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 چكیده

بحث در باب سازگاری یا ناسازگاری میاا  داترم مق اد وتد نات   ویهوا د        
دین دز گذشته تاا نوا   با دس دساز  دز ن ااس       ۀمق د د  دز مباحث دساس  در ف سف

دترم مق د وتد نت، دمکا  درتکاب دفعال ضاتدوقد    ۀبهو  فی س فا  دین، الزم
ویهو د   مق اد د    ۀدز جانب د سز نه با ویهو د    ی ناسازگار دسز؛   الزم

عتم دمکا  دفعال ضتدوقد  دسز نه با دترم مق د  ی ناساازگار دساز  ن سا      
 نوت ناساازگاری فا ر رد حان نوات   ی    تقش م « دترم»سه معوا دز  ۀپایک با دردئ

دما سهشز د  چوا  دساز   ،ت دنت مهتکب عمن ضتدوقد  ش دمعتقت دسز وتد م 
حن پایک مسات مم نفا    ش د  به با ر جاش د  افمن، ردسنه مانع دز تحقد دین دمه م 

ضه رم دز ویهو د   وتد نت دسز  در پاسخ، پایک باا پاذیهش نفا  ضاه رم     
ح   جام پیناوداد  ی   ردسمعتقت دسز رفع ناسازگاری ف ر  ،ویهو د   دز وتد نت

ت د  با تفکیک ضاه رم موققا    ضاه رم متاافیمیک      رست م نتدرد  به نظه م 
حن پایک دفاا  ناهد  عوا د  وتد نات در     ناظه به عو د    یا شخص وتد نت، دز ردس

در جداا     ای ممکن ویهو دس دسز، دما شخصا  ناه وتدساز ااهفا     تمام جدا 
ف ضه رم بهدی ویهو د   وتد نت  مچواا    ددع ویهو دس دسز  دز دین ر   ا
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داترم   مپابهجاسز دما دین ضه رم ناظه به شخص وتد نت نیسز تا محت دنووات 
 مق د د  باشت 

 ی ویهو د   مق د، دترم مق د، ن س   پایک، مس، ه ناسازگار :هادواژهیکل
 

 مقدمه. 1

سازگاری یا ناسازگاری میا  دترم   ویهوا د   مق اد وتد نات داتمت  تاا       مبار بحث در
، د  عااام، داادر     1 ای آنس م دتیس ددرد  به دساا  دیاتگاس دادیاات  نماال وتد نات     ن شته

ویهو د   مق د بااذدم، ناه توداا   ، یعو  ویهو دسِ مق دِ بااذدم دسز  به دسا   یژگ  آوه
گ نه عمان نوات  دز سا ی    دین« ت دنتنم »ب که « ش دنم »وتد نت مهتکب عمن ضتدوقد  

دی ه، به دسا  دترم مق اد  ی، د  داادر باه دنیاام تماام دما ر ممکان، دز جم اه، دفعاال          
نام در ن ااس   وتد نت، دسز« ویهو د  »  « دترم» ای ضتدوقد  دسز؛ بوابهدین،  یژگ 

یاا  « دادر مق د بااذدم نیساز د  »نخسز، با یکتی ه ناسازگارنت  در نتییه یا چوین دسز نه 
ااذد مفدا م واتد، باه دایان ناساازگاری در نا ، موققاا ،         «  د  ویهو دس مق د بااذدم نیسز»

 ت دنت  دجت مصتدر باشت نم 
دنت تا باا  آنس م دتیس   ت ما  آن یوا   ه د  به دین ناسازگاری دشارس نهدس   ن شیتس

ت دنات  نوات وتد نات نما    ال، آنس م دذعا  م  ای مخت ف ، آ  رد پاسخ گ یوت  بهدی مثحنردس
ن شت ننا  د ت نات دن  در درتکاب فعن ضاتدوقد  ناه   عمن ضتدوقد  دنیام د ت  د  م 

احیح آ  دسز؛ زیهد وتد نات،   ۀتودا در ناسازگاری با دترم مق د وتد نت نیسز ب که نتیی
  نااممکن دساز     موققاا  تودا، به دم ر ممکن ت دناسز،   دنیام فعن ضاتدوقد  دز جاناب د  

(Deane, 1951: 14  حان آنسا م رد ماه ر    ت ما  نیم در تقش بهدی حن دین ناسازگاری ردس
ت دنات مهتکاب فعان    وتد نت ما  »د ت؛ مثن دیوکه نوت   و د، چوت پینوداد دی ه دردئه م م 

وتد نت چوا  دسز نه دگه فعان ضاتدوقد  دز  ی   »یا دیوکه « ضتدوقد  ش د دگه بخ د ت
  Aquinas, 1997: 264  )«ت ب دسه بمنت، دی ه آ  فعن ضتدوقد  نخ د 

دمه زس، مس، ۀ ناسازگاری میا  دترم   ویهو د   مق د وتد نت )نه دز دین به بعات آ   
 2نامیم   مچوا  مباحث زیادی رد بهدن یختاه دساز  ن سا   پایاک    م « مس، ۀ ناسازگاری»رد 

(Nelson Pike/ 1930-2010   ردس دساز    میتدد  بحث در باب دین ناسازگاری رد به میاا  آ 
نوت  دین مقااه به بهرسا   حن و د رد دردئه م  ای آنس م   ت ما ، ردسحنپس دز درزیاب  ردس
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 اا    فهضپهددزد  به دین شکن نه دبتتد پیشحن پایک در حن مس، ۀ ناسازگاری م دعتبار ردس
ایاک  حن دوتصااا  پ نوت  سپس ردسمفا یم پایک رد مقهح   سپس دان دشکال رد تقهیه م 

د ت   در دنتداا دواتقا   ش د  پایک به نقت  افمن پاسخ م م  شهح دددسآ   به  نقت  افمن 
، م رد نقات   بهرسا  داهدر    ناسازگاری ۀدین د  در دعتبار   دتخاذ مبان  مخت ف در حن مس، 

 گیهد م 
 

 . پیشینۀ تحقیق2

 یژگا  داترم      در بااب ناساازگاری    مساتق   زبا  تا نوا   پاژ  ش  در میا  آثار فارس 
 ۀدنیام ن هفته دسز  دما در میاا  آثااری ناه باه تهجما     وتد نت )به نح  پینین  ویهو د   

ناه ت سا    « داترم مق اد   گوااس    » ۀتا د  باه مقااا   مقاالم پژ  ن  دوتصاص ددرنت، م 
 3تهجماه شاتس دساز، دشاارس ناهد       1374سیتج دد محم دی   دنته رضا بهنیکار در ساال  

باه فارسا    « دترم مق د   ت دنای  وتد نات باه درتکااب گوااس    » ۀدد  مقاامذن ر، بهگه ۀمقاا
ناسازگاری، ن اشته شتس دسز  الزم به ذناه   ۀدسز نه ت س  نس    پایک در باب حن مس، 

 دسز پژ  ش حاضه به بهرس   مین مقااه دز پایک پهددوته دسز 
 ۀحان پایاک در مسا،    زبا ، تودا نس  ناه باه بهرسا  ردس   در میا  آثار پژ  ن  دن  یس 

  دساز   اافمن در   Joshua Hoffman)، جاش د  افمن نقت نهدسناسازگاری پهددوته   آ  رد 
ن اشته شاتس دساز، دیاتگاس     1979نه در سال « ?Can God do evil»و د تحز عو د   ۀمقاا

تعارض رد باه   ۀنوت مس،   د  دبتتد تقش م Hoffman,1979: 213-220)  نوتپایک رد نقت م 
حن پایک دین دساز ناه د اااا    بوتی موقق  تقهیه نوت  دز نظه د  دشکال ردسشکن ا رم

ددنت   نه ضه رم  در پژ  ش حاضه، نقات  اافمن باه تفصاین     داد  رد ددردی دیت دمکا  م 
 بهرس  و د ت شت 

دترم مق د   نماال  » و د تحز عو د  ۀدر مقاا  Wes Morriston)چوین م ریست    م
 2001  ناه در ساال   Morriston, 2001: 143-160« )دوقد  ضه ری: آیا با  ام ساازگارنت   

حن آ  رد سا ب ضاه رم   ناسازگاری، تودا ردس ۀن اشته شتس دسز، در تقش بهدی حن مس، 
حان  ی  ددنت دما ردس، و د رد تابع نظه پایک م ددنت  د  در دین رأی  وتد نت م دز ویهو د 

حان    در پژ  ش حاضه ننا  و د یم ددد به وقا نظاه م ریسات  ، ردس  نوترد بهرس  نم 
 پایک نادض ضه رم ویهو د   وتد نت نیسز 
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 حل پایکشرح راه .3

 اای  رد باه   فاهض حن و د در حن مس، ۀ ناسازگاری، در دتم د ل، پیشپایک بهدی دردئه ردس
ارض حائم د میز بااالی   بوتی دستتالل مس، ه تعد ت نه در تقهیه   ا رمتهتیب شهح م 

دا   دستتالل تعاارض دساز  پایاک     ۀ ا، ن بز تقهیه شان فهض ستوت  پس دز شهح پیش
یاا ناه   نوات  دز آن من ضتدوقد  تقهیه ما  تعارض رد به نمک یک مثال ر شن دز ع ۀمس، 
شه ددرد، پس دز تقهیاه دساتتالل، باه شاهح تفاا م       ۀبه مس،  زیادیتعارض شبا ز  ۀمس، 
پهددزد  بتید  دسز به سبب تفاا م دیان د  مسا، ه باا  ام،      شه م  ۀعارض   مس، ت ۀمس، 
 ای پینودادی بهدی رفع  ه دشکال، متفا م و د ت ب د  دز دین ر  پایاک تفاا م آ    حنردس

  بعات  شا د ط ر ددید تفکیک نوت تا دین د  مس، ه در ذ ن و دنوتس بهد  رد به ددز مه ر م 
تعاارض   ۀحن و د رد بهدی حان مسا،   شه، پایک ردس ۀرض با مس، تعا ۀدز شهح تفا م مس، 

