بـه  زمـانی  مـا  از  یـک هر  خـاصـ

 اندیـشیم.می  خود خاص  ۀ ـشیو  به  و  فردگونه

ه جهـان  مـا ــی  کسمتفرد هیچ  ـب ــترسـ  دسـ

 که  دارند  وجود خاصـی هاینداریم. گزاره 

 اشـخاص  ۀواسـطه  ب  تنها  منطقی  د یل   به  بنا

ــی ــی هایزمان  در یا خاصـ ــته خاصـ   دانسـ

ـبرای  ـمی ـــین  ـپیشـ ـمـعرفــت  اـممــان  ــود.  شـ

ـیچ از ـه ــه  ن دســـت اـی ــه  ب خــدا  ـتی  ـح ـکس 
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ــداردگــزاره  ن وجــود  شــــخصــــی   هــای 

Swinburne,1993: 170-171)) . 

ــویین از سـ ــأثر  مت ــتــد ل،  اسـ این  در  برن 

  هر» اســت   مدعی  کرتزمنکرتزمن اســت.  

  هیچ  که  داندمی  را خاصی  قرایای  ،شخص

ــخص دنمی  دیگری  شـ ه آن  تواـن هـا علم ـب

 :Kretzmann, 1966) «داشــته باشــد

ــخن  این واقع  در  (.421  مبتنی  کرتزمن  سـ

ــت  این بر  از برخی  اظهار  و  تبیین  که  ادعاس

 « من» شــخص  اول ضــمیر  بر مبتنی قرــایا،

ــت ــمیر  این ـبدون تواـندنمی  و  اسـ ان  ضـ   بـی

  دارند  وجود حقایقی دیگر،  عبارتبه.  دشـو

 بیان  شـخص،اول  قرـایای  عنوانبه  فق  که

ــوـند؛می ــت  مممنغیر   منطـقاً اـما شـ  ـکه اسـ

شــود    دانســته  همان نحوبه دیگری فرد  برای

(Mavrodes, 2010: 252)واقع،  ؛ در  

 قرـایا فق   آن  به علم  که  هسـتند  قرـایایی

ــخص  برای ــل  ش ــومی حاص  اگر حتی د؛ش

 متعلق که قرـایایی آن  به  بتواند  هم دیگری

  باشد،  داشته  آگاهی  است  خاصی  شخص  به

ان  آـگاهی  این ــخص  معرـفت  و  علم  هـم   شـ

 . نیست خاص

ــورت د ل چنین   صـ ـــت دی این اسـ بـن

ــت: ــت  آن بر  فرض  اسـ ــاـیای  ـکه اسـ  قرـ

  اشــخاص  ۀواســطهب  تنها که  هســتند  خاصــی

  هاآن  به  دـسترـسی  و  ندـشومی  دانـسته خاـصی

 اگر حتی.  نیســت  اشــخاص  ســایر  ۀحیط در

ــی ــخص  کـه  دانممی  من  :بگویـد  کسـ   شـ

 کـه  حقیقـت  این  دانـد،می  را  «ب»   ،«الف» 

 ـشخص  که را  چهآن  تواندمی الف،  ـشخص

د،می  ب ــیف  داـن د،  توصـ ــتلزم  کـن  آن  مسـ

 را ب  شــخص همان علم  بتواند  که  نیســت

 .باشد داشته

یک تلقی  به  بنا  خداوند اگر(  1  ،کالـس

ــد،  مطلق  عـالم اشــ  آیـدمی   زم  گـاه آن  ـب

  شـخص هایگزاره   بودن  صـادق  به  خداوند

 مقدور  صورتی در امر  این  ؛باشد آگاه   اولی

 موجود  شـــخص  تنها  او که  اســـت  خداوند

 . باشد

ــخص موجود در (  2 ا شـ د تنـه داوـن ـخ

ــت؛   ــتی نیس ــایر وجود بر فرض زیراهس  س

 .)رفع تالی( است اشخاص

 یعنی  است؛  باطل  نیز  مقدم  بنابراین  (  3

 عالم  تواندکالـسیک، نمی  تلقی  به  خداوند،

 .باشد مطلق

 :است معتقد برنسویین لذا 

 باید  مطلق،   علم   از   منسجم   تبیینی   ۀ ارائ   منظور  به » 

  بودن  عالم   به   نسبت   محدودتری   معنای   یک   در   را   علم 
  که  بگوییم   ید بیای .  کنیم   درک   صادق   قضایای   ۀ هم   به 

  ۀهم  زمان،  هر  در  او  اگر  ؛ است  مطلق  عالم  موجودی 
 است،  ممکن   منطقی  لحاظ   به   که   را   صادقی  قضایای 

گفتن   با   خداباوران   چه آن   من،   نظر   به  و ...    باشد   واجد 
  از   قبل   شدند می   قائل   ، « داند می   را   چیز   همه   خدا » 

  از   اما   است؛   شده   مطرح   منطقی   مسائل   چنین   ایجاد 
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  من  پیشنهاد   است،   آمده   پیش   مسائل   این   که   زمانی 
  تردقیق  تبیین  جهت  آکوئیناس  که  اقدامی  : است  این 

  ۀارائ   جهت   نیز   خداباور   یک   داد،   انجام   مطلق   قدرت   از 
  انجام   را   کار   آن   باید   مطلق،   علم   از   تر دقیق   تبیینی 

  محدودشده،  معنائی   در   که   است   این   من   نظر .  دهد 
منسجم به  فرض می   طور    عالم  شخصی   کرد   توان 

 «باشد   داشته  وجود   مطلق 
 (Swinburne,1993: 172.) 

