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  چکیده
 با شرور وجود مسئله، نیا يمبنا بر. است نیدۀ فلسف مسائل نیتر مهم از شر مسئلۀ

 .ستدر تعارض ا بودن مطلق ریخ و ،مطلق قدرت مطلق، علم یعنی یاله صفت سه
 و یکالمـ ــ   یفلسـف  مسـئلۀ  دو به را شر ۀمسئل معاصر، نید لسوفیف نبرگ،یف جان

ـ ن را یکالمـ ــ   یفلسف مسئلۀ و کند  یم میتقس ینید  و یمنطقـ  صـورت  دو يدارا زی
ـ نظر و اریاخت ةدربار خود یمبان اساس بر او. داند  یم يا  نهیقر  شـر  بـه  یاخالقـ  اتی

 بـه  او .پردازد  یم یعیطب شر به یعیطب نظم اساس بر نبرگیف .دیگو  یم پاسخ یاخالق
ـ ماه به توجه با يا  نهیقرمسئلۀ  ـ  و یاحتمـاالت  و ییاسـتقرا  اسـتدالالت  تی  نیهمچن
 بـه  احسـن  نظام یۀسا در ییطباطبا عالمه .دهد  یم پاسخ بشر دانش يها تیمحدود
 و اشـتراك  وجـوه  بـه  مقاله نیا در. داند  یم یعدم را شر و دهد  یم پاسخ شرمسئلۀ 
  .میپرداز  یم ها آن یابیارز و شمندیاند دو نیا يها  دگاهید افتراق

 مسـئلۀ  شر، يا نهیقر مسئلۀ شر، یمنطق مسئلۀ ،ییطباطبا عالمه نبرگ،یف: ها دواژهیکل
  .شر ینید

  
  مقدمه. 1

 در مطلـق  خیرخـواهی  و مطلق، قدرت مطلق، علم الهی صفت سه با جهان در شرور وجود
 از گروهـی  آن مبناي بر که است معروف »شر مسئلۀ« به تعارض این. است ظاهري تعارض
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 دو داراي مسئله این. پردازند  می خداوند انکار به شرور داشتن واقعیت بر تکیه با خداناباوران
). evidential problem( اي  قرینـه  مسـئلۀ  و) logical problem( منطقـی  مسـئلۀ : اسـت  تقریـر 
 مسـئلۀ  و پـردازد   مـی  چهارگانـه  هاي  گزاره سازگارينا یا سازگاري بررسی به منطقی مسئلۀ
 شـرور  تنـوع  و شدت، میزان، به توجه با »هست خدا« گزارة صدق احتمال ارزیابی اي  قرینه

 طباطبایی عالمه یعنی زمینه این متفکران از تن دو نظریات کوشد  می مقاله این. است عالم در
  .دهد   قرار نقادانه بررسی مورد را 1فینبرگ جان و

. ردیـ گ  یمـ  قـرار  یبررس مورد شر مسئلۀ باب در نبرگیف يها  دگاهید نخست گام در
 ینید مسئلۀ. 2 ؛ـ کالمی فلسفی مسئلۀ. 1: داند  یم صورت دو يدارا را مسئله نیا نبرگیف
)religious problem .(ـ  بعـد  ــ کالمـی   فلسفی مسئلۀ  ازمنـد ین و اسـت  شـر  یکلـ  و یعقالن

 مسـئلۀ  در. شـود   یمـ  میتقس يا  نهیقر و یمنطق مسئلۀ به و. است یفلسف و یعقالن يها  پاسخ
 هـم  بـا  را ذکرشـده  گـزارة  چهـار  چگونه نبرگیف که میپرداز  یم نکته نیا یبررس به یمنطق

ـ ا بـه  پاسـخ  در نبـرگ یف یدفـاع  کـرد یرو انیب به يا  نهیقر مسئلۀ. داند  یم سازگار  مسـئله  نی
ـ  شـر  و) quantity of evil( شر تیکم مسائل به او يها  پاسخ به زین و دارد اختصاص  معنـا  یب

)gratuitous evil (یبررسـ  بـه  و اسـت  شـر  یشخص و یاحساس بعد ینید مسئلۀ. پردازد  یم 
 .پردازد  یم خدا با فرد یشخص رابطۀ

 یینهـا  مرحلـۀ . شود  یم انیب شر مسئلۀ مورد در ییطباطبا عالمه يها  دگاهید دوم گام در
  .است شر ۀمسئل به پاسخ در متفکر دو يها  دگاهید افتراق و اشتراك وجوه کردن مشخص

  
  )modified rationalism( یافته  تعدیل گرایی  عقل. 2

 وسـط  حـد  نهـد،   یم افتهیلیتعد ییگرا  عقل را آن نام و ندیگز  یبرم نبرگیف که یاتیاله موضع
 آن در کـه  است اتیاله از یافراط یشکل یتئونوم. است 3یتئونوم و 2يتزینبیال ییگرا  عقل
 ارادة جهـان،  بـر  حـاکم  قـانون  گانـه ی و ضـرورت  گانهی. است منطق بر مقدم خداوند ارادة

 ارادة بر مقدم را منطق که دارد قرار يتزینبیال ییگرا  عقل ،یتئونوم مقابل در. است خداوند
 هر که بود معتقد تزینبیال. است یمنطق نیقوان از يرویپ به ملزم خدا و داند  یم خداوند

 يمقتضـا  بـه  شهیهم خداوند او دةیعق به. دهد  یم يرو »یکاف جهت« اصل طبق يزیچ
: 1389 کاپلستون،( باشد ممکن عالم نیبهتر دیبا عالم نیا که يطور به کند؛  یم عمل اصلح

 تفاوت. ردیگ  یم قرار يتزینبیال ییگرا  عقل و یتئونوم نیب افته،یلیتعد ییگرا  عقل). 415/ 4
 تفاوت و. ستین یکاف جهت بدون خدا يها  انتخاب است معتقد که است نیا یتئونوم با آن
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. نـدارد  وجود ممکن جهان نیبهتر است معتقد که است نیا در يتزینبیال ییگرا  عقل با آن
 وجـود  رایـ ز سـت، ین یجهـان  چیهـ  جـاد یا بـه  مجبور خداوند افتهی  لیتعد ییگرا  عقل مطابق

 ممکن يها  جهان از يامجموعه افتهی  لیتعد ییگرا  عقل مطابق. است ریخ نیتربزرگ خودش
 امـا . نکنـد  جادیا را هاآن خدا که است بهتر و هستند شر هاآن از یبعض. دارد وجود محدود

 تواند  یم ردیبگ نشیآفر به میتصم خدا اگر که دارد وجود خوب ممکن جهان کی از ترشیب
 ییگرا  عقل يبرا). Feinberg, 2004: 67-68( ندیافریب را خوب ممکن يها  جهان آن از کیهر

 یخـوب  جهان است آن در که يشرور با جهان نیا ایآ که است مطرح سؤال نیا  افتهی لیتعد
 جهان را جهان نیا که ییها  یژگیو به کردناشاره شر، مسئلۀ حل يبرا نبرگیف نظر به است؟

  .ستین بودن ممکن جهان نیبهتر اثبات به يازین و کند  یم تیکفا سازد  یم یخوب
  

  شر مسئلۀ و اخالقی نظریات. 3
 گـروه  دو به توان  یم را اتینظر نیا. کنند  یم فایا شر مسئلۀ در یمهم نقش یاخالق اتینظر
). nonconsequentialism( انـه یگرا  تیغا ریغ و) consequentialism( انهیگرا  تیغا: کرد میتقس
 حسـب  بـر  افعال بودن خطا و صواب یعنی فعل، بودن یاخالق انه،یگرا  تیغا يها  هینظر در

 ینادرسـت  ای یدرست انهیگرا  تیغا ریغ يها  هینظر مقابل، در. خورد  یم رقم آن جینتا و امدهایپ
  .دانند  ینم آن جینتا بریمبتن را عمل

ـ  انهیگرا  تیغا يکردیرو توان  یم شر مسئلۀ به پاسخ در ـ  در انـه یگرا  تیـ غا ریـ غ ای  شیپ
ـ ا کـه   یمادام باشد، شر ذاتاً عالم اگر یحت که معتقدند انیگرا  تیغا گرفت؛  ریـ خ بـه  شـر  نی
 بـه  يبـرا  را شـر  تـاً ینها خداونـد  نـد یگو  یم ها  آن. شود  یم هیتوج شر شود، یمنته يحداکثر
 یجهـان  ذاتاً خداوند اگر که معتقدند انیگرا  تیغا ریغ اما. برد  یم کار به ریخ رساندن حداکثر