 ش نت   بهرس  م  شتس نوت  در دددمه مهدحن ذنه شتس، به تفکیک شهح دددسدردئه م 
 

 ها و مفاهیمفرضپیش 3-1

تعاارض، ساه    ۀو د   پیش دز تقهیه اا رم دساتتالل مسا،     ۀپایک در د این بخش دز مقاا
معواای د  مفدا م    ،طا ر مختصاه  نوات   مچواین، باه   به تهتیب معهف  م  مدم رد فهضپیش

 د ت دترم   ویهو د   مق د رد ت ضیح م 
دساز  در    descriptive expression) «تعبیه ت اایف  »یک  ،«وتد»تعبیه  :فهض د لپیش

 دسز، نا ع  ناه پایاک آ  رد یاک عوا د      « تعبیه ت ایف »، ن   واا  دز «وتد» ددع تعبیه 
(title   دی ه یک دسم وااص « وتد»نامت  به دین دسا  تعبیه م (proper name     نیساز ناه

به شخص واا  دالاز ددشته باشت؛ ب که در ع ض، عو د  عبارت  دساز ناه باهدی نناا      
ر د  باهدی در   باه ناار ما      value status) ددد  یک م دعیز واص   یا یک شأ  درزش 

 ادریاا  سامدر   »در « سامدر »ک مثال مت سان شات  عباارم    ت د  به یفهض، م بدته دین پیش
د ات  ادریاا  ددردی یاک م دعیاز حکا مت       رد در نظه ب یهیت  دین گمدرس ننا  ما  « دسز

گا ییم  واص دسز؛ به عبارم دی ه،  ادریا  دمپهدط ر ر م دسز  به  مین مو دل  دتا  ما   
«x نویم نه ، در  ددع تصهیح م «وتدسزx اص )مثق حانم جداا      ددردی یک م دعیز و
تا د  بمرگتاه دز آ  رد   یک شأ  درزش  واص دسز )مثق م ج دی دسز ناه نما   ددردی یا 

  Pike, 1969: 208  )تص ر نهد 
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چه معواای  دساز، ساه     دز حان  ددیقا « وتد»نه عو د  با دقع نظه دز دین :فهض د مپیش
ه نحا  ضاه ری باه وتد نات     با « ع م مق د»  « دترم مق د»، «ویه مق د»عبارم ت ایف  
یاا  « دساز ویاه مق اد    x وتدسز، پس x دگه» ای ش نت؛ به دین تهتیب گمدرسنسبز دددس م 

 ساتوت  باه عباارم     ااادر  ضاه رتا    دمثاال آ ،  « دسز دادر مق د x وتدسز، پس x دگه»
موقق  دسز؛ به دیان معواا ناه ددشاتن عوا د        دی ه، عو د  وتد حامن یک  ضعیز ضه رتا 

 اا  نه ددشاتن آ   ؛وتد نت منه ط به د ااف  دز دبین ع م، دترم   ویهو د   مق د دسز
شاهط الزم باهدی   » :ضه ری    دجب دساز  باهدی مثاال، دیان عباارم رد در نظاه ب یهیات       

ماذنه   xگااس  آ دمپهدط ر ر م دساز،   xدگه »در نتییه « دمپهدط ر ر م ب د ، مذنه ب د  دسز
 :ت د  چوین عبارت  رد در م رد شخص  ناه وتدساز، دظداار ناهد    به  مین مو دل م « دسز
  ibid  )«ویهو دس مق د دسز xگاس وتدسز، آ  xدگه »

 هنس  نه م دعیز وتد نتی   یا شأ  درزش  دین عو د  رد ددردساز،   :فهض س مپیش
 اا رد نتدشاته   دگه آ  شخص دین  یژگ  ،ویهو دس، دادر   عاام مق د دسز  به عبارم دی ه

یاک دساتثوا دائان    « ویهوا د   مق اد  » وتد نیسز  دما پایاک در ما رد اافز    باشت، موققا 
اافت    اااحب چواین   ،سبب دین دااققح   اقاب   ش د  به نظه پایک،  ه فهدى نه بهم 

دساز ناه    رد نتدشته باشت  دین فهض مست مم دین مق اب  ممکن دسز آ  افز دسز، موققا 
یاا شاأ    م دعیاز     ممکن دسز چواین  ه فهدى نه ددردی م دعیز وتد نتی دسز، )موققا 

دمکا  موققا    یک درزش  رد نتدشته باشت  بایت ت جه ددشز نه به نظه پایک دین فهض اهفا 
دمکاا   ویه مق اد نبا د  یدا س     گیهد نه مثق دسز، نه دمکا   د ع ؛ یعو  پایک فهض نم 

فهضا    منوات ناه گامدر   گ نه فهض ما  ب که دین ؛باشت  )دگه ید س  ج د ددشته  د ع  ددرد
ویاه   x گااس وتدسز، آ  x دگه»فهض   مبا گمدر« دسز ویه مق د x گاسآ  ،ید س دسز  x دگه»

د ل، ددردی ضاه رم موققا     مد م، باهوقا گامدر   متفا م ددرد  اتر گامدر « مق د دسز
ین شهط ناظه به ضه ری ب د  شاه ط  نظیاه ویهوا د      د  Pike, 1969: 208-209  )دسز

بهدی ددرد ب د  عو د  وتد نتی دسز  بتین معوا ناه  ااف  نظیاه ویهوا د  ، باه شاهط       
ناه در ما رد شاخص    بهدی شخص مفه ض ضه رم ددرد  چواا  « حامن عو د  وتد نتی»

 پاساز   س در دسز، به ضه رم موقق  ددردی دگ ییم، نس  نه د چهوهس در م د چهوه
س در ضه ری نیسز  ب کاه آنچاه ناه ضاه ری دساز      دما د پا ب د  بهدی شخص د چهوه

 دسز « س درید پا ب د  به شهط د چهوه»

ط ر مختصه به بهرسا  مفدا م داترم مق اد     ددنت بهپایک الزم م  :مفد م دترم مق د
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مق اد  بهد  بحث، د  با ساوز ت ماا  در معواا   دیا د  ااف داترم        بپهددزد  بهدی پیش
شا د شخصا  ددردی داترم مق اد دساز، در ظاا ه باه دیان         رأی دسز   دت  گفته م  م

واتد  »گ یت: معواسز نه شخص مذن ر دترم نامحت د ددرد  ت ما  در دین م رد چوین م 
باه نظاه پایاک، شاهح      4«ممکن رد دنیام د ات   ت دنت تمام دم ر مق قا دادر مق د دسز زیهد م 
رد در « دنیاام ددد  »ط ر ناه بایات فعان    محت دی فدم نهد  دین نسبتا  ت ما  رد بایت با تفسیه

دییااد  »،  create) «و د ناهد  »یک  دز دین عباردم جای مین نهد؛ عباردت  نظیه  با ی،  ۀگفت
-make-to) « سات  بخنایت   »)یا ع ز ب د  ،   effect) «ثه ب د ؤم»،  bring about) «نهد 

be  ،«ساااوتن» (produce  ت آ   بوااابهدین دااترم مق ااد وتد ناات، دااترم وااقر   مانواا 
(creative power)  ت دنات  اه نااری رد    گ نه فدم ش د نه د  م ش د؛   نبایت دینمحس ب م

معوا   « د چهواه سا دری  »یاا  « شوا ناهد  »دنیام د ت  بهدی مثال نبایت ت دنای  وتد نت رد به 
 ممکوا   ت دنات  اه دماه مق قاا      نهد  وتد نت دادر مق د دسز به دین معواا دساز ناه د  ما    

(absolutely possible       رد بیافهیوت، به  ج د بیا رد، ع ز باشت، دییاد نوت،  سات  ببخنات
ممکان   در نظه ت ماا  چاه چیامی مق قاا      :دز دین دبین  دنو   بایت به دین پهسش پاسخ ددد

 .J.A)  اا  ج  دی  ماک   ش نتممکن محس ب م  دم ر مق قا  مدسز  چه دم ری در ددیه

McHughکاتولیک   المعارفۀدایر»در « دترم مق د»متون    در» (Catholic encyclopedia  ،
ممکان   باهدی ت ماا  چیامی مق قاا      :نوات گ نه تح ین م رد دین« ممکن دم ر مق قا »عبارم 
باشت؛ بوابهدین وتد داادر مق اد دساز باه دیان معواا ناه        سازگار  ت ایف آ  موققا دسز نه 

  دابن ت ایف دسز، به  جا د آ رد  ت  دز دم ر رد نه به نح  سازگار ه دمه یا  ضعی ت دنتم 
(Pike, 1969: 209  

باهد بحاث   ددشاتن تصا یهی مناته  دز مفدا م       پایک بهدی پایش  :ویهو د   مق د
طا ر آشاکار نقاض    نوت نه ر د ددشتن   یاا پتیات آ رد  آ ، باه   ویهو د  ، مثاا  دردئه م 

گواس در حال رنج بهد  متد م   تاتریی    ر نویت ن دن  معص م   ب ویهو د   دسز  تص
دی دسز ناه  ام دابان پینا یهی     گ نهموتج به مه  به دثه گهسو   دسز  چوین  ضعیت  به

 د    یچ ویه باالتهی نیسز   مچوین در م دعیز مذن ر نه ن د    ناه   ۀدسز    م الزم
عو د  میاازدم  واطه آ  مستحد چوین رنی  بهدنت نه به داتین د   یچ گوا   مهتکب ننتس

، یاک مثاال باارز دز    rناامیم   ضاعیز   ما   rباشوت  دز دین پس،  ضعیز نا د  گهساوه رد   
 ضعیت  دسز نه به نح  سازگار   بت   توادض دابن ت ایف دسز   مچوین بتید  دساز  

