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In the field of philosophy of religion, the issue of the existence of world after death and the 

doctrine of rewards and punishments in the hereafter is one of the important and confusing 

issues as persuades theologians and philosophers of religion to present various and 

contradictory views about it. Meanwhile, despite David Hume's considerable reputation as 

one of the most important philosophical critics of religion, the secular irreligious significance 

of this philosopher's views, especially on the issue of induction and probable reasoning, has 

not attracted the attention and energy of Hume's researchers in recent decades. The main 

objectives of this paper, on the basis of methodical research, are to identify the relevance of 

induction and probable reasoning to the problem of belief in a future state and to the doctrine 

of rewards and punishments of human acts in philosophy of religion, and to show that the 

goal of Hume's critical analysis of the credibility and practical significance of religious 

inductive arguments, by providing an account of the foundation of probable reasoning, is to 

reject the principal aims of defenders of Christian orthodoxy. It was orthodoxy defender’s 

aim to show, on the basis of our experience of this world, that there is a future state of rewards 

and punishments, and that prudence requires that we guide our conduct in this life with a view 

to our expectations of happiness or misery in the next. We will show that Hume provides a 

naturalistic account of the psychological mechanisms for the foundations of probable 

reasoning that generate our beliefs concerning the future, and this account serves to explain 

why religious arguments concerning the doctrine of a future state inevitably fail to persuade 

us or influence our conduct, so the doctrine of state of rewards and punishments is of little or 

no practical consequence for human. 
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Extended Abstract 

Introduction 

The issues of the existence of the world after death, and the doctrine of future rewards and punishments are 

one of the most mysterious issues in the field of religious philosophy. Many theologians and philosophers 

of every era have discussed and debated about this issue. However, the present issue has not yet received a 

satisfactory answer from theologians and philosophers. 

In 1730, that is; during the golden period of British philosophical debates concerning theism, Matthew 

Tindal questioned the existence of the world after death and the doctrine of future rewards and punishments 

by publishing Christianity as Old as Creation. In response to this work, many defenses were published. But 

the sharpest defense was Butler's defense in Analogy of Religion. In Analogy of Religion, Butler relies on 

the same reasoning method that we use in our common life to prove the reality of the world after death and 

the doctrine of future rewards and punishments, that is; probability, and probabilistic reasoning. 

But, is it possible to reason like this about the events of the future state? Considering that we are facing 

two completely different futures, that is; the observed future of this world and the unobserved future of the 

next world. In other words, ordinary inductive reasoning concerns the future of this world, that is taken to 

be continuous with the course of things in this world (e.g. the sun rising tomorrow), and religious inductive 

reasoning must assume that a future state is also continuous with our experience in this world; that is to say, 

the ordinary course of nature, as we observe it, are assumed to be a reliable guide on which to base our 

expectations about a future life in a future state. The present paper is designed as an answer to this question, 

of course, based on Hume's philosophical system. 

In An Abstract of A Treatise of Human Nature, the first book of Treatise, First Enquiry, and A Letter 

from a Gentleman to his friend in Edinburgh, by attacking the principle of the uniformity of nature, Hume 

shows that this principle cannot cope with the task that Butler has assigned to it. Also, by presenting a 

naturalistic account of the foundation of inductive inference; that is, the account that our beliefs about the 

future are the product of imagination through the effects of habit, and also by distinguishing between 

ordinary induction and religious induction, religious inductive arguments; that is, inductive arguments that 

tried to prove, on the basis of our experience of this world, that there is an afterlife, which man will see the 

reward and punishment of his actions, and since this is the case, and prudence requires that we guide our 

conduct in this life with a view to our expectations of happiness or misery in the next. Therefore, according 

to Hume, this doctrine has no effect for us. 
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یکی از مسائل مهم و غامضی  ثواب و عقاب اَعمال در حیات اُخروی ةآموزعالم پس از مرگ و  وجودة مسئل ة دین،فلسفحوزة  در
ازة پُرمایة آورغم هدرباب آن واداشته است. در این میان، ب متناقضهای نابرابر و است که متألهان و فیلسوفان دین را به ارائة دیدگاه

ن فیلسوف، های ایهای اخیر اهمیت غیردینی دیدگاه، متأسفانه در دههمنتقدان فلسفی دین یکی از خطیرترین عنوانبهدیوید هیوم 
نوان عمقالة حاضر، به پژوهان را به خود جلب نکرده است.، توجه و کارمایة هیوماستدالل احتمالیویژه درباب مسئلة استقراء و به

، از طریق راءاستق و احتمال خصوصدرهای دیوید هیوم ن اثر فلسفی، در پی آن است تا با ارائة تفسیری غیردینی از دیدگاهنخستی
ر فلسفة آتی و آموزة ثواب و عقاب آتی اَعمال د تیوضع به با مسئلة باور استدالل احتمالیساختن ارتباط بین مسئلة استقراء و نمایان

ی، نید ئیااستقر یهااستدالل یعمل تیاهم و اعتبار ازی دیوید هیوم انتقاد هایلیتحلدهد که هدف اصلی دین این فیلسوف، نشان 
 که بود نیا یمدافعان ارتدوکس هدف. ی استمدافعان اثرگذار ارتدوکس یاصل اهدافی، رد احتمال استدالل هایتبیینی از بنیان با تهیة

 وآدمی در وضعیت آتی؛ یعنی در آخرت، ثواب و عقاب اَعمال خود را خواهد دید  که دنده نشان ایدن نیااز  ما اتیتجرب اساس بر
. ما میکن تیهدا و شقاوت در زندگی بعدی سعادت از انتظاراتمان به باتوجه یزندگ نیا در را خود سلوک ما که کندیم جابیا اطیاحت

ی احتمال داللاستن ایبنی برای شناختروان هایسازوکارها و مکانسیم از را ایگرایانهتبیین طبیعت ومیهنشان خواهیم داد که دیوید 
 در فلسفة این فیلسوف دهیم کهنشان می تبیین بر اساس همین و ندنکیم جادیا آتی را خصوصدر ما یباورها که دهدارائه می
اب خورند، و لذا، آموزة ثواب و عقشکست می ما سلوک بر ریتأث ای برای ترغیب ما آتی تیوضع ةآموز خصوصدر دینی یهااستدالل

 آتی اَعمال برای آدمی حاصلی ندارد.

. ومیه دیویدر فلسفة د یاُخرو اتیاحتمال وجود عالم پس از مرگ و آموزة ثواب و عقاب اَعمال در ح(. 1081) .الزمی، فریده؛ امید، مسعود؛ صدرمجلس، مجید: استناد

  DOI: http//doi.org/10.22034/JPIUT.2022.48947.3049 .318-3۳۳ :(08)11، های فلسفیپژوهش

 نویسندگان. ©                                                                                    .تبریزدانشگاه شر: نا
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  مقدمه
در اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم، دین تنها یک مسئلة نظری محدودی که صرفاً به مسئلة وجود خدا مربوط شود نبود. 

مدهای این آپذیری آدمی نسبت به خداوند و پیبه مسئولیت مربوطعنوان یک مسئلة عملی، بالعکس، از منظر ارتدوکس، دین به
بنابراین، مسئلة بسیار مهمی که در این زمینه از اهمیت (. 383: 1221)لوکرتیوس،  شدامر برای سعادت و شقاوت آدمی نیز درک می

 .ثواب و عقاب آتی اَعمال بود ةآموزخاصی برخوردار بود، اثبات وجود عالم پس از مرگ و 
گارش نخستین اثر فلسفی خود ن مشغولهیوم دیوید ای که دورهیعنی در ـ های نخست قرن هجدهمدههاز این رو، در 

 واستدرخ مورد به غیر از تحقیقات و تفحصات مابعدالطبیعی یزیچکه ـ به دلیل اینبود 1آدمیای درباب طبیعت رسالهعنوان تحت
 ویلیام، 3باکستر آندره، 2چون ساموئل کالرکهایی همی، چهرهمدافعان اثرگذار ارتدوکس، نبود امهع مردم و یتروحان گ،ادینبوراُدبای 

ت عملی بررسی مسئلة سعاد اهمیتهای خود ضمن تأکید بر اعتبار و کوشیدند تا در نوشته 2تر جوزف باتلرمهم و از همه 0واربورتون
ما به بررسی مسئلة سعادت و شقاوتمان در وضعیت آتی داریم به اثبات وجود ای که همة آدمی در وضعیت آتی و عالقه و شقاوت

ن پایة عنوانواختی طبیعت بهآموزة وضعیت آتی و آموزة ثواب و عقاب آتی اَعمال با توسل به استدالل احتمالی و طرح اصل یک
ند کردزند. در واقع، این متفکران تالش میها بپرداها و مجازاتهمة استدالالت خود درخصوص وجود احتمالی وضعیت آتی پاداش

ه کنشدة عالم بعدی بدون اینشدة این عالم و هم برای ارجاع به آتی مشاهدهرا هم برای ارجاع به آتی مشاهده نواختیاصل یکتا 
رود و کار میبه ما استدالل در یلپُ عنوانبه ینواختکی اصلتفاوتی بین این دو آتی قائل شوند لحاظ نمایند. مطابق با این تبیین، 

 عنوانهب اصل نیا .میکن یریگجهینت میاکرده تجربه چهآن براساس میانکرده تجربه چهآن مورد در تا دهدیم را امکان نیا ما به
 ه استقراءچه بی توجه داشته باشیم و معمول استقراء به ما ، چهشودیم ارائه یاحتمال استدالل یهارهیزنج تمام در ازین مورد وندیپ
 طور کامل آشنا خواهد شد.رو مخاطب با تمامی این تمایزات بههای پیشدر طول بخش .میباش داشته توجهی نید

رو،  نناپذیر بود. از ایطور کامل امکانجوی اسکاتلندی در نسل دیوید هیوم خاموشی در برابر این گفتارها بهبرای یک دانش
تواند از مین لپُ نیا کهنواختی طبیعت نشان داد افراطی خود درخصوص اصل یک ةشکاکانمجموعه براهین با طرح این فیلسوف 

اند برآید. این امر از یک سو منجر شد تا اوالً پژوهشگران زیادی چون باتلر بر دوش آن نهادهای که متفکران متدینی همپس وظیفه
رد های این فیلسوف درباب موضوع مونتیجه اهمیت ایجابی غیردینی دیدگاه مجذوب مباحث فلسفة دین دیوید هیوم نشوند و در

چنین، از سویی دیگر، منجر شد تا مخاطبان این چنان مبهم و غامض باقی بماند. همکردة وی همبحث برای مخاطبان تحصیل
ی ما که هیچ یک از استدالالت احتمال دادن این امر استاش نشانعنوان متفکری بشناسند که هدف کلیفیلسوف، وی را غالباً به

 .توجیه نیستندقابل
آتی در فلسفة  تیوضع به با مسئلة باور استدالل احتمالیکوشیم ارتباط بین مسئلة استقراء و ما در گام نخست می در این مقاله،

ة شیاند ةانیراگتعیطب و شکاکانه ةجنب فهم هر دو یبرا را یمتفاوت دین دیوید هیوم را آشکار سازیم؛ زیرا کشف این ارتباط شیوة
الزم به ذکر است که مقالة حاضر، نخستین اثری است که برمبنای تحقیقی  .گذارددر اختیار ما می هاآن ارتباط ةنحواین فیلسوف و 

دین دیوید هیوم  ةآتی در فلسف تیوضع به با مسئلة باور استدالل احتمالیمند و مستقل به کشف ارتباط بین مسئلة استقراء و روش
که مخاطب به درک درستی از تحلیل انتقادی دیوید هیوم از اعتبار و اهمیت استدالل نائل آمده است. در راستای این امر، برای آن

نقش جوزف باتلر شروع خواهیم کرد. زیرا این اثر  1قیاس دیناستقرائی دینی برسد، ما کار خود را با انتقاد این فیلسوف از کتاب 
باتلر در  دینقیاس  معتقد هستند که کتاب ۳چون موسنرچنین محققانی همکند. همو مهمی را در آثار دیوید هیوم ایفا می برجسته