ـ نظر. اوسـت  نبودن ریخ بر یلیدل شوند یمنته ریخ به شرور اگر یحت ند،یافریب شر يحاو  ۀی
 ایـ  یدرسـت  يبـرا  ییمبنـا  توانند  ینم جینتا او نظر به. است انهیگرا  تیغا ریغ نبرگیف یاخالق

 مسئلۀ حل در او ،یاخالق اصول دربارة نبرگیف يها  دگاهید به توجه با. باشند اعمال ینادرست
. آوردیمـ  همـراه  بـه  یخـوب  جینتا فقط که يزیچ نه است مند ارزش ذاتاً يزیچ دنبال به شر

ـ  نـده یآ در ییدادهایـ رو بـر  هـا آن ینادرسـت  و یدرسـت  کـه  یاتینظر نبرگیف  را اسـت  یمبتن
 نشـان  حال در بتوان را آن صحت دیبا باشد درست یاتیاله موضع اگر او نظر به. ردیپذ ینم
 کـرد  موکـول  اسـت  متفـاوت  حاضر زمان از کامالً که يا  ندهیآ به را آن یدرست کهنیا نه داد

)ibid: 146-154.(  
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  یاخالق شر و اریاخت 1.3
 نبـرگ یف امـا . است اریاخت بریمبتن ۀیدفاع است شده داده شر مسئلۀ به که ییها  پاسخ از یکی
. اسـت ) compatibilism( ییسازگارگرا به معتقدان جمله از او رایز رد،یپذ  ینم را هیدفاع نیا

 عمل سازگارگرا، کی عنوان به او. است سازگار اریاخت با یمعلول و یعلّ جبر نبرگیف نظر به
. کند  یم فیتعر است) causally determined( افتهینیتع علّی نحو به که یعمل به را ياریاخت

 :دیگو  یم دگاهشید حیتوض در نبرگیف

 زیتمـا  نـد ا اعمـال  کننـدة  نیـی تع کـه  علـت  نـوع  دو نیب معتقدند اریاخت به که یانیسازگارگرا
 الیام خالف بر تا کنند  یم مجبور را فاعل که هستند مجبورکننده علل طرف کی در. نهند  یم
 عمـل  به را فاعل که هستند کننده  مجبور ریغ علل گرید طرف در. کند عمل شیها  خواسته و

 تـا  مـن،  مثل) determinist( یانیگرا  نیتع نظر به. دارند ینم وا الشیام و ها خواسته برخالف
 علّـی  نحو به عمل اگر یحت است، ياریاخت عمل نباشند کار در مجبورکننده علل، که یزمان
  ).Feinberg, 1986: 24( باشد افتهی نیتع

. کنـد  حـذف  را یاخالق شر هم و بدهد اریاخت هم ما به تواند  یم خداوند نبرگیف نظر به
 را مـا  ارادة که اوردیب وجود به یتیوضع ما یزندگ در توانست  یم خداوند که است معتقد او
ـ  ۀیدفاع نبرگیف نظر به درواقع). Feinberg, 2004: 154( بکشاند او انتخاب سمت به  بـر یمبتن

 تمـام  کـه  اسـت  معتقد او نیبنابرا. دهد  یم قرار فرض  شیپ را انهیناسازگارگرا اریاخت ار،یاخت
 ۀیـ دفاع توانند  ینم یاخالق شر مسئلۀ به پاسخ در معتقدند انهیسازگارگرا اریاخت به که  یکسان
 که يا  هیدفاع). ibid: 122( باشند يگرید راه دنبال به دیبا بلکه ببرند، کار به را اریاخت بریمبتن
  .دهد  یم قرار فرض  شیپ را انهیسازگارگرا اریاخت دهد  یم ارائه او

  
  یاخالق شر مسئلۀ به نبرگیف پاسخ 2.3

  :دارد مرحله سه او ۀیدفاع. پردازد  یم هیدفاع کی ارائۀ به یاخالق شر مسئلۀ به پاسخ در نبرگیف
  انسان تیماه: اول مرحلۀ -
 داشـته  قصد   انسان دنیآفر هنگام خداوند: کند  یم آغاز سؤال نیا طرح با را اش  هیدفاع او

 عقـل،  تیـ ظرف بـا  يموجـود  داشـته  قصـد  خدا نبرگیف نظر به ند؟یافریب یمخلوقات نوع چه
 خواهـد   یم او عالوه به. کند خلق یجسمان حرکت به توانا و ات،ین ال،یام اراده، احساسات،

 در مـا  کـه  خواهد  ینم خداوند نیا بر عالوه. میکن استفاده یزندگ در ها  ییتوانا نیا از ما که



 113   زینب زرگوشیو  عبدالرسول کشفی

  1392، تابستان دوم، سال دوم، شمارة جستارهاي فلسفۀ دین

ـ ا در کـه  میابیب میتوان  ینم را یشخص دو چیه م؛یباش هم مثل ها  تیظرف نیا  اتیخصوصـ  نی
  .برود نیب از ها آن تیفرد که يا گونه به باشند، هم مانند
  یاخالق شر منشأ: دوم مرحلۀ -

 یبررسـ  بـه  نبـرگ یف مرحلـه  نیا در شوند؟  یم یاخالق شر مرتکب ها  انسان چگونه
 بـه  ارتکـاب  يبرا يابزار اریاخت داشتن گرچه. پردازد  یم یاخالق شرور ییغا سرچشمۀ

 اعتقـاد  انهیسـازگارگرا  اریاخت به او رایز ،ستین اریاخت نبرگیف پاسخ است، یاخالق شر
 ستین نیا سخن نیا يمعنا البته. داند  یم انسان الیام را یاخالق شر منشأ نبرگیف. دارد

 ذاتـاً  کـه  دارد ینیمع الیام يفرد هر که معناست نیا به بلکه شرند؛ نفسه یف ما الیام که
 شـدت  وسوسـه  و کنـد   یم مجذوب را او است شده ینه که يامر یوقت اما ست،ین شر

 یاخالقـ  شر شود  یم خدا دستورات از یچیسرپ باعث که رسد  یم يا  نقطه به و ردیگ  یم
  .دهد  یم رخ

  یاخالق شر حذف يها  راه: سوم مرحلۀ -
 اگر دهد؟ انجام يکار چه فاضله نۀیمد کی جادیا و یاخالق شر حذف يبرا دیبا خدا

 اورد،یب وجود به تر  بزرگ و تر  شیب مشکالت جادیا بدون را فاضله نۀیمد کی تواند  ینم او
 خدا اگر که دهد  یم نشان نبرگیف مرحله نیا در. ستین يکار نیچن انجام به ملزم او پس
 او که یاهداف با امر نیا دهد، انجام است يضرور جهان از یاخالق شر حذف يبرا چهآن
 ترشیب يشرور آمدن وجود به باعث و. دارد تناقض دارد درنظر جهان و انسان خلق در
  .شود  یم یفعل شرور از

 یده  سازمان چنان را امور تواند  یم خدا که است نیا شود  یم مطرح که یسؤال نیاول
 قیطر نیا از و کنند انتخاب را ریخ و باشند داشته لیم ریخ يسو به فقط ها  انسان که کند
 رسـد   یمـ  نظـر به که ساده هم قدرآن امر نیا نبرگیف نظر به اما. شود حذف یاخالق شر

 در میریبگ میتصم ما که یزمان هر ما از کیهر يبرا را نظر دیتجد نیا دیبا خدا. ستین
 اوضـاع  در مـا  از کیـ هر تیوضـع  در راتییتغ. دهد انجام میکن مقاومت اش اراده برابر

 را ریخ تا باشد يضرور رییتغ کی ما يبرا چهآن است ممکن اما گذارد،  یم ریتأث گرانید
 است نیا گرید راه. کند  یم مختل را يگرید شخص یزندگ که باشد يرییتغ م،یده انجام

 بـه  تیوضع در نظر دیتجد يبرا که را يامور تا کند مجبور را مردم از ياریبس خدا که
 اجبار بدون ها  انسان از يتعداد شود باعث قیطر نیا از و دهند انجام را دارد ازین ها  آن
 شد خواهد محدود افراد از ياریبس اریاخت امر، نیا جۀینت در اما. دهند انجام را درست کار
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 بـا  توانـد   ینمـ  خداوند ایآ. دارد تناقض آزاد يها  انسان خلق يبرا خدا اهداف با نیا و
 کند؟ حذف را یاخالق شر گون  معجزه دخالت
 يا گسـترده  طـور  بـه  کـه  است نیا آن اشکال. دارد اشکال زین نهیگز نیا نبرگیف نظر به