دی ه ویهوا دس  گاس باشت، آ  rط ر آگا انه مسبب به  ج د آمت   ضعیز نه دگه شخص  به
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   Pike, 1969, 210  )دابن سهزنش   نک  ش دسز مق د نب دس   در ع ض دوقدا 
تعارض رد به دسا  تفسیهی نه دز دترم مق اد   ساه    ۀنوت مس، دنو   پایک تقش م 

 فهض مذن ر دردئه ددد، شهح د ت پیش
 

 ناسازگاري ةتقرير مسئل 3-2

ت دنت  ه دمهی رد نه به نح  سازگار دابان  م  ضه رتا وتد نت دادر مق د دسز؛ بتین معوا نه 
ت دنات  ت ایف دسز، پتیت آ رد  دز طهف  وتد نت ویهو دس محض دسز؛ به دین معوا نه نم 

   جا د ددرنات ناه باه نحا       r  ش د  بوابهدین دم ری )نظیه rمهتکب عمن غیهدوقد  )نظیه 
تعاارض رد   ۀ ا رد به  ج د آ رد  مسا،  ت دنت آ سازگار دابن ت ایف  ستوت دما وتد نت نم 

 گ نه بیا  نهد:ت د  دینبه شکن مختصه م 
گاس دما ری  جا د ددرنات ناه     دگه وتد نت  م دادر مق د    م ویهو دس مق د باشت، آ 

ت دنات   ا رد به  ج د آ رد نما  ت دنت آ دنت   وتد نت در حاا  نه م سازگاردنه دابن ت ایف
مسات مم یاک   « وتد دادر   ویهوا دس مق اد دساز   » مگمدر ،د  در نتییه ا رد به  ج د آ رآ 

 توادض موقق  دسز 
 بوتی نهد:در یک دیا  ذ حتین، به شکن زیه ا رم ،تعارض رد ۀت د  مس، م 

 مقتمام:
گاس چوین نیساز ناه   ، دگه وتد نت بت دنت مهتکب فعن ضتدوقد  ش د، آ ضه رتا   1

 د  ویهو دس مق د باشت 
گااس  ، دگه چوین نیسز نه وتد بت دنات مهتکاب فعان ضاتدوقد  شا د، آ      تا ضه ر  2

 چوین نیسز نه د  دادر مق د باشت 
ت دنت مهتکب فعن ضتدوقد  ش د یا چواین  ، یا چوین دسز نه وتد نت م ضه رتا   3

 ت دنت مهتکب فعن ضتدوقد  ش د نیسز نه وتد نت م 
 :نتییه

ویهو دس مق د باشت   یا چوین نیسز نه د  داادر   ، یا چوین نیسز نه وتد نتضه رتا 
  Pike, 1969: 209-210)  مق د باشت

ناسازگاری، به سبب تمهنام باه ناساازگاری میاا  اافز ویهوا د     داترم         ۀمس، 
نامیات  « پینین شاه  ۀمس، »شه شبا ز ددرد  شایت بت د  دین مس، ه رد  ۀوتد نت، بسیار به مس، 
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 ۀت قا  ناهد   مسا،    « پسین شاه  ۀمس، »ت د  آ  رد دیج شه نه م مهس م   ر ۀ)در بهدبه مس، 
شه دسز   ه د  مس، ه باه ناساازگاری میاا  داترم        ۀته بهدی مس، تعارض بتی   سخز
وتد نیسز، زیهد شاه در عااام  جا د    »شه  ۀنیت ددرنت  به دسا  مس، أویهو د   وتد نت ت

،  جا د وتد نات رد   «شاه  جا د ددرد  »دی پساین،  گمدرس ۀ دسقشه به ۀدر  ددع مس، «  ددرد
نه نقاض داترم مق اد    « ت دنت مانع تحقد شه ش دد  نم »نوت  به دین دسا ، یا دنکار م 
نه  اه یاک دز    ؛نه نقض ویهو د   مق د د سز« ش ددما، مانع نم  ،ت دنتم »د سز یا 

 ۀناساازگاری )مسا،    ۀمسا،   دین د  الزمه، مست مم دنکار  ج د د سز  تفا م دا   میاا  
شاه دیان ناساازگاری     ۀپسین شه  آنیاسز ناه در مسا،    ۀشه )مس،  ۀپینین شه    مس، 

ناساازگاری   ۀشا د دماا در مسا،    مقهح م « شه  ج د ددرد» مبا تکیه به گمدر پسینط ر به
،  مچوا  به ناساازگاری میاا  داترم   ویهوا د   مق اد پاای       بت   دتکا به دین گمدرس

  Pike, 1969: 210  )هدفنم 
حان وا د رد در جداز رفاع     تعارض، پایاک ردس  ۀ ا   دان مس، فهضبا ت جه به پیش

 نوت ناسازگاری میا  دترم   ویهو د   وتد نت پینوداد م 
 

 حلتقرير راه 3-3

ناسازگاری، دبتتد به بهرس  سه تفسیه مخت اف   ۀحن و د در حن مس، پایک بهدی معهف  ردس
 پهددزد:م « ت دنت مهتکب فعن ضتدوقد  ش دتد نم و» مدز گمدر

نتییاه   دگه شخص  نه وتدساز مهتکاب فعان ضاتدوقد  شا د، موققاا       » :تفسیه د ل
« ت دنات نما  »در دین تفسیه، عباارم    «د ت نه شخص مذن ر فادت عو د  وتد نتی دسزم 
 ۀت د  جم ا محاا  موقق  دسز  م  مد وتننا « ت دنت مهتکب فعن ضتدوقد  ش دنم »در 

مهتکاب فعان    xگااس  وتد باشت، آ  xدگه »بوتی نهد: گ نه ا رمحان  دز دین تفسیه رد دین
 اای  ناه در د ل مقاااه ذناه آ  گذشاز، دیان       فاهض به دسا  پیش  «ش دضتدوقد  نم 

دساز ناه    دیگ ناه به« وتد»گ نه نه فهض گهفته شت، معوای عو د  عبارم اادر دسز  دین
شهط ضه ری ددرد ب د  آ ، دین دسز نه شخص مذن ر ویه مق د باشت   به  ماین   موققا 

  Pike, 1969: 215)  دسا  مهتکب دعماا  نن د نه به احاظ دوقد  سمد در نک  ش دسز
نوت   ناظه باه شاهط   یک محال موقق  رد دفادس م  اهفا « نت دنستن»دین معوا دز  ،در نتییه
 شتن عو د  وتد نتی دسز الزم بهدی دد
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دگه شخص  وتدساز، آ  شاخص ت دناای  درتکااب فعان ضاتدوقد  رد       » :تفسیه د م
به  ج د آ رد   ضعیز دما ر دابان    ۀنتدرد؛ بتین معوا نه فادت دترم وقد  دسز نه الزم

ت دنات مهتکاب   نما  »در « ت دنتنم »در دین تفسیه، عبارم   «نک  ش به احاظ دوقد  دسز
یاک   مد وات ب کاه در عا ض نناا     ؛محال موققا  نیساز   منووتدفادس« د  ش دفعن ضتدوق
 داترم واقر  یک محات دیز در   مد وتدسز؛ یعو  ننا   material concept) مفد م مادی

محات دیز   مد وات نناا  « ت دنم اوتا  چ ب  بسازممن نم » منه گمدروتد نت دسز  )چوا 
ل موققا    دگاه شخصا  ناه وتدساز      دترم من در ساوز اوتا  چ ب  دسز   نه محا

گاس دی ه دادر مق اد نیساز    نت دنت به دین معوا دز نت دنستن مهتکب فعن ضتدوقد  ش د، آ 
حت  به نظه پایک، دگه شخص  نه وتدسز به  مین معوا نت دنت گواس نوات، ویهوا دس مق اد    

مین ر  باه  نمال   ستایش دسز   دز   مد وتننا « ویهو دس مق د» م نیسز  زیهد  اف 
ش د  پس دگه د  به معوای  د ع ، ت دناای  درتکااب فعان ضاتدوقد  رد     وتد نت دطقر م 

د ات؛  نتدشته باشت، ویهو د   د  دابن ستایش نب دس   نارنهد دا   وا د رد دز دساز ما    
به  ما  داین نه دگه شخص  ت دنای  فیمیکا  شکساتن در  مساایه رد نتدشاته باشات،       ددیقا 
  ibid  )ام نتدد  دین نار، سمد در تحسین   ستایش نیسزواطه دنیبه

دگهچه شخص  نه وتدسز ت دنای    داترم واقر الزم باهدی درتکااب     » :تفسیه س م
د ت ناه  هگام   فعن ضتدوقد  رد ددردسز، دما ذدم یا وص ز د  دین دطمیوا   د ع  رد م 

جا نم طا ری   »شا د  تن، گفته م بهدی مثال، به  مین معوا دز نت دنس  «به دین شی س عمن نکوت
ددنت؛   به  مین دایان   ا رد د سز و د م بار آمتس نه نسبز به حی دنام حسا  دسز  آ 

محاال موققا     مدفااد « ت دنات نم »در دین مثال، عبارم «  رحم  نوتت دنت به حی دنام ب نم 
نقص یا محت دیز فیمیک  ج نم در آسیب زد  باه حی دناام    مد وتنوت؛  مچوین ننا نم 

 strongly) در دین مثال به دین معواسز نه جا نم باه شاتم تمایان    « نت دنستن»نیسز  ب که 

disposed          به مدهبان  با حی دنام ددرد   یاا حاتددن تمایان شاتیتی باه دجتوااب دز رفتاار
 جا د ددرد ناه باا دیان تفسایه دز معواای        ا ددرد  در زبا  دن  یس  داققح  ظاامانه با آ 

رحام  ت دنت نسبز به حی دناام با   ش د نه ج نم نم مقابد دسز   دت  گفته م « نت دنستن»
ت دنت و د رد  دددر نوت نه ر زی باا حی دناام رفتاار ظااماناه     باشت بتین معواسز نه د  نم 

