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  مقدمه
ترین مسایلی است که از دیر باز اندیشه آدمی را به مسألۀ خیر و شر به معناي عام آن یکی از کهن

هایی را دربارة خالق جهان هستی به ها و شبههو زمینه و بستر پیدایش سوالخود مشغول کرده، 
شود که اگر آفریننده جهان هستی، به طور مثال براي هر انسانی این سوال مطرح می. آوردوجود می

ها در عالم رخنه ها و بی عدالتیقادر و خیرخواه و عادل محض است چگونه اجازه داده است، کجی
ها در دنیا با کامروایی و بخت یاري و برخی دیگر با  فالکت و سان بعضی انساننکند؟ و بدی

دهد و گاهی اوقات به خاطر کمیِ  این موضوع ذهن بشر را بسیار آزار می .بدبختی روزگار بگذرانند
جهت این مساله کهن که شاید پیشینۀ آن به روزهاي بدین. شود ایمان، دچار کفرگویی نیز می

هاي آسمانی ترین مسایل کالم سنتی در همه آیینگردد، یکی از مهمات بشر بر مینخستین حی
در دو سدة اخیر تبدیل به یکی از ) شرور(دهد، اما این مسأله مانند اسالم و مسیحیت را تشکیل می

ترین مباحث کالم جدید و فلسفۀ دین شده و از  این رو بر اهمیت و حساسیت  بحث در جنجالی
ترین اصل ادیان این امر که ناظر به بنیادي. هاي دینی افزوده استفقان و مخالفان اندیشهمیان موا

الهی، یعنی اثبات یا نفی وجود خدا، یا تقیید و تحدید صفات اوست، صحنۀ تنازع عالمان دینی و 
وجه دیگري که مسألۀ شر را از سایر مسایل فلسفی و کالمی متمایز نموده و بر . ملحد شده است

افزاید، فراگیر بودن آن و وجود بعضی شبهات مربوط به شر و عدل و عنایت الهی در اهمیت آن می
آید که از یک سو دین باوران به خداي قادر و  معضل شر هنگامی پدید می. میان عامه مردم است

ها،  اموري نظیر بیماري با عالم مطلق و خیرخواه محض اعتقاد دارند و از سوي دیگر آنان
آیا  :شود در اینجا سؤال مهمی مطرح می .ندهست مواجه... ها و  ها و غارت ها، قتل ها، زلزله شفشانآت

خدایی که هرگونه نقص و ضعف در او محال و  است و خیر محض خدایی که صاحب قدرت مطلق
تواند از بروز این همه شرّ  دهد؟ آیا چنین خدایی نمی است، به وجود شرّ در جهان رضایت می

این ؟ توان وجود شرور را دلیلی بر محدودیت صفات عالیه الهی دانست وگیري نماید؟ آیا میجل
الهی از قبیل توحید خالق جهان، عدل الهی، رحمت و  هایی مشابه، صفاتها و پرسشپرسش

االیام ها از قدیمانسان.  دهد خیرخواهی او، حکمت الهی و قدرت مطلق خداوند را مورد تردید قرار می
طبعاً این . اند هایی براي آنها تدارك دیدهمواره با چنین سؤاالتی دست به گریبان بوده و پاسخه

سؤاالت، ذهن حکما را نیز به خود مشغول داشته و درصدد برآمدند تا ماهیت شر را در عالم تبیین 
   .کنند
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و با جد وجهد  مالصدرا و پالنتینگا دو متفکر بزرگی هستند که گام در عرصه پیکار علمی نموده
این بر این اساس  .اندبلیغ خود در صدد رمزشناسی و رازگشایی از این معضل بزرگ فکري بر آمده

     .هاي ذیل استپژوهش در صدد واکاري پرسش
  پاسخ داد؟ توان به مسئله شر وپالنتینگا می  آیا از مبانی مالصدرا

 به محال قائلند؟ آیا مالصدراو پالنتینگا هر دو به عدم تعلق قدرت خدا 

هاي هاي مالصدرا و پالنتینگا براي حل مسألۀ شر با نگاه اشتراك و اختالف دیدگاهحلمبانی راه
  ها چیست؟آن
  

  چگونگی مواجهه مالصدرا براي حل مسألۀ شر
سینا، شیخ اشراق و مالصدرا، ظاهراً شبهاتی از قبیل ناسازگاري منطقی ایی چون ابندر عصر فالسفه

ر یا شر به منزله دلیل علیه وجود خدا، به قوت امروز، مطرح نبوده و اگر این شبهات در آن مسأله ش
بنابراین مالصدرا . رسیدداشت ، جوابی کامل از آن فیلسوفان در این زمینه به ما میعصر وجود می

ونه از دفع این شبهه که چگ وي براي. هاي کامالً دینی و فلسفی داردهاي خود انگیزهبراي تحلیل
خداي قادر حکیم و خیر محض، شر صادر شده است؟ و چگونه شر در قضاي الهی راه پیدا کرده 