 بـه  یجسـمان  حرکـت  ای هااراده ات،ین ال،یام لحظه، هر در. دهدیم رییتغ را یزندگ ساختار
 چـه  بداننـد  شهیهم هاانسان که ستین نیچن که جاآن از. شودیم متوقف ییآسامعجزه نحو
 نحـو  بـه  امـور  در یزمـان  چـه  خـدا  داننـد ینمـ  هاآن شود،یم شر به منجر اعمالشان یزمان

ـ ا اسـت  ممکـن  جـه ینت. کندیم دخالت يا گونه معجزه  کـردن، عمـل  از هـا آن کـه  باشـد  نی
 افکارشـان  و حرکات حذف امکان لحظه هر در چون بترسند، فکرکردن یحت و کردن تالش
 خلق يبرا خدا هدف با نیا البته و شود  یم متوقف باًیتقر یزندگ اوضاع، نیا در. دارد وجود
  .است ناسازگار کنند عمل و یزندگ جهان نیا در که  ییها  انسان

 حکمـت  شـود   یمـ  باعث که است نیا شر زیآم معجزه از میان برداشتن به گرید اعتراض
 يبـرا  سـپس  و کنـد  خلـق  را هـا   انسان خدا اگر که  نیا حیتوض. ردیبگ قرار سؤال مورد خدا
ـ آ  یم شیپ سؤال نیا دهد، انجام یگوناگون معجزات ها  آن شرورانۀ اعمال کردن یخنث  کـه  دی

  .)ibid: 167-180( است؟ بوده میحک ها انسان خلق در او ایآ

  نبرگیف ۀیدفاع نقد 1.2.3
 يدارا انسـان  وجـود  او نظر به دارد، انسان ارزش بر ياریبس دیکأت اش  هیدفاع در نبرگیف. 1

 اسـت  نیا الؤس. کند  ینم يمند ارزش نیا جهات به يا  اشاره او اما. است اول ۀدرج یارزش
 بـه  فقـط  او است؟ شرور ةکنندهیتوج که دارند يفرد به منحصر يهایژگیو چه ها  انسان که

 يبرا يا  کنندههیتوج لیدل رسدیم نظربه که کندیم اشاره اتیخصوص و هاتیظرف در تفاوت
  .ستین شرور
 یدرسـت  او نظـر  بـه  است، معتقد انهیگراتیغا ریغ يکردیرو به اتیاخالق در نبرگیف. 2

 نظـر  بـرخالف  امـا . باشـد  افتدیم اتفاق ندهیآ در که یمسائل بریمبتن دینبا ياعتقاد نظام کی
 مباحـث  از یکـ ی دانـد؛ یمـ  متناقض را انهیگراتیغا ریغ و انهیگرا  تیغا اتینظر که نبرگیف

 کـه  بود نخواهد موجه کامالً. است هینظر دو نیا قیتلف مورد در بحث د،یجد اخالق فلسفۀ
 یاخالقـ  شرور تمام توان  ینم شر مسئلۀ دربارة. میبدان هم مقابل ضرورتاً را هینظر دو نیا ما
 از یبعضـ . کرد هیتوج دارد انسان که یارزش به توجه یعنی انهیگرا  تیغا ریغ يکردیرو با را

 از یبعض گرید طرف از. برد  یم سؤال ریز را تیانسان زند،  یم سر انسان از که یاخالق شرور
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 نظـر  بـرخالف  نیبنـابرا . شوندیم موجه آورندیم دنبال به که یخوب جینتا به توجه با شرور
  .ستین درست شهیهم انهیگراتیغا ریغ دگاهید نبرگ،یف

  
  فینبرگ دیدگاه از طبیعی شر مسئلۀ. 4
 attached( وابسته یعیطب شرور. کند  یم میتقس یاصل گروه دو به را یعیطب شرور نبرگیف

natural evil (مستقل یعیطب شرور و )unattached natural evil.(  
 هـا   انسـان  کـه  هسـتند  یطیمحـ  ستیز شرور مثل یعیطب يشرور وابسته، یعیطب شرور

  .هاجنگ مانند ند؛ا آن آمدن دیپد موجب
ـ ی. اسـت  انسـان  اعمال از مستقل که ردیگ  یم دربر را ییشرها مستقل، یعیطب شرور  یعن

  .یعیطب يهافاجعه و یکیژنت يهانقص مانند ندارند؛ هاآن جادیا در ینقش ها  انسان
  
  یعیطب شر مسئلۀ در نبرگیف ۀیدفاع 1.4

 یپاسخ قیطر از و شوند  یم فروکاسته یاخالق شر به وابسته، یعیطب يشرها نبرگ،یف نظر به
 ياهیـ دفاع مستقل یعیطب شر يبرا او اما. هستند ییگو  پاسخ قابل شد داده یاخالق شر به که

  م؛یپردازیم آن ذکر به که دهدیم ارائه
 یعواقب خوردند، ممنوعه وةیم از و شدند وسوسه حوا و آدم یوقت هبوط، ۀینظر مطابق. 1
 مـرگ  و ینظم  یب و کردند هموار خود بر را گناه یشخص عواقب هاآن. گذاشتند جا به چند
 ما که یعیطب يشرها علت او نظر به و دارد قبول را هبوط ۀینظر زین نبرگیف. شد جهان وارد

  ).ibid: 194-195( است افتهی هبوط یجهان ما جهان که است نیا مینیب  یم جهان در
 یجهـان  داشـت  قصـد  خداونـد  کـه  اسـت  معتقـد  نبرگیف: مناسب یعیطب يندهایفرا. 2

ـ ا در. کننـد  عمـل  و یزنـدگ  بخـش   تیرضا ينحو به ها  انسان آن در که ندیافریب  جهـان  نی
 نـدها یفرا نیا گاه اما است، الزم ها  انسان اتیح يبرا که هست یگوناگون یعیطب يندهایفرا

 دارد وجـود  شـرور  نیا حذف يبرا که یراه گانهی. شوند یم مستقل یعیطب شرور خاستگاه
  .دهد رییتغ را ندهایفرا نیا خداوند که است نیا

 ینیتضـم  چیهـ  کـه  است نیا اشکال نیاول دارد؛ يجد یاشکاالت راه نیا نبرگیف نظر به
  .نشود یعیطب شر جادیا باعث دیجد يندهایفرا که ندارد وجود

 کننـد،   یمـ  کار یخوببه ها  زمان اکثر که ییندهایفرا کنارگذاشتن که است نیا دوم اشکال
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 اما. کند حذف یکیژنت يندهایفرا حذف با را یکیژنت يها  نقص تواند  یم خدا. است نامعقول
 نیا و آورد  یم وجود به را هاانسان از يگرید نوع دیبا بکند را کار نیا خواست  یم خدا اگر

ـ تغ عـالوه  به. است تناقض در هاانسان خلق يبرا او هدف با  بـه  منجـر  کـه  یکـ یژنت راتیی
ـ ا. سـتند ین يحـداکثر  يامـور  شـوند،   یم یکیزیف يها  تیمعلول و ها  يماریب  کـه  تیـ واقع نی

 گونـۀ   فضـل  دخالت از يا  نشانه کند  ینم جادیا يشر چیه ها  زمان اکثر در یکیژنت يندهایفرا
ـ با جهـان  ،یعیطب شرور نیا از اجتناب يبرا نبرگیف نظر به. خداست  یعـ یطب نیقـوان  بـا  دی
ـ آفر  یم یمتفاوت يها  انسان دیبا خدا که است نیا امر نیا الزمۀ و. شد  یم دهیآفر متفاوت . دی

 که یمنافع از دیبا ما ،یعیطب يها  دهیپد یمنف جینتا بردن نیب از يبرا که است نیا گرید نکتۀ
  .میکن یپوش  چشم زین آورند  یم وجود به ها  آن

ـ آم  معجـزه  نحـو  بـه  توانـد   ینم خدا چرا: یعیطب شر در خدا گونۀ  معجزه دخالت. 3  يزی
ـ دل چند به کار نیا نبرگیف نظر به رد؟یبگ را یعیطب شرور نیا وقوع يجلو و کند دخالت  لی
  :ستین ریپذامکان

ـ ا صـرف  باشد، مشاهده قابل خدا معجزات که ندارد وجود یلیدل چیه) الف  مـا  کـه  نی
 يکـار  یعـ یطب شـرور  از مـا  حفاظت يبرا خداوند که ستین آن مستلزم مینیب  ینم را معجزه

  .باشد داشته دخالت جهان در میپنداریم چهآن از تر  شیب خداوند که است ممکن. کند  ینم
ـ اخت و يآزاد اعمـال . باشـند  داشته اریاخت شانیکارها در ها  انسان خواهد  یم خدا) ب  اری