ری آثار مهم دیگ چنینهم .نقش بسیار درخشان و مهمی داشته است که مربوط به دین است رساله نخست هایی از قسمتبخش

                                                 
1. A Treatise of Human Nature 
2. Samuel Clarke 
3. Andrew Baxter 
4. William Warburton 
5. Joseph Butler 
6. Analogy of Religion 
7. Mossner 
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توان به این مینگاهی به این آثار،  باباشد. در بخش پانزده می 1رمختص رسالةدو ها ترین آنه مهمآمده است ک رسالهاز باتلر نیز در 
علم طبیعت ند، که کدر انگلیس یاد می عنوان فیلسوف فقیدبه ،رساله ةدر مقدم، باتلر ازطرز خاصی هیوم بهدیوید رد که بُ حقیقت پی

 هب باب مسئلة باوردر گام بعدی و در واقع در پرتو این کشف، ما موضع دیوید هیوم . درقرار داده است جدیدی ةرا در پای آدمی
 کنیم.عالم پس از مرگ را تعیین می حتمال وجودآتی و ا تیوضع

وید و متأخر دی اولیه ویژه در دهة اخیر به دلیل عدم درک پیوستگی موجود بین آثارالزم به ذکر است که در دورة معاصر و به
اید بگوییم که تر صحبت کنیم بشدت خالی بود. اگر بخواهیم دقیقجای چنین تفسیری در فلسفة این فیلسوف به اب دینهیوم درب

در اختیار  هاآن اطارتب ةنحو وة دیوید هیوم شیاند ةانیگراتعیطب و شکاکانه ةجنب فهم هر دو یبرا را یمتفاوت کشف این ارتباط، شیوة
 هایحاضر از دیدگاه که، تفسیرتوانیم به چند نکتة کوتاه دیگر نیز اشاره کنیم. نخست ایندرباب امتیازات تفسیر خود می .گذاردما می

 ترین عنوان الصاقی به موضع دینی این فیلسوف؛ یعنیدهد تا رایجدیوید هیوم به مخاطبان و خوانندگان این فیلسوف امکان می
ن او درباب دی متأخرو آثار  یومهاولیة دیوید  آثار ینب یگرما دکه، از طریق این تفسیر م اینخداناباوری، از وی سلب شود. دو

شده  رکوبسدر آثار اولیة او یا  ینبه د یومهدیوید  ةعالق تفسیرهای مقرربراساس که یابیم. توضیح اینای نمییجدیوستگی ناپ
تفسیر ما نشان  .کردمی یفاا اَشرا در فلسفه یانقش برجسته ینبود که د یو متأخر آثاردر  تنها واست  یافتهنکه بسط این و یا است
 .تیوم اسهدیوید  ة دینفلسف یرو تأث یشرفتپ یم دربابعظگویی تنها یک وارونه رایج و متعارف یدگاهد ینادهد که می

 دین سایقکتاب  اب خاص طوربه و نید ابعام  طوربهاستقراء احتمال و  دیوید هیوم از بحثالف( تبیین ارتباط 
 باتلر

جوزف باتلر کتاب ، 1۳31در سال خود را منتشر کند؛ یعنی  ةرسالهای اول و دوم که دیوید هیوم کتاباینسه سال قبل از درست 
 خصوصرد بریتانیافلسفی در  مناقشاتدوران اوج  در واقع، این دو اثر منتشر شدند ای کهدوره. ه بودخود را منتشر کرد قیاس دین

 1۳38در سال  0متیو تیندال 3خلقت قدمتت بهیمسیحبا انتشار کتاب  مناقشة خداباوری 2استفانلزلیه  مطابق با گفتةبود.  باوریخدا
 ستافایده بی ،در بهترین حالتوحیانی  کند که دینمی استدالل اثرندال در این تی (.113: 1212)استفان،  رسیدخود  اوج ةنقطبه 

وستی به تعبیر تیندال دین طبیعی که در خیرخواهی و د. کشاندمیفساد طبیعی را که دین حقیقی است به دین  ،و در بدترین حالت
خود  الزامات و وظایفبرای نوع بشر که  همان صورتیآدمی را در پی دارد و بدین ترتیب دقیقاً بهمندی سعادتخالصه شده است، 

هایی موزهآ بنابراین، .ندارد اَعمال آتیثواب و عقاب  اخالقی هم نیازی به پشتیبانی از آموزة، عمل اردنیازی به وحی جهت تعلیم ند
واه، خیرخو  رئوف موجودیعنوان بهرا نه  خداگزار خدا و چو خدمتهستند، بلکه انسان را هم غیرضرورهایی آموزه تنهااز این دست نه

 (.310، 102-101، 122، ۳0: 12۳0)تیندال،  نماینداهریمنی معرفی میظالم و  عنوان موجودیبهتر بیش بلکه
 (. با122: 12۳0)لالند،  در پاسخ به آن منتشر شد های زیادیدفاعیهو داشت  یتأثیر عظیمدر دورة انتشار خود تیندال ب کتا

باتلر در کتاب  ،. برخالف تیندالدریافت کرد دین قیاساعتراض را از سوی باتلر در کتاب  ترینو پیچیدهحال، این اثر تندترین این
در این  دارد.وجود ن آن یتعلیممحتوای وحیانی و  دین بارةدر چیز غیرمعتبر و یا نامعقولیکند که هیچ استدالل میخود  قیاس دین

به  ای که همة ماآدمی در وضعیت آتی و هم بر عالقه عملی بررسی مسئلة سعادت و شقاوت اهمیتکوشد تا هم بر می اثر باتلر
عنی بررسی مسئله، یاین » کند کهبر این اساس، او اظهار می. بررسی مسئلة سعادت و شقاوتمان در وضعیت آتی داریم تأکید نماید

وجود  وضعیت آتیدر  باب وجودماندرتواند میکه  ای استمسئلهترین مهمآدمی در وضعیت آتی، در واقع  مسئلة سعادت و شقاوت
جایی که دین بر وضعیت آتی داللت دارد، هرگونه جسارتی کند که از آنچنین استدالل میباتلر هم (.3: 1002)باتلر،  «باشدداشته 

اساس، مفسرانی بر این  (.383، 2۳2، 121، 100، 33، 32: 1002)باتلر،  ساحت دین استساحت چنین وضعیتی، جسارت به به 
: 1238)براد،  کنندخداپرستی توصیف میبرای  برهان ترینمندترین و شگرفتوان عنوانبهرا باتلر س دین قیا کتاب 2چون برادهم

                                                 
1. Two Brief Dissertations 
2. Leslie Stephen 
3. Christianity as Old as Creation 
4. Matthew Tindal 
5. Broad 



 

 
 صدرمجلس دیمج؛ دیمسعود ام؛ یالزم دهیفر / ...احتمال وجود عالم پس از مرگ و آموزة ثواب و عقاب      

 

 

JPI, 2022; 16 (40): page 365  

365 

بندی رده مدو ةتبدر رستی بایبعد از فلسفة دین دیوید هیوم باتلر جوزف دین  ةاست که فلسف بیان کردهنیز  1هومپنل اخیراً ترنس (.2
رار گرفته قفالسفه  غفلتمورد  که ستا هاسالباتلر  قیاس دینکتاب که کند خاطرنشان میچنین هوم همپنل حال،با این. شود
 هایهمطابق با گفت ،در واقعاند. کرده باتلرجوزف  تر صرف اخالق؛ چرا که فیلسوفان و متألهان توجه و کارمایة خود را بیشاست
ر الهیات د نشدهقرائت کالسیک ةترین رسالبزرگعنوان اکنون بهرغم اهمیت ویژة آن، همباتلر علی قیاس دینکتاب هوم پنل

تر از این بود؛ چرا که در در دوران حیات باتلر متفاوتاحوال بسیار واوضاعباتلر خود در زمان که، . حال آنشودمی بندیردهفلسفی 
این توجه ابلشهرت قرغم علی، اماشد. یمقلمداد  باتلرترین اثر عنوان مهمبهتر بود و این اثر شدهشناخته او بسیار دین قیاسکتاب 

هیوم یک حال، دیوید با این (.0: 1202)پنل هوم،  ه بودجلب کردانتقادی معاصران خود باتلر را به خود  توجهتر کمباتلر  قیاس اثر،
 ت.اسباب استثناء مهم در این 

مهمی را  و نقش برجستهعمدتاً ادعا شده است که این اثر  ،هیومدیوید  برای اندیشةباتلر  دین قیاسکتاب اهمیت خصوص در
ه از یک چرا ک است؛کننده گمراه بسیاردهد که این ادعا، ادعایی حال، مطالعات ما نشان میکند. با ایندر آثار دیوید هیوم ایفا نمی

ان هم خالی از دشواری نیست. اهمیت دهند که این ادعا چندهای مفسران نشان میسو آثار خود دیوید هیوم و از دیگر سو گفته
در . کامالً مشهود است 3نخست کاوشاز های دهم و یازدهم بخش درهم و  2اوشنودهگفتجوزف باتلر هم در قیاس دین کتاب 
 علم یذارگهیپا به شروع که یمتأخر لسوفانیفرا در زمرة  باتلر خاص طوربه خود ةمقدم در ومیهدیوید  کهبینیم نیز می رساله

 حال،با این .است آنریزی پی مشغول رسالهدر  زین ومیهخود دیوید  که طرحیکند ـمعرفی می اندکرده یدیجد بر پایة آدمی طبیعت
را در کتاب زی ت؛داشته اسباتلر اطالع  دین قیاسکتاب از حداقل  رساله اول دو کتاب تکمیل زماندر توان انکار کرد که هیوم نمی
اشاره فعل فعال و منعادات تمایز موجود در شباهت بین کند و به یاد می ة متأخرعنوان فیلسوف برجستباتلر بهاز شخص هیوم دوم 
که هیوم  ودبقرن  الهیاتی مهم یکی از آثارباتلر  دین قیاسکتاب ، چون موسنرمفسرانی هم هایچنین مطابق با گفته. همکندمی

اساس این ادعا این است که  (.111: 1208)موسنر،  او بود مورد احتراماش بسیار هو نویسند ستدانمی جدیتوجه  ةآن را شایست
 هعمدتاً ب چنین موسنرهیوم مشهود است. هم وشنودهایگفتنام در براهین تجربی کلئانتس در باتلر اگرچه بی قیاس دینکتاب 

کند. اشاره می ه بودنوشت ،0مهو هنری؛ یعنی و مربی خود نزدیک به دوست 1۳3۳هیوم در اوایل دسامبر سال دیوید ای که نامه
اره موسنر اش. و نخستین اثر خود را به او نشان دهد مالقات کنددکتر باتلر  باکرده که دوست دارد که در آن هیوم ابراز ای نامه
ترسیده وص معجزات را که میاستدالالت درخصبرخی  که داردهنری هوم اذعان میدر این نامه به  چنینهم هیومکند که می

 که: دهدادامه می مهیواهانت به دین تلقی شوند را در پیوست قرار داده است. در این نامه 
حال راستا است، و من خوشبا نظرات شخص دکتر باتلر موافق و هم های شما کامالًنظرات و اندیشه»

 (.22: 1232)هیوم، « نماییدبا او آشنا مرا شوم که شما می
جهت مالقات با باتلر  اینامهدعوتبه هیوم شناسیم، می 2زکامتر با نام لُرد پس از خواندن این نامه، هنری هوم، که او را بیش

 1۳3۳ آوریل سال دراتفاقات، این  تمامدر لندن حضور نداشت. چند ماه قبل از رفت، باتلر باتلر به دیدار که هیوم داد، اما در زمانی
 باتلر ةفلسف هب عالقة بسیار کامز ةدهندنشانامر این  با او بحث کرده بود. دین قیاسکتاب و در مورد  ه بودمالقات کردبا باتلر  کامز
 بیراین تعجبنابکند، هیوم همین عالقة شدید کامز به فلسفة باتلر را به اشتراک گذاشت، طور که موسنر خاطرنشان میهمان. است

: 1232)هیوم،  که آمادة انتشار کرده بود جویا شود رسالهنویس پیشهیوم تمایل داشته باشد تا عقیدة دکتر باتلر را درباب که ندارد 
22.)  