 دنت مهتکب فعن ضاتدوقد   توتد نم »ت د  عبارم ددشته باشت  با ت جه به تفسیه س م، م 
ت دنت وا د رد  دی دسز نه نم گ نهذدم   وص ز وتد نت به» :چوین تح ین نهدرد دین« ش د

 باه دعمااا  ناه دوقداا      به عبارم دی ه، وتد نت شتیتد   «به درتکاب فعن ضتدوقد   دددرد
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  Pike, 1969: 215-216)  م رد ستایش   تحسین  ستوت، تماین ددرد
تعاارض، تفسایه سا م رد     ۀ ر سه معوا دز نت دنساتن، پایاک باهدی حان مسا،      پس دز مه

ت دنات مهتکاب فعان    گمیوت  به نظه د  تمام مس، ه دین ب د نه شخص  نه وتدسز نما  بهم 
ضتدوقد  ش د   در عین حال ددردی عو د  وتد ناتی باشات  باه دیان معواا ناه وتد نات        

با وص ز ثاباز   پایاتدر د  در تعاارض     عم   نه) ت دنت مهتکب فعن ضتدوقد  ش دنم 
دما بایت ت جه ددشاز ناه دیان مق اب باا ددشاتن داترم واقر باه درتکااب فعان              دسز

دی نه بایت دضاافه ناهد دیان دساز ناه وتد نات داترم        ضتدوقد  سازگار دسز  تودا نکته
 ه موققاا  بوتد )چیمی نا هد   دگه د  دین دترم رد به نار گیو یش رد در دین زمیوه به نار نم 

 ،ننتن  دسز  دی اه عوا د  وتد ناتی رد نخ د ات ددشاز  عاق س باه آ         ممکن دما  د عا 
گیاهد   ماین   وتد نت به داین دادر   ویهو دس مق د ب د ، م رد ستایش   تحسین دهدر ما  

نوت  زیهد تودا شخص  به داین په یم دز دما ر  تثبیز م  باال رد میتدد  ۀدمه دای   دسز نه نتیی
  در عاین حاال دز آ     ددردگیهد نه ت دنای  درتکااب آ  رد  قد  م رد تحسین دهدر م ضتدو

  Pike, 1969: 216  )په یم نهدس دسز
 

 حل پایک. انتقاد هافمن به راه4

ت دنات مهتکاب فعان    آیاا وتد نات ما    »معه ا و د تحاز عوا د     ۀدر مقاا 5جاش د  افمن
در دیان بخاش باه آ  وا د یم      نوت نهنقت م حن پایک رد ، به تفصین ردس6«ضتدوقد  ش د 

 پهددوز 
 

 نفی ضرورت از خیرخواهی :ايراد اول 4-1

نفا  ضاه رم دز ویهوا د   مق اد     »حان پایاک   تهین دنتقاد باه ردس نظه  افمن، دساس ه ب
واتد   د اااا  مباار    تبتین آ  به یک  اف دمکان  دسز نه با دیتگاس ساوت  در  «وتد نت

د ل آ  رد نااذب   ۀد م دستتالل، مقتما  ۀجای رد مقتم پایک به ناسازگار دسز  ت ضیح آنکه،
ت دنت مهتکاب فعان ضاتدوقد  شا د   در عاین حاال       ددنت  یعو  به نظه د  وتد نت م م 

د ل رد نااذب بتدنات،    ۀویهو دس مق د باشت  آنچه نه م جب شتس دسز پایاک بت دنات مقتما   
ط ر ضمو  در دستتالل  ی گویانتس شتس دسز  دز دیان  ی هی دسز نه به ای د ج د مقتمه

  ای دی ه نیم بهرس  نهد ر  بایت دعتبار دستتالل پایک رد به دسا  مقتمه
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 گهساو    وااطه باه  معصا م  ن د  یک آ  در نه  ضعیت  یعو  ا  r ضعیز دم ر   1
  دسز ت ایف دابن سازگار ط ربه ا دسز تتریی  مه  رنج دچار
ت دنت  ضاعیز دما ری رد پتیات    گاس د  م ، دگه وتد نت دادر مق د باشت، آ ضه رتا   2

 آ رد نه به نح  سازگار دابن ت ایف دسز 
 :گیهد  در ندایز دز دین د  مقتمه نتییه م 

وتد نات  »یا چوین نیسز ناه  « رد پتیت آ رد rت دنت وتد م »، یا چوین دسز نه ضه رتا 
  «دادر مق د دسز

دمهی دسز ناه باه    rنه دسز  دز دین 5 ۀل دساس  پایک در دستتالاش، داتمدم به مقتمدشکا
 م ضاعیت  ممکان باشات  ددیاه     دساساا   rش د نه نح  سازگار دابن ت ایف دسز، نتییه نم 

تاه دساز    دم ری نه به نح  سازگار دابن ت ایف  ستوت، ن چک ددیهم بسیار دز ،دم ر ممکن
ممکن نیساز   ماین    ه به نح  سازگار دابن ت ایف دسز، ام ما به عبارم دی ه  ه دمهی ن
رد نپذیهیم  دنو   با در نظه گهفتن عاتم دنقباار دما ر ممکان        5 ۀنکته ناف  دسز نه مقتم

 ,Hoffman) :زیاه رد ااادر ددنساز    مت د  سه گامدر دم ر دابن ت ایف به نح  سازگار، م 

1979: 216  
 گاس وتد  ج د نتدرد دمهی ممکن باشت   وتد نت مهتکب آ  ش د، آ  rدگه 
گااس دگاه واتد  جا د ددشاته      دمهی ممکن باشت   وتد نت مهتکب آ  ننا د، آ   rدگه 

 بن د  rت دنت مهتکب باشت، م 
  ibid  )گاس چوین نیسز نه وتد نت بت دنت آ  رد پتیت آ ردناممکن باشت، آ  rدگه 

ممکان نیام  ساز  بواابهدین دز      سازگار دسز، پس موققا  موققا  rیا نه به نظه پایک دز آن
گمیوت  در حاا  نه دین وقای دا   پایک دساز   اه   د م رد بهم  مباال، گمدر ممیا  سه گمدر

  یا درتکااب   rممکن نیسز  پتیت آ رد   دمهی نه به نح  سازگار دابن ت ایف دسز، ام ما 
یکا  دز مصاادید  ماین دما ر دساز  درتکااب فعان        فعن ضتدوقد  دز جاناب وتد نات،   

ضتوقد  دز جانب وتد نت به نح  سازگار دابن ت ایف دسز دما نااممکن دساز؛ زیاهد در    
تعارض مستقیم با  اف دترم   در نتییه حا ی یک توادض موققا  دساز  دز  ماین ر     

  گیهدم ض عات  باشت نه دترم وتد نت به آندا تع د م  مت دنت در ددیهنم 
حن پایک، نف  ضه رم دز ویهو د   وتد نت دساز  باه نظاه    بوابهدین، دیهدد دساس  ردس

دمکان  دسز   حا ی  ایچ ضاه رت     م، یک گمدر«ش دوتد مهتکب فعن ضتدوقد  م »د  
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 م، یاک گامدر  «ممکن دسز وتد نت مهتکاب فعان ضاتدوقد  شا د    »نیسز  به دین دسا ، 
وتد نت به نحا  دمکاا  ویهوا دس    »ت مم آ  دسز نه دیتگاس پایک مس ،اادر دسز  در نتییه

در یکا  دز     ااهدحتا   دساز  به دین نکته  ددف جااب آ  دسز نه پایک نامق   «مق د دسز
 ای دستتالل و د، موکه ضه رم ویهو د   مق د وتد نت دساز  باه نظاه د  باهدی     فهض

 د؛ در عا ض  تعارض، الزم دسز دیت ضه رم دز  اف ویهو د   بهددشته شا  ۀحن مس، 
) مچ   تفسیه سا م دز   ت د  ویهو د   وتد نت رد به طهر دی هی بهدی د  ددئم ددنسزم 

به  مین داین مفد م سوت  وتد نت، نیاز به بازبیو    دااقح ددرد  دیان در حااا       نت دنستن 
نوت  با ت جه به دین ر ش، دی اه  تعارض رد حن م  ۀدسز نه  افمن، به شکن دی هی مس، 

تا د  دز  م  به دنکار ضه رم ویهو د   وتد نت نیسز  ت ضیح آنکه به نظه  افمن نم ام 
دین نتییه رد گهفاز ناه   « ممکن نیسز وتد نت مهتکب فعن ضتدوقد  ش د»دین گمدرس نه 

گیاهد    زیهد دترم وتد نت تودا به دم ر ممکن تع د م  ؛«دادر مق د نیسز وتد نت ضه رتا »
شا نت، دز م ضا   داترم مق اد  ی واار       مویه به تواادض ما   دز  مین ر ، دم ری نه 

به احاظ موققا    یاا متاافیمیک     « درتکاب فعن ضتدوقد  دز جانب وتد» ستوت  در نتییه، 
  Hoffman, 1979: 217  )غیهممکن دسز   در نتییه دز م ض   دترم  ی وار  دسز

 

 امکان تحسین اخالقی :ايراد دوم 4-2

یک  دز دالین پایک باهدی نفا  ضاه رم دز اافز ویهوا د   وتد نات، دمکاا  تحساین         
مهتکاب    «نت دنستن»دوقد  د سز  به نظه پایک دگه وتد نت نت دنت )به معوای د ل یا د م دز 

گاس ویهو د   د  دابن ستایش   تحسین نخ د ت ب د؛ دماا دز آنیاا   فعن ضتدوقد  ش د، آ 
تایش   تحسین دساز، پاس وتد نات بایات بت دنات مهتکاب فعان        نه دعمال وتد نت م رد س

گ نه بیاا   ندفته در دین دستتالل پایک رد بت د  دین ۀرست نه مقتمضتدوقد  ش د  به نظه م 
 نهد:

 xگااس  رد بهدی دنیام عمان دوقدا  وا یش تحساین ناهد، آ       xبااضه رس، دگه بت د  
  د ت دنسز به جای آ  مهتکب یک فعن ضتدوقد  شم 