 یگـاه  نظم نیا حفظ منظور به خدا رو نیا از است، ینیب  شیپ قابل یعیطب نظم کی ازمندین
  ).ibid: 197-202( کند  یم یپوش  چشم معجزه انجام از

  
  يا نهیقر مسئلۀ. 5
 بـه  را شـر  مسـئلۀ  منتقـدان،  از يا  عـده  ،یمنطقـ  مسـئلۀ  به پاسخ در متألهان تیموفق رغم به

 دیشـا  جهان در شر وجود شر، مسئلۀ از شکل نیا يادعا به. اند  کرده ریتقر متفاوت یصورت
ـ اد يخدا که باور نیا یعقالن تأیید يبرا را نهیزم اما نباشد، ناسازگار منطقاً خدا وجود با  انی

  .سازد  یم فراهم ندارد، وجود يدیتوح
  
  يا نهیقر مسئلۀ اقسام 1.5

 يکردهایرو معموالً پندارندیم خداوند وجود هیعل يا  نهیقر را شرور وجود که یخداناباوران
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 و) quantity of evil( شـرور  زانیـ م و تیـ کم مسـئلۀ  به خصوص به و کنند  یم اتخاذ یمتفاوت
  .کنند  یم دیتأک) gratuitous evil( معنا یب شرور مسئلۀ

  .یتهاجم راهبرد و یدفاع راهبرد: رندیگ یم شیپ در راهبرد دو مسئله نیا به پاسخ در متألهان

  )defensive strategy( یدفاع راهبرد 1.1.5
ـ اله که  نیا اثبات يبرا ستین الزم یدفاع راهبرد در متألهان  اسـت،  الحـاد  از تـر   محتمـل  اتی

 اتهـام  چـرا  دهنـد  حیتوضـ  اسـت  یکاف بلکه کنند اقامه اتیاله نفع به یجابیا نیقرا و لیدال
 از تـوان   یمـ  وهیشـ  چند به یدفاع راهبرد در. ستین وارد است، محتمل  نا اتیاله که ملحدان

 يالحـاد  برنامـۀ  کـه  کنـد  ادعـا  توانـد   یمـ  متألـه  کـه  اسـت  نیا وهیش کی. کرد دفاع اتیاله
ــآم تیــموفق  یاحتمــاالت و) inductive arguments( ییاســتقرا اســتدالالت رایــز ،ســتین زی

)probability arguments (ـ ا نگـا یپالنت مثـال  يبـرا . دارنـد  اشکال بردیم کار به ملحد که  نی
 توان  ینم را احتماالت باب در موجود اتینظر از کیچیه او نظر به. بردیم کار به را راهبرد

  ).Plantinga, 1979: 1-53( گرفت کار به شر بریمبتن يقو برهان کی يبند  صورت يبرا

  )offensive strategy( یتهاجم راهبرد 2.1.5
 نیا از استفاده با و پردازد  یم يخداباور نفع به یجابیا نۀیقر ارائۀ به متأله ،یتهاجم راهبرد در
 ).ibid: 359( است الحاد از تر  محتمل اتیاله که دهد  یم نشان نیقرا

  نبرگیف یدفاع راهبرد 1.2.1.5
 وجـود  که کندیم ادعا ملحد رایز ،است تر خردمندانه یدفاع موضع اتخاذ نبرگیف نظر به
 فقـط  متألهـان . اسـت  دفاع فقط متأله فۀیوظ نیبنابرا ؛کند  یم نامحتمل را خداوند وجود شرور

ـ اله دارد، کـه  یاشـکاالت  لیدل به ملحدان يا  نهیقر استدالل که دهند نشان است یکاف  را اتی
  :کند  یم مطرح بخش سه در را لشیدال او. سازد  ینم محتمل  نا

  ییاستقرا استدالالت تیماه 1.1.2.1.5
ـ ز نـدارد،  تیـ موفق يبرا يادیز شانس ملحدان يا  نهیقر استدالل نبرگیف نظر به ـ ا رای  نی

 امـا . است هیکل به هیجزئ يایقضا از حرکت استقرا کیکالس شکل. است ییاستقرا استدالل،
ـ یبب يادیـ ز يشرها میتوان  یم ما یتجرب طور به. ستین نوع نیا از شر ییاستقرا استدالل  م،ین

 شر ییاستقرا استدالل اما. میکن مشاهده میتوان  ینم را ها  آن با خدا ارتباط و ها آن یابیارز یول
  شود؟  یم ساخته چگونه
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 اسـت؛  یکمکـ  فـرض  و واقـع،  به ناظر مقدمۀ ه،یفرض کی شامل شر ییاستقرا استدالل
 فـرض . دارد وجـود  مطلـق  رخـواه یخ و مطلق عالم مطلق، قادر ییخدا که است نیا هیفرض
 واقـع  به ناظر مقدمۀ و کند  یم حذف بتواند که جاآن تا را يشر هر خدا که است نیا یکمک

  .دارد وجود جهان در شر که است نیا
  :است ریز شرح به خدا هیعل شر ییاستقرا استدالل

 يشر هر او دارد وجود مطلق رخواهیخ و مطلق عالم مطلق، قادر ییخدا اگر: اول مقدمۀ
  .ندارد وجود جهان در شر پس کند،  یم حذف بتواند که جاآن تا را

  .دارند وجود شرور: دوم مقدمۀ
  .ستین موجود احتماالً مطلق رخواهیخ و مطلق، عالم مطلق، قادر يخدا پس: جهینت
 وجـود  بـودن  نامحتمـل  اسـتدالل،  نیا از توانند  ینم لیدل چند به ملحدان نبرگیف نظر به

  :رندیبگ جهینت را خداوند
 انتظـار  میتـوان   یم ما چهآن دربارة که است یشرط جملۀ کی استدالل نیا اول مقدمۀ. 1
 ماًیمسـتق  دوم مقدمـۀ . کنـد   یم صحبت باشند، درست گرید امور که یصورت در میباش داشته
 ارتباط يبرا را یتجرب شواهد مقدمه دو نیا از کیچیه اما. برد  یم کار به را یتجرب يها  داده

 سـاخته  اسـتدالل  در یعقلـ  نحـو  بـه  شر و خدا نیب ارتباط. برند  ینم کار به شر و خدا نیب
 خدا نیب ارتباط دییتأ يبرا یتجرب راه چیه نیبنابرا. ستین مشاهده قابل ارتباط نیا. شود  یم
  .ندارد وجود شر و

 يبـرا  باشـد  يا  نهیقر فقط تواند  ینم شر وجود. است یاستنباط شر ییاستقرا استدالل. 2
ـ ا از کیـ هر اسـتنباط  يبـرا  ییمبنـا  تواند  یم شر وجود بلکه. خدا وجود احتمال یابیارز  نی

 مطلـق  قادر اما دارد وجود رخواهیخ ییخدا. 2 دارد؛ وجود شرور ییخدا. 1: باشد زین موارد
 بـه  دادناجـازه  يبرا که دارد وجود مطلق رخواهیخ مطلق، قادر مطلق، عالم ییخدا. 3ست؛ین

  .دارد یعقل لیدل شر
 احتمـال  یابیارز يبرا که یحال در دارد، هیتک نهیقر کی به فقط شر ییاستقرا استدالل. 3

ـ با هیفرض کی  در کـاوش  درواقـع، ). ibid: 364-367( گرفـت  درنظـر  را نیقـرا  مجموعـۀ  دی
 ن،یمع زمان هر در هیفرض اعتبار که دهد  یم نشان کند  یم نییتع را ها  هیفرض اعتبار که یعوامل

 زمـان  آن یعلمـ  معارف کل مربوط و مناسب يها  بخش به مییبگو سخن قیدق میبخواه اگر
 و هـا   هیفرض همۀ به و دارند یمناسبت هیفرض آن با که يشواهد همۀ به جمله از است وابسته

  ).56: 1369 همپل،( شوند  یم مربوط هیفرض آن به که ییها  هینظر
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  یاحتماالت استدالالت تیماه 2.1.2.1.5
 کـه  دارند ییها  یژگیو یاحتماالت استدالالت. است احتماالت بریمبتن ییاستقرا استدالل

 اسـتدالل  دربـارة  ییابتـدا  نکتـۀ . کنـد یمـ  دشـوار  را هـا آن از زیـ آمتیموفق یصورت ساخت
 در ملحـدان  امـا . باشـد  نیقرا تمام بریمبتن دیبا استدالل از نوع نیا که است نیا یاحتماالت