 مقدس  . تعارض را متن2-5

بر نقد برداشــت    برنســوییناســتد ل دیگر 

یک از علم  ین خداکالـس تناد   ،مطلق پیـش اـس

 گویدبه آیات کتاب مقدس اســت. وی می

  ـخداوـند عتیق، عـهد ویوه ـبه  مـقدس،  متن  در

ــی  هایبرنامه ــان  برای خاص  با  و  دارد  هاانس

ـــطه  دـهد؛می تغییر  را  ـهایشبرـناـمه  ـهاییواسـ

ــرت مـثال،  عنوانـبه ــاـطت حرـ   ابراهیم وسـ

فر پیدایش  قوم  برای ــ  ــدوم در سـ )عهد    1سـ

 ـیا  (،22-33 ، آـیات18ـباب  :پـیدایشعتیق، 

اطت حرـرت ی  وـس رائیل بنی  برای موـس اـس

فر خرو  ــ  ، 32  :خرو  )عـهد عتیق،  2در سـ

ــت  مممن  اینمــه  یــا  (،11-14  آیــات  اســ

 
ن دشدگیین  »باشد  ه  د اند     »ابراهیم گفت: 1

شددای  د    ،بار سدد ن گمیمدیردد تا از برای آدرین

   تن از ایشددای یا ت شددمدا ن ان  اسدد  گفت: »ب 

)عه  عتیق،  سدب  د  تن، نیرای د ماهم سدادتا  

 (.32  ۀ، آی18ی ایش:   
د ای دمیش را آرام    ،» مسددک همشددی  تا یَه مَ 2

سدازد ن گفت: ... بد گای دمیش ابراهیم ن اسدقا   

ــان رفـتار خاطربه  خداوند،  هایبرنامه   هاانسـ

 3کـتاب یونس  در  مـثال،  عنوانـبه  کـند؛  تغییر

  نینوا  قوم  خداوند  چگونه  که است  شده   بیان

ه  را اطر  ـب ه  ـخ ه  ایتوـب  عفو  مورد  د،کردنـ   ـک

 اگر اما»  :گویدمی برنســـویین  لذا .داد قرار

ــد، ـــمـیـمش  خــداون ـیر  تصـ ـی ــدـمی  ـتـغ   او  ـکن

دنمی ــین  علم تواـن ای  کنش  از  پیشـ دـه  ۀ آیـن

ـــته  خود ــد،  داشـ   ـخداوـند  علم بـنابراین ـباشـ

 ,Swinburne)  «باشد  نامحدود  تواندنمی

1993: 182.) 
ــویین  همچنین ــت که س برن معتقد اس

  هایوعده   و ســخنان کنار در  عتیق  عهد در

 اســت؛  شــده   بیان مشــرود  ســخنانی مطلق،

ــان اگر   ـخداوـند  کنـند،  چـنان و چنین ـهاانسـ

د  اگر.  کرد  خواهـد  چنین  و  چنـان   خـداوـن

 عمل   چگونه  هاانســان که  دانســتمی تقریباً

.  نبود  مـشرود  ـسخنان  این  به  نیازی کنند،می

ــودمی  گفته  نبی ارمیای  به  مثال،  عنوانبه  شـ

ه  او  کـه  قوم  برای  خـدا  ۀخـانـ   در  ایاعالمـی

ه  و  دـهد  قرار  یهودا   انآنـ   اگر  بگوـید  مردم ـب

ــه ــرارت  راه   ب ــد،  ادامــه  ـخود  آـمـیزشـ   دـهن

ن اسدددرا یا را یاد هن ه  از برای ایشدددای ب   ا   

دمد سمگد  یاد هردی ن آدای را گفتک: اعقاب شگا  

... ن یهم  از    را  رشگار چمی ادترای آسگای گردادم

قمم دمد ه  ایشددای را ب  آی ته ی   ب ی هردی با  

 )عه  عتیق، درنج: هرد  بمد، صدددرظ دکر هرداا

 (.11-14  آیا  ،32
3 The Book of Jonah 
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روردگــار م  ـپ ـی ــد  و  اورشــــل ب ـع ران  را  ـم  وـی