تا د  باه   به نظه  افمن، اتر دین مقتمه محتمن دسز  دما با  ج د اتر دین گمدرس، م 
 نقت پایک د  پاسخ ددد:

بسیار محتمن دسز نه نس  نپذیهد نه دز دسا  وتد نات دابان تحساین   ساتایش      ،د ال 



 143   نرگس کریمی واقف و دیگران

 

ن معواا  باشت  بوابهدین، بهدی آنکه وتد نت ویهو دس مق د باشت، الزم نیسز نه دفعال د  به دیا 
دین مس، ه دسز نه د  سمد در پهساتش     دابن تحسین   ستایش باشت  آنچه الزم دسز اهفا 

عبادم باشت   سمد در پهستش ب د ، مست مم ت دنای  در درتکااب فعان ضاتدوقد  نیساز      
نداایت  ناه ددرد، سامد در پهساتش     واطه دترم نامحت د   یا ع ام با   ت د  د  رد بهب که م 

ت د  گفز پهستش   عبادم وتد نات در بسایاری دز ما درد باه سابب      ن، م ددنسز؛  مچوی
  Hoffman, 1979: 218)  وااد ب د  د سز  مخ  ر  م درس نسبز به وااد سپاس مدر دسز

، تحسین دوقد  د  معوا ددرد نه پایک تودا به یک م رد آ  دشارس نهدس دسز  معواای  ثانیا 
عاا  بهدی دفاهددی شات ناه     ۀشخص  دا   یا نم ن دی ه تحسین دوقد  دین دسز نه  هگاس

ته دز د   ستوت، آ  شخص دابن تحسین دسز  تحسین چوین شخصا ،  به احاظ نماا  پایین
ثیهگذدری به دفهددی دساز ناه باه احااظ نمااا  در      أنیسز؛ ب که بهدی ت به  تا تن ید د 

مقت ، مانوات واتد، باه  ماین     ته دز د  دهدر ددرنت  شایت بت د  گفز تحسین دفهدد پایین ۀمهتب
تحساین  »معواسز  بوابهدین، دگهچه، ضه رم ویهو د   مق اد وتد نات باا معواای د ل دز     

تا د   ناسازگار دسز؛ دما با معوای د م سازگار دساز   باه نماک  ماین معواا ما       « دوقد 
 ibid 7  )دستتالل پایک رد تضعیف نهد

 

 . ارزیابی اختالف دیدگاه پایک و هافمن5

رست دوتقا دساس  پایک    اافمن، ضاه رم یاا دمکاا  ویهوا د   وتد نات       به نظه م 
دسز  دز  مین ر  بهدی دد ری میا  دین د  دیتگاس، الزم دسز جداز ضاه رم در  ااف    
ویهو د   وتد نت م رد تبیین دهدر گیهد؛ باهدی تحقاد دیان دماه، بایات د  پهساش مدام رد        

باه   ددیقا « ویهو دس دسز وتد نت ضه رتا » مدر گمدر «ضه رم»تعبیه  ،: د ل آنکهنهدبهرس  
 نتدم معوا دز ضه رم با دترم مق د وتد نت در تعارض دسز ، چه معواسز    د م

 پهددزیم دنو   به بهرس  پهسش د ل م 
 

 انواع ضرورت 5-1

ددردی معان    ناربهد ای مخت ف  دسز   با دفم د  یک دیت به مفد م ضاه رم  « ضه رم»
دمکاا    /ش نت  اذد در مت   مخت ف ف سف  با داققحات  چا   ضاه رم  تفکیک م دز  م 

 ، معهفتاااا  metaphysical necessity) ، متااااافیمیک  logical necessity) موققاااا 
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(epistemological necessity  ع ّاا ، (causal necessity  طبیعاا ، (natural necessity       
جماقم زیاه حاان  دز معاان        Boris Kment) نیمواز ش یم  بهدی مثال دز نظه م دجه م 

 گ ناگ   ضه رم  ستوت:
  یچ متأ   ، میهد نیسز  ضه رتا 
 ن ر حهنز نوت  ته دزسهیعت دنت چیم نم  یچ ضه رتا 
 (Kment, 2012: 1)  جیمم داتن نیسز ضه رتا 

س م معهفتا    ۀد م طبیع    در جم  ۀد ل موقق ، در جم  ۀضه رم در جم  ،بهدی مثال
ممکان دساز     د م ددردی  یچ ضه رم موقق  نب دس ب کاه موققاا    ۀجم  دسز  بوابهدین، مثق 

وتد نات نادرساز    مباار  دابته، دستفادس دز بهو  دز معان  ضه رم مانوت ضاه رم طبیعا  در  
واتد   مباار  دسز یا دستفادس بهو  دز آندا مانوت ضاه رم معهفتا  باا بحاث دز ضاه رم در     

سز  به  مین جدز، در دین بخش تودا به بهرس  د  معواای ضاه رم موققا       درتباط دب 
)ساعیتی    توتد درتباط ددرنا  مبار پهددزیم نه با بحث دز ضه رم درضه رم متافیمیک  م 

  17 :1395 ،مده

 ضرورت منطقی 5-1-1

 ت د  ننا  ددد نه فی س فا  در تعهیف ضه رم موقق  دتفار نظاه بهو  تعاریف م  مه ربا 
 نتدرنت:  
 necessary)  اای ضاه ری  دی ددردی ضه رم موقق  دسز نه یک  دز اترگمدرس  1

truths  ای موقق  باشت نظام  
به دسا  شکن موققا  وا د    دی دز ضه رم موقق  بهو رددر دسز نه اهفا گمدرس  2

 اادر باشت 

 دی نه نف  آ  مست مم توادض باشت، ددردی ضه رم موقق  دسز گمدرس  3
در اوت  دسز یا چوین نیسز نه دنوا     xیا دنو   »دی مانوت دین گمدرس نه بوابهدین، گمدرس

x دی  ای موقد گامدرس زیهد ددردی یک  دز اتر ؛ددردی ضه رم موقق  دسز« در اوت  باشت
اادر دساز   مچواین نفا  دیان       P∨~P)به دسا  شکن موقق  و د یعو   دسز   اهفا 

 ای موقق ، به دین گما  ب دنات  دنیامت  دابته، پ زیتی یسز  م P∧~Pگمدرس به توادض یعو  )
دی دز ضه رم موقق  بهو رددر دسز نه تح ی ا  باشات  ااذد باه باا ر آناا  تماام        نه گمدرس
 ای تاأایف  ممکان  ساتوت )      ای تح ی  ، ضه ری  ستوت )  بااعکس    تمام گمدرسگمدرس
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ددردی ضه رم موققا  دساز   « مث ث  سه ض ع  دسز  ه»دی چ     بوابهدین، گمدرس8بااعکس 
زیهد دین گمدرس تح ی     مفد م محما ل )ساه ضا ع  با د   در مفدا م م ضا   )مث اث         

  52: 1393 ،)سعیتی مده  موتر  دسز
ددردی ضاه رم  « وتد نت ویهو دس مق د دسز» مرست طبد تعاریف ف ر گمدربه نظه م 
 م  ناه یاک گامدر    به دسا  شکن موقق  و د اادر دساز  نه زیهد دین گمدرس ؛موقق  نیسز
ف ر رد یک گمدرس تح ی   بتدنیم، دی اه   مداین دین مق ب آ  دسز نه دگه گمدر  تح ی   دسز
دیم  دین در حاا  دسز ناه  دن یم ت ق  نکهدس  بحث  informative)وبهساز  مآ  رد یک گمدر

بسیاری دز متفکاهد    یهباز م رد دوتقا آرد ای  نه ناظه به د ااا داد   ستوت، دز دیگمدرس
 ا به وتد نت به شاکن تح ی ا  باشات،    دنت   دز طهف  دگه دتصاا دین  یژگ دیو  دهدر گهفته

بوابهدین، طبد تعهیاف ضاه رم    ای مذن ر باشیم  نبایت شا ت دوتقا آرد در پذیهش گمدرس
 نیسز  موقق  ضه رتا  میک گمدر «وتد ویهو دس دسز» مموقق ، گمدر

 ضرورت متافیزیکی 5-1-2

تا د   تعهیف ضه رم متاافیمیک ، دشا درته دز تعهیاف ضاه رم موققا  دساز  دماا ما         
 اای  گ نه تعهیف نهد نه دگه اتر یک گمدرس  دبسته به  یژگا  ضه رم متافیمیک  رد دین

 ای  ذدت  یاک م ضا   در   گ ذدت  م ض   آ  باشت، ددردی ضه رم متافیمیک  دسز   یژ
با د ،  ماا     F»ش نت  به عبارم دی ه، محم ل گمدرس، به م ض   گمدرس دسواد دددس م  دااب

G بهدی دیوکه یک ش  »یا « ب د  دسزF  باشت، بایتG آب، » مگامدر  ،بهدی مثاال  ؛«باشتH2O 
 اای  جداا   ۀضه ری نیسز ب که ددردی ضه رم متافیمیک  دسز؛ زیهد در  م موققا « دسز
رد تصا ر   H2O مین جدا  دسز   دگاه چیام دی اهی غیاه دز      تهنیب آب به شکن ،ممکن

دسم آ  آب باشات ناه آ   ام نااظه باه مفدا م آب        نویم، دی ه آب نیسز )م ه آنکه اهفا 
  (Kment, 2012: 9)  نیسز 

رست ناربهد ضه رم متافیمیک  در ما رد ویهوا د   وتد نات    به دین دسا  به نظه م 
دی نه باه دساا    گ نه د    یژگ  ذدت  وتد نت دسز بهبقمانع   ب که معواددر دسز  ویهو
تهین  یژگ  وتد نت دسز نه به دسا  آ  مفا یم  چا    نظه بسیاری دز فی س فا ، مح ری