 و اتیاله نفع به يگرید نیقرا و شواهد مطمئناً. برند  یم کار به را نهیقر کی فقط استداللشان
 صـرف  کـه  ملحـدان  يادعـا  نیبنابرا و دارد وجود الحاد نفع به يگرید نیقرا و شواهد البته

 متألهـان  و ملحـدان . نـدارد  یچنـدان  یمنطقـ  ارزش سازد،  یم نامحتمل را اتیاله شر، وجود
 نـدارد  وجود ینیتضم چیه حال نیا با کنند، درك را گریدکی نیقرا و استدالالت توانند  یم

 بـا  احتمـال  نیـی تع نیبنـابرا . برسـند  توافـق  بـه  الحاد ای اتیاله یکل احتمال دربارة هاآن که
 کی اقناع و است موضع اقناع خواستار ییگرا  ذهن و است مرتبط) subjectivity( ییگرا ذهن

 اسـت  دیبع اریبس عوامل نیا لیدل به و. است وابسته یشناخت  روان عوامل به يحد تا دگاهید
  .کنند توافق احتمال نییتع دربارة نیطرف که

. است مشکل الحاد ای اتیاله نیشیپ احتمال نییتع آن مطابق که دارد وجود يگرید لیدل
ـ  دانـش « يمبنـا  بر نیشیپ احتمال که است نیا آن و ) background knowledge( »نـه یزم  شیپ
 متألهان. است سخت اریبس است، نهیزم  شیپ دانش يزیچ چه که  نیا نییتع اما. شود  یم نییتع
 يملحـد  چیه اما رند،یبگ درنظر نهیزم  شیپ دانش عنوان به را یسنت اتیاله لیدال که ندا لیما
 زیچ چه و است نهیزم  شیپ دانش زیچچه کهنیا دربارة ملحد و متأله اگر. کند  ینم قبول را نیا

 هیفرضـ  نیشـ یپ احتمال یابیارز شروع يبرا یراه چیه نکنند، توافق ستین نهیزم  شیپ دانش
  ).Feinberg, 2004: 367-371( ندارد وجود

  بشر دانش يها  تیمحدود 1.2.1.2.1.5
 يا  نهیقر استدالل توانند  ینم ملحدان نیبنابرا است، محدود اریبس انسان دانش نبرگیف نظر به

ـ  وقـوع  لیـ دل چـون  گفت توانینم کنند؛ اقامه يخداباور هیعل يا  کننده  قانع  از ایـ  شـر  کی
 از و. اسـت  موجه لیدل فاقد شرور مجموعۀ ای شر آن پس م،یدان  ینم را شرور از يامجموعه

ـ دل کـه  نـد یبگو کامل نانیاطم با توانند  ینم زین متألهان گرید طرف  يبـرا  خداونـد  یقطعـ  لی
  ).ibid: 374-375( ستیچ عالم در شرور تک تک به دادن اجازه

  معنا  یب شر 2.2.1.2.1.5
ـ ا از قبـل  او نظـر  بـه  نیبنابرا است؛ مبهم یمفهوم معنا  یب شر است معتقد نبرگیف  کـه نی
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 آن مفهوم و معنا که  یزمان تا و میبپرداز آن فیتعر به دیبا میکن یبررس را معنا  یب شر ماًیمستق
  .میابیب دست آن از یدرست یابیارز به میتوان  ینم نشود روشن
 که اول فیتعر مطابق کرد؛ فیتعر روش دو به توان  یم را معنا  یب شر نبرگ،یف نظر به

 یمتعاقب ریخ چیه که است يشر معنا  یب شر داند  یم معنا  یب شر محدود فیتعر را آن او
)subsequent good (قبول متألهان که یاخالق ۀینظر به شر نیا به پاسخ. کندینم جادیا را 

ـ ی. دارد يادیـ ز یبستگ دارند ـ نظر یعن  ریـ غ. انـه یگرا  تیـ غا ریـ غ و انـه یگرا  تیـ غا اتی
 شـر  واقعاً که کنند اثبات تا کنند تالش دینبا معنایب شر مسئلۀ به پاسخ در انیگرا  تیغا
 است، وابسته کند  یم هیتوج را آن که متعاقب ریخ چند به شر چون ندارد وجود معنا  یب

 ارائـه  يا  هیدفاع سپس یول دارد، وجود یقیحق يمعنایب شر که رندیبپذ است بهتر بلکه
  .اورندیب را آن وجود علل آن در و دهند

 متعاقب ریخ چند به یمنطق ای علّی نحو به ما جهان در شر ندیگو  یم گرا  تیغا متألهان اما
 و نـدارد  وجود ما جهان در یقیحق يمعنایب شر چیه ندیگو  یم هاآن رو نیا از است وابسته

 ریـ خ ۀیـ دفاع توانـد   یم جا  نیا در متأله. دارند شرکت متعاقب ریخ چند جادیا در شرور همۀ
  .برد کار به را روح پرورش سۀیتئود ای میعظ

ـ  شـر  دانـد، یمـ  معنایب شر گستردة فیتعر را آن نبرگیف که دوم فیتعر مطابق  معنـا یب
ـ  بـه  نه و) antecedent good( نیشیپ ریخ کی به نه که است يشر  وابسـته  نیپسـ  ریـ خ کی

خیري موجب بروز آن  نه و کند  یم جادیا را يریخ نه که است يشر معنایب شر یعنی. است
  شده است.

 سـۀ یتئود بـردن  کـار  بـه  با توانند  یم انیگرا  تیغا معنا،  یب شر از فیتعر نیا به پاسخ در
ـ ن انیـ گرا  تیـ غا ریـ غ و کنندیم جادیا را يریخ شرور همۀ که شوند یمدع روح پرورش  زی

 شـر  آمـدن  وجـود  بـه  باعـث  نیشـ یپ ریخ هاآن در که ببرند کار به را ییها  هیدفاع توانند یم
 اسـت،  وابسـته  نیپس ریخ به ای نیشیپ ریخ به ای شر که کنند ثابت توانند  یم متألهان. شود  یم

 نحـو  بـه  چـه  و محـدود  نحـو  به چه معنا  یب شر .ندارد وجود یقیحق يمعنا  یب شر نیبنابرا
 هستند معنا  یب ظاهراً فقط معنا  یب شرور که دهند نشان توانند  یم متألهان شود فیتعر گسترده

  ).ibid: 379-383( قتاًیحق نه
  شر تیکم 3.2.1.2.1.5

 طور به که نیا از قبل نبرگیف. دارد وجود جهان در یاضاف شر که معتقدند ملحدان از یبعض
  کند؛  یم اشاره نکته چند به بپردازد افتهی  لیتعد ییگرا  عقل در شر تیکم مسئلۀ به میمستق
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ـ ا در شـرور  زانیم کنند  یم فکر ملحدان از ياریبس که است نیا اول نکتۀ  ادیـ ز عـالم  نی
 دند،یآفر  یم يترکم اریبس شر بودند خدا يجا به ها  آن اگر که کرد فرض شودیم رایز ،است
 اسـت  تصـور  قابل ریغ پس دندیآفر  یم يترکم شرور محدودشان یخوب با ها  انسان اگر پس
 وجـود  هیـ عل يا  نـه یقر مسـئله،  نیا و. نکند خلق يترکم شرور است مطلق ریخ که ییخدا

 اعتـراض  هـا   انسان محدود اریبس دانش به توجه با اعتراض نیا نبرگیف نظر به اما. خداست
ـ د از اما باشد ممکن يامر تر،کم شر انسان دید از است ممکن. دیآ  ینم حساب به یمهم  دی
 شـر  ارتبـاط  یچگـونگ  و یکل يها  برنامه و اهداف با شر تناسب یچگونگ از که مطلق عالم

 میباش مطمئن میتوان  ینم ما دارد، تر  عیوس و تر  واضح اریبس یبرداشت گرید يشرها و رهایخ با
  .است »ادیز« جهان در موجود شر تیکم که

 را آن ما تا باشد داشته وجود دیبا شر مقدار چه کهنیا کردننییتع که است نیا دوم نکتۀ
 يبـرا  تـالش  در) John Yardan( اردنی جان نظر به. است یسخت اریبس کار میبدان ادیز شر

 و اسـت  شـخص  فرهنـگ  عوامـل  نیا از یکی است؛ مؤثر عامل نیچند شر تیکم سنجش
 بـه  يحـد  تـا  خـود  نوبۀ به زین امر نیا و میکن نگاه چگونه خود رامونیپ مسائل به ما که  نیا