 است  آن  عبارت  این  طبیعی  تفسیر.  سازدمی

د  کـه دنمی  خـداوـن ه  مردم  داـن د  توـب   خواهـن

 ؟خیر یاکرد 

 برن معتقد اســت اگرچه عهدســویین 

د   اب  در  عتیق،  عهـد  برخالفجـدـی  علم  ـب

 نظر  به  لمن گوید،می  ـسخن  خداوند  پیـشین

ــدنمی  مطلق علم  نیز  جدید  عهد در که رسـ

ــده   مراد ــد  شـ ــان. ـباشـ توانـند بر می ـهاانسـ

ــامــه رن ــد  هــایـب ق  خــداون ــاـئ وی  ف ــد.  ن   آـی

د»   :نویســـدمی اب  ـیک  واقع  در  ـخداوـن  کـت

  اند،شده   نوشته  هایشبرنامه  که  دارد  زندگی

ا ابش  محتوای  اـم دمی  کـت  تغییر  ازای  در  تواـن

ــان  رفــتــار   «کــنــد   تــغــیــیــر  هــاانســـ

Swinburne,1993: 183).) 
ــورت ــتد ل  بندیصـ مقدس  متن  اسـ

اســــت ــارات  ـمقــدس  ـمـتن  در:  ـچـنـین   ـعب

 این  بر ناظر  که  دشـــومی مشـــاهده   متعددی

 رفتار   به  توجه  با  خداوند  تصــمیم که  اســت

 .کندمی تغییر هاانسان

 تلقی   در  مطلق  علم  واجد  خداوند  اگر (1

 رفتار   باید  گاه آن  باشد،  کالسیک

 خود  تصمیم و  دانستمی  نیز  را   هاانسان

 . کردنمی  هاانسان  رفتار به   منود را

 رفتار  به  منود  خداوند  تصمیم  لمن (2

 (. تالی رفع)است    شده  ها انسان

  خداوند،   علم  از  کالسیک  پس تلقی (3

 . نیست  صحیس

 مطلق از علم ررنسویین. قرائت 3

های فوق از برن با توجه به اســتد لســویین

ـــیک  علم مطلق ـبه معـنای »علم   تلقی کالسـ

و  کردنــامحــدود« گــذر   ــعیه  کنــد می  سـ

یافته و محدود ارائه نســجم، تعدیلتعبیری م

 نویسد: دهد. وی می

  انجام   به   باید   مطلق،   قدرت   که   گونه همان   دقیقًا»    
 نیز  مطلق   علم   گیرد،   تعلق   است،   ممکن  منطقًا  چه آن 
 دانسته  است   ممکن   منطقًا  چه آن   به   علم   عنوان به   باید 

 ذیل  تعریف   نهایت،  در   من   بنابراین ...  تعلق گیرد    شود، 
زمان    در   Pشخص  .  کنم می   پیشنهاد   را   مطلق   عالم   از 
t   صادقی   ۀ قضی   هر   او   اگر   تنها   و   اگر   ؛ است   مطلق   عالم  
و همچنین هر    یا هر زمان متقدمی بداند   t  ۀ دربار   را 

 به را بداند که  tمتأخر از  زمانی ۀ صادقی دربار  ۀ قضی 
 جهت  مهمی   دلیل   او   یا   صادقند  منطقی   ضرورت 

آن   او   است   ممکن   منطقی   لحاظ   به   که   دارد   صدقشان 
باشد   را   ]دلیل[   ,Swinburne)   « پذیرفته 

1993: 180-181 .) 

تعریف فوق از علم مطلق،  ـبا توـجه ـبه  

علم   ۀبرن، امور ذیل از حیطسویین  ۀ به عقید

 خداوند خار  هستند:

 اول  شخص  به ناظر قرایای (1

  منود  هاآن   صدق  که  مندزمان  قرایای (2

 . هستند  خاصی زمان به

های  کنش   از  حاکی  که  قرایایی (3

 .هاستانسان   آیندۀ  اختیاری
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های  کنش   از  حاکی  که  قرایایی (4

 . است خداوند  اختیاری

ــویین  البتــه ــا  برنسـ  کــه  این  وجود  ب

 علم ۀحیط  از را  هاانـسان  های اختیاریکنش

د  د،کنـ می  خـار   خـدا   چون  اســــت  معتـق

ار ا  همواره   انســـان  اختـی ت  ـب دودـی ایی  مـح ـه

ت  مواجه ها  خداوند از این محدودیت و  اـس

ــت،  ـخدا برای ـهاآن  بینیپیش ـلذا آـگاه اسـ

  .است مممن

  این  و   هاست محدودیت   این   موضوع   انسان   اختیار ..  ».
کنش   بینی پیش   ها محدودیت  انسانی اغلب    را  های 

ساده   برای  خداوند  همچنین،   و   د کن می   ما   برای 
-می   را میسر   انسانی   های تمام کنش   تقریبًا  بینی پیش 
 (. (Swinburne,1993: 181 « سازد 

ــد خــداونــدمیاو    همچنین  بــا  نویســ

 دیگر موجودات،ها و  به انسان  اختیار  اعطای

ه  را  خود  علم اآن  ـچهآن  ـب ام  ـه د  انـج   خواهـن

 ,Swinburne) اـست کرده  محدود  داد،

1993: 181.) 
  علم   از که    ای ه یافت تعدیل   معنای   رسد می   نظر   به » 

-می   کفایت   خداباور   ادعای   برای   دم، کر   ترسیم   مطلق 
  هنوز   او   چه آن   خاطر به   شخصی   علم   اگر   زیرا   ؛ کند 

 برخی  به   که   این  منظور به   اگر   یا   نگرفته   تصمیم 
  خودشان   را   سرنوشتشان   تا   دهد   اجازه   خود   مخلوقات 