یاساز ناه دیان  یژگا        دماا پهساش آن   گیاهد  دعتماد   تحساین   پهساتش شاکن ما     
م  باه عباارم   فدمای داخص ص ضه رم متافیمیک  آ  رد در م رد وتد نت، چ  نه ما  ع  

آیات  باه   دسز ما  دی ه، آیا دین  یژگ  به دسا  دستتالل، تیهبه، شد د   یا ردس دی هی به
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دسا  نظه بهو  دز فی س فا  سوت   مچا   ت ماا     ی یاام د ناام    مچواین دز میاا        
 ,Morris) آیات دساز ما   به ، دین  یژگ  ط  دستتالل باه فی س فا  معااه  مچ   س یین

 ا دابن دبقاال با دس   ماا    دما به دسا  نظه دی هد   مچ   م ریس دین دستتالل؛  53 :2002
ضه رم ویهوا د   رد باهدی وتد نات توداا دز طهیاد شاد د ای پیناف ساف  وا د در          

شاد د   ۀب که نتیی ؛یک دستتالل نیسز ۀویهو دس دسز، نتیی نویم  دیوکه وتد نت ضه رتا م 
نوات تصا ر درتکااب فعان     دساز ناه دییااب ما     « الباالتهین حت دز نما » ۀما دز در  مهتب

  Morris, 2002: 55  )ضتدوقد  در م رد وتد نت دمکا  نتدشته باشت
ت دنت تصا یه ماا رد در ما رد ضاه رم ویهوا د   وتد نات       دما پهسش دی هی نه م 

دل دز م ضا   ضاه رم دساز  ت ضایح دیوکاه، وتد نات باه ضاه رم         ؤته سازد، سر شن
باهیم،  رد در دین گامدرس باه ناار ما     « وتد»دس دسز  دما  و ام  نه تعبیه )متافیمیک   ویهو 

یاک ضاه رم رد باه ناار      ،عوا د  وتد ناتی   مبار نویم  آیا دربه چه چیمی دشارس م  ددیقا 
 بهیم یا در م رد شخص  نه نام واص د  وتدسز م 

باهیم، در  زمان  نه یک عبارم ت ایف  رد در م رد یک م ج د   یا یک ش  به نار ما  
ت دنوت ضه ری   ذدتا    ا م  ای آ  م ج د   یا ش   ستیم  دین  یژگ حال  اف  یژگ 

 ه آنچاه ناه آب دساز، ددردی یاک دتام      »گ ییم  دت  م    یا دمکان    عهض  باشوت  مثق 
 ای آ  ت اایف  در حقیقز آب رد ت س  یک  دز  یژگ « دنسیژ    د  دتم  یتر ژ  دسز

در  ددع شخص  رد ت س  یک عوا د   «  ادریا  دمپهدط ر دسز»گ ییم  دت  م   یا  دیم؛نهدس
   ت د  تص ر نهد نه  ادریاا   دجات آ  نباشات   عو دن  نه م ) نویمغیهضه ری ت ایف م 

بهیم، آ  دسم تودا باه شخصا  وااص    نار م  دما  دت  دسم  واص رد در م رد شخص  به
ت د  تص ر نهد نه دساام  وااص، غیاه دز دالااز      نوت  نم)نه دابن دشارس دسز  دالاز م 

نو ن  و د، به شخص   یا ش  دی هی درجا  ددشته باشوت  مثق نااپ ،   یاک دسام وااص     
تا د  گفاز ناه  جاه تفاا م عبااردم       دسز   تودا به یک شخص دشارس ددرد  در  ددع م 

 ،ص ا باه شاخص دساز  باتین معواا ناه دساام  واا        ت ایف    دسام  واص، دالاز آ 
تا د  چواتین شا     در دین ردستا ما   9ساز نیستوت شخص ،دما عباردم ت ایف  نت؛سازشخص

دماا توداا    ،باشات « آوهین جسم آسمان  دابان مناا تس در آساما    »آسمان  رد تص ر نهد نه 
  Martin, 1959: 41-43)  به آ  درجا  ددرد«  ن  »ت د  یک ش  رد تص ر نهد نه دسم م 

رد عو دن  در نظه ب یهیم نه م دعیت  واص   یا یک شاأ   « وتد»یه به دین دسا  دگه تعب
گاس  اف ویهو دس ب د  )به دسا  دساتتالل، داهدرددد   نوت، آ درزش  واص رد ت ایف م 
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  یا شد د  یک  اف ضه ری   الیوفک دز وتد دسز  وتد نت در  ه جداان  ناه تصا ر    
دین د ااا رد دز وتد نت موتف  باتدنیم،  ش د، عاام، دادر   ویهو دس مق د دسز  دگه یک  دز 

نوایم   دتم ددشتن رد بهدی طاق تصا ر ما     79به  ما  مو دل نه  دی ه وتد نخ د ت ب د؛ ددیقا 
 اای  باشت  در حقیقز در تماام جداا    79بهدی دیوکه یک ش  طق باشت، بایت عتد دتم  آ  

آ  ش  دی ه طاق نیساز     دسز   چوانچه غیه دز دین باشت، 79ممکن طق ددردی عتد دتم  
 اای ممکان ثاباز دساز   دگاه      بوابهدین  یژگ  ویهو دس ب د  بهدی وتد نت در تمام جدا 

 م ج دی دین  یژگ  رد نتدشته باشت، فادت عو د  وتد نتی دسز 
طا ر   ا رد بهدی دسام  وااص ثاباز ددنساز  باه    ت د  به نح  ضه ری  یژگ دما آیا م 

واص باشت، آیا ویهوا د   یاک  یژگا  ضاه ری باهدی آ       دسم « وتد»واص، دگه تعبیه 
 ا بهدی دسام  وااص، باه نحا  ضاه ری     گ نه نیسز   یژگ رست نه دیندسز  به نظه م 
گ ناه ناساازگاری ویهوا د   رد دز شخصا  ناه      تا د  بات   دییااد  ایچ    ثابز نیستوت  م 

شا  موتفا     رد دز یاک  79تا د  عاتد دتما     وتدسز موتف  ددنسز   مچوین دسز نه ما  
  Martin, 1959: 43-44)  ددنسز، بت   دیوکه مویه به ناسازگاری ش د

ضه رم متافیمیک  ویهو د   وتد نت، بهدی عوا د  د  پابهجاساز   در تماام     ،بوابهدین
 ای ممکن، وتد نت ویهو دس دسز  دما شخص  نه وتدسز، ددردی  یچ ضاه رت  در  جدا 

دساز ناه سامد در عوا د      دی ه، د  چوا  و ب  ددشتن  اف ویهو د   نیسز  به عبارم
  باه واقا     دجات آ  دساز    actual world)  دداع  جداا   در نه عو دن ) وتد نتی دسز

دیتگاس  افمن، دین بتد  معوا نیسز نه  اف ویهو د   بهدی وتد نت یک  اف دمکاان   
 اای  جداا  ت دنات در  ما  بتین معواسز نه شخص  نه وتد نت دساز،   دسز؛ ب که اهفا 

)دگه آ  شخص ویهو دس نباشت   دما تماام چیامی ناه حاائم د میاز       دی ه وتد نت نباشت
یک دز دین د   ضعیز،  یچ نا   تفاا ت  در جداا   دداع       دسز دین نکته دسز نه  یچ

  اای ممکان  ضاه رتا    نوت  وتد در جدا  نوا ن  ) مانوات تماام جداا     نو ن  دییاد نم 
ا  نوا ن  شخصا  ناه وتدساز، ددردی بااالتهین حات دز       ویهو دس دسز   در  مین جد

   Loke, 2010: 533  )و ب  دسز
آیا ضه رم متافیمیک  ویهو د   وتد نات،   :دنو   بایت به بهرس  پهسش د م پهددوز

 دترم مق د   در نتییه در ناسازگاری با آ  دسز  ممحت دنووت
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 قدرت مطلق ةدو عامل محدودکنند 5-2

پهسش نه آیا ضه رم متافیمیک  ویهوا د   وتد نات، داترم مق اد     پیش دز بهرس  دین 
در چه شاهدیق  شخصا     نوت یا نه، بایت دین نکته رد بهرس  نهد نه دساسا  ی رد محت د م 

مهباع دییااد نوات،    ط ر مثال آیا  دت  شخص  نت دنت ددیهسددنیم  بهرد دز دنیام فع   نات د  م 
ضاعف     مد وتمهتکب و دنن  ش د، دین مس، ه ننانه نات د  دسز  آیا دگه شخص  نت دنت

تا د  در  نات دن  به چه معواسز  آیا دیت ای واا  بهدی ناات دن  ما    نات دن  د سز  دساسا 
 دترم شخص باشت  منات دن  با  ما  دی د محت دنووت نظه گهفز نه اهفا 

مهباع ،  ددیاهس  رست نه نات دن  در دییاد محااالم موققا  ) مچا     به  ض ح به نظه م 
دترم نیسز  ما  هگم دنتظار ناتدریم ناه م ضا   داترم، دماهی بقم ضا          ممحت دنووت

تا د  در نظاه گهفاز    به عبارم دی ه در م رد محاالم موقق  در  ما  بت  دمه نما   10باشت 
گیهد نه بت د  دییاد یا عاتم دییااد آ  رد شاهط     چه چیمی م ض   دترم دهدر م  نه ددیقا 
 منووات پس ناتدم شاکن دز ناات دن  محات د      Loke, 2010: 526)  دن  محس ب نهدبهدی نات 

 دترم دسز 
شا د،  دترم  ه شخص  محس ب ما   میک  دز دشکال نات دن  نه به  ض ح محت دنووت

نات دن  فیمیک  دسز  بتین معوا نه شخص بهدی دنیام ددد    یا دنیام ناتدد  فع ا ، دا س      
ناف  نیاه ی عضاقن  باهدی ب وات      مشخص  به دنتدز باشت؛ مثق  ت د  فیمیک  الزم رد نتدشته