وي در عصر خود . است  را مطرح کرده» کیفیت ورود شر در قضاي الهی«است؟ بحثی تحت عنوان 
را  دیدگاه ثنویه وحدانیت خداوند .به طور عمده دربارة مسألۀ شر با مشکل ثنویه مواجهه بوده است

حلی بود تا این مسأله را  لذا مالصدرا به دنبال راه ،کرد زد و دوگانگی و شرك را ترویج می بر هم می
براي فهم چگونگی مواجهه مالصدرا با مسأله شر سزاوار است در ابتدا با تعریف شر از  .بر طرف نماید

  .دیدگاه او آشنا شویم
 

 تعریف شراز نگاه مالصدرا 

گزیند، شر، هر امر ر کمال مالیمی است که شی آن را طلب نموده و بر میگونه که خیر، ههمان
است؛ یعنی » لیس ناقصه«و یا » لیس تامه«گریزد، منشأ آن همواره منافري است که شی از آن می

اصل واقعیت و وجود شی است و یا عدم کمال و تمام در یک نوع » نیستی«یا عدم ذات است که 
نماید و یا عدم وصفی از اوصاف بعد از تمامیت نوع وعیه بازگشت میاست که به فقدان صورت ن

  )58، ص7، ج1379مالصدرا،. (است
کند که بر این مبنا ماسواي واجب مالصدرا در معناي دیگر هر نوع نقص وجود را شر تلقی می 

زة هیچ موجودي از شوب شریت مبرا نیست، بلکه هر موجودي به اندا -که خیر محض است -الوجود
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اگرچه در ) همان. (آمیخته به شر است -که خیر است -نقصان درجۀ وجودیش از وجود مطلق
  .بعضی موارد و مصادیق شر براي آن حصول و تحققی در حد حصول اعدام هست

نقصان ذات و یا . به نظر مالصدرا خیر به طورکلی امر وجودي و کمال، و شر امر عدمی و نقص است
  )همان. (براي شر ذاتی، نخواهد بودپس . نقصان کماالت ذات

  
  مبانی مالصدرا در مسألۀ شر

هایی دست یافته است که مالصدرا با تأمالت عقلی و فلسفی در مسأله خیر و شر به اصول واندیشه
در این باب با طرح اصول ومبانی . تواند در تبیین و تحلیل وپاسخ به مسألۀ شر  کار آمد باشدمی

هات مطرح در مسألۀ عنایت الهی را از سر راه برداشته و راه رابراي اثبات فلسفی تالش می کند شب
در این نوشتار به اختصار به برخی از مبانی مالصدرا براي حل مسألۀ . نظام احسن هموار سازد

 .شراشاره می شود
  اصالت وجود . 1

خارجی است و چه متن خارج را پر کرد و منشأ اثر منظور از اصیل بودن وجود این است که آن
          .باشد، وجود استواقعیت خارجی ما بازاي او می
 :نویسدباره میمالصدرا در اسفار اربعه در این

   .باشدهاي الزم خود میماهیت، منشأ نقائص و زشتی) الف

باشد که بدون جعل از لوازم ماهیت به امر دیگري که ماهیت منشأ آن است، شرور و آفاتی می)ب
مالصدرا، . (گرددبنابراین، به نظر مالصدرا شرور به حیثیت ماهوي موجود بر می .آیندشمار می

  ) 350، ص2، ج1379
منزه ) وجود(گردد و فیض الهی پس به نظر ایشان همه خیرها به فیض الهی و نور هستی او باز می

- می ها بازها  به ماهیت اشیا و حیثیت ذاتی آنها است و تمام کاستیاز نقایص و کاستی
نتیجۀ مهم این بحث این است که وجود اصیل و مساوق خیر ) 353، ص2، ج1379مالصدرا، .(گردد

باشد و در این تحلیل در مقام رد شبهه ثنویت می. گردداست و ماهیت اعتباري، و شر به آن بر می
انسان  که کالم مالصدرا در باب ممکنات خاصه نظیرولی با توجه به این. آن مقام بسیار نیکوست

تواند در این جایگاه توان آن را در باب شر اصطالحی دانست و بنابراین تحلیل اول ما میاست، می
  . معناي صحیحی داشته باشد
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  خیر بودن وجود . 2
. مالصدرا در تحلیل مفهوم خیر متذکر می شود که خیر چیزي است که شی به آن اشتیاق دارد

) 241، ص9،ج 1379مالصدرا،(محض و نور صرف دانسته،  مالصدرا حقیقت وجود را خیربنابراین، 
شایان توجه است که مالصدرا در این مسأله ادعاي بداهت . که مورد اتفاق همۀ حکما بوده است

پس در واقع مالصدرا وجود را مساوق با خیر و خیر را  )190، ص1378مالصدرا، . (نموده است
اي است  محض، همان وجود محض و حقیقت صرفهداند، یعنی به زعم وي خیر  مرادف با وجود می

هر چند مالصدرا براي خیر بودن وجود برهان اقامه نکرده است و   .که هیچ عدمی در آن راه ندارد
توان در قالب قیاس شکل اول خیریت وجود را کند، در عین حال میبه بداهت مسأله اشاره می