ـ  از اسـت  پـر  علـم  خیتـار . دارد یبسـتگ  فـرد  تیترب و طیمح و اتیتجرب  در کـه  یمتفکران
 وجـود  جهان در چه  آن مورد در یمختلف يها  قضاوت و اند  افتهی پرورش متفاوت يها  طیمح

. دارد یبستگ ما اتیتجرب و طیمح به یزندگ یسخت ای یآسان از ما یابیارز. اندداده ارائه دارد
. اسـت  مؤثر یزندگ در شر تیکم از او یابیارز بر ،یزندگ دربارة فرد دگاهید یگاه نیهمچن

ـ بگو شعر تواند  یم که علت نیا به مثالً باشد، شاد است ممکن معلول فرد کی  يسـو  از د،ی
  ).Yardan, 2001: 94( ابدیب کنندهخسته را یزندگ است ممکن يثروتمند و سالم فرد گرید

 بـا  امـور  بـه  دنیبخشـ  تحقق يبرا ما جهان در شر تیکم افته،ی  لیتعد ییگرا  عقل مطابق
ـ آ. اسـت  يضرور یحت ای متناسب دهد  یم انجام ما جهان در خدا که یارزش  یـی گرا  عقـل  ای
  کند؟ ثابت را امر نیا تواند  یم افتهی  لیتعد

 شر به پاسخ يبرا قبل يها  فصل در که ییها  هیدفاع ارائۀ به سؤال نیا به پاسخ در نبرگیف
 داشـت  قصـد  خـدا  دیـ گو  یمـ  یاخالقـ  شر مورد در. پردازد  یم برد کار به یعیطب و یاخالق

 قطعـاً  هـا انسان با همراه جهان خلق. را انسان مادون ای انسان مافوق نه کند خلق را »انسان«
. هسـتند  »اول ۀدرجـ  ارزش« شانیها  تیظرف با ها  انسان رایز ،آورد  یم وجود به خوب یجهان

 شیپـ  یمسـائل  و مشکالت کند حذف را یاضاف شرور نیا بخواهد خدا اگر نبرگیف نظر به
ـ اله نظـام  بـه  توجـه  بـا . افتـد   یمـ  خطر به ها  انسان تیتمام حفظ که دیآ  یم  و نبـرگ یف یاتی
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 يبرا یعنی. است ترکم يها  انسان داشتن تر،کم یاخالق شر داشتن يبرا راه گانهی ،اش هیدفاع
ـ  رد،یبگ را مردم شدن فرزند صاحب يجلو دیبا خدا شرور نیا از يریجلوگ  از ياریبسـ  ای
 يطـور  را انسـان  یسـت یز نحـو  به کهنیا ای ببرد، نیب از را کنند  یم یزندگ اکنون که يافراد

  .ندیایب وجود به یکاف اندازة به يافراد که باشد ينحو به فقط مثل   دیتول که ندیافریب
 افتـه ی هبوط یجهان در ما که علت نیا به شرور نیا دیگو  یم یعیطب شر مورد در نبرگیف
 بـه . ستین ناعادالنه اصالً ما جهان در شر تیکم او نظر به ند؛یآیم وجود به میکن  یم یزندگ

 یخاصـ  نوع که داشت قصد تنهانه کرد خلق را هاانسان خدا که یهنگام دیگو  یم او عالوه،
 بتواننـد    کـه  دهـد  قـرار  یجهان در را ها  انسان که داشت قصد بلکه ند،یافریب را موجودات از

 بـدون  را یعـ یطب شـر  تواند  ینم خدا. ببرند بهره شانیها  تیظرف از و بمانند، زنده کنند، عمل
  .ببرد نیب از یعیطب نظم حذف

 نبرگیف دگاهید از شر ینید مسئلۀ 4.2.1.2.1.5
 ارتباطشـان  در و اند  گرفته قرار یسخت و رنج انیم در افراد که یهنگام کنند  یم تصور یبعض

 همـۀ  و است یکاف ها  آن به یفلسف و یعقالن يها  پاسخ ارائۀ است،   شده جادیا چالش خدا با
ـ  فقط شر مسئلۀ که است نیا تیواقع نبرگیف نظر به اما. کند  یم حل را مسائل  صـورت  کی
 يهـا   پاسـخ  ازمنـد ین و هسـتند  شـر  یانتزاعـ  و یکل مسائل ،يا  نهیقر و یمنطق مسائل. ندارد
 یهنگـام  که است يا  مسئله و است شر یجزئ و یانضمام مسئلۀ ،ینید مسئلۀ اما. اند  یعقالن

 و شـود   یمـ  مطرح دارد، قرار است کرده احاطه را او که يشر و رنج بحبوحۀ در شخص که
  .است يمعنو توجه ازمندین بلکه داد، ارائه یعقالن يها  پاسخ توان  ینم آن حل يبرا

 یزخمـ  شیزانـو  ،يبـاز  هنگـام  یکـودک  دهد؛  یم حیتوض یمثال با را مسئله نیا نبرگیف
 يکارهـا  توانـد   یمـ  مـادرش . رود  یم او نزد دهد يدلدار را او مادرش کهنیا يبرا. شود  یم

 است افتاده علت نیا به اتفاق نیا که دیبگو دخترش به تواندیم او جمله از. بکند یگوناگون
ـ ن تیـ عل و کیـ زیف نیقوان دربارة تواند  یم ای. است دهیدو عیسر اریبس او که  یحاتیتوضـ  زی

 تـالش  در خـدا  کـه  دارد وجود ییها  درس تجربه نیا در که دیبگو تواند  یم یحت ای. بدهد
 او درد لحظـه  آن در حاتیتوضـ  نیا تمام که جاستنیا نکته اما. دهد میتعل کودك به است

 در را او مـادرش  کـه  خواهـد   یمـ  او بلکه ندارد ازین یسخنران به کودك. کنند  ینم متوقف را
  ).Feinberg, 2004: 454( ببوسد و ردیبگ آغوش

 اندازة به یاحساس رنج و درد که روند کار به یزمان دیبا یفلسف و یعقالن يها  پاسخ
ـ ا در هـا   سـه یتئود و ها  هیدفاع نبرگ،یف نظر به. است افتهی بهبود یکاف  ینقشـ  مرحلـه  نی



 123   زینب زرگوشیو  عبدالرسول کشفی

  1392، تابستان دوم، سال دوم، شمارة جستارهاي فلسفۀ دین

  ای ینید مسئلۀ نبرگیف چه  آن. دارد ازین يمعنو مراقبت و توجه به مسئله نیا بلکه ندارند،
 شر 5يوجود مسئلۀ و 4یانضمام مسئلۀ نام با غرب فالسفۀ نیب در نامد  یم شر یاحساس

  .است مطرح زین
  

  ییطباطبا عالمه دگاهید. 6
 عالمـه . اسـت  پرداختـه  شر مسئلۀ به آثارش در زین یاسالم بزرگ لسوفیف ییطباطبا عالمه
 نظـام  نیبهتر و نیکوترین یهست نظام که کند  یم اثبات ،یهست عوالم بیترت ذکر با ییطباطبا
  .داند  یم یعدم يامر را آن شر، لیتحل در و است
  
  احسن نظام 1.6

 گـاه یجا ،یاسالم فالسفۀ شۀیاند در که است یفلسف مهم مباحث از یکی احسن نظام مسئلۀ
ـ ترت انیب نیهمچن و تیعنا يمعنا لیتحل با ییطباطبا عالمه. دارد يا  ژهیو  یهسـت  عـوالم  بی

 احسن، نظام ۀینظر نییتب در او. است نظام نیاستوارتر یهست بر حاکم نظام که دهد  یم نشان
 احسـن،  و ریـ خ نظـام  به علم مفهوم سه و کرده یبررس یتعال حق مورد در را »تیعنا« واژة

 مـورد  را ریـ خ نظـام  بـه  یتعال حق يرضا و موجودات، همۀ يبرا یتعال حق ذات به تیعل
  ).372/ 3: 1387 ،ییطباطبا( دهد  یم قرار توجه

 اسـت  یتعال واجب به آن نیتر  کینزد و یامکان وجود مراتب نیبرتر یعقل وجود مرتبۀ
ـ فعل و ثبات 1است، آن آثار و ماده از يبر عقل عالم. ندارد تر  شیب فرد کی ،یعقل نوع و  تی

 نحو به آن در ها  لذت و کماالت عیجم و نداشته یتیمحدود گونهچیه عالم نیا. دارد محض
 جز يزیچ شر رایز ندارد؛ وجود شر عالم نیا در 2.است موجود تیکل و تیجمع و وحدت