د یسز نی  ی  رد نتدشته باشت؛   یا شخص  ت دنای  الزم بهدی دنیاام دما ر    ۀنهد  یک  زن
 ماا  تفسایه    معم ل مانوت ردس رفتن   یا ن شتن رد نتدشته باشت  دین شکن دز ناات دن  ددیقاا   

ایاک دگاه واتد باه دیان معواا نت دنات مهتکاب فعان          د م پایک دز نت دنستن دسز  باه نظاه پ  
 :Pike, 1969  )داترم مق اد  ی محات د دساز     ،ضتدوقد  ش د، نات د  ب دس   در نتییه

ضه رم متافیمیک  در م رد ویهو د   وتد نت، مواتج   دما دنو   بایت دیت نه آیا ام ما   215
رم ویهوا د   نااف    دین شکن دز نات دن  دسز  م ریس بهدی دثبام دیان نکتاه ناه ضاه     

د ت  م ریس در تقش دسز ناه  دترم فیمیک وتد نت نیسز، یک آزمایش ذ و  دنیام م 
یاک  « دترم فیمیکا  باه درتکااب فعان دوقدا      »در ط  دین آزمایش ذ و  ننا  د ت نه 

دترم میمد نیسز نه نیاز به بهرس  ددشته باشت  تص ر نویت دسامیز یاک پ ایس دساز  د      
گوااس  با   شخصا   ددرد باا ر  درست به نها   درد   دصت ددرد ج نم رددسز د یک دس حه در

م رد  تا دهدر د ت  د  بت    یچ داین م جد  ماشاه رد فناار دددس   جا نم رد باه      ا  دسز
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در دین سواری ، دسمیز مهتکاب فع ا  غیهدوقدا  شاتس دساز  دنوا          رسانت  دقعا دتن م 
 ددرد باا ر  درست به نها   صت ددرد ج نم رددر دسز ددرد   د تص ر نویت دسمیز یک دس حه

ما رد   ا   گوااس رد بکنات  و د ت چوتین ن د  ب دسز   ساعت  بعت م  دیزنییهس داتن یک
نوات  در دیان ساواری     د ت   جا نم رد  اق  ما     تا دهدر د ت  دسمیز ماشه رد فنار م 

دین د  سواری  بایت به دیان نکتاه    ۀدسمیز مهتکب  یچ فعن غیهدوقد  ننتس دسز  دز مقایس
پ  ببهیم نه درتکاب فعن غیهدوقد  نیازموت  یچ ت دنای  فیمیک  میمدی  نیساز  در  اه د    

دما دین فعن در یکا  ضاتدوقد     ؛بهدسواری  دسمیز یک د س   ت دنای  فیمیک  رد به نار م 
ت باه درتکااب گوااس،      در دی هی دوقد  دسز  در حقیقز به نظه م ریس، ت دناای  وتد نا  

نبایت به شکن ت دنای  فیمیک  د  فدم ش د؛ زیهد ت دنای  درتکاب فعن غیهدوقد  یک داترم  
درسات  بایات ما رد بهرسا      میمد نیسز نه بت د  آ  رد م رد بهرس  دهدر ددد؛ ب که آنچه باه 

 :Morris, 1986  )دسز« ت دنای  دنتخاب   یا دصت نهد  درتکاب فعن ضتدوقد »دهدر گیهد 

دما آیا ت دنای  به دنتخاب دنیاام یاک فعان، وا د یاک ت دناای  میامد محسا ب           145-147
 ش د نه بت د  در م رد وتد نت آ  رد م رد بهرسا  داهدر ددد  باه نظاه م ریسات   دتفاداا       م 

 مین معوا دز ت دنای  دسز نه بایات در تعاارض باا ویهوا د   ما رد بهرسا  داهدر گیاهد          
 ت د  در دااب د  ن   دترم فدمیت  یک دترم شاهط    ت دنای  رد م ت ضیح دیوکه دترم 

(conditional power   دی هی دترم دساس   (basic power      یا مبواای  ناام ددرد  بواابهدین
 ت د   هنتدم رد در دااب یک گمدرس ننا  ددد:م 

دیان    «ددردرد دنیاام د ات، ت دناای  دنیاام آ  رد      aبخ د ت فعن  sدگه »دترم شهط :   1
 ما  ت دنای  فیمیک  دسز نه ضه رم متاافیمیک  ویهوا د   وتد نات نااف  آ  نیساز       

ممکان رد   وتد نت ددردی دترم مق د دسز   چوا  دسز نه دگه دصت به دنیام دفعال موققاا  
  ا رد پتیت آ رد ت دنت آ ددشته باشت، م 

شخصا  رد در نظاه     «رد ددرد aت دنای  دصت نهد  بهدی دنیام فعن  s»دترم دساس :   2
گواا   رد  ت دنت دس حه به دساز ن یاهد    ایچ شاخص با      ب یهیت نه به احاظ فیمیک  م 

دین شخص باه حاتی    م  دما درددنوتنس  د  رد بهدی درتکاب دتن میب ر نم  عق س؛ بهنکنت
ت دنت دز درتکاب دتن په یم نوت  در چوین شهدیق  شخص مفاه ض رد  ضعیف دسز نه نم 

عاتم  »نت دنات وا د رد باه     نس گ نه نه، دگه  ما  ددنیم نات د  م « عتم درتکاب به دتن»در 
 «درتکااب »فهدی نه نت دنت و د رد باه   ددنیم؛نات د  م  وقد  میاب نوت،دفعن ضت «درتکاب

  Morriston, 2001: 155-156)  ددنیمنات د  م رد نیم فعن ضتدوقد  میاب نوت، 
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جاسز نه آیا ضه رم متاافیمیک  ویهوا د   وتد نات، نااف  دیان      دینحال پهسش 
باه   ت ماا  ت جاه ماا رد میاتدد      ،دلؤشکن دز ت دنای    دترم دسز  در پاسخ به دین سا 

نوت  به نظه ت ما  ت دنای  دنتخاب فعن دوقد ، و د باه معواای   تعهیف دترم ج ب م 
شا د    ، دترم محسا ب نما     بااعکس، ت دنای  دنتخاب فعن ضتدوقد  ؛دترم دسز
ت دنت به دنتخاب ویه درددس نوت  دما باه نظاه   زیهد شخص نم   ضعف دسز مد وتب که ننا 

تا دنیم م جا دی رد تصا ر    ر شو  ما  نووتس باشت زیهد ما بهت دنت دانعپایک دین پاسخ نم 
داترم     نوت  اذد مفدا م نویم نه دادر مق د دسز   تودا دصت دنیام دفعال ضتدوقد  م 

  نوایم درتکاب فعن ضتدوقد  ناسازگار نیستوت   ما چوین معوای  رد دز داترم فدام نما    
(Pike, 1969: 210  

به نظه ن ارنتس بهدی پاسخ به دین پهسش الزم دسز باه بحاث دز ضاه رم ویهوا د       
 ۀوتد نت بهگهدیم  دز طهف ، وتد نت به ضه رم متافیمیک  ویهو دس مق د دسز  د  در  ما 

 ای ممکن ویهو دس دسز  دز س ی  دی ه، شخص  نه وتدسز در جدا   ددع )  ناه  ا جد
 ای ممکن ، چوا  و ب   ویهو دس دسز نه سمد در وتد نتی دساز  د   هگام   جدا  ۀ م

ت دنات دصات درتکااب    ش د  دما آیا دین بتین معواسز نه د  نم مهتکب فعن ضتدوقد  نم 
ز نه ضه رم ویهوا د   وتد نات نااظه باه عوا د       فعن ضتدوقد  نوت  بایت ت جه ددش

 ای و د، شااگهد د ل  پایهبهدی پوج سال مت دا  در میا   م sدسز   نه شخص  تص ر نویت 
تهین نمهس دب ل شاتس دساز      ا رد با عاا شاگهد د ل دسز، زیهد تمام در  sنق  دسز  

کهدس دسز نه در  بخ دنات    نس د  رد میب ر ننس در دین زمیوه ردیب د  نیسز   یچ یچ
چوا  با  ش   پهتقش دساز ناه    sد   هگم به دصت شاگهد د ل ب د  در  نخ دنتس دسز  

ت دنات شااگهد   نما   sت د  گفز ناه  گیهد  دما آیا در دین شهدی  م  م درس بدتهین نمهس رد م 
هد ناه در   ت دنت تصامیم ب یا   هگم نم  sته آیا چوین دسز نه د ل نباشت  به عبارم ددید

ت دنت در مقاام شااگهد د اا  نباشات  د      م  sنخ دنت   شاگهد د ل نباشت  پاسخ دین دسز نه 
نمتاه در  بخ دنات    ت دنت تصمیم ب یهد نه حتددن بهدی یک سال   یا چوتین سال پیاپ  م 

نه ام م نسب بدتهین نمهس دز ا دزم شاگهد د ا  دسز )  ناه شخصا  ناه     بایت ت جه ددشز
شا د  در نتییاه   ناه شااگهد د ل   دی در  نخ دنات  ت دنسز به دنتدزسم  s ل دسز   شاگهد د
بهدی د  ممکن دسز نه دصت چوین ناری رد نتدشته باشات  باه  ماین موا دل در ما رد       نامق 

عو د  وتد نتی، ضه رم متافیمیک  ویهو د    م درس پابهجاساز  دماا دیان باتین معواا      
ناه  ت دنت دصت عمن ضتدوقد  ددشته باشت  چوا  نیسز نه شخص  نه وتدسز  هگم نم 
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 اای  ته گفته شت، ضه رم متافیمیک  ویهو د   بهدی شاخص واتد در تماام جداا     پیش
ممکن ثابز نیسز  د  وتد نتی دسز نه چوا  دادر، عاام   ویهوا دس   وا ب دساز ناه     

، ع ام    وتد نتی دسز  به عبارم دی ه د  باالتهین حات ممکان دز  جا د، داترم     مبهدزنت
تاهین م جا د در داترم، ع ام       نامان  ویهو د   رد در جدا   ددع ددرد؛ نه دیوکاه ااهفا   