ست، و مطلوب اشیا یک امر ذهنی و یا معقول ثانی مطلوب اشیا ا» خیر«: که اثبات کرد، با این بیان
، 1981مالصدرا، . (نیست، پس خیر امر ذهنی و معقول ثانی نبوده، بلکه امر خارجی و واقعی است

استشهاد نموده و ) فاستبقوا الخیرات(او در تأیید این مسأله به آیۀ شریفه ) 340-341، ص1ج
بنابراین، از ) 51، ص1360مالصدرا، . (ن داللت داردمعتقد است این آیه بر خیریت وجود و مراتب آ

شود و همگان بالقوه در معرض انوار نگاه او، خیر از سوي خداي سبحان به صورت مساوي نازل می
اختالف موجودات در برخورداري از خیرات الهی . گیرنداو قرار می حیات بخش جود و رحمت واسعه

بنابراین، هیچ شري از خداي ) 184، ص2، ج1366مالصدرا،(. گرددها برمیبه ظرفیت و قابلیت آن
 .سبحان صادر نشده است

  قدرت خدا . 3
جلد ششم و ( اسفارنظیر  اشدر بسیاري از تألیفات فلسفی مطلقۀ خداوند قدرت بابدر مالصدرا

  . بدین امر پرداخته است) 56.ص( مشاعرال ، )39.ص( شواهد الربوبیهال، )هفتم
خیلی از شرور به خاطر هیولی و عالم تضاد و متحرك بودن جهان مادي : گویدمی اسفارمالصدرا در 

ها ها و کاستیکه نتوانستند این مطلب رابه طور دقیق براي خود حل کنند، همۀ قصورکسانی. است
بنابراین، کالم مالصدرا مشعر به این معناست که قدرت مطلق . دهندرا به فاعل حکیم نسبت می

زیرا خدا اراده کرده که جهان بر نظام علی . شودعدم قابلیت اشیاي مادي، محدود نمی خدا به خاطر
  )97، ص7، ج1379مالصدرا،. (و معلولی اداره شود

این باور است  بر »دالواح  ةقاعد« و »معلول وعلت  سنخیت«بحث  نظري چنین پذیرفتن بامالصدرا 
از یک معلول از واحد حقیقی  بیش اگرچرا که  .شود صادر نمی معلول یکبیش از  بسیطعلت  ازکه 

. استبودن  طیبس فرضخالف  این و. شددر ذات واحد خواهد کثیر جهات  ، باعثصادر شود
  )133، ص6، ج1379مالصدرا،(
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  اعتقاد به حکمت الهی. 4
کند تمام موجودات به کماالت و غایت الیق  خداوند حکیم است و  حکمت خداوند ایجاب می

او به حکمت . کندر به تفصیل حکمت آفرینش مخلوقات را بیان میاسفامالصدرا در  .خویش برسند
پردازد و دربارة  ها و امثال آن میها و تشنگیموت، خوردن گوشت حیوانات، دردها و گرسنگی

شود، از آن خیرات و شروري که به انسان ها نسبت داده می: گویدها  میخیرات و شرور انسان
ها از خیرات به حساب شود، همۀ آنوامر و نواهی دینی واقع میجهت که تحت ا

) 278- 294باب عقل و جهل،( شرح اصول کافیوي در ) 104 -105، ص 7، ج1379مالصدرا،.(آیند
بنابراین، . اي از امور جهان پرداخته استو نیز به بیان حکمت پاره) 341.ص( شرح هدایۀ اثیریهو 

و انّما «.ها دست یافتتوان به آن غایتی دارند که با دید عوامانه نمی هر امري من جمله شرور فایده و
که مالصدرا در توجیه این). 99، ص 7، ج 1379مالصدرا،(» لم یقفوا علیها الن نظرهم کان جزئیاً

فایده  ها بیکردند، جسد آن اگر حیوانات از هم تغذیه نمی«: گوید خورند می حیوانات یکدیگر را می
  )102، ص7، ج 1379مالصدرا،. (»شد ماند و موجب فساد کلی می بر زمین می

  از طرف) خیرات ناظر به (شرور و بالیا، در بردارندة حکمتی   همۀ شود که می بر این اساس روشن  
  . شود نمی و خیرخواهی الهی، واقع  حکمت  مصیبتی بدون  باشند؛ هیچ خداوند متعال می

  نظام احسن. 5
این مسأله، در غرب و شرق، . ترین مسائل فلسفه استاشکال شرور، از مهم نظام احسن و مسألۀ

در این بحث، پرسش . گردیده است» بدبینی«و » مادیگري«، »ثنویت«هاي  موجب پیدایش فلسفه
) 506-505، ص1، ج1375جوادي آملی، (این است که شرّ چه جایگاهی در نظام احسن الهی دارد؟

قلی و علمی، به این نتیجه رهنمون شدند که فیضان وجود در قلب مالصدرا با تبیین براهین ع
  .کمالی بوده و آن چه از خداي سبحان صادر شده است، نظام اتم و احسن است