 او   پرستش   ارزش   از   باشد،   شده   محدود   کنند،  تعیین 
 او   که   است   محدودیتی   اخیر،   محدودیت .  کاهد نمی 
  هاانسان   از   اختیار   بازستاندن   با   آنی   هر   در   تواند می 

 :Swinburne, 1993). «د ان گرد   متوقف 

183) 

ــویین  بنابراین  که اســـت معتقد  برنسـ

ت ت  از  آموزه   تالئم این  جـه  و  درونی  جـه

اس)بیرونی    جـهت  از ا  قـی   اوصـــاف  دیگر  ـب

  خــدابــاوری  هــایآمــوزه   و  خــداونــد

ــیـک ایـد  ،(کالسـ  معنـایی   در  مطلق  علم  ـب

ل دـی هتـع افـت اظ  ـی ــود  لـح وی بر این نظر   .شـ

د  از نـگاه او علم  اســـت ـکه اگرـچه   ـخداوـن

دود دود  مـح از   ،اســــت؛ لمن این علم مـح

نـمـی او  ایـن  کــاهــد؛عـظـمــت  کــه    چـرا 

ت ا  محـدودـی ه  ـی اطر  ـب د  اقترــــای  ـخ  قواـع

د)اســــت    منطقی انـن ایگزاره   ـم اظر  ـه  بر  ـن

ــخص ان  هـایگزاره   و  اول  شـ دزـم ا  ،(مـن  ـی

  انتـخاب  ـخاطرـبه را  خود  علم خود، ـخداوـند

ای ار  اعـط ه  اختـی دود  برخی  ـب ات مـح  مخلوـق

هایی اســت یا به خاطر برنامه  اســت ســاخته

  که هنوز خداوند تصمیم نگرفته است.

ــویــیــن  نــهــایــت،  در  بــرای  بــرنســ

اورانی  مطلق  )علم  وی  رویمرد  از  ـکه  ـخداـب

ند  خداوند(  ۀیافتتعدیل تند، خرـس   جهت  نیـس

ــجم  تبیینی  نـگاه   خداوند،  مطلق علم از  منسـ

 دهد:می پیشنهاد مسأله این به را تمثیلی

  دم کر   ترسیم   من   که   تلقی   این   خداباور با   یک   اگر  و » 
  است،  مطلق   عالم   ، یافته تعدیل   معنایی   در   خداوند   که 

  میاِن  آشکار   ناسازگاری   از   اجتناب   جهت   نشد،   اقناع 
  که   د شو   امر   این   به   قائل   باید   اختیار   و   خداوند   علم 

 نحو  بدین   است؛   مطلق  عالم   تمثیلی   روش  در   خداوند 
 با  و   متعارف   کلمات   در   مطلق،   علم   اصطالِح  این   که 

  مثال،  عنوان به .  شود   درک   تواند نمی   متعارف   معنای 
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  مطلق   عالم   موجوِد  که   شود   قائل   تواند می   خداباور 
 «داند می »   آن   اما   داند؛ می   را   چیزی   هر   که   است   کسی 
 نسبت  تری برای کاربرد آسان   معنایی   و  نحوی   قواعد 

 :Swinburne, 1993)   « دارد   متعارف   کاربرد   به 

183 .) 

   ررن سویین   یافتۀ تعدیل   علم   نظریۀ   . رررسی 4

و 4-1 خدا  پیشین  علم  ناسازگاری  اشاا    .

 اختیار انسان 

ـــمال اول    در ــویینـباب اشـ  توانمیبرن  سـ

ــین خدا به فعل اختیاری  گفت که علم پیشـ

ــف اختیار تعلق دارد؛ به این  ــان با وصـ انسـ

در  Sـفاـعل   داـندمعـنا ـکه ـخداوـند از ازل می

ان   ار خود انجـام    tزـم ه اختـی ه عملی را ـب ـچ

یم،  داخواهد   ته باـش د؛ لذا ما هر انتخابی داـش

مـطابق ـبا علم ـخدا خواـهد بود و این موـجب 

چه آن زیراود؛  شـ سـلب اختیار از فاعل نمی

تعلق مســتقیم و اختیار اســت،   باعث ســلب 

ــطـ بی ه انـجام  ۀ  اراد ۀواسـ ه علم او( ـب ـخدا )ـن

بر زل  ااز فعلی توسـ  فاعل اسـت. خداوند  

های  انتخاب. بنابراین،  عالم اســـت  اعمال ما

اورهـای  مـا   دـب در معرض خطر   را  خـداوـن

انتخـابی  د؛دهـ مینکـذب قرار     زیرا مـا هر 

ا  ،بمنیم زلی خـدا خواهـد بود. مطـابق علم 

و   ـخدامـیان ـباورـهای  ای ـکه همچنین، رابـطه

ــت،برقرار    ـماـهای  کنش اً  اسـ ــرـف   ۀرابطـ   صـ

ه ارادی   ار   ـکهعلمی اســـت، ـن موـجب مخـت

 نشدن ما شود. 