عنی در ی در این زمان؛ این است که او به کامز نوشته است نتیجه بگیریم هیومکه دیوید  ایاز نامه یمتوانمیما  چه کهتمام آن
رؤیت  قابل رسالهکه این بخش اکنون در و این است داشتهرا در دست  معجزات بابدر خود بحث از هیاول یسینوشیپ، 1۳3۳سال 

 رسالهازی سبعد از دیدار با باتلر و آمادهزمانی  ةمطمئناً هیوم در فاصل حال،با این منتقل شده است. کاوش دهم قسمت نیست و به
هیوم  کههایی قولنقل بینیم که اکثربه همین دلیل می بُزدلی خود داشته است و غلبه بر ترس وبرای  زیادیبرای انتشار فرصت 

                                                 
1. Terence Penelhum 
2. Dialogues Concerning Natural Religion 

3. First Enquiry 

4. Henry Home 

5. Lord Kames 
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دو ، 1۳32در سال شده ؛ یعنی نسخة منتشررسالهدر  اند.شدهاحیاء  رسالهدوباره در  حذف کند رسالهاز  1۳3۳ دسامبر در داشت قصد
م و های پنج؛ یعنی همان قسمتاختصاص یافته استفردی و هویت بودن نفس غیرمادیل به موضوعات اوکتاب کامل از بخش 

 نامادی، بسیط جوهری نفسکند تا ادعا کند که زیادی را مطرح می براهینهیوم ها در این بخشکتاب اول.  ششم از بخش چهارم
 مطمئناً ،است ارائه شده 1فردیت یهودرباب عنوان اش تحتگونه که در مقالهباتلر در این زمینه، همان براهیناست.  ناپذیرو تقسیم

رگونه محتوای فاقد ه این گفتة مفسران که آثار دیوید هیومبنابراین، . است بوده برجسته ومیههای تیرنشانه نیب در نهیزم نیا در
  تواند باعث اهانت به دین شود خالی از دشواری نیست.میکه ای دینیغیر

، کهباشد. نخست اینآوریم به این شرح میدست میبه 1۳3۳ سال دسامبر در ومیهدیوید  ةنام نتایجی که از اهمیت ،در مجموع
فاقد  رسالهیژه وآثار دیوید هیوم و به کند کهمیاین نامه اثبات که  متصور کنی اشتباه است که، دادیمتوضیح نیز طور که قبالً همان

یوید فهرست آثار د به گذرا نگاه کی یحت رایزت؛ اس نادرست ادعا نیا که دیدیم ما .تاس توجهیغیردینی قابلهرگونه محتوای 
ه ، البته در قالب همان براهینی کدارد وجود نامیرایی نفس یبرا مابعدالطبیعی براهین به اساسی یاحمله که دهدیم نشانهیوم 

 تدالل پیشینی رااس طور مستقیمبرهانی بهاستدالل  از ومیهدیوید  نقد ن،یا از فراتر. است پیش بُرده قیاس دیندر کتاب  قبالً باتلر
 فاعد آن از برجسته طوربهبرای اثبات وجود خدا  هجدهم قرن نخست ةمین در روانشیپ و کالرک ساموئل که سازدیم اعتباریب

یوید د منددینی نظاممقاصد غیر ةهنددنکه نشا ارجاع دادتوان مینیز مشابه دیگر را  هایقولنقلها و بسیاری از بخش. نداهکرد
 این است که هم ما و هم خوانندة یریمگب یمتوانمیتمامی این موارد از ای که هستند. نتیجه رساله ویژهش و بهل آثارهیوم در طو

 یند اسیق اب خاص طوربه ای و نید ابعام  طوربهاستقراء احتمال و  دیوید هیوم از بحثکه اینفرض برای دلیلی ما هر دو هیچ 
این نکته اید باستقراء ما هیوم در مورد احتمال و ز بحث دیوید ا ی بسندهتفسیربر این اساس، برای ارائة . نامرتبط است نداریم باتلر

 .واره در ذهن خود داشته باشیمرا هم
شکار و مبرهن آ بوده،کوتاهی که بین انتشار این دو اثر نسبتاً زمانی  ةباتوجه به فاصلکند که  استدالل است ممکن مخاطب ما

ین امر نخست در پاسخ به اداشته باشد. باتلر را  دین قیاسکتاب  به ی اساسیپاسخ ةکافی برای تهی مجالهیوم دیوید نیست که 
ته است. باتلر داش دین قیاسزیادی برای طرح پاسخ به  مجال رسالههیوم قبل از انتشار بهتر است مخاطب توجه داشته باشد که 

 به انگلستان 1۳3۳ سال محض بازگشت در سپتامبربه حداقل باتلر قیاسکند هیوم در مورد می خاطر نشان موسنره طور کهمان
اطالع یافته است،  دین قیاساز وجود کتاب  زمان زودتر از اینبه فرض که هیوم  (.111: 1208)مونسر،  باید چیزهایی شنیده باشد

ود و هم اثر خ پیش از چاپاستقراء را احتمال و مسئلة  تا اندیشة خود درباب شتبیش از یک سال فرصت داصورت هیوم در این
یوم از وجود دارد که ه ایگواهیاین است که آیا  دپرسبهتر است مخاطب از مؤلف بکه  پرسشی ،. بنابراینهم اثر باتلر بسط دهد

 ست یا خیر؟ااستفاده کرده  قیاس دینکتاب  اصلیکرد برای پاسخ مستقیم به برهان کار می رسالهبر روی  کهزمانیمجال در این 
اص خ براهین ما نیاز داریماین سؤال  . برای پاسخ بهاستقراء(موضوع احتمال و  تأمالت و مالحظات خود درباباستفاده از  )یعنی

 ه نمایان سازیم.های موجود را برای خوانندو شباهت بررسی کنیم را با دقت فیلسوفهر دو 

 استقراء احتمال و  دیوید هیوم از بحثهای باتلری ب( رگه
آموزة ویژه هبوحیانی و  دین تعالیماست که  امر دادن ایننشاندین  قیاساصلی باتلر در هدف در ابتدای بحث خود اشاره کردیم که 

 خدا یخالقا حکومت از ما ةتجربکند که چنین ادعا میاَعمال، بسیار سازگار با تعالیم دین طبیعی است. باتلر هم آتیثواب و عقاب 
ی گوپاسخ دهدیانی تعلیم میوحمعموالً دین  کههمان طریقی  بهما  یقو احتمالوضعیت آتی به  درنشان از این دارد که  عالم نیا در

 چیه ما هک ی؛ یعنی عالمیبعد عالم درچیزی چه که دیگویم ما بهیی مانراه عنوانبه خدا یاخالق حکومت، یعنی .میباش اَعمال خود
 ما است. انتظار ی درمنطق طوربه ،میندار آن از یاتجربه

ثواب  ةآموز بابردواقعاً قطعی و یقینی  یعمل اثباتیک  ساختنمبرهن یبرا که کندیم آغاز نکته نیابیان  با را دین اسیق باتلر
 دین یاسق ةمقدم .کرد خواهد هیتکبرهانی تکیه کند به احتمال و استدالل احتمالی  استدالل که بهجای اینو عقاب آتی اَعمال به

موجودات  یبرا کهد کنباتلر بیان می. است تکیه کرده است اختصاص یافته آنر ب باتلر که یاحتمال استدالل روش فیتوص بهعمدتاً 
 ضوعمو با ارتباط درخود  مختلف قولین نقلچند درهم  ومیهدیوید  که یعبارتـمای بسیار خوب زندگی است ناحتمال راه آدمی
؛ چرا که میکن هیکت خود ةگذشت اتیتجرب رب دیبا میدار انتظار ندهیآ در چهآن نییتع یبراکند. بنابر گفتة باتلر بیان می ءاستقرا

                                                 
1. of the personal identity 
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ین امر خود و ا افتاد خواهدکه اتفاق این او ی افتاده اتفاق یدادیرو که میکنمی فرض میپنداریم درست احتماالً را یزیچ کههنگامی
چنین . او هماست وستهیپ وقوع بهدر گذشته  کهایم قبالً دیده ما که یگرید دادیرو بهآن رویداد  تهاشبتوجه ذهن است به  نتیجة

قایق حیکی از باتلر  ایه. بنابراین، مطابق با گفتهاستمنصفانه و قطعی  ،طبیعیگری بسیار استداللاین روش کلی کند که بیان می
میت اعتبار و اهدر کنیم و به استدالل احتمالی تکیه می ة خودروزمر عملیاست که ما برای اهداف این  آدمیزندگی  ناپذیرانکار

  (. 200، 1-0 :1002اتلر، ب) دهیمخرج نمیتردیدی بهاستدالل  شکل ازکلی این 
 باتلر ،دآیمیان میبه  یحیمس نید یادعاها از و پشتیبانی تیحما یبرا استدالل روش نیا یریکارگبه از صحبتکه زمانی

 :کهسازد یم روشن
که  مینک فرض دیبا ما: دارند هیتک آن بر یاحتمال یهااستدالل ةهم کهاست  بنیادین فرض کاین امر ی»

بر این  فرضعبارت دیگر، به. .. افتی دنخواه ادامه میکنیم تجربه که طورهمان ،نظر همه ازتمام امور، 
 فرض بود خواهد نامعقول تینهایبو  است مرتبط نده،یآ و ،حال گذشته، با یحد تاامور  چرخة که است
 بود، ونهگنیا اگر. باشد وستهیناپ م،یکنیم مشاهده که ییهاقاعده و نظم به باتوجه عتیطبکه چرخة این

همانندی  و تجربه براساس که یانتظارات یبرا ایعقالنی و اعتمادقابل یمبنا ونهگ چیه طور واضح،پس، به
 .(131: 1002باتلر، ) «داشت نخواهد وجود میکنیم جادیا

ة روزمر یدگزن در ما کهتکیه دارد  یاصول همانبر  در واقعقیاس دین کتاب  درباتلر  استدالل روشقول فوق پیداست که از نقل
 دیورشخ فرداکه آیا این او ی خواهد کرد؟ حفظ را ما یزندگ میخوریم که ییغذا ایآ میپرسیمکه یوقتمثالً  گیریم،کار میبه خود

چنین استدالل کرد، های وضعیت آتی این توان دربارة رویداداما سؤال این است که آیا می ؛(0، 2: 1002باتلر، ) خواهد کرد؟ طلوع
عالم  نشدةشدة این عالم و آتی مشاهدهروبرو هستیم؛ یعنی آتی مشاهده متفاوت کامالً تیآ دو جا باکه ما در اینباتوجه به این

در  وستهیپ عالم نیا درامور  چرخة با که است( F) آتی به مربوطکه  یمعمول ییاستقرا استداللتر، عبارت بهتر و دقیقبعدی؟. به
 با زین( *F) تیآ تیوضع که کند فرض دیباکه  ینید ییاستقرا استدالل( و فردا دیخورش طلوع مثال عنوانبه) شودنظر گرفته می

شود که فرض می میکنیم مشاهدهآن را  ما که طورهمان عتیطب یعادچرخة ، یعنی (.P) است وستهیپ جهان نیا در ما ةتجرب
مین دوامر در واقع این  .میده قرار آن براساسآتی را  تیوضع در آتی یزندگ بارةدر خود انتظارات که باشد یاعتمادقابل یمانراه

این تضادها در تمامی  .(21: 1202)پنل هوم،  باشداست که اصلی بسیار ضروری و حیاتی می دین قیاسکتاب در ر باتلروش اصل 
 .زیر برای خواننده قابل رؤیت استشکل 