  : مالصدرا احسن بودن این عالم را از دو راه اثبات کرد
ت که چون الوجود سامان یافته و خالصۀ برهان این اساین برهان بر اساس صرف :برهان لم . الف

ترین و برترین موجود است، بلکه ذات واجب الوجود، وجودش همان ذات و حقیقت اوست، کامل
   بنابراین،. اي از وجود او هستندمقدس او حقیقت وجود و ماهیت آن است و غیر او پرتو و سایه

یکی است و که ذات و فعل در خدا به دلیل این. ترین خواهد بودشود، کاملچه از او صادر میآن
، 7، ج1981مالصدرا،.( کندشوند، ذات او را منعکس میافعال او که به صورت آفرینش ظاهر می

  ) 107ص
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مقصود از برهان انّی، آن است که با اندیشه، و بررسی موجودات جهان طبیعت، به : برهان انّی. ب
که جهان، امري منظّم  درك نظم، دقّت و ظرافت آن موجودات پرداخته تا به این نتیجه رسیده شود 

از راه به بیان دیگر مالصدرا ) 117ص ،7ج ،1379مالصدرا، . (است... مرج، و و مصون از شرّ، هرج و 
  . کند که نظام، نظام احسن استها، اثبات میهاي عالم و مالحظۀ دقیق آن پدیده

    هستی رهنمون نگري در سراسر عالم انسان را به خیریت و کمال نظام بنابراین، تعمق و ژرف
توانیم به کالم زیبا و پر معناي حضرت  و براي نمونه، می) 92، ص 7، ج1379مالصدرا، .(کندمی

بنگر خدا با شما چه کرده است؟ (بن زیاد در برابر سرزنش آن ظالم  در کاخ عبیداهللا ا» س«زینب 
اشاره کنیم که ) ت ماستمردان شما را کشت و شما را خوار، ذلیل و اسیر نمود که این دلیل حقانی

. همه چیز به نظر من زیبا بود) 201، ص1414سیدبن طاووس،(؛ »ما رأیت االّ جمیالً «: فرمودند
دانم او شاهد است و ملکوت اعمال شما را  کنم و می ها از منظر او نگاه میزیرا من به همۀ این

را براي عشق و محبت به خویش  بنابراین، از دیدگاه مالصدرا، خداوند متعال جهان هستی. بینم می
کنت کنزاً مخفیاً، فَاَحببت اَن اعرف، فَخَلَقت «: که در این حدیث منقول آمده استآفرید چنان

؛ 344،199، ص84، ج1403؛ مجلسی، 163، ص5، ج1378ابن ابی الحدید، (» .الخلق لکی اعرف
 )301، ص6، ج1379مالصدرا، 

چه که براي او مقدر شده معلول و محبوب خود بداند بر آن بدین جهت اگر انسان عالم هستی را
، 1380طباطبایی،. (راضی است چون در عرفان نظري آمده که محبوبِ محبوب، محبوب است

  )127ص
  

  شر مسألۀهاي مالصدرا براي حل راه حل
یده نحوي آفردید از این قبیل که چرا موجودات عالم به مالصدرا خود را مواجهه با شبهاتی می

شد همه موجودات عالم  گردند؟ آیا نمی شوند و شر محسوب می عدم می  اند که موجب و منشأ شده
براي رفع این شبهه و مشکالت دیگر، ... . خیر محض باشند و جهان عاري از شر باشد؟ و 

با استفاده از مبانی  بنابراین،. شودها اشاره میهایی وجود دارد که در ضمن بحث بدان حل راه
شود و به شویم که شبهاتی که در باب خیر و شر مطرح می هایی می حل مالصدرا، وارد ارزیابی راه

در این بخش ازمبانی و نتایج مکاتب فلسفی مالصدرا   هاي مناسب است بیان گردد  حل عنوان راه
  .شودبراي حل مسألۀ شر پرداخته می
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 عدمی بودن شر .1
ترین اشکاالت لۀ شر است که در صورت اثبات آن به عمدهترین مبنا در مسأاین مبنا از اساسی

مبناي اکثر فالسفه دین در مغرب زمین بر وجودي بودن شر تعلق  .شودمسأله شر پاسخ داده می
گرفته است، درحالی که نظرات اکثر  فالسفۀ اسالمی به خصوص مالصدرا در این زمینه عدمی 

 باشد که از افالطون بهره به فالسفۀ اسالمی میطور عمده مربوط این نگرش به. بودن شر است
الشواهد و حاجی سبزواري در تعلیقات بر ) 434ص(قبسات اي مانند میرداماد در کتاب عده. اندبرده

، 13ج( تفسیرالمیزانو عالمه طباطبایی در ) 343و251ص(شرح االسماو )  597ص( الربوبیه
دهند؛ و از میان فیلسوفان مسلمان، فارابی، ت مینظریۀ عدمی بودن شر را به افالطون نسب) 187ص