 . اشاا  ناسازگاری علم و اختیار مطلق خدا 4-2

برن ناشــی از تفمیک ســویینل  ااین اشــم

ــت؛ به این معنا  ــفات خدا از یمدیگر اس ص

ار او دو امر  ا اختـی ـکه او چون علم ـخدا را ـب

مجزا دانســته اســت، با این مشــمل مواجه 

شـــده که در صـــورت علم پیشـــین خدا به  

ال و انتـخاب اـعل اعـم ای خود، او دیگر ـف ـه

ولی   بود؛  نخواهــد  ــار  گفــت میمخت توان 

ــاف حقیقی خدا همگی در مـقام واقع  اوصـ

تندعین   . بنابراین علم هم و عین ذات او هـس

عین هم   ،درت خداوند از حیث مصداقو ق

ان علم دا از طریق هـم ل ـخ د و فـع ــتـن  ،هسـ

ــان می ــه نیز فیرـ ـیاـبد و این ایـجاد و اـفاضـ

مطابق ذات و رضـایت اوسـت و تحت جبر 

ــت و این ــی هم نیسـ معـنای   ـبه  و ـتأثیر کسـ

. پس چنین نیســت که ســتمختار بودن او

ــفات خداوند، ترتیبی همچون علم،  بین صـ

یر و تأثر ثاده ودر نتیجه، تأاختیار، شوق و ار

 .خری در میان باشدأو تقدم و ت

 موضــع  ،اختیار  تعریف در  برنســویین

دنمی  اتـخاذ  را  واـحدی ه  را  آن  ـگاهی.  کـن   ـب

 جز  ـعاملی هیچ  ـکه  کـندمی  تعریف  ایگوـنه

ـــبب  خود فاعل ــد،  انتـخابش  مسـ یعنی   نـباشـ

 از  هیچ ـعاملی  ـبا  او ـهایانتـخاب از  ـیکهیچ

ــعی  و  طبیعی  نوانیق  فاکتور یا جهان  از وضـ
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ر  دـیـگری ــأـث ت  ,Swinburne)  نشـــود  ـم

ز  (؛149 :1993 ـی ـن ی  ن   گــاـه اـی ــد  ن ــاـن م

اختیار   مانع نیز  راباور  ـصادق  موجه   اـشمال،

ــمردبرمی  او ل و شـ . همچنین در پرتو تحلـی

فی می مافی فلـس اً موـش اـس توان گفت که اـس

ــیر رایت، معرـفت  ــنتی و تفسـ در الهـیات سـ

مرکب )باور صــادق حصــولی و مفهومی و  

  ۀـبه حریم ذات او راهی ـندارد و همـ  موـجه(

الیاین ب و ـت ــتلزم ترکـی ا مسـ ل ـه اـط ای ـب ـه

 فراوانی است.

گزاره 4-3 را  مطلق  علم  ناسازگاری  اشاا   های  . 

 مند  زمان 

مال   وییندر مورد اـش ایای  ۀ برن دربارـس قـر

ان د  زـم گـفت اگر منظور وی  توان  نیز میمـن

مـند »امروز دوم اکتبر زـمان  ۀ از علم ـبه گزار

این باشد که خداوند از ازل به اینمه    ،است«

ــخص   ــ  شـ ــده   Sاین گزاره توسـ بیان شـ

ــدق  ــملی در باب ص ــت، علم دارد، مش اس

خداوند از ازل علم   زیراپیش نخواهد آمد؛  

واـهم  ـخ ر  ـب ـت اـک دوم  روز  در  ن  ـم کــه  دارد 

ــت«. در واقع،  گـفت: »امروز دوم اکتبر اسـ

بــه فعــ  تعلق علم خــداونــد  گفتــاری من  ل 

مـثل   مـند گزاره.گیرد ـنه ـبه محتوای زـمانمی

دانم شـــما در که کســـی بگوید من می  این

 

1.Ronald Nash. 

د   ام خواهـی ار را انـج روز دوم اکتبر فالن ـک

مال  .داد ود وی از این اـش این   ،اما اگر مقـص

ه گزار اشـــد ـکه علم ـب »امروز دوم اکتبر   ۀ ـب

مندی خدا خواهد بود،  اسـت« مسـتلزم زمان

ـــمال ه نظر این اشـ ی ـعام و کلی اســـت و ـب

رسـد اشـمالی درسـت اسـت. علم به امر می

ان انزـم ــف زـم ا وصـ د، ـب دون  مـن دی، ـب مـن

مند شـــدن عالم به آن مممن نیســـت.  زمان

شیرینی بدون چشیدن   ۀ مثل اینمه علم به مز

شـــیرینی مممن نیســـت. علم کلی به اینمه  

ــیرینی چیســت، جای مز  ۀ مزه چیســت یا ش

ــخص خـاص ک شـ ــیرینی ـی از   خـاص شـ

 یرد. گپرتقال بم را نمی

ــاید  از  رفتبرون  برای این چالش، شـ

روـیـمردـبـتوان   ــ 1شنَ  از  ــف ـفلسـ ــاد  ــت اسـ   ۀ، 

د اســـت  آمریـمایی   بهره گرـفت. نش معتـق

ـــمل ـکه برخی ا  برای ـحل این مشـ  قرـــاـی

ــان  ارزش ــدقشـ   این  ـلذا و  کـندتغییر می  صـ

ل ا  قبـی ه  قرــــاـی دنمی  منطقی  لحـاظ  ـب   توانـن

ــین  ـخداوـند  معرـفت  متعلق  قرار   ـبه نحو پیشـ

 امور  وـضع  و  قـریه جمله،  باید میان  بگیرند،

د    قائل تمایز او   . (Nash, 1983: 68)ـش

امور،  ــع  وضـ و  ــه  ــی قرـ ــه،  تـبـیـین جـمل در 

د: به  می  در کلمات از  تعدادی  ترکیبنویـس

  عنوان  بـه  گوینـد؛می  ، جملـهخـاص  زبـان
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ــر ،»جان مثال،  ،اســـت« و »مری مری  همسـ