 نـد ا ثابـت  خود مبدأ تبع به هاآن. ندارد راه عدم مجردات ودر ستین کمال عدم ای ذات عدم
 راه انـد  یبـاق  خـود  حـال  به وجود يابتدا از که هاآن کماالت در یعدم و نقص گونهچیوه

 یربـوب  عـالم  در کـه  است یربان نظام جلوة و هیسا یعقل وجود مرتبۀ بر حاکم نظام 3.ندارد
 مرتبـۀ  در و اسـت  آن نیاستوارتر و ممکن نظام نیکوترین یعقل نظام ن،یبنابرا. است مستقر

 اسـت،  يمـاد  نظام آن دنبال به و است یعقل نظام جلوة و هیسا که دارد قرار یمثال نظام بعد
 آن نیاسـتوارتر  و ممکن نظام نیکوترین عالم ریفراگ نظام جه،یدرنت. است مثال عالم ۀیسا که

  ).377-376: همان( است
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 شر و ریخ يمعنا لیتحل 2.6

 عـت یطب حسـب  بـر  یئیشـ  هر که است يزیچ »ریخ: «دیگو  یم شر و ریخ فیتعر در عالمه
 فاعـل،  هرگاه و. است متوجه شیسو به و دارد  یم دوستش کند؛  یم قصد و طلب را آن خود

ـ ا و اسـت  ریخ برابر در »شر«. ندیگز  یبرم را هاآن نیبهتر شود،  یم مردد امر چند انیم  دو نی
ـ . اسـت  ذات کمال عدم ای ذات عدم همان شر ن،یبنابرا. دارند تقابل هم با  عالمـه  نیهمچن

  :دیگو  یم سمیرئال روش و فلسفه اصول کتاب در ییطباطبا
 کـه  است موجود ياریبس يها  یناکام و ها  یبدبخت فساد و شر ماده، جهان در که ستین شک

 جهـان  ياجـزا  و جهان گرید يسو از و داشت توان  ینم ها  آن تیواقع در يدیترد گونه  چیه
 را وجـودش  ن،یبـراه  همۀ که  ییخدا است؛ جهان يخدا به مستند خود یهست و تیواقع در

 کـه  اسـت  روشن و. کند  یم یمعرف ییناروا هر شیآال از پاك و کمال هر با آراسته يوجود
ـ . دهنـد   ینمـ  وفـق  هم با نظر يباد در) واجب تنزه و فساد، و شر تیواقع( مطلب دو نیا  ای

ـ نبا مستند يو به فساد و شر از پر يها  یهست باشد اگر ای نباشد کار در دیبا ییخدا  باشـد  دی
  ).172-171/ 5: 1370 ،ییطباطبا(

  :دیگو یم اشکال نیا به پاسخ در عالمه
 دایپ ماده جهان در که هستند ییهاییناروا و هايبد رفتههميرو هاآن رینظا و فساد و شر

 محقق »روا« و »خوب« با سهیمقا با که است یمفهوم »ناروا«و »بد« مفهوم و شوند یم
 امر کی مقابل در یعدم است یمفهوم و یاسیق است يامر شر که داستیپ. گردد یم

 يوجود یصفت يدارا باشد دیبا یموضوع شر مورد در یعنی الحصول؛ ممکن يوجود
 »شر« آن يبرا مطلوب صفت نیا نداشتن تا باشد بوده مفروض موضوع مطلوب که

  ).همان( شود شمرده
  
  ماده عالم به شرور اختصاص 3.6

 ذات عدم همان شر چون عالمه نظر به داند،یم ماده عالم را شر ظهور محل ییطباطبا عالمه
ـ قابل رسـد، یمـ  آن به عدم که یذات دیبا الجرم است، آن کماالت از یکی عدم ای و  را آن تی

ـ نوع صـورت  زوال امکـان  که يماد يجوهرها مانند باشد؛ داشته  از و دارد وجـود  هـا آن ۀی
 آن زوال حکـم  در آن زوال دهد،یم لیتشک را نوع کی تیفعل تمام ۀینوع صورت که جا آن

 عدم رایز ندارد، تحقق تجرد عالم در يشر چیه که شودیم روشن نیبنابرا. است يماد نوع
 کمـاالت  بـا  یمناف اعدام زین و. ندارد یراه است، مبدأش جادیا به موجود که ها،آن ذات به
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 بـر  هرگـز  هسـتند،  آن واجـد  وجودشان آغاز از و است نوعشان يمقتضا که یکماالت ،ها آن
 در کـه  یعالم است؛ ماده عالم همان شر ظهور و بروز دانیم ن،یبنابرا. شودینم عارض ها آن
ـ  گونـاگون  اسـباب  و دارند کشمکش هم با اضداد آن  دارنـد  یمـ  بـاز  ریتـأث  از را گـر یدکی
  ).68-67/ 4: 1386 ،ییطباطبا(

  
  آن راتیخ از ماده عالم شرور يریناپذ کیتفک 4.6

 در و دارند ماده عالم به اختصاص شرور ،ییطباطبا عالمه نظر به که شد روشن جا نیا تا
 مــاده عــالم از شــرور نیــا عالمــه نظــر بــه. ســتین هــاآن از ياثــر مجــردات عــوالم
 قلمرو در و بوده لیتبد و رییتغ و تکاپو، حرکت، جهان ماده، جهان رایز ،رندیناپذ انفکاك
 يضرور الزم امور نیا و دهدیم يرو تزاحم و کشمکش، برخورد، تضاد، قهراً حرکت،

 نیبـد  اسـت؛  یرسانبیآس برخورد، الزمۀ یطرف از. است حرکت نیع که است یعالم
 راتیخ برابر در شرور نیا حال نیع در. باشد محض ریخ ماده، جهان ندارد امکان جهت
ـ  برکـات  و راتیـ خ منشأ خود بلکه و است اندك بس است، آن در که یفراوان  یفراوان
 کهآن ای ها،يبد و شرور با ختهیآم اما شود، موجود دیبا ای ماده عالم کهآن حاصل. است

 اسـت  یفرضـ  نباشـد،  شـر  آن در یول باشد، ماده عالم کهنیا. باشد معدوم یکل به دیبا
  ).69-68: همان( یناشدن و ناممکن

  
  است یاله حکمت يمقتضا ماده عالم جادیا 5.6

ـ  باشـد،  نـابود  و ستین ماده یکل به که است آن ایآ ست؟یچ حکمت يمقتضا  بـه  کـه آن ای
 یمقتضـ  یالهـ  حکمـت  ییطباطبـا  عالمـه  نظـر  بـه  شـود؟  دهیآفر هست، که یصورت نیهم
ـ  اگـر  و اسـت  شرورش از افزون آن راتیخ چراکه است، ماده جهان نشیآفر  یعـالم  نیچن
 بـه  عالم نیا ریکث ریخ استناد عالمه، نظر به. است شده لیقل شر يفدا ریکث ریخ نشود دهیآفر

ـ ز. بـالعرض  اسـتناد  خداونـد،  بـه  آن انـدك  شـر  اسـتناد  و است بالذات استناد خداوند،  رای
ـ ا از رونـد؛ یمـ  شـمار  به یقیحق موجود و موجودند قتاًیحق رات،یخ  جـاد یا و جعـل  رو نی

 بـالعرض  و بـوده  یعـدم  يامـور  قتـاً یحق شـرور  اما رد،یگیم تعلق ها آن به بالذات و قتاًیحق
 هـا آن بـه  بالمجـاز  و بـالعرض  جـاد یا و جعل رو نیا از و شود یم داده اسناد ها آن به وجود
  ).69: همان( بالذات نه رد،یگیم تعلق
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  عالم يمند نظام 7.6
ـ ن انسان. است مربوط و متصل گریدکی به بدن کی ياعضا مانند عالم ياجزا همۀ  ماننـد  زی
 او از کـه  یاعمال و است عالم ياجزا ریسا به بسته و مربوط وجودش موجودات، انواع ریسا
 خـود  از سـعادت  منزل سر يسو به ریس در و شا یزندگ ریمس در که یحرکات و زندیم سر

  ).251-250: همان( دارد کامل ارتباط اوست، به طیمح که عالم ياجزا ریسا با دهدیم نشان
ـ ا. سـت ین گرانید از الوجودمستقل يامر دهدیم يرو عالم در که يامور از کیچیه  نی
 هـم  بـه  شیاجـزا  یتمـام  هسـت،  آن در که مخلوقات انواع و موجودات انیاع همۀ با عالم

 است انسان يروز شود،یم گرید جزئی به مبدل که است عالم نیهم از یجزئ است، مرتبط
 گـر ید يروز و اسـت  زنـده  يروز. اسـت  جـان یب خاك گرید يروز و اهیگ گرید يروز و