  .بوعلی سینا، شیخ اشراق، مالصدرا و دیگران همگی عدمی بودن شر را قبول دارند
مالصدرا در اثبات عدمی بودن شر هم از طریق برهان و هم به روش استقرایی بحث کرده است و از 

عدم ذات است یا عدم کمال ذات شود یا چه شر نامیده میهر دو روش نتیجه گرفته که آن
بنابراین، مالصدرا همانند دیگر فیلسوفان اسالمی از این مبنا حمایت ) 58، ص7، ج1981مالصدرا،(

ترین مبانی حکمت متعالیه در بحث شر قرار داده است که بر اساس آن را یکی از مهمکرده و آن
اگر در معانی شر و : نویسدمی سفارامالصدرا در جلد هفتم  .دهندهاي  زیادي را پاسخ میشبهه

بر آن ) عرف(رسی که هر چه را که هاي شر تفکر و استقرا نمایی؛ به این نتیجه میاحوال و نسبت
گذارد از دو حال خارج  نیست یا عدم محض است مثل مرگ و جهل بسیط و فقر، یا نام شر می

   ه منشأ یک عدم است؛ لذا وجودي است که آن وجود در تحلیل نهایی از آن جهت شر است ک
، 7، ج1981مالصدرا،. (شود مانند درد، رنج، سیل، زلزله و غیرهشر به امر عدمی منتهی می: گویدمی
 )59ص

شوند با تأمل و تفکر و یااز طریق بر اساس این مبنا بسیاري از اموري که در عرف شر نامیده می
پس این شبهه که فالسفۀ اسالمی امور وجودي . ها پی برداستقرا می توان به جهت عدمی بودن آن

    چون ایشان . شوددانند؛ به طورکلی بر طرف میمی) نیستی(مانند زلزله، سیل و درد را عدم 
ها را به توانیم شر بودن آنداند که با یک تحلیل و بررسی میاموري را عرف، وجودي می: گویندمی

را شرور، اموري عدمی هستند که در خارج واقعیت ندارند از نظر مالصد.عدم یا امر عدمی برگردانیم
گردد، از جهت قیاس آن امر با امور دیگر و سببیت آن در عدم ذات یا و اگر بر امري شر اطالق می
الحاشیه علی الهیات ، )261ص( مفاتیح الغیباو در آثار متعددش مثل . عدم کمال ذات چیزي است

     مسألۀ شر را به امر عدمی تحویل ) 53، ص6ج(الکریم  تفسیر القرانو ) 174،256ص( الشفا
بنابراین شر امري عدمی است و . در جواب به ثنویه ارائه شد» بودن شر عدمی«راه حل . نمایندمی
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ثمرة مهم بحث این است که خیلی  .امور عدمی قابل جعل نیستند تا موجب تناقص و شبهه بشوند
د شده و فیلسوفان غرب را به چالش کشیده، با این مبنا قابل هایی که در مسألۀ شر واراز شبهه

با تبیین و ثابت شدن این مبنا ) ها استترین اشکالاز مهم(که مسألۀ ثنویت چنان. گویی استپاسخ
ترین مشکل در مسأله شر، یعنی دو مبدأ داشتن باشد و به این طریق مهمگویی میقابل حل و پاسخ

  .ان پاسخ دادتونظام آفرینش، را می
  شر ادراکی. 2

جداگانه، به نقد و بررسی ) به معنی اعم(مالصدرا نخستین فیلسوفی است که در فلسفه اسالمی 
؛ 362،ص9به بعد، ج 62،ص7،ج127، ص4، ج1379مالصدرا، . (مسأله شر ادراکی پرداخته است

سأله از هیچ فالسفه براي گشودن معضل این م ) 413، ص1، ج1383؛ همو، 173همو، بی تا، ص
اند یا نه؟ به اما آیا فالسفه پیش از مالصدرا در این راه موفق بوده. کنندکوشش و تالش دریغ  نمی

بدان که در باب شر، اشکال و معضل «: گویدشود که میاعتراف خود صدرا در این موضوع بسنده می
من با استعانت الهی آن را . اند گره آن را بگشایندعظیمی وجود دارد، که حکماي پیشین نتوانسته

  ) 62، ص7، ج1379مالصدرا، (» .حل خوا هم کرد
شرح (ابن سینا . تعریف کردند» ادراك امر منافی با طبع نفس«غالب فیلسوفان مسلمان ألم را به 

مالصدرا همین تعریف را با تعابیر ) 22.االشراق، صحکمه(و سهروردي ) 337.، ص3اشارات ،ج
الدین مالصدرا، المبدأو المعاد، مقدمه و تصحیح سید جالل(» المنافیادراك «مختلف مانند؛ 

» الشعور بالمنافی«و ) 64، ص7مالصدرا، اسفار، ج(» ادراك المنافی العدمی«) 247.آشتیانی، ص
  .بیان نموده است) 159.، ص6همان، ج(

ه طوسی مطرح خواج تجریداالعتقادشود که عالمه دوانی در حاشیه اصل نزاع از اشکالی شروع می
قول محققانه آن است که اگر مراد فلسفه از نظریۀ عدمی بودن شر، این است که «: گویدکرده و می