 استدالل استقرائی معمولی و استدالل استقرائی دینتضاد بین 

 

است استنباط  Pیا پیوسته با نواخت کی Fکه   Uبراساس فرض F تا P ، ما از(I)ی معمول ءباتلر، در استقراالگوی  مطابق با
. میکنیم استنباط است P با وستهیپ ای نواختکی *F که( *U) فرض اساسبر *F تا P از ما ،(*I) ینید استقراء در کنیم.می

 و معتبرمیزان  کی به *I و I های استداللیفرض کلی است که الگو نیا قیاس دین کتاب در باتلر خط برهانی کل یاصل محور
یک الگوی  Iفرض کنید . است نیچن زین *Uبنابراین،  پس ،باشد استدالل قبولقابل اصل کی U اگر و هستند اعتمادقابل
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شقاوت و سعادت  بارةدر انتظارات *Iکه نداریم زمانی *Iدر  تردید یبرا یلیدل چیهما  ـیزندگ یمانراهاست ـاعتماد استداللی قابل
 .دهدرا شکل می *F در ما

 دنسازیم قادر راها ما این الگو که میکنیم مشاهده را یخاص یالگوها ای هاقاعده ما یمعمول هر دوی استقراء دینی و مورد رد
 که میشویم متوجه یوقت مثال، عنوانبه. میکن جادیا ،(*F/F) ؛ یعنینشدهمشاهدهشده و آتی را درباب آتی مشاهده ییباورها تا

xs و ys در  چهآن ی را بر این اساس دربابانتظار ( پس ماشب از بعد روزآمدن  مثال عنوانبه) شوندیم تجربه باهم منظم طوربه
 از یدادیرو میباش داشته انتظار که استمعقول  م،یدار را x نوع از یدادیرو ةتجرب یوقت. دهیماتفاق خواهد افتاد تشکیل می آتی
 ای یکردنباورنکه چیز  دهد نشان تاکند می استفاده استدالل روش نیا از باتلر دین، قیاسکتاب در آن خواهد آمد.  دنبالبه  y نوع

 وجود ییخدا که ردیپذیمخداباور  که جاآن از .ندارد وجودثواب و عقاب آتی اَعمال  ةآموز به باتوجه وحیانی نید تعالیم در ناممکنی
 داتتمهی و الگوها با یحیمس کل طرح که داد نشان بتوان اگر که شودیم جهینت است، عالم نیا یاخالق حاکم و خالق که دارد

 تریطرح بزرگ به دیترد یبرا یلیدل چیه، شباهت دارد، پس  Pکنیم؛ یعنی دراموری که ما در حال حاضر در این عالم مشاهده می
 هادیاین امور پیشن که میباش داشته انتظار دیبا ما واقع درـ ندارد وجود شودمی شنهادیپ ما به وحیانی نید توسط کهاموری  از

 ربراب در یمشکل چیهمتضمن  آدمیاز زندگی  کوچکطرح  نیا اگرکند که باتلر بیان می .(2: 1002باتلر، ) باشد داشته تیواقع
 تضادی چیهپس  ،باشد سازگار امر نیا با دیگویم ما به مقدس کتاب که اموری تربزرگ اریبس طرح و نباشد خدا یاخالق حکومت

 .(2۳0، 132-102: 1002باتلر، ) ندارد وجودیا مشکالتی برای طرح دوم که ما در طرح نخست نیافتیم  هاآن نیب
 کندیم استداللنخست، او  ةدر مرحل (.0: بخش 1202)پنل هوم،  کند نسبتاً ساده هستندها تکیه میباتلر به آنهایی که شباهت

: 1002 )باتلر، داللت دارد او قوای تمام و زنده عامل ینابود بر یجسمان مرگ میکن فرض که ندارد وجود تجربه درمبنایی  چیه که
 ودخ یزندگ قوای تمام از فرد که دهدینم نشانامر  نیا اما کند، دور ما نظر از را شخص کی است ممکن مرگ ،عکسالب .(1۳-11

 :که کنیممیطبیعت ما مشاهده چرخة در  .(20-22: 1002 باتلر،) است شده محروم
که زندگی ما در زندگی دیگری جریان  ایگونهبه، دهدعظیمی روی میانگیز و تغییرات بسیار شگفت»

از آن وجود دارد که نشان هایی و بر این مبنا نمونه، آیددر میصورت دیگری و عمل بهیابد و ادراک می
 .(1۳: 1002باتلر، « )خواهد بود یصورتطبیعت ما به چه دارد که

 در قبالً ام که است یراتییتغنوعی از  هیشبدرست  اتی که در عالم بعدی روی خواهد دادرییتغدهد که قول فوق نشان مینقل
 ن،یبنابرا- شودیم پروانهیک  به لیتبد ابریشمکرمیک  او ی شودیم بالغ نیجنیک  مینیبیم کهزمانی ایم،کرده مشاهده عالم نیا

 .ندارد وجودناممکن و یا نامعتبری دربارة این ادعاها  زیچچیه

 داشته تظاران که استمعقول  ایآ میبپرس است ممکن آتی، تیوضع در یزندگ یعنبه فرض که زندگی پس از مرگ وجود دارد؛ ی
 کومتحبداهت  که استمدعی  باتلرشد؟.  میخواه مجازات اخواهیم دید و ی پاداش یزندگ نیا در سلوکمان خاطر به ندهیآ در میباش

 که میکنیم مشاهده عالم نیا یاساس قانون در ما .است محتمل اریبس امر نیا که دهدیم نشان اسیق به عالم نیا در خدا یاخالق
 .است بد ای خوب سلوک یمدهاآیپ یکل طوربه سعادت و شقاوت

د ایجا در آیندهمان در مورد اعمال و رفتارای را در ما نگرانی. امری که ..اخالقی پذیرفته شده است،  صورتبه امر اکنون این
 (.132: 1002)باتلر،  شخص خواهد بودعمال و رفتار خود مطابق با اَوضعیت آتی بختی هر کس در نیکسعادت و . .. .کندمی

 .ی داردوجوانن و یکودک دوراننسبت به  یسالبزرگای است که دورة رابطه هیشب ی درستزندگ نیا در آتی تیوضع با ما ةرابط
 یطراح ما یاخالق شرفتیپ و بهبود یبرا کهاست  یمکتبچون درست هم و یبعد یزندگ یبرا ای استیآمادگ یزندگ نیادر واقع 

 ما به یزندگ نیا در که هاییمجال از چگونهما  که دارد یبستگامر  نیا به آتی دقیقاً تیوضع در ما شقاوتیا  سعادت. است شده
 شقاوتیا  و سعادت بر اشی زندگیبعد مراحل در کودک ماتیتصم و هاانتخاب که یروش همان به ، دقیقاًمیکن استفاده شودیم داده

 هامجازات و هاپاداش آتی تیوضعپس، بنابر بیانات باتلر  (.108: 1002)باتلر،  گذاردیم ریتأثاش سالیهمان کودک در دورة بزرگ
م، البته عال نیا یکنون یاساس قانوندر شباهت با  را آنوضعیتی است که دالیل بسیاری بر وجود آن وجود دارد، البته اگر که 

 ، بررسی نماییم.میکنمی تجربهطوری که مشاهده و به
 کند که: می بیان این نکته آغاز با کار خود را 1ای دربارة طبیعت آدمیای از رسالهخالصه هیوم در

                                                 
1. An Abstract of A Treatise of Human Nature 
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 یرگیفهم در شکل یکردهاعملو  هایکه کارگریاست[ که زمان نیمتداول، ]ا یمنطقهای نظام نقص» 
 یارهایعم ریاحتماالت، و ساکه مربوط به ی، اما هنگامکنندگویی میبسیار پُر دهندیم حتوضی را هااثبات

که  یفلسف هاینظرورزیدر  یاست، و حت متکی هاکامالً بر آن آدمی نشو کُ یهستند که زندگ یشواهد
 (.100: 1230)هیوم، « کنندگویی میلُب اریما هستند بس یمانراه

که او قصد دارد بسیار ملموس است و این 2شمالبران و 1الکی چون لسوفانیف درکند که این نقص دیوید هیوم در ادامه بیان می
 اماآورد، ی به میان نمینام باتلر ازین زمینه ا در ومیه گرچها (.101-10۳: 1230)هیوم،  تا درمانی برای این نقص تدارک ببیند

یوم ه رایز ؛است داشته ذهن درهیوم در این زمینه نام او را  که است یمتفکران ةجمل از باتلر دهدیم نشان که دارد وجود شواهدی
وم، )هی کندیم استفاده خالصه یبعد قولنقل در هم و قولنقل نیا در هم «است یزندگ یماهنرا احتمال» که عبارت نیا ازخود 

  (.132، 3: 1002)باتلر،  باتلر آمده است قیاس دینة کتاب مقدم مستقیماً ازین عبارت (. ا122: 1230
نی تبیی تدارکش را دارد تهیة قصددرمانی که او  که دهدیمنشان ای دربارة طبیعت آدمی رسالهای از خالصه در ومیه اظهارات

 ندک تهیه را یزیچ قصد دارد احتمال هایخود در بنیان یجووجست در ومیه. در واقع دیوید است یاحتمال استدالل هایاز بنیان
ود باتلر در این کتاب خ. بیندکند اما درمانی برای آن تدارک نمیمیطور صریح آن را تصدیق به خود قیاس دین ةمقدم در باتلر که

  :کند کهبیان می
این ]امر[ بر عهدة منطق است؛  .،.نیست . احتمال معیار و بنیان، ت،یماه بابدر ترشیب کاوش من طرح»

 (.0 :1002)باتلر،  «طور کامل مورد بررسی و تفحص قرار نگرفته استای که هنوز هم بهمسئله
ری گاستداللاین روش کلی سازد که هنوز هم که پیش از این نیز اشاره کردیم، باتلر روشن می، چنانشکاف نیا رغمعلی

(. 0: 1002ر، )باتل که فردا خورشید طلوع خواهد کرد تردیدی ندارددربارة این کسچرا که هیچ؛ استمنصفانه و قطعی  ،طبیعیبسیار 
کند که با بیان جوزف اشاره می 3ای از یک انسان شریف به دوست خود در ادینبورگنامهو  کاوش نخست، رسالهکتاب اول هیوم در 

: 121۳؛ 22-21: 2888؛ 120: 12۳0)هیوم،  ندارد که فردا خورشید طلوع خواهد کرد تردیدیدر عمل  یکه کسباتلر موافق است 
22.) 

 ،گذاردیم ارکنآن را  صراحتاً باتلر و کندیم مطرح هیوم که یموضوع. ن کندنگراهیوم را دلای نیست که ، این مسئلهحالبا این
 ینواختکی اصل باتلر که دانستیم کردیم مطرح را موضوع نیاکه هیوم زمانی. است یاحتمال استدالل نایبن پرسش درخصوص

 حال .است کرده عنوان هامجازات و هاپاداش آتی تیوضعی احتمال وجود درخصوص خود تاستدالالة هم عنوان پایةبه را عتیطب
ص داده رو را به تبیین این مسئله اختصاباب این مسئله باشد. مؤلف قسمت پیشهیوم درخواننده ممکن است جویای موضع دیوید 

 است.