ــر ان  همسـ د    ۀجملـ   دو  اســــت«  ـج اوتـن متـف

(Nash ,1983: 68.)  قرــیه، اصــطالح  

ــت  فنّی ــوـفان ـگاهی ـکه اسـ  معـنای  ـبه فیلسـ

ه  چیزی دمی  کـارـب ب  در  کـه  برـن اـل د  ـق  چـن

  بــه  آن  از  هــاییترجمــه  یــا  مترادف  ۀجملــ 

 ،قرـــایا. اســـت بیان  قابل مختلف  هایزبان

 که  ـشودمی  دانـسته  زبانی غیر  اموری  اوـضاع 

ا  را  ـهاآن  توانمی ه  جمالت  کـمک  ـب ان  ـب   بـی

 صرفاً  ایجمله  هیچ  از  استفاده   بدون  یا  آورد

  دارند  وجود  قـرایایی. کرد احـرار  ذهن در

ه ه  این  از  نظر  قطع  ـک الم  ـک  انســــانی در ـع

کاذب  یا  صادقند یا  باـشد یا نه،  داـشته  وجود

 (.195: 1382 )تالیا فرّو،

انَ ه  توـجه  ش ـب ایز ـب ان  تـم  و  جمالت  مـی

د، ت قرـایا که مطرح ـش  و قرـایا معتقد اـس

همیشــگی   هایتهوی  عنوان  به امور،  وضــع

ــونمی  تلقی )فرازمانی(  صــدق ارزش  و  دش

دنمی  تغییر  دو  این ه  P  اگر.  کـن ـــی   ـیک قرـ

ت، ت،   بوده  موجود همواره   بنابراین، اـس اـس

ــادق بوده   همواره   ـچه ــد  صـ ـکاذب   ـیا ـباشـ

(Nash, 1983: 69)  .ــت  مممن ه  اسـ   ـب

ــد نظر ــایا هوی  که ادعا  این  برسـ   هایتقرـ

ابتی د  ـث ــتـن ه  هسـ ا  همواره   ـک دصـــادق  ـی ا  ـن  ـی

 زمان   به  ارجاع شامل  که قرایایی  با کاذب،

 ۀبرای مثال، قرــی.  تناقض باشــد در  هســتند

اســت« را   کردن  تایر  حال در  اکنون »نش

 این  صـــدق  رســـدمی  نظر  به مالحظه کنید.

عمل تایر   وقوع  ۀلحظ  همان  به  متعلق  قریه

 روی  از  انگشـتان  برداشـتن  با  و اسـت کردن

ه ــفـح دصـ اموش  و  کلـی اه   کردن  ـخ ــتـگ  دسـ

ر، اـی ــو  متوقف  آن  صــــدق  ارزش   ـت .  د شـ

یه  این  بنابراین، رایطی  تحت  قـر ادق  ـش  و  ـص

ــرای   در اکثر ــت.  ـکاذب  شـ   در نتیـجه، اسـ

ه ا  این  توانمی  چگوـن ت  را  ادـع ذیرـف   کـه  ـپ

ــایا ــگی  طور  به قرـ ــت  ثابت  همیشـ  و  ندهسـ

ــدق ارزش ــان یا  ص  رود؟نمی  بین از  کذبش

 ۀقری:  نویسدنش در پاس  به این اشمال می

اـید  کـند«می  ـتاـیر  اکنون  »نش ه  ـب ـــمل ـب  شـ

اعت  در »نش  1980 آپریل 12 در  10:14  ـس

اـیر  ـحال  در ان  اســـت«  کردن  ـت ــو  بـی .  د شـ

  تواندمی  که  است  اموری  وضع  دوم،  عبارت

 ارزش  چهد. آنشو  بیان  مختلف  جمالت  در

ــدقش ه  کـند،می  تغییر  صـ ــت؛  جمـل  اـما  اسـ

ان ارزش ،قرـایا  و امور  وضـع   ثابت  صـدقـش

گی  و ت  همیـش  (.Nash, 1983: 70)اـس

ــخـنان  ـبه این  توـجه ـبا   گـفت توانمی نش  سـ

ــویین ــیه میان  خل  برن دچارس  جمله  و  قر

 .است شده 

ـمی ــی  کسـ آن  ـبر  ـبرای اـفزون  ــد  ـتوان

ــمال فوق، تئوری دیگری مثل  رهایی از اش

د ـکه طبق آن، نظر ابن اـی ا را مطرح نـم ــیـن سـ
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ه همـه امور زمـانی و گـذرا، از  د ـب خـداوـن