)بات   دیات   « شخص وتد ویهوا دس مق اد دساز   »ویهو د   باشت  به عبارم دی ه، دیوکه 
   ؛یک فاهر دساسا  ددرنات   « ویهو دس مق د دسز شخص وتد ضه رتا »ضه رم    دیوکه 

 ای ممکن ااادر دساز دماا  اه د  در جداا   دداع ااادر        آ  دیوکه د م  در تمام جدا 
دیان تفسایه     Andrew Loke)  ستوت   در دین جدا  باافعن  یچ تفا ت  نتدرنت  به نظه ا  

دابن تحساین با د     م)یعو  س ب ضه رم ویهو د   دز مصتدر یا شخص وتد نت  با دیت
موا ، ویهو د   وتد نت دابن ستایش دساز  د  وا ب   ؤنظه موتد نت نیم سازگار دسز  به 

دسز دما میب ر به دنیام دعمال دوقد  نیساز  دگاه ویهوا د   وتد نات ضاه رم ددشاته       
ماا   ه،موانا ؤت د  د  رد به سبب دعمال دوقدا  تحساین ناهد  دماا در ن ااس م     باشت، دی ه نم 

سپاسا مدریم  دز دیان ر  وتد نات     ناهدنش بابز اقف ب  نویم   دز د وتد نت رد تحسین م 
دنتدا   مق د و یش دسز نه وتدسز   دابن تحساین دساز؛   متعال به سبب ویهو د   ب 

واطه آنکه وتد باشت )باه ضاه رم ، ویهوا دس   وا ب دساز  تفسایه د م باه        نه دیوکه به
 م جا دی ناه در بااالتهین حات     ، جه )به معوای ردیج  سمد در تحسین نیسز  در نتییه یچ

ته دز م ج دی دساز  دمکا  دز دترم، ع م   ویهو د   در جدا  نو ن  دسز، دابن تحسین
 2010Loke,  11 :534  )تهین دسز ای ممکن نامننه در تمام جدا 

 

 گیری. نتیجه6

عااام،   ،ت د  م ج دی رد در نظه گهفز نه بت   به  ج د آمت  ناسازگارینظه پایک، م ه ب
ت  پایک با تفکیک عو د  وتد دز شخص یا مصاتدر د ، ضاه رم   دادر   ویهو دس مق د باش

تا د  دیان تفکیاک رد محا ر     ددنت  در حقیقاز ما   ویهو د   رد ناظه به عو د  وتد نت م 
ناساازگاری   ۀناسازگاری ددنسز  پایک بهدی حان مسا،    ۀدا   دستتالل پایک در حن مس، 

د  محفا ظ باتدرد   دز طهفا     وقدددنت ت دنای  وتد نات رد در درتکااب فعان ضات    الزم م 
 مچوا   اف ویهو د   رد ضه ری بتدنت  دین ضه رم ناظه به عو د  وتد نت   ت دناای   
درتکاب در فعن ضتدوقد  ناظه به شخص وتد نات دساز  مااددم  ناه شاخص وتد نات       
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دعمال دوقد  دنیام د ت،  دجت   سمد در عو د  وتد نتی دساز؛   چوانچاه مهتکاب فعان     
ش د، دی ه عو د  وتد نت رد نخ د ت ددشز  آنچه نه در دستتالل پایک  مچواا   ضتدوقد  

 ای ممکان دساز  ت ضایح    دچار دبدام دسز، ضه رم حفظ شخص وتد نت در تمام جدا 
د  ددردی ضاه رم دساز     ۀگانا آنکه به با ر دادیام نمال،  جا د وتد نات   د اااا ساه    

 اا ددردی  ااف ع ام،    جدا  ر تمام  دین ای ممکن  ج د ددرد   دوتد نت در تمام جدا 
دترم   ویهو د   مق د دسز  پایک با دین آم زس م دفد دساز دماا آ  رد نااظه باه عوا د       

 اای ممکان باا چواا      ته، دز نظه پایک وتد نت در تمام جداا  ددنت  به بیا  سادسوتد نت م 
 اای  ماام جداا   در ت حفظ  حتم مصتدر یا شخص ای   ج د ددرد دما دین ضامن  یژگ 

 w2شخص  باشت نه باا وتد ناتی ناه در     w1ممکن نیسز  ممکن دسز وتد نت در جدا  
متفا م باشت  در نتییه طهفتدرد   حتم شخص وتد نت با دیتگاس پایاک   باه    دسز نامق 
حن د  م دفد نخ د وت ب د  دما دگه  حتم شخص وتد نت رد ددردی ضه رم ناتدنیم،  تبع ردس
ناسازگاری دابن دفاا  ددنساز  زیاهد پایاک در عاین       ۀپایک رد در حن مس،  ت د  دیتگاسم 

حفظ ضه رم د ااا وتد نت، ت دنسته دسز د  رد در درتکاب فعن ضتدوقد  ت دنا بتدنات؛  
به سبب ت دنای  شخص وتد نت در درتکاب دفعال ضتدوقد    عاتم درتکااب باافعان     ددیقا 

ش ددنسز   مین دیاتگاس دساز ناه باا تصا یه ماا دز       ت د  د  رد دابن تحسین   ستایآ ، م 
وتد نت رحما  سازگار دسز   په یام د  دز درتکااب فعان ضاتدوقد  رد دابان تحساین         

 نوت ستایش م 
 

 نوشتپی
 

 ش د گفته م  perfect being theologyر فه وگ مسیح  به دین ن اس دادیات ، دادیام  ج د نامن د  1

فی س ا دین آمهیکای  دسز  د  غااب مقااعام و د رد باه بحاث   نا آ ری در بااب اافام          2
  وص ص ع م   دترم داد  دوتصاص دددس دسز ای داد  به یژگ 

  15معهفز، شمارس  «دترم مق د   گواس »   1374رضا )محم دی، سیتج دد؛ بهنیکار،   3
 God is called omnipotent because he can do all things that are“داان عباارم چواین دساز:       4

possible absolutely.” 

دیان در ددننا اس نار ایواای شاماا  دساز  مقااعاام د  در        ۀستاد متافیمیک   ف سفن س   پایک د  5
 دین، به بحث تح ین  اف دترم مق د داد  دوتصاص ددرد  ۀف سف مح ز

6. “Can God do evil?” (1979) 
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ناساازگاری   ۀتهی باهدی حان مسا،    حن سادسو د ردس ۀمقاا ۀبه سبب دین دشکاالم،  افمن در دددم  7
« داترم مق اد  »ناساازگاری الزم دساز مفدا م     ۀنوت  دز نظه  افمن بهدی حان مسا،   پینوداد م 
گیاهد  در نتییاه دیان    ممکن تع د م  رم وتد نت تودا به دم ر مق قا ت د؛ ت ضیح آنکه دبازبیو  ش

م ض عام دترم مق اد   مش نت، دز ددیهدمه، دفعاا  نه مویه به پتیت آمت  یک تعارض موقق  م 
ت دنت مهتکب فعان ضاتدوقد  شا د؛    وار   ستوت  وتد نت دادر   ویهو دس مق د دسز  د  نم 

ش د    ماین  نای  درتکاب فعن ضتدوقد  مویه به تعارض با  اف ویهو د   م در نتییه ت د
مصتدد  دز یک تعارض موقق  دسز؛ در نتییه ت دنای  درتکااب فعان ضاتدوقد  دز دساا  در     

مناابه    Hoffman, 1979: 216)  گیهدم ض عات  نیسز نه دترم مق د داد  به آ  تع د م  مددیه
 :Morris, 2001)   ا    بعت ا ت س  م ریس    یهن ا مقهح شات کته ت س  محن پیشدین ردس

123; McHugh, 1913: volume 11; Wierenga, 2018: 17-18حن به تفصین ت س  پایاک    دین ردس
درتکااب  »گیاهد  آنچه نه م ض   دترم داد  دهدر ما    طهفتدرد  د  نقت شتس دسز  دز نظه پایک 

 ضاعیز د ل ممکان       «فعن ضاتدوقد  دز جاناب واتد   درتکاب »دسز   نه « فعن ضتدوقد 
 افمن نیم  مچ   پایک باه دمکاا  موققا   ضاعیز د ل دذعاا         ضعیز د م محال دسز  دقعا 

ددرد  دما چوانچه در دنتدای مقااه ننا  و د یم ددد، پایک نیم  ضعیز د م رد به احااظ متاافیمیک    
  Pike, 1969: 214; Morriston, 2001: 150)ددنت  محال م 

دیان   یمتا دن  ای تهنیب  پینین رد بپاذیهیم، نما   دابن ذنه دسز نه دگه ددعای نانز به  ج د گمدرس  8
  بتدنیمسخن رد درسز 

نااظه باه آ  دساته دز د اااا دساز ناه        ساز نیستوت اهفا دین مق ب نه عباردم ت ایف  شخص  9
 ماان  باا   دیان »ت د  د ااف  نظیه م  گهنه  ؛پادفتادس دسز ا جتی   غیهپیشساز ب د  آ شخص
ساز ددنسز  دماا دیان دساته دز    رد شخص« گ ستا    ب ستا  در جدا   ددع من یسوت»  یا « سقهدط

 اا باهدی  م اا  ر شان   باتید       ساز ب د  آ پادفتادس  ستوت نه شخصد ااا به حتی پیش
  ویهوا د     داترم،   پادفتاادس،  مچا   دسز  دما در م رد عبااردم ت اایف  ردیاج   غیاهپیش    

 ت د  چوین گفز نم 

 .You end up with nothing that can even be a candidate for powerعباارم چواین دساز:     دان  10

(Loke, 2010: 526) 

 The greatest possible being (in actual world) is much moreداان عباارم چواین دساز:       11

praiseworthy than merely a great being. Therefore God has the greatest power and is moral 

perfect simpliciter. (Loke 2010: 534) 
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