مسئلة  بابدراین فیلسوف  یهادگاهیدی و تبیین ارتباط احتمال استدالل نایبنباب هیوم درج( موضع دیوید 
ا هعالم پس از مرگ و تبیین اهمیت غیردینی این دیدگاه حتمال وجودآتی و ا تیوضع به با مسئلة باور استقراء

 برای دین طبیعی
 یدهایتردای سلبی است، که مرحله ة نخستمرحل. مرحلة مهم از برهان استاستدالل احتمالی شامل دو  دیوید هیوم ازبحث 
تبیین  دوم ةمرحل و، دهدیم ارائه شودیی در نظر گرفته میاستقرا استنباط عنوان بنیانبه که را عقل بابدردیوید هیوم  ةشکاکان

 تاب اولبخش سوم ک قسمت ششمطور که هیوم در همان استقراء ئلة. مسدهدیم ارائه بنیان را نیا ازهیوم  ةانیگراایجابی طبیعت
 بر ییتقرااس یهااستدالل تماممطابق با گفتة باتلر . است ایدو مرحلهبرهان  نیا از مرحله نیاول یبنا سنگ ،کندمطرح می رساله

 میدهیم انجام ما که ییهااستنباط براساس این تبیین،. *U ای U در یعن؛ یاست نواختکی عتیطبچرخة  که بود استوار فرض نیا
 ییباورها به تا میکنیم هیتک گام ای واسطه عنوانبه ینواختکی اصل بر ما آن موجب به که کنندمی استدالل ندیفرآبه  متعهد را ما
ایم که مثالً که، ما دیدهتر، نخست اینبیان بهتر و دقیق به .*F ای F تا P از یعندست یابیم؛ ی میدار انتظار آتی در چهآن مورد در

خواهد بود. سوم  (P) گذشتهشبیه  (*F / F)که، آتی دوم این .اندآمده  yرویدادهایهمیشه گذشته   xبه دنبال رویدادهای

                                                 
1. Locke 

2. Malebranche 

3. A Letter from a Gentleman to his friend in Edinburgh 
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. وجود داردx که، رویداد دو(. چهارم اینبه  یکاز ل آن خواهد آمد. )دنبابه  y ، پس رویدادوجود داشته باشدx  رویداداگر که، این
 وجود خواهد داشت. آتیدر y  بنابراین رویداد که،اینپنجم 

 میهست رویدادهایی نگراندل ما ی،معمول ییاستقرا استنتاج مورد در. آوردبار میبه را (*U / U) نواختیفرض دوم اصل یک
 ما دینی، ییاستقرا استنتاج مورد در (.کندیم طلوع فردا دیخورش=  y مثال عنوانبه) خواهند داد عالم روی نیا در آتی در که
. ن(مانگناها یبرا جهنم در مجازات=  y مثال عنوانبه) روی خواهند داد آتی تیوضع در آتی در که میهست ییدادهایرو نگراندل

که تفاوتی بین این دو بدون این *Uو  Uرا برای ارجاع به  نواختییعنی اصل یکرا؛ دوم  فرضباتلر ذکر کردیم، طور که همان
 دوم فرض به گذشته، اتیتجرب براساس آتی، خصوصدر ما انتظارات و باورها گیرد. مطابق با این تبیین تمامیقائل شود در نظر می

 ما استدالل در یلپُ عنوانبه ینواختکی اصلیعنی، براساس تبیین باتلر  .است ناموجه ما استدالل صورتنیا ریغ در، دارد یبستگ
 نیا .میکن یریگجهینت میاکرده تجربه چهآن براساس میانکرده تجربه چهآن مورد در تا دهدیم را امکان نیا ما بهرود و کار میبه

یم و چه توجه داشته باش یمعمول استقراء به ما ، چهشودیم ارائه یاحتمال استدالل یهارهیزنج تمام در ازین مورد وندیپ عنوانبه اصل
 قادرکه ما نخواهد شد و این جادیادر ما  باور مرتبطی چیه این پُل بدونباتلر معتقد است که  .میباش داشته توجه ینید به استقراء

اتلر بر دوش ای که بتواند از پس وظیفهنمی لپُ نیا که دهدیم نشان ومیه ةشکاکان برهان .میکن استدالل طریقمان را بود مینخواه
 آن نهاده برآید.

ه کند، بر پایة هیچ برهانی بنا نشدنواخت عمل میطور یکچرخة طبیعت همواره به این گزاره؛ یعنی گزارة است که مدعیهیوم  
 یهیدب باید خود یا برهانی باشد و یا احتمالی باشد.کند و پشتیبانی حمایت فرض این  از که برهانیهر دارد که اذعان می. او است
توانیم تغییری را در چرخة طبیعت کم میدستِ ما رایز ؛دنندار وجود گزاره نیا از تیحما یبراای برهانی لاستدال چیه که است

اگر ما حال  (.02: 12۳0؛ 32: 2888هیوم، ) کند که چنان تغییری مطلقاً ناممکن نیستنحو بسنده اثبات میتصور کنیم و این امر به
ایم و ا داشتههای از آنهایی که تجربهکه شباهتی میان آن قسم از متعلق نشان دهیمتا  کنیمه مییاحتمالی تک برهانبه یک تنها 

مشکل ال، ح. با اینباید خود براساس تجربه باشد برهانپس این ایم وجود دارد، ها نداشتهای از آنهایی که تجربهآن دسته از متعلق
ای جربههایی است که تبر فرض وجود شباهت میان آن قسم از متعلقهایی از این سنخ خود مبتنیگریجاست که تمام استداللاین

مال تواند از احتفرض نمیایم و به همین دلیل این پیشها نداشتهآنای از هایی که تجربهایم و آن دسته از متعلقها داشتهاز آن
 گردد:مینکته بازبه این کاوش  و خالصههیوم در  (.28: 12۳0)هیوم،  نشأت بگیرد

 ندهیثابت کند که آ یاحتمالاستدالل  چی[ نتوانست با هیکنم که ]آدمینه، من فراتر خواهم رفت، و ادعا م»
و  ندهیآ نیانطباق ب نیفرض استوارند، که ااین بر  یاحتمال استدالالت یمطابق گذشته باشد. تمام دیبا

واند امر واقع است، و اگر بت کیانطباق  نیتواند آن را اثبات کند. ایهرگز نم نیو بنابرا گذشته وجود دارد،
 یبرا یزیتواند اثبات چیما در گذشته م ة. اما تجربردیپذیتجربه را نمطریق جز از  یاثبات چی، هثابت شود

تواند یاست که نم یانکته نیا نیها وجود دارد. بنابراآن نیب یشباهت کهنیباشد، اما با فرض ا ندهیآ
: 1230؛ 32-30: 2888)هیوم، « میدانیمقطعی و مسلم  یو ما آن را بدون اثبات رد،یبپذ ار یوجه اثباتچیهبه

122-121.)  

ا مه خواهد بود، اگذشت یندیشیم که آینده در راستایااگرچه این یک راه بسیار آسان برای ما است که ببنابر گفتة دیوید هیوم 
ی باور چیه میتوانستینم ما بود ما انتظارات بنیان عقل گرا (.122: 1230هیوم، ) طور ادامه دهدابد همینبه تا  نخواهد بودذهن قادر 

 تشکیل دهیم. بارة چرخة رویدادهای آتیدر یانتظارهیچ  ای و
طور واره بهدرخصوص این فرض که چرخة طبیعت هم هیومدیوید  شکاکانة حال مخاطب ممکن است بپرسد که برهان

 اتلر باتوجهب در پاسخ باید بگوییم که مطابق با گفتة ؟دارد دین قیاس کتاب درر باتل برهان با ارتباطی چهکند نواخت عمل مییک
 تیوضع در یمانزندگ خصوصدرکه  تیانتظاراکه ما به بررسی مسئلة سعادت و شقاوتمان در وضعیت آتی داریم و نیز ایعالقه به

 چهآنه راهمبه ماستمنظر  از خارج که را چهآن دیبا ما بیترت نیا به ،یابیممیانة یک طرح می دربه اصطالح،  را خود ماآتی داریم، 
 یریپذبیآس عتیطب ینواختکی اصل خصوصدر ومیه نقددر واقع،  (.131: 1020)باتلر،  میکن قضاوتکه در درونش وجود دارد 

 یدین ییاستقرا را درباب براهین یمضاعف ضعف، تحلیل هیوم یعنی .دهدیم نشانسازی دارد برهان که این نحوة را یخاص
نیز   *U بلکه برایU  تنها براینهنیاز دارد تا یک برهان باتلر  کردیم،طور که اشاره . همانکندمطرح می آتی تیوضع خصوصدر

آتی باید  وضعیت چه او در ذهن دارد این است که زندگی در، آنباشدگذشته سازگار  ید باگوید آینده باکه باتلر می. زمانیارائه دهد
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 ین زندگیما در ا ةتجرب صورتدر غیر این کنیم،میطور که ما آن را تجربه همان، البته باشد عالممشابه با زندگی ما در این نسبتاً 
ن تعدادی کردجا ارائهاصلی موجود در این مشکلکار رود. بنابراین، وضعیت آتی بهمایی برای زندگی ما در نعنوان راهتواند بهنمی

 در النیعق بنیان گونهچیه قادر نیستیم تنهانه ما که دهدیم نشان ومیه شکاکانة چالش باشد.میدر حمایت از این ادعا  برهان
 یزندگ نیار د آتی که میده ارائه یترپاافتادهشیپ یادعا از تیحما یبرا برهانی میتوانینمحتی  بلکه م،یده ارائه ادعا نیا از تیحما
 خود انتقادیودخبه ،بنابراین .(دیخورش طلوع مورد در یمعمول ییاستقرا یهااستنباط مورد در مثال عنوانبه) بود خواهد گذشته هیشب

ین خاص براه یریپذبیآس به را اییجد توجه بود خواهد گذشته هیشب آتی کهخصوص این فرض ما در ومیهدیوید  شکاکانة
 .کندیم جلب برداز سنخی که باتلر پیش می استقرایی دینی

چالش به بدون ،*U هیعل ماًیمستق را خود گراییشک ومیهدیوید  چراپس  کهبپرسد  است ممکن حال اگر چنین است، خواننده
ما نیز باید  3و پُل راسل 2اسمیت، کمپ1چون جان پسمرصدا با مفسرانی هم. در پاسخ به این امر همنداد قرار هدف ،U دنیکش

 نهو  باشد یدین کردن استقراءاعتباریب او خاص هدفکه  اگربهتر بود که دیوید هیوم بدین طریق عمل کند،  مطمئناًبگوییم که 
 ةملحبینیم که های شما درست، اما ما میتردیدهای شکاکانه دربارة تمامی استقراءها. حال مخاطب ممکن است بگوید که گفته

از  محدود ینیدغیر اهداف یبرااین نتایج  که رسدای میدارد به نتایج شکاکانه عتیطب ینواختکی اصل به ومیهدیوید  ةشکاکان
نهایت وید هیوم دردی انةشکاک تر، برهانعبارتی بهتر و دقیقبه .است گستردهو بسیار  اریبساکنون شرحش را دادید نوعی که شما هم

 ءاستقرا داللاست اصالً که ییجاآن از. ندستین هیتوجقابل ما یاحتمال یهااستدالل از کی چیه کهشود منتهی می جهینت نیا بهامر 
فاقد هرگونه توجیه U فرض کنید که ، یعنی. است یکلانة شکاک مشکل نیا از نمونه کی تنها نیا رد،یگیمن قرار توجه مورد دینی

گرایی دیوید هیوم حاکی از این شکوجود ندارد.  *Fیا و   Fتا  Pاز لدالای برای استگونه پایههیچ صورتدر اینعقالنی است، 
دیوید  یینها ضعموبینیم که بر این اساس، می. هستند بنیانی در عقلاساس و بدون بیهایی از این سنخ امر است که تمام استنباط

 و جربهت براساس استدالل یبرا تالش از را ما که یموضعی باشد، فراطگرایی اشک تواند نوعیمی استقراء باب موضوعدر ومیه
 (.210-212: 12۳0)هیوم،  کندیم دیناام مشاهده

دیوید  برهان ة نخستمرحلدر پاسخ به این خط استدالل باید بگوییم که عادالنه نیست که مخاطب تمام توجه خود را صرف 
 از باتلر فاعدکردن اعتبارو بی آتی تیوضع آموزة کردناعتباریقصد بکند. این درست است که اگر هیوم استدالل احتمالی  هیوم از