اما اگر . گردد، این نظر صحیحی است و ایراد ما بر آن وارد نیستمنشأ شر به امور عدمی بر می
ز بعضی وجودات به چه ااست و آن» اعدام«مقصودشان این باشد که شر حقیقی و بالذات منحصر به 

 گردد، ارباب عرض و مجاز است، در این فرض ایراد ما بر فالسفه موجه استشریت متصف می
  ) 15قوشچی، ص. ( »]بداهت وجودي بودن شر[  

دو شر » درد و رنج«بر قول حکما ایراد نیست چون در: گویدمالصدرا در جواب عالمه دوانی می
دن دست باشد و دیگري صورت حاصل از آن در نزد نفس نداریم که یکی به عنوان مثال، قطع ش

، 1379مالصدرا، . (است» درد و الم«درد کشنده باشد، بلکه حضور آن امر منافی عدمی خودش 
     )62-63، ص7ج



      26  هاي هستی شناختی                  فصلنامه پژوهشدو

دانند آن را امر عدمی که مالصدرا بر خالف دیگران که اکثراً شر ادراکی را امر وجودي میحاصل آن
نماید و براي اثبات آن و پاسخ اشکال جزء چهارم و آخر بحث معاد ذکر می انگاشته، این بحث را در

  )126-122، ص 4همان، ج. (نقضی از مقدمات زیر بهره برده است
درد و ألم که متعلق به انفصال و جدایی . گیردمساوقت ادراك با علم حضوري صورت می - الف

          .میان بدن و عضوي از آن است، از طریق علم حضوري است
چه را همواره بین علم و معلوم بالذات رابطه اتحاد برقرار است؛ نفس آن: اتحاد علم و معلوم - ب 

        .کندکند افزون بر انطباق با آن، رابطه این همانی پیدا میکه ادراك می
همان » عدم«بنابراین، وجود . وجود و ماهیت شی با هم متحد است: اتحاد وجود و ماهیت -ج

  است» عدم«
که ادراك امر عدمی نیز عدمی است؛ پس درد که ادراك امر عـدمی اسـت خـود نیـز امـر      نتیجه این

نیسـت، بلکـه مؤیـد    » عدمی انگاري شر«بنابراین شر ادراکی نه تنها ناقض نظریه . عدمی خواهد بود
  . آن است

است و » المدرد و «انگار شر، شر ادراکی تا این جا روشن شد که تنها مانع و ناقض نظریۀ نیستی
حل براي توجیه تواند به عنوان یک راهاگر بدین نقض پاسخ مناسب داده شود، نظریۀ یاد شده می

  .حداقل برخی از شبهه در مسأله شر عرض اندام کند
  
  مجعول بالعرض بودن شرور  -3

هاي خود به تفصیل دربارة چگونگی دخول شرور در قضاي الهی سخن گفته مالصدرا در نوشته
به اعتقاد مال صدرا شرور بالذات، هرگز مقضی ) 95، 72، ص7، ج342، ص 1، ج1981صدرا،مال(

بلکه قضاي الهی و جعل به  وجود اشیاء . گیردحق تعالی نبوده و جعل هرگز به آن تعلق تعلق نمی
ها خیر چنین براي اشیا سازگار با آنها براي خود و همآنطبیعی تعلق گرفته است که وجود 

شود که شرور عارضه و بالعرض، همانند لوازمات رو مال صدرا یادآور میاز این . باشدمی حقیقی
گونه که فاعل شود، هماناند که بالذات  مورد جعل واقع نمیي آفرینش ماهیت شئماهیات، الزمه

که در یناي در کنار هم نهد که فضاي خالی را پر کنند؛ چه اها را به گونهتواند آناشکال کروي نمی
تواند مبادي کائنات را بدون تضاد پذیر است، به همین شکل، فاعل نمیها امکانها و شش ضلعمربع

  )71- 72، ص7، ج1981مالصدرا،. (بیافریند
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شود که هر چند شر در مرتبۀ عالم طبیعت، بالعرض و در ترتیب وي به این نتیجه رهنمون می بدین
ست و لکن این شر بالعرض در حوزة قضا و در دائره جعل الهی قیاس با موجودات دیگر راه یافته ا

  .ها ستچه که بالذات متعلق جعل و قضاي الهی است، وجود آنقرار ندارد و آن
  
  غلبه خیرات بر شرور -4

شود که بعد از تبیین جایگاه و علت ظهور شرور بالعرض در عالم طبیعت، این سؤال مطرح می
ه با خیرات آن از حیث کمیت چگونه است؟ مال صدرا با اضافه کردن نسبت شرور بالعرض عالم ماد

وي . دهد که شرّ موجود در عالم غلبه ندارد وآن چه غلبۀ وجودي دارد، خیر استاین رکن نشان می
گانه ارسطو متوسل شده و با تحلیل مراتب وجود و در تبیین و اثبات مسأله به تقسیم معروف پنج