طریق علل و صــور ثابت آن ها علم داشــته  

  .باشد نه این که درگیر امور زمانی باشد

 های شخص اولی   . اشاا  علم ره گزاره4-4

 اشمال چنین استد ل  کاـستندا در مورد این

 یک یا  دو اســت مممن  اگرچه که کندمی

 را ـکه  ـچهآن  متـفاوت،  موقعـیت  در  ـنده گوی

ب  در  داننـد،می اـل   بیـان  مختلفی  کلمـات  ـق

د، ا  نمـایـن  این  در  منطقی  محـذوری  هیچ  اـم

 زمان، یک  در  بتواند  شخص  یک  که فرض

ــخص  کـه  را  چـهآن ان  در  دیگری،  شـ  زـم

ری ـگ ــد  دـی ــدان ود  ،ب ــدارد،  وـج ــارات  ن ب  ـع

 آگــاهی  یــک  بر  نــاظر   تواننــدمی  مختلف

  بداند X اگر  اســت معتقد  کاســتنداباشــند.  

ه دمی   Yـک ه  داـن   زم  اســــت،  5+2=  7  ـک

دمی ه  آـی ه  X  ـک د ـک داـن اســــت   5+2=  7  ـب

(Kastaneda, 1967: 207-208). 

انی برخی افزون بر آن ه بر مـب ا تمـی ، ـب

ۀ ـسهروردی و مالـصدرا  مثل فلـسف  ،هافلـسفه

او همین ه برخی از متون   طور ـب ـب ــتنـاد  اسـ

ه حمم دینی، می د ـب توان گـفت ـکه ـخداوـن

ــل  وجودی، ـبه  ــرافـیت و تسـ اـحاـطه و ا شـ

ســـاحت درون آدمیان )ســـاحت نفس( نیز 

ی آدمیان  علم فراگیر دارد و صـفحات انفـس

برای او مشهود و عیان است و او از هرکس 

 تر است.  ما نزدیک بهدیگری 

 ود  اشاا  محدود ساختن علم خ . 4-5

ــو  ،خود  ۀیافتۀ علم تعدیلبرن در نظرییینس

نهایت مدعی شــد که خداوند علم خود  در

به برخی از قرــایا را محدود کرده اســت. 

مند و گرچه عدم علم خدا به قرـایای زمان

توان از طریق محدودیت  شخص اولی را می

د، ولی کرـشناـسانه تبیین  متافیزیمی و هـستی

ــد مـحدود کردن علم خدا به  به نظر می رسـ

ای  کنش اری انســــان و خودـه ک   ،اختـی ـی

د   داوـن اشــــد؛ یعنی ـخ ت ارادی ـب محـدودـی

میم می الس کهتـص  گیرد به خاطر برخی مـص

ت، از   موجب ان و خود اـس حفظ اختیار انـس

ــد. این معنایی عل ــت بمش م به این امور دس

 وارگی خدا ندارد. غیر از انسان

علیه   توانهمچنین اشـمال دیگری می

ــویینادعای   ــویین ؛دکربرن  طرح س برن س

ــت  اختـیار  حفظ  جـهت  ـخداوـند  ـمدعی اسـ

ــار  ـبنــدگــان اـخـتی را  ـعـلم   ،ـخود  و   ـخوـیش 

 این خودش  چون  و  اســت ســاخته  محدود

  اســت،  ده کر تحمیل  خود بر  را  محدودیت

ــته نمی  خدا عظمت  ازچیزی   از  شــود؛کاس

د او  دیگر  طرف  نظر  در  مـندزـمان  را ـخداوـن

 پرسش،   رسد اینمی  نظر  به  اکنون.  گیردمی

: بسرسـیم که  باشـد  دقیق و درسـت پرسـشـی
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انی  چـه د،  زـم  محـدود  را  خود  علم  خـداوـن