داد که می بایست نشاناستقراء دینی می و معمولی ءاستقرا نیبشدن باید با تمایز قائل داشتمی راثواب و عقاب آتی اَعمال  آموزة
ونه نیست. و این گکه اولین نوع استقراء؛ یعنی استقراء معمولی اینپذیر است، در حالیدومین نوع استقراء؛ یعنی استقراء دینی آسیب

ا نباید رود. امکار نمیبرای تحقق این هدف بهطبیعت  ینواختاصل یکصوص خهیوم دردیوید  شکاکانة درست است که براهین
را  کرداین عمله، است که گرایانطبیعت ةمرحل مرحلة دوم برهان دیوید هیوم را از خاطر ببریم؛ چرا که مرحلة دوم برهان؛ یعنی

 هد.دانجام می
 ةدرباراسمیت ون کمپگرایی چفیلسوفان طبیعت تبیین از که است نیافوق  ریتفس یاصلایراد گزین ما، در واقع بنابر تبیین جای

 ومیه که ستا درست .کندیم یوشپچشمدر فلسفة دیوید هیوم  لیتخ کردهایها و عملکارگری در یاحتمال استدالل یعیطب یمبان
 در این این ادعا که هیوم ما را درست اما باشد، تجربه براساس ما یهااستنباط بنیان تواندینم عقل که رسدیم یمنف ةجینت نیا به

ازوکارها تا س دارد قصد واضحبسیار  طوربهبینیم که دیوید هیوم در آثار خود کند ادعای درستی نیست؛ چرا که ما مینقطه رها می
 هاآن به کامالً شرب یزندگ که را ییهااستنباط انواع تا دنسازیم قادر را ماها این مکانیسم که کند فیتوصرا  یمفصل یهاسمیمکانو 

 در و دکننرا ایجاد می باور که هستند همان سازوکارهایی دارد، توجه هاآن بههیوم  که ییسازوکارها .میکن میترس را است متکی
ورت صطور طبیعی و بهکه ذهن انسان به هیوم معتقد است .کنندیم تیهدا را ما سلوک و گیرندکار میبه را ما انفعاالت جهینت
طلوع خواهد  فردا که خورشیدل اینعنوان مثابه) دهدمربوط به آینده را شکل میباورهای براساس تجربیات گذشته  ناپذیریجتنابا

خود  ایدر مرحلة اول از برهان دو مرحله هیومای است که شکاکانهتردیدهای مصون از  های استقرایی ماتا این حد استنباطو د( کر
  (.212-2۳3، 103: 12۳0)هیوم،  ددهارائه می
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اذعان یوم ههستند.  آشناوجود دارد  یعل استنباط درسازوکاری که  از ومیهدیوید  فیتوص یاساس عناصرعموماً اهل فلسفه با 
به باور  که هیوم معتقد استچنین، هم(. 122: 1230)هیوم،  «تمای زندگی اسنراه عقل کهنه عادت است و این » نماید کهمی

 یابیم، البتهمی احساس مورد در که است یزیچ همان نیااست. ادراک سرزنده از آن معنای داشتن صرفاً بههر متعلقی، وجود 
 (.123-120: 1230؛ 00-28: 2888؛ 120-122: 12۳0)هیوم،  دگذاریم ریتأث ذهن بر که میکنیم احساس را ییروین کهیهنگام
 کانطباع ی از ایتجربهکه ما زمانی .شودیم جادکه ای است پیوند تصورات کردعمل قیطر از آتی یدادهایرو خصوصدری ما باورها
 پس پیوندندمی طریق نیا به منظم طوربه ys و xs معیت و تقدم دارد و متعلقات مشابه y که به یک متعلق دیگر میدار x متعلق
 (.20-22: 12۳0)هیوم،  کندتصور زندة دیگری حرکت می سمت به یعیطب طوربه ذهن براساس ظاهر یکی، که میشویم متوجه

امر در واقع  نیاهیوم معتقد است که  .سازدیم ممکن آتی را یدادهایرو بارةدر ما یباورها که است پیوند تصورات نیادر واقع 
 بسط تیآ را به گذشته در ما اتیتجرب تا سازدیم قادر را ذهن که گریاستدالل ندیفرا گونهچیه نهآدمی است و  لیتخ یهایژگیو

 یدادهایرو بارةدر باوری چیه عادت، تأثیرات یعنآدمی؛ ی ذهن یعیطب یکردهاعملها و کارگری نیا بدون. (120: 1230)هیوم،  دهد
 (.0۳: 12۳0)هیوم،  نخواهد شد جادیا ما درآتی 

عت وجود متعلق دیگر استنباط کنیم. طبیتوانیم وجود یک متعلق را از ... فقط از مجرای تجربه است که می»
اد یآوریم؛ و نیز بهیاد میها را بهتجربه همین است. ما وجود مصادیق و افراد فراوانی از یک گونه از متعلق

اند و نسبت به گونة نخست در یک ترتیب ها بودهواره مالزم آنها همآوریم که افراد گونة دیگر متعلقمی
 (.0۳: 12۳0)هیوم، « لی وجود داشتند ...منظمی از معیت و توا

 که خود باور ندارد او که هستند حاکی از این امر وضوحبه که است آورده رساله در را یزاتیتماخود  ومیهاز سویی دیگر، دیوید 
 از را یرفلسفیغ احتمال فیلسوفان که کندیم هیوم خاطرنشان مثال، عنوانبه. باشند هیتوجقابلریغ ما ییاستقرا یهااستنباط تمام

اور و عقیده دوم در حکم بنیادهای عقالنی ب یاحتمال بنابر گفتة هیوم اَشکال .نندکیم زیمتما لعل و مال شانساحت بریمتک استدالل
: 12۳0هیوم، ) اقبال نبودند که از سوی فالسفه مُهر تأیید دریافت کنندچندان خوش نخست شکالاَ که یحال در ،اندپذیرفته شده

 هاآن أملیت طوربه میتوانینم ما که دنگذاریم ریتأث ییباورها بر لیتخ کردهایها و عملکارگری ،یرفلسفیغ احتمال مورد در (.103
احوال وضاعاو میانتوانسته ما که است مواردی هاآن نیترمهم اما ،کندتوصیف می را سنخ نیا از نمونه نیچند ومیه .میکن دییتأ را

کند که ما باید به برخی برای درمان این مشکل هیوم پیشنهاد می(. 102: 12۳0)هیوم،  تصادفی را از علل کارآمد متمایز سازیم
 کی ومیه (.102: 12۳0)هیوم،  های خود دربارة علیت را تنظیم کنیمها داوریواسطة آنقواعد کلی بپردازیم، قواعدی که باید به

 دنسازیم قادر را ما که نیقوان نیا مورد در بحث و شرح به، را کتاب اول بخش سوم را؛ یعنی قسمت پانزدهم رساله از کامل بخش
 برایمنطقی هیوم دیوید  بنابراین، مطابق با گفتة (.1۳3: 12۳0)هیوم،  دهدیم اختصاص میکن ییشناسا را معلول کی یواقع علت

 (.1۳2: 12۳0)هیوم،  دهیم وجود داردانجام میطور طبیعی هبهای استقرایی که ما استنباط

 تمالاح یعن؛ یرسالههای یازدهم و دوازدهم بخش سوم کتاب اول از اَشکال فلسفی احتمال در قسمت خود بحث در ومیهدیوید 
 با ،نداپذیرفته شدهباورهای عقالنی  عنواناحوال بهوبار آمده در این اوضاعبه یباورها اگرچه که کندخاطرنشان می ،علل وشانس 

 هب این امر متناظر ریتأث و میریگیم نظر درای از بداهتی که وجود دارد درجه به باتوجه ما که ی وجود داردمهم زیتما ،وجود نیا
که خورشید فردا طلوع خواهد شاید کسی با گفتن ایناست  مدعیهیوم . بستگی دارد میکنیم تجربه ما کهیقینی شک و عدم زانیم

ه که چها بیش از آنگونه از واقعیتمیرند، دیوانه تلقی شود، اما روشن است که ما دربارة اینها حتماً میکه همة انسانکرد و یا این
کند که باتوجه به باورهای ما، هیوم استدالل می (.120: 12۳0)هیوم،  تری نداریماشان به ما ارزانی داشته یقین بیشتجربه درباره

  :کند کهراساس تجربه دالیل برآمده از احتماالت را تمییز دهیم. هیوم خود بیان میما باید ب
ه کلی یقین بشوند، و از شک و عدماند که از رابطة علیت مشتق میهاییمقصود من[ از براهین، استدالل»]

: 12۳0)هیوم،  «تیقین گره خورده اسچنان با عدمای است که هممبرا هستند. و مراد من از احتمال، قرینه
120.)  

انسان شریف به دوست خود در  کی از اینامه در ومیه ،است شده داده حیتوض رساله در که طورهمان، زیتما نیا با مطابق
خواهد کرد باید عقل خود را از دست داده  طلوع دیخورش فردا که تردید داشته باشد شخصی اگر که کندیم خاطرنشان ادینبورگ

 لیتحل نیایقینی نداریم. از های متناقض هیچ عدمدلیل آزمونتوجه به استقراء معمولی از این سنخ ما به(. با 22: 121۳)هیوم،  باشد
یا ضعیف  قوی و است ن ممکنیمع ییاستقرا استنباط کی و ،دارد وجودقرینة اخالقی  از یمتفاوت درجات که شودچنین نتیجه می



 

 
 صدرمجلس دیمج؛ دیمسعود ام؛ یالزم دهیفر / ...احتمال وجود عالم پس از مرگ و آموزة ثواب و عقاب      

 

 

JPI, 2022; 16 (40): page 373  

373 

ی است های متناقضآزمون ای که براساس آن است، که کامالً پایدار و همگن است، و یا مشمولهتجرب زانیم به وابسته ،شود یتلق
 (.132-132: 12۳0؛ 2۳: 2888)هیوم،  آورندبار میکه باوری ناقص به

ا با مقصد ر عنوان شکاکی رادیکال در نظر بگیریم نقطة شروع این فیلسوفما معتقدیم که اگر ما دیوید هیوم را در این باب به
 ما یهاباطاستن عنوان بنیانبه تواندینم عقل که نکته نیا ذکر باکار خود را  ومیهنهایی او خلط کرده و اشتباه خواهیم گرفت. 