حکما متأله بر اساس تقسیم معروف . دهدو قلت شرور را نشان می عوالم آن، کثرت خیرات
  :کنندارسطوئی، مراتب هستی را به حصر عقلی به پنج قسم تقسیم می

  .خیر مطلق است و هیچ شري ندارد -1
  .واجد خیر کثیر و شر قلیل -2
  .واجد شر کثیر و خیر قلیل است -3
  .ها مساوي استخیر و شر آن -4
  .ت و هیچ خیري نداردسراسر شر اس -5

به اعتقاد صدرا سه مورد اخیر هیچ مصداقی در عالم ندارند زیرا با عنایت و خیر خواهی الهی منافات 
  )69، ص7، ج1981مالصدرا،. (دارند

شود، ها، احیاناً شرور اندکی نیز دیده میصدرا این قسم از موجودات را که در کنار خیرات کثیر آن
زیرا معتقد است که موجود نکردن چیزي که خیر آن بر شرش غلبه دارد،  داند؛الزم و ضروري می

رو صدور چنین جهانی از سوي خالق هستی نه تنها جایز بلکه با از این. خود مصداق شر کثیر است
  ) 69، ص7، ج1981مالصدرا،.( ي الهی متعین و واجب استتوجه به فیض و رحمت واسعه

این سه قسم اخیر، «:گویدي علت تحقق نیافتن سه قسم اخیر می، د ربارهشرح اصول کافیصدرا در 
باشند و یا شرور وجودي هستند که براي نیاز از علت و آفریننده مییا امور عدمی هستند که بی

  .توان ذکر کردتوجیه آن سه وجه می
  .شمار، اندك و ناچیز استشرور وجودي در مقابل وجود خیرات بی: اول
  .شرط الزم تحقق خیرات کثیر استشرور وجودي : دوم
  )415، ص 1، ج1383مالصدرا، (» .عالوه بر این دو، شرور اندك خود مبدأ خیرات کثیر است: سوم
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  رفع نگرش اومانیستی در مسأله شر -5
-مالصدرا در دو کتاب ارزندة خود نگرش انسانگرایی در مسأله شر را یک معضل بزرگ معرفی می

مالصدرا، (وي در کتاب اسفار . داندت در مسأله شر همین نگرش میکند و علت بسیاري از شبها
                                 :چند  مطلب  اساسی بیان کرده است)   87، ص7، ج1971
                  . باشدکنند  بر اثر دو نگرش منفی میاشکاالتی که بحث خیر و شر را طوالنی می -1

قت و خلیفۀ الهی است که همه چیز براي او خلق شده است لذا وقتی که انسان محور خلاین - الف
در واقع مالصدرا با بیان . دانندبینند آن را متناقض با صفات الهی میاي را به ضرر انسان میحادثه

          . این جمله نگرش اومانیستی مغرب زمین را رد کرده است
سان که کنند، به همانس این قیاس حکم میقیاس کردن افعال الهی به افعال انسان، بر اسا -ب

انسان کارهایش براي رسیدن به مقصود و غرضی است و لذا داراي اراده حادث است، پس افعال 
                               .الهی نیز باید بر اثر اراده حادث و براي غرضی بوده باشد

ه جهان آفرینش بر اساس نظام، توان به این مطلب دست یافت کبا تأمل در نظام خلقت می -2
    .شوداداره می) کنیمکه ما از آن به قوانین علّی و معلولی تعبیر می(سنت و قوانین خاصی 

بر اساس نگرش اومانیستی بایستی الاقل اولیاي الهی در این دنیا در رفاه و آسایش باشند،  -3
سلطه ظاهري حاکمان و ظالمان که احوال اولیاء الهی در دنیا همراه با سختی شدید و حال آن

-در آسایش و راحتی دنیایی به سر می) فرعون و امثال آن(ستمگر است و در مقابل دشمنان خدا 
گرایی نیست، و بر جهان گر  این است که  محور نظام هستی، انسان و انسانو این مطلب نشان. برند

  .شودقوانین معینی حاکم است که براي همه به طور یکسان جاري می
               :نویسدمی الغیبمفاتیحچنین در وي هم

. امري نادرست است» العالی ال یلتفت الی االسفل«قیاس افعال الهی به افعال بشري بر اساس  -1
با نگرش انسان گرایی و همه هستی را براي انسان و در خدمت انسان دیدن، اشکال شر به نحو  -2

چیزي که براي انسان منفعت نداشته باشد عبث و بیهوده کند، چون هر تري ظهور پیدا میمهم
، ص 1، ج1419مالصدرا،. (که کار عبث از حکیم مطلق محال استشود؛ و حال آنانگاشته می

انسان گرایی در خیر و (الدین شیرازي، این نوع نگرش البته برخی حکماي سلف مثل قطب) 371
  ) 499، ص 1380رازي، الدین شیقطب. (شماردرا کامالً مردود می) شر
  