: 1345 ،ییطباطبـا ( اسـت  گرید یموجودات مرگ ناًیع او یزندگ است زنده که روز آن مرده،
 یضـمن  طـور  بـه  توانـد یمـ  عالم، ياجزا نیب یوستگیپ و ارتباط وجود پس ).156-157/ 3

  .باشد شر وجود کنندةهیتوج
  
  انسان سرشت 8.6

 و زیـ غرا. »طبع« و »فطرت«: داندیم منزلت دو يدارا را انسان درون ساحت ییطباطبا عالمه
 طبـع  کـه  اسـت  یکسـ  ،یطبع انسان. دهندیم لیتشک را یآدم طبع انسان، یوانیح التیتما

 انسـان  فطـرت  و عتیطب یدوگانگ به توجه از. است افتهی تیحاکم او وجود در طلب فزون
ـ فرمایمـ  کـه  عبارات از یبرخ در ییطباطبا عالمه منظور که شودیم دانسته زین نکته نیا : دی
ـ ا مراد بلکه ست،ین یمعاص از یبرخ با فطرت یهمراه ،»ستین منزجر یمعاص از انسان«  نی

 گـرفتن  اسـارت  بـه  با شود مسلط اگر عتیطب است یآدم عتیطب با مطابق یمعاص که است
 و مسـتور  اسـت  سـبحان  يخـدا  طرف از ملهم که را يفطر يهانشیب و هاشیگرا فطرت،

 نینخســت از ،ییطباطبــا عالمــه نظــر بــه ).398: 1386 ،یآملــ يجــواد( دیــنمایمــ یمخفــ
 حکمـت  بـه  آن شـۀ یر کـه  یتـوان  اوسـت،  اریاخت و اراده قوة انسان، يخداداد يها بخشش
 و خـود  سرنوشـت  توانـد یمـ  انسـان  راستا، نیا در و. گرددیم باز نشیآفر نظام در امتحان

 بـه  آراسته البته، مختار انسان. سازد فراهم را یاله ریتقد رییتغ نۀیزم زین و زده رقم را گرانید
 از و داده لیتشـک  را او جـان  سرشت که یفطرت. هست زین يدیتوح خاص فطرت و مانیا

 را یاخالقـ  شـر  و داند یم یاله را انسان فطرت عالمه،. اوست يبرا يا دهیآفر شۀیر و اصل
  .داند یم اریاخت از یناش
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  قبح و حسن 9.6
 خلقـت  و نشیآفر در ییبایز مشاهدة قیطر از ابتدا قبح و حسن يمعنا که رسدیم نظربه. 1

 است، شده حاصل انسان يبرا ،هاست آن اندام در تناسب و اعتدال همان که خود، نوعان هم
 ذهن در حسن يمعنا شیدایپ موجب ،یهست يها دهیپد ریسا در موجود و تناسب نیهمچن

 لیم و نفس انجذاب از ریغ يزیچ حسن، يمعنا نیا تیماه که است معلوم و است شده او
 پـس  سـت، ین گـر ید يهادهیپد و انسان در مزبور اعتدال به یادراک و یاحساس يقوا و طبع
 بـا  کـه  است نیا منظور باست،یز عتیطب منظرة نیا ای باست،یز انسان، فالن مییگو یم یوقت

 عـدم  قبح، يمعنا جهیدرنت. دارد يسازگار و مالئمت انسان، یادراک و یاحساس يقوا و طبع
ـ ا سـپس . اسـت  انسـان  یادراک يقوا و طبع با آن صورت و موجود آن مالئمت  را معنـا  نی
 يمنـد  سـعادت  از عبـارت  که یاجتماع نیعناو و ياعتبار یمعان و افعال در و داده گسترش

 قـبح  و حسـن  به را نیعناو و افعال آن است، اتیح از تمتع و يمندبهره ای یزندگ در بشر
  ).101/ 1: 1345 ،ییطباطبا( است کرده متصف
ـ عنا بـا  يسازگار و تالئم از عبارت حسن يمعنا. 2  اسـت  سـعادت  و کمـال،  ت،ی

  ).379/ 1: همان(
ـ  نـوع  کمـال  به که يااضافه جهت از افعال و امور که هستند یاوصاف قبح و حسن. 3  ای

  ).11/ 1: همان( شوندیم هابدان متصف دارند، آن مانند و فرد سعادت
  .است اهللا یال وصول ،ییطباطبا عالمه مکتب در سعادت و تیغا نیا
 با دیبا که است شده خلق یانیجر در انسان گفت توانیم عالمه يهادگاهید به توجه با

 دنیرسـ  انسان يبرا یواقع ریخ او نظر به نیبنابرا. برساند هدف به را خود آن در يرو شیپ
ـ نظر جـزو  همـه  مسـلمان،  مـان یحک اکثر اتینظر. است آن به دنینرس شر و هدف به  اتی
 وصـول  و خـدا  معرفت همان ت،یغا درواقع گفت توانیم که شوندیم محسوب گرا تیغا
 فرا یاعمال به را او ،یعمل جنبۀ در که است یفطرت يدارا انسان عالمه، نظر به. است اهللا یال
 را عالمه یاخالق ۀینظر توانیم امر نیا به توجه با. کندیم نیتأم را او سعادت که خواند یم
  .دانست انهیگرا جهینت

  
  يریگ جهینت. 7

  :کرد انیب نیچن توانیم را متفکر دو افتراق و اشتراك وجوه
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 گرفتـه  مسلم را او بودن رخواهیخ و عدل، او، مطلق قدرت خداوند، وجود متفکر دو هر
 بـوده  مدافعانه مسئله نیا به شمندیاند دو هر نگاه. اندپرداخته مسئله لیتحل به یمبان نیا با و
  .ندا آن به پاسخ و مسئله حل دنبال به دو هر و

  دارند؛ نظر اختالف مسئله سه در نبرگیف و ییطباطبا عالمه
 نبرگیف نظر به اما است، احسن نظام موجود نظام عالمه دگاهید از: احسن نظام مسئلۀ -

 دگاهیـ د رسـد یم نظربه. است) نیبهتر لزوماً نه و( خوب ممکن جهان کی صرفاً جهان، نیا
 کـه  خداوند کمال صفات به توجه با رایز است، ارجح نبرگیف دگاهید از جهت نیا از عالمه

  .کندیم خلق را ممکن جهان نیبهتر خداوند دارد باور را هاآن زین نبرگیف
 را آن عالمه اما آلود،گناه را انسان ۀیاول سرشت نبرگیف: انسان تیماه و سرشت مسئلۀ -
ـ ام را یاخالقـ  شـرور  خاسـتگاه  امر، نیا به توجه با نبرگیف. داندیم یاله و منزه  یانسـان  الی
ـ اخت انسان به هم توانستیم خدا کهنیا با دیگویم یاخالق شر هیتوج در او. شمرد یبرم  اری

 بـه  انسـان  که يایذات لیتما به توجه با مهم نیا اما ندهد، را شرور وقوع اجازة هم و بدهد
 توجـه  با انسان آلود گناه سرشت باب در نبرگیف نظر گفت دیبا. ستین ریپذامکان دارد، شر
  .ستین یرفتنیپذ آن دفاع قابل ریغ يهافرضشیپ به

 باورانـه سـعادت  ییطباطبا عالمه دگاهید: متفکر دو دگاهید در یاخالق اتینظر گاهیجا -
 او نظـر  به. ستندین اعمال ینادرست ای یدرست يبرا ییمبنا جینتا است معتقد نبرگیف اما است،

ـ ا دربارة. باشد شرور کنندةهیتوج تواندینم آن مانند و روح پرورش مثل یاتیغا  دگاهیـ د نی
ـ  بـردن  انیم از يبرا ،یکنون شرور خوب جینتا لیدل به توانینم گفت دیبا  هـا آن کـاهش  ای

ـ با کـه  اسـت  درسـت  گفـت  دیبا زین انهیگرا تیغا ریغ دگاهید مورد در. نکرد یاقدام  بـه  دی
 قیـ طر از تـوان ینمـ  امـا  کرد، توجه ار،یاخت مانند دارد، وجود جهان در که یذات يها ارزش
 شـرور  و شـرور  تیـ کم چون یمسائل زین و یعیطب و یاخالق شرور تمام ها ارزش نیا صرفاً

 یینها و یاصل هدف به توجه و ياخرو دید و یاله ینیب جهان داشتن. گفت پاسخ را معنایب
  .باشد داشته يدیکل ینقش شر مسئلۀ به پاسخ در تواندیم ،یزندگ
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