وندی متکی به اصول پی هااستنباط نیا یواقع بنیان که دهد نشان تا دهدیم ادامه او اما کند،یم شروعکار رود به تجربه براساس
. دنکنیم جادیدارد ا یبستگ آن به کامالً آدمی یزندگ که را باور طیشرا و دنکنیم لیتسه را ما تصورات میان انتقال است که

این  بلکه ند،هست عقالنی هیتوج هرگونه فاقد یاحتمال یهااستدالل که تمامی دهد نشان که ستین این ومیه ینگراندل ،نیبنابرا
که ژه زمانیویکردهای تخیل است، بهها و عملوابسته به فعالیت و کارگری گریاستدالل ازشکل  نیا کهدهد فیلسوف نشان می

ی زندگ رد ما عالی یمانراه عنوانبهکه این و میدهیم انجام ما که است ییهااستنباط بنیان که عقل نهو  است عادت نیاگوید می
 عادت یعیطب هایبنیان بر خود که است نیا میشویم قائل نامعقول و معقول ییاستقرا یباورها نیب که یزیمات .رودکار میبه

 طبیعت علم یکلطرح  با کهو ایجابی هستند  سازندهمقاصدی بسیار  لاّة درج در ومیهدیوید  مقاصدبینیم که پس می .است یمتک
 .باشنداین فیلسوف نیز بسیار سازگار می آدمی

میتی ی دادید چه ارتباطی و نیز چه اهاحتمال استدالل هایتبیینی که شما از بنیانحال مخاطب ممکن است بپرسد که پس این 
نیم که در پاسخ بهتر است ابتدا به این نکته اشاره ک تعمیم داده است دارد؟ قیاسسنخی که باتلر در  از دینی ییاستقرا برای براهین

 بر بیعیکردهای طها و عملای که این کارگریشیوه نظر از معمولیمیان استقراء دینی و استقراء  که کندیم استدالل ومیهدیوید 
ین نکته اهیوم . دارد یعملآمد یک پی ما یبرا تفاوت نیا و گیری وجود داردآورند تفاوت چشمبار میگذارند و باور بهتأثیر می ذهن
 باورها بر معیت و شباهت ریتأث ةدربار کهییجادهد، درست صریح بسط مییات ئبا جز رسالهکتاب اول  قسمت نهم بخش سومرا در 
 سفأت برازا الوقوعشانتوجهی تودة بشر به وضعیت قریبمؤمن از بیو سنج نکتهکه کند چنین خاطرنشان میاو هم .کندیم بحث

ه این امر ندارند کدارد که تعدادی از متألهان مشهور اکراهی از تصدیق چنین اذعان میهیوم هم .آتی تیوضع در یعن؛ یکنندیم
ه چدین، و فاقد چیزی هستند شبیه به آنحال در دل خویش حقیقتاً بیاند، با ایندینیالناس فاقد اصول رسمی بیهرچند عوام

  (.113-110: 12۳0)هیوم،  اشان بنامیمتوانیم باور به استمرار ابدی نفوسمی
شدن جسم چنان مبهم از نحوة بقای بعد از معدوموضعیت آتی چنان از قوة دراکة ما دور است، و تصور ما »

 نفسه محکم و استوار باشند، وو مغشوش است که هر مقدار دلیل و برهان بتراشیم، دالیلی که هرچند فی
ها را تصدیق کنند، باز قادر نخواهند بود این ابهام را بزدایند و به تصور مذکور وضوح و روشنی اهل علم آن

 (.113-110: 12۳0)هیوم، « اعطا کنند
هانی جتر از فقدان شباهت آن با حیات اینحیات اُخروی بیش آموزة این در رابطه باما ناباوری کند که هیوم عنوان میدیوید 
؛ یعنی رساله بیان، با بیانات کلی هیوم در قسمت دوازدهم بخش سوم کتاب اولاین  (.113-110: 12۳0)هیوم،  شودناشی می

 کند سازگار است. باور بحث می تأثیر متغیر شباهت بر بارةدرکه او جایی
جا که این شباهت ای از شباهت و اتحاد، امکان هرگونه استداللی منتفی است، اما از آندر غیاب درجه»

ابد. یهمان نسبت استواری و قطعیت استدالل افزایش یا کاهش میپذیرد، بهدرجات متفاوت بسیاری را می
شود که دقیقاً شبیه آن نیستند، نیروی خود را از دست مواردی تعمیم داده می آزمون بهکه یک هنگامی

 «تواند در حکم بنیاد احتمال باشدچنان میدهد، هرچند بدیهی است مادام که شباهتی برقرار باشد، هممی
 (.10۳، 102: 12۳0)هیوم، 

اِعمال  تاس آتی تیوضع ةآموز به مربوط کهطور شباهت همان برینمبت براهین را به موارد خاص میمفاه نیا تمامی ومیهدیوید 
باور  امر نیا و خواهد برد رنج یبعد یزندگ و یزندگ نیا نیب شباهتعدم از آتی تیوضع خصوصدر گریاستدالل هرگونه .کندمی

 (.110: 12۳0)هیوم،  کندتمامی تخریب میرا به
یک  .رددا زین را خود خاص راتیتأث بنابراین، باور داردرا  کندیم فیتوص ومیه را از سنخی که اییکل علل باور که طورهمان

 ةنوببه هک است الزم انفعاالت و اراده بر ریتأث یبرا باور که است نیاه رسالقسمت دهم بخش سوم کتاب اول موضوع مهم دیگر در 
 ر ما ندارندای بگونه تأثیر عملیتصورات محض و یا به قول هیوم توهمات بیهوده هیچ .بگذارد ریتأث ما سلوک بر است ممکن خود

هیوم معتقد است که از . آمد بسیار واضح استپی وضعیت آتیدر ثواب و عقاب آتی اَعمال  ةدر مورد آموز (.112: 12۳0)هیوم، 
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ایم از تهرا اثبات کند به همین دلیل تصوری که ما توانسجایی که کسی با حکمی قاطع و درست نتوانسته است فناناپذیری نفس آن
ویژه، به(. 110-112: 12۳0)هیوم،  سازیم تصوری بسیار ضعیف است، بنابراین، این آموزه حاصلی برای ما نداردحیات اُخرویمان بر

ابراین، تر از وضعیت آتی هستیم. بنبیشهای این جهان ها و مجازاتها و نیز پاداشما پیوسته تحت تأثیر شدید مالحظات لذایذ و رنج
 رآمیزادعای تظاه کی یکل طوربه راادعا  نیا ومیه تبیین ،دارند ثواب و عقاب آتی اَعمال باور ةآموز به که کنندیم ادعاافرادی که 

  (.112: 12۳0)هیوم،  دهدیم نشان
 ارتباط شیوة هستند. کشف این آتی تیوضع به در ارتباط با مسئلة باور استقراءباب مسئلة در ومیهدیوید  یهادگاهیددیدیم که 

در واقع،  .ردگذادر اختیار ما می هاآن ارتباط ةنحو وة دیوید هیوم شیاند ةانیگراتعیطب و شکاکانه ةجنب فهم هر دو یبرا را یمتفاوت
تا نشان  نداشده هیوم طراحیدیوید  ةشکاکان که براهین یابیممیکه پیش از این نیز اشاره کردیم، در پرتو این کشف ما درچنان
 بر دیباگری در این باب خود روند استدالل هرگونهد؛ چرا که باش آتی بارة رویدادهایما درباورهای  ةتواند پایکه عقل نمی دهند
ی نیگزیجا حاتیتوضبه  ما ،ینبنابرا .ندارد وجود فرض نیا حمایت از یبرا برهانی چیه اما ،متکی باشد عتیطب ینواختکی فرض

 ها وکارگری محصول باورها نیاهیوم  ةگفت آتی را توضیح دهد. مطابق با ما دربارة یباورها بار آمدننیاز داریم تا طریقة به
 ةدرباری باورهایما از گذشته  ةاین روند طبیعی است که تجرب وسیلةتأثیرات عادت هستند. به قیطر از آدمی لیتخ کردهایعمل

 طوربه ینیداستقراء  و یمعمول استقراء یدو هر ایآکه جا وجود دارد و آن اینسؤال مهمی در این حال،نیا با. آوردبار میرا بهآینده 
صریح  طور کامالًبدون هیچ ابهامی و بهاین سؤال  پاسخ هیوم به ؟روندکار میبه عادت در یعیطب هایبنیان نیاوسیلة به یمساو

 .استمنفی 
ق با باتلر موافدر واقع، هیوم  کند.می لثر عمؤای مطمئن و مشیوهبه عادت ،استقراء معمولی است که باتوجه به مدعیهیوم 
: 2888)هیوم،  کنددالیل این امر را عرضه میما  ةخورشید فردا طلوع خواهد کرد و تجربکه است  یقینیز نظر اخالقی ااست که 

 تاس بداهتی زانیم کنندةمنعکس یمعمول سنخ نیا از آتی یدادهایرو به ما اعتقاد زانیم عالوه،به (.120: 12۳0؛ 22: 121۳ ؛31
ح طور صریبه نیچنهم ومیهاست.  عمل در ما یباورهاکنندة منعکس ما انفعاالت و سلوک جهینت در و کندیم حمایت آناز  که

 مطرح عتیطب ینواختکی اصل از تیحما یبرا برهان هرگونه وجودمعد خصوصدر که ایشکاکانه یهاینگرانمطمئن است که دل
 از ریگاین اصول شکاکانه به هیچ نوع استدالل رایزسازد؛ یم اعتباریبآن را  نه وکند می مختل را یعیطب روند نیا نه است کرده

هستند،  یقو یکاف ةاندازبهخود  تصورات ما به سرزندگی انتقال برای مشمول یعیطب روابطمتکی نیستند.  حدوسطی نیا قیطر
 مورد در ال،حنیا باکنند. سلوک ما را راهنمایی می وگیرند کار میرا به ما انفعاالت آورند وبار میرا به باورروابطی که به قول هیوم 

 .گونه نیستوضعیت این آتی تیوضع خصوصدر دینی ئیاستقرا یهااستدالل
 ات مشمولتصورضعیف هستند و بسیار ها شباهتکند دفاع میاز آن باتلر سنخی که  دینی از استقرائیهای مورد استداللدر 

 تیوضع صخصودر ما تصورات که است نیا امر نیا تأثیر بالواسطةهیوم دیوید های تحلیلبا بق اطم. باشندمی مبهمنیز بسیار 
 کلفرآیند  نیا. دارد ما سلوک بر یکم ریتأث جهینت در و دهدیم لیتشک را یفیضع باور امر نیا که است یسرزندگ هرگونه فاقد آتی
دادن ادامه و عادت( یعن)ی باور عللکردن با که در این بخش برای فلسفة دین دیوید هیوم اهمیت دارد؛ یعنی شروع است یندیفرا
 یهاتداللاس یعمل تیاهم و اعتبار از یانتقاد هایلیتحل نیاچنین باید بگوییم که هم. سلوک و انفعاالت بر باور راتیتأث تا

 نشان ایدن نیاز ا ما اتیتجرب براساس که بود نیا باتلر هدف. ارتباط داردقیاس دین کتاب  در باتلر یاصل اهدافبا  ینید ئیاستقرا
 به باتوجه یزندگ نیا در را خود سلوک ما که کندیم جابیا اطیاحت و دارد وجود هامجازات و هاپاداش وضعیت آتی از که دهد

های واقعی عمل دارد کهاذعان میهیوم (. 2۳2، 121، 3: 1020)باتلر،  میکن تیهدا و شقاوت در زندگی بعدی سعادت از انتمانتظار
 ومیه کهها، ایناین از ترمهماند. شدهطور صادقانه متقاعد دهند که تعداد کمی از مردم توسط براهینی از این سنخ بهما نشان می

 تبیین نیا و ندنکیم جادیا آتی را خصوصدر ما یباورها کهآورد بار میبه یشناختروان هایسازوکارها و مکانسیم از یمفصل تبیین
خورد می شکست ما سلوک بر ریتأث ای برای ترغیب ما آتی تیوضع ةآموز خصوصدر دینی یهااستدالل چرا کهاین حیتوضبرای 

 نیترایپایه ومی دیوید هیریگجهینت نیا. است یعمل ریتأث فاقد باتلر ئیاستقرا استدالل که است نیا امر نیا تیاهم .رودکار میبه
 سازد. مغلوب می یکلبه را قیاس دینکتاب  نگارش در باتلر هدف

-یبعرضه شده است، رساله صورتی که در ویژه بهبه ل،احتما و استقراء از ومیهدیوید  بحثبنابراین مشهود است که هدف 
؛ است آتی تیوضع ةآموز یعمل تیاهم خصوصدر باتلر استدالل کردناعتباریبویژه مدافعان ارتدوکسی و به استدالل کردناعتبار

 سازگاری کامالً یحیمس اتیاله اخالق و مابعدالطبیعه با خصومت یعنر سرتاسر آثارش؛ یدتر این فیلسوف بنیادی مقاصدهدفی که با 
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ء، البته به ستقراا و احتمال بابدر ومیه براهین دیوید از ینیدغیر ریتفس نیا که است نیا بررسی کنیم دیبا اکنون که. سؤالی دارد
 دهشعرضه  کاوش در که موضوعات نیا بابدراین فیلسوف  بحث یبرا یتیاهم چهعرضه شده است، رساله همان صورتی که در 

 دارد؟ است
 نیا با مندظامن و یجد طوربه نخست کاوشکه و این ندارد ینیدمسائل  با یچندان ارتباط رسالهبسیاری از مفسران معتقدند که 