 خود بر  را  محدودیت  این  و  اســت  ســاخته

ــت؟  ده کر  تحمیــل  کــه  را  زمــانی  هر  اســ

ــویین ــ   در  برنسـ اسـ ت  ،  ـپ  خود  این  جـه

 از رـسدنمی نظر  به  ،دکن  اعالم  محدودگری

ــتوان ــد؛  برخوردار عقالنی  ۀپش چون هر   باش

ــویینزمانی را که   ــخص کند که  برنس مش

ان، خودش را محـدود   د در آن زـم خـداوـن

توان پرســـید آن زمان مدّ می  ،ده اســـتکر

نظر چه ویوگی و رجحانی نســبت به دیگر 

ته که خداوند تـصمیم گرفته در ها داشـ زمان

ان  د  ،آن زـم ه نظر   ؟خودش را مـحدود کـن ـب

 رسد ترجیس بالمرجس است. می

ــند: »آیاهمچنین برخی می   قبل  نویسـ

 علم  چیزهـمه  ـبه ـخداوـند ،مـحدودـیت این از

 (.Fouts, 1993: 23) اســت؟«  داشــته

از ــل  ب ـق ــد  خــداون اگـر  ن  ـی مـچــن  زمــان  ـه

در   ،محدودگری، علمش مطلق بوده اســت

این صــورت چگونه علم داشــتن تبدیل به  

گردد. مثال فرض کنید ـشما علم نداـشتن می

ــ  ه مســ هـب دأـل   تواندیگر نمی  ،ای علم دارـی

ــما از بین برود حتی  ؛کاری کرد که علم ش

فراموشــی با نداشــتن     ،در موجودات مادی

ــت و در یک موجود مجرد  ،علم یمی نیسـ

 معنایی ندارد. فراموشی

 . ناسازگاری را ررخی آیات مقدس 4-6

ــتد ل در ــویین  اس  از  مقدس، متن برن برس

ه  این ا  او  ـک ه  ـب ه  توـج ارات  ـب  متن  برخی عـب

دس ه  مـق ه  این  ـب ده   نتیـج ـــی  علم  اســـت  رسـ

د ل  خـداوـن ال  شــــاـم د  افـع اانســــان  ۀ آیـن   ـه

ــونمی تد، میشـ دس   توان گـف در متن مـق

ـنـفع  ــه  ب ـنـیز  ــواهــدی  ـبودن  عــال   شـ ـمـطـلق  م 

ــت. با این عبارات  ــده اس خداوند آورده ش

 د؟کرباید چگونه برخورد 

پیش4-7 نبودن  مقبو   اساسی  .  فرض 

 مند ررن: مد  سرمدیت زمانسویین

ــی  پیش ــاسـ ــویینفرض اسـ ۀ  برن در ارائسـ

دـیل انقراـئت تـع ه از علم مطلق، زـم افـت د ـی مـن

ــتن خداوند اســت؛ در واقع او حیات  انگاش

رمد به معنایی که او ابتدا و   ،یخداوند را ـس

ا  گیرددر نظر می  ،انـجامی ـندارد فرازـمان   اـم

د را نمی رو در پـذیرد. از اینبودن خـداوـن

مند انگاشـــتن  بســـیاری از اشـــما ت زمان

د که اشــما تی از شــومی  موجبخداوند  

جانب وی به تلقی کالســیک مطرح شــود.  

ان د موـجب لمن زـم داوـن ــتن ـخ اشـ د انـگ مـن

 د.شوفاسدی میهای تالی

 گیرینتیجه

برن، تلقی کالـسیک از علم مطلق،  طبق نظر ـسویین 

تلقی منســجم و ســازگاری نیســت. او تالش کرد  

ـیافـته از علم مطلق اراـئه دـهد. وی علم  قرائتی تـعدـیل 
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ت،   اـف ــه کرد و درـی ایسـ درت او مـق ا ـق دا را ـب ـخ

ــیک،  همان  گونه که قدرت در تلقی الهیات کالس

اـست، علم  حاظ منطقی مممن  محدود به امور، به ل 

خدا نیز باید محدود به امور، منطقًا مممن شـود. در  

ـیافـته را  نـهاـیت، او برای کســـانی ـکه قراـئت تـعدـیل 

ـپذیرـند، نـگاه تمثیلی ـبه علم مطلق را پیشــنـهاد  نمی 

توان گـفت وی در این قراـئت از علم  کـند. می می 

مطلق در ـشیب لغزنده به ـسمت خداباوران گـشوده  

توان گفت  ها، می گیرد. با توجه به بررســی ی قرار م 

برن بر ناســازگاری علم مطلق  دلیل اصــلی ســویین 

ـهایی اســت ـکه او در  فرض ـخاطر پیش ـخداوـند، ـبه 

 هایی مانند:  فرض نظر داشته است. پیش 

ــار معرـفت در معرـفت1 ای و گزاره . انحصـ

 ؛غفلت از معرفت شهودی

  ؛انگاشتن خداوند مند. زمان2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ؛خداوند ریانگا. شخص3

  ؛. خل  میان قریه و جمله4

د و  5 داوـن ک اوصــــاف ـخ اور. تفمـی ه   ـب ـب

 عینیت نداشتن اوصاف خداوند. 

ـهای ـنادرســـت او، نظرـیۀ  فرض عالوه بر این، پیش 

ل  دـی ۀ ســویین علم تـع افـت الی ـی ار ـت ای  برن، گرفـت ـه

ـفاســـدی نظیر: ـناســـازـگاری ـبا وصــف ـخالقـیت  

ی با برخی آیات کتب مقدس  خداوند و ناـسازگار 

برن جهت فرار از  ها، سـویین شـود. افزون بر این می 

شــده، راهی را انتخاب کرد که به  اشــما ت طرح 

تصـحیس و در واقع به تقلیل و محدودیت علم خدا  

نشــینی و تحدید  برن این عقب منجر شــد و ســویین 

علم ـخداوـند را راه نـجات و پیروزی قلـمداد کرد؛  

مافی   در حالی که خود  گاه موـش -این نظر، در پیـش

فی با پرـسش  همگین مواجه  های عمیق فلـس های ـس

 است.  
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 : طبق اظهار نویسنده، این مقاله تعارض منافع ندارد.  تعارض منافع

 این مقاله برگرفته از پایان نامه/رساله نبوده است.رساله:  پایان نامه/برگرفته از  
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