 و ترسورانهج یشکلبه باتلر آتی تیوضع ةآموز از ومیه نقد که میباش داشته انتظار دیبا ما منظر، نیا از. است ریدرگ موضوعات
 کاوش متن به گذرا ینگاه یوقت .ی(نید مسائل به نسبت ومیه نگرش یکل رییتغ با سازگار یعن)ی شود ظاهر کاوشدر  تریافتهبسط

 که هددیم نشان ترقیدق یبررس حال،نیا با .آورد میخواه دستبه که است یزیچ همان قاًیدقادعا  نیا رسدیم نظربه م،یندازایم
 .ستین گونهینا

. گذاری شده استنام 1وضعیت آتی درباب یک مشیت خاص الهی و یکباعنوان  کاوش ماقبل آخرتوجه است که بخش قابل
. (122-12۳: 12۳0)مونسر،  بوده گذاری شدنام 2طبیعی دین یمدهای عملآپی درباب باعنوانتوسط دیوید هیوم این بخش در ابتدا 

هاکسلی، ) باتلر را در ذهن دارد قیاس دینطور برجسته است که در این بخش هیوم بهکه بدیهی  اندبیان کردهاز مفسران چندین تن 
 برد نسبت بهکار میبرای این بخش به ومیهکه  ییهاعنوان که است نیا طنز ،حالبا این (.112-128: 1203؛ بیتی، 108: 1020
 یسختبه تیمش»اسمیت چون کمپبنابر گفتة مفسرانی همهستند؛ چرا که  کنندهگمراههایی بسیار عنوان یو بحث یواقع یمحتوا

بینیم که عالوه بر این، ما می(. 21: 120۳)کمپ اسمیت،  «شودیم لمس ی تنها مفهوماًبعد یزندگ و گیردمورد ارجاع قرار می
برهان  اینکردن عتبارابیخود در پی اختصاص یافته است که هیوم  برهان نظمهیوم در این بخش به دیوید های بحثتر بیش
رود پیش می وا و است کنندهقانع و مستدل کامالً برهان نظم که کندیم شروع فرضاستدالل خود را با این  قیاس در باتلر. باشدمی
هایی دیتردکند تا تالش می ومیه کاوش، استدالل کند. در بخش یازدهم آتی تیوضع آموزة یعمل تیاهم دربارة اساس نیا برتا 
 مینک استنباط جهان نیا در خود اتیتجرب از خدا را و خیرخواهی عدالت میتوانیم ما که خداباوران و باتلردرخصوص این فرض  را

 تاس موضوع نیا حیتوض از متفاوتهیوم بسیار  نگرانیلد نیاو کامالً مشهود است که  (102-123: 12۳2هوم،  )پنل ایجاد نماید
 سلوک بر یچندان یعمل ریتأث واندتینم و است فیضع ناچاربه میکنیم جادیا آتی تیوضع خصوصدر ما که باوری هرگونه چرا که
 شود.میدیده ن کاوشبخش یازدهم در متن  بر آینده اصالًمبتنیهای عملی و نگرانیدل راههمبرهان به این در واقع  .باشد داشته ما

 ةآموز یعمل تیاهم علیه خود خاصاست که هیوم براهین  کاوش در، بلکه رسالهکه بگوییم نه در  است زیآمبنابراین طنز
ه سالربخش سوم کتاب اول  انتقادات خاص هیوم از این آموزه در کردیم،طور که قبالً نیز اشاره . همانداردآتی را عرضه می تیوضع

راهین بانتقاد از  با رسالهش چهارم کتاب اول ای از براهین دیگر این فیلسوف در پارگراف ششم قسمت پنجم بخراه مجموعهبه هم
 بخش کهیهنگامکه هیوم  هستند یموارد جمله از رساله یهابخش نیا شود.بودن نفس حمایت میسود غیرمادیمتافیزیکی به

 ةباتوجه به همبنابراین، (. 112: 1208)موسنر،  داد کنار گذاشتقرار می کاوشی درخصوص فهم بشریاز نو در  را این اثر نخست
 که سانسور شده است.رساله است و نه  کاوشکه این توان گفت ها میاین استدالل

 تالش هب کاوش در استقراء و احتمال از ومیهدیوید  بحث که میریبگ جهینت مالحظات نیا از که بود خواهد اشتباهحال، با این
طور که همان ،بالعکس .تی هیچ ارتباطی نداردآ تیوضع در باور یعمل تیاهم خصوصدر باتلر استدالل کردناعتباریب یبرا او یقبل

 دارد )این امر درهیوم به استدالل باتلر  خاص ةاز عالقوجود دارد که نشان  کاوشمشهود در متن  تعدادی نشانة اشاره کردیم
 از این در قسمت دوم از مقالة حاضر بر بسیار مشهود است و ما پیش دین قیاسشده از های اقتباسو مثال هیوم از عبارات ةاستفاد

 ترل واضحشکنواختی طبیعت بهاصل یک خصوصدر اکانهشک برهان، کهاین تر. از همه مهمها اشاره کردیم(اکثر این عبارات و مثال
عنوان هب عادت تأثیر کنندةکه توصیف هیوم ةگرایانطبیعت باز در بخش چهارم مالحظاتشده است و عرضه  کاوش چهارمبخش در 

 تهاییهیوم در بخش اندیوید ، موارد عالوه بر این شود.از گذشته به آینده است نیز ظاهر می تجربه بسطما برای  تواناییبنیان 
 کند قیتشو را ما تا کندیم استفاده دامنة ناچیز فهم آدمی و هاضعف مورد در خود شکاکانة تأمالت از ؛ یعنی بخش دوازدهم،کاوش

ها و خاستگاه جهان خصوصدر خود هاینظرورزی و میکن محدودزندگی متعارف  موضوعات به را خود قاتیتحقها و کاوش که
 قیاسباتلر در  طرح قطعاً به شناختیهای معرفتاین محدودیت (.112: 2888)هیوم،  وضعیت طبیعت از ازل تا به ابد را رها سازیم

                                                 
1. of a Particular Providence and of a Future State 

2. of the Practical Consequences of Natural Religion 
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راهین از بدهد که چرا تری توضیح میبا جزئیات بیش رسالهدر تنها  واقعیت این است که هیومعمال شده است. با این وجود، اِ دین
 نیست. ایو هیچ اثر عملیاعتقاد گونه قادر به ایجاد هیچبرد ر پیش میباتل ی کهخاص سنخ

 که یکی لیدل نیا بهنه  ند. البتهاز هم هست متفاوت دینی دو اثر کامالًغیر یمحتوا نظر از کاوش و رسالهبینیم که بنابراین می
 در نوعت به مربوط تنها دارد وجوددر بین این دو اثر دیوید هیوم  کهیی هاتفاوت .دینی است و دیگری نیستحاوی مضامین غیر

ی است های اصیلحاوی بخش رسالهطور واضح، ر عرضه شده و تعمیم یافته است. بهاث دو نیا در که است یخاص دینیغیر براهین
 یراب قیاس دین ی که باتلر در کتابتالشدیوید هیوم است از  نتقادهای اصیل هم اوجود ندارد. یکی از این بخش کاوشکه در 
 دهد.ثواب و عقاب اَعمال انجام می آتی تیوضع ةآموزی عمل اثبات

 گیرینتیجه
لسفة دین دیوید در ف آتی تیوضع به با مسئلة باور استدالل احتمالیما در این مقاله با آشکارساختن ارتباط بین مسئلة استقراء و 

 این باب ارائه دهیم. درهای این فیلسوف ایم تا تفسیری غیردینی از دیدگاههیوم تالش کرده
 که میردک استدالل ام اگرچهکه، به دو نکته توجه کند. اولین نکته این ریتفساین  بارةدربه نظر مؤلف مخاطب بهتر است 

وری ادعا، ادعایی ضر نیا اما است، در این زمینه ومیهدیوید  طور ویژه هدف برجسته و آشکار براهینبه باتلرشواهدی وجود دارد که 
نخوانده باشد،  سالهرتا قبل از انتشار را  باتلر دین قیاس کتاب ای از، حتی اگر هیوم صفحهبالعکس. ستینما  ینیدغیر ریتفس یبرا

ی ادعادر  اتلرب که آگاه بود یخوببهخود  ومیهچنین، دیوید . همکندیم حمله یکل سنخ نیا از براهینی به او که است آشکارهم  هنوز
 تصور که دندار وجود یلیدل چیه نیبنابرا ،تنها نبود دارد یادیز یعمل تیاهم هم و است معتبر همبرای ما  آتی تیوضع ةآموز کهاین
 ةمحدود در که ودندنیز ب ومیهعصر از فیلسوفان هم یاریبس پاسکال از جدا. است بوده نهیزم نیا درهیوم  هدف تنها باتلرکه  میکن

 متیو تیندال خلقت قدمتت بهیمسیحی برا ییهاپاسخ که یکسان از یاریبس جمله از گرفتند،یم قرارة وضعیت آتی آموز بر او نقد
 د.بودن کرده ارائه

 با رابطه رد کند کهادعا نمی یمکرد ارائه که یریتفس از یقسمت چیه که است نیا نیمک توجه آن به دیبا که یانکته نیآخر
اطب ما باید مخ. است آتی تیوضع ةآموزی و نگرانیدل نیتربرجسته یحت او ی ومیهدیوید  نگرانیدل استقراء تنها و احتمال بحث

ن فیلسوف ف آثار ای، بلکه در طی مراحل مختلهستندتنها متنوع نه یاحتمالاستدالل  ةدر زمینو مقاصد دیوید هیوم اهداف بداند که 
دیگر نیز  تعدادی مالحظات غیردینی، آموزة وضعیت آتی از خود انتقادکنار عنوان مثال، هیوم در . بهاندر کردهو تغیی یافتهنیز تکامل 
 در ،تمایل دارند که به گواهی معجزات باور داشته باشند مردم چرا که استامر  نیا مورد دروی  تبیین شاملامر  نیا. دهدانجام می

 طول در که ییهاکتاب با ارتباط در را یخیتار شواهد به در آثار خود باور نیچنهم ومیهگوید. علیه این ادعاها را می تجربه کهیحال
 تابک بودناعتمادرقابلیغ یهایژگیو به وضوحبه یو اظهارات ای کهگونهبه دهد،یم قرار بحث مورد است دهیرس مادست  به زمان

 ةدینی انجام شده است. احتماالً عالقغیر کنایه و طنزبا در آثارش هیوم دیوید های طور کلی، تمام بحثبه. کندیم اشاره مقدس
 بابالک در یهادیدگاهتر مفسران نخست به اعتقاد بیش. بوده استباتلر  قبل از خواندن اثراحتمال مسئلة هیوم به دیوید اصلی 

طور به 1ی بشریجستاری دربارة فاهمهدر بخش چهارم  کجلب کرده بود. بحث البه خود  در اوایل را توجه هیوماین موضوع 
 به ومیهة اولیة دیوید عالقکه  . بنابراین، کامالً ممکن استمعجزات استاعتمادبودن گواهی و باور به گیری در رابطه با قابلچشم

 تامعجز درخصوص ةآموز رد دردینی غیر ةعالق کی از بلکه تی،آ تیوضع ةآموز رد در دینیغیر ةعالق کی از نه احتمال موضوع
 نیا ،دارد تیماه باب این موضوعدر ومیهدیوید  مقاصد ی ما ازنیدغیر ریتفس منظر از که یانکته حال،با این. باشد گرفته سرچشمه

 خودیخودبه هم آتی تیوضع ةآموزدارد که بیان می که شودیم مربوطیی ادعا به ماًیمستق و قاًیعم استقراء از او بحث که است
دیوید هیوم هر چه که بوده  قصددهد که در این زمینه مقالة حاضر نشان می .دارد ما یبرا ییباال یعمل تیاهم هم و است معتبر
 .بود و حیاتی مهمبسیار  او یبرا ینید ةآموز نیا کردناعتباریبشک بی ،باشد
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