  بازبینی چگونگی مواجهه پالنتینگا براي حل مسأله شر 
مسألۀ شر در فلسفۀ دین با رویکردهاي خاص مورد توجه فیلسوفان دین در مغرب زمین قرار گرفته 



  29    بررسی تطبیقی مواجهه مالصدرا و پالنتینگا با مسأله شرور                                                          

ترین مباحثی اسـت کـه   تبیین سازگاري یا ناسازگاري اعتقاد به خدا و مسألۀ شر یکی از جدي. است
و در میان اندیشمندانی که مسألۀ ناسـازگاري منطقـی رامطـرح نمودنـد، شـاید        .ردخوبه چشم می

  .ترین  مخالفان و منتقدان خداشناسی هست، باشدمکی که ازشاخص.ال.جی
و در میان متألهان پالنتینگا از جمله افرادي است که به نقد و بررسی ادله جی ال مکی پرداخته 

شود که از یک سو بر این باورند که  دیندارانی مطرح می مسأله شر از دیدگاه مکی براي .است
پذیرند که در جهان شر  خداوند قادر مطلق و عالم مطلق و خیر محض است و از سوي دیگر می

  )150،ص1981مکی، . (وجود دارد
                                                                  :شکلش چنین است ترین سادهمسألۀ شر در 

                                .خداوند قادر مطلق است -  1
        . خداوند خیرخواه محض است -2
 )146، ص1384مکی ،. (با این حال شر وجود دارد -3

ـ . گوید این مجموعه با هم ناسازگارند مکی می ال جی در . د بـه چنـین خـدایی اعتقـاد داشـت     لذا نبای
  ) 27ص، 1370مکی، ال جی(نتیجه خدا وجود ندارد 

ترین قضایاي عقیدتی خدا باوران است، ولی با هم تناقض  رغم اینکه از بنیادي این سه قضیه علی
دارند، یعنی از نظر مکی اگر دو تاي این قضایا صادق باشد، قطعاً قضیۀ سوم کاذب خواهد بود، چرا 

الم پیدا و از طرفی خیرخواه محض است، دیگر نباید شري در ع. که اگر خدا قدرتش مطلق است
    :شود که از قدرت و شر معانی ذیل قصد شود گوید تناقض وقتی حاصل می وي می. شود

.   دارد المقدور شر را از میان برمی خیر نقطه مقابل شر است، به طوري که فرد خیرخواه حتی -1
 تواند شر را از میان پس قادر مطلق می( .هاي قادر مطلق را هیچ حد و مرزي نیست توانایی -2

 )150، ص1981مکی، ) (بردارد
آید که فردي که خیرخواه است تا حد امکان جلوي شرور را  چنین بدست می 3و 2از قضیۀ 

آید که هیچ چیز حتی محاالت منطقی نیز  چنین به دست می 1و  2گیرد و همچنین از قضیه  می
  .گیرد جلوي قدرت او را نمی
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چون قدرت خداوند نامحدود است، شامل محاالت  گوید، این الزمۀ خداشناسی عرفی است که مکی می
شود، و از طرفی شر هم مقابل خیر است، پس خدا باید به حکم خیر محض بودنش، کلیۀ  منطقی نیز 

برد و یا چون از بین نبرده است، پس خدایی با این صفات وجود  و چون از بین نمی! شرور را از بین ببرد
  .ندارد

  
 سأله شر مبانی پالنتینگا براي حل م

شناسی اصالح ترین نمایندگان معرفت  توان از برجسته را می )Alvin plantinga( آلوین پالنتینگا
که قصد دارد  - بنابراین پالنتینگا با الهیات طبیعی. معرفی کرد) reformed epistemology(شده 

ن باور است، که اعتقاد مخالف بوده و بر ای - باور به خدا را با داشتن قرینه و دلیل به کرسی بنشاند
به خدا بدون قرینه و دلیل نیز به خودي خود کامالً صحیح و عقالنی است، مانند باور ما به اشیاي 

طلبد؛ باید اعتقاد  مادي و زمان گذشته و حال است و هیچ کس براي این باورها از ما استدالل نمی
دارد تمام انتقادهاي جدیدي را که  به عبارت دیگر وي قصد. ما نسبت به وجود خدا نیز چنین باشد

اي نوین جواب دهد، وي انتقادهایی را که به باورهاي مسیحی شده  به مسیحیت شده است به گونه
  :کند است را به دو دسته تقسیم می

          )de facto objections( .انتقادهایی که مربوط به صدق است - الف
  )de jore objections. (انتقادهایی که مربوط به اعتبار است -ب

. گیرد بیشتر سخنان پالنتینگا در خصوص انتقادهایی که مربوط به صدق است مورد بررسی قرار می
  )9-8، ص 2000پالنتینگا، (

کند؛ یعنی ابتدا  شود ابتدا بسیار عالی مسأله را موشکافی می اي که وارد می پالنتینگا در هر مسأله
  . پردازد گویی می کند، آنگاه به پاسخ نب مسأله را بررسی میخوبی روشن کرده و جوامحل نزاع را به

ایرادهاي وارده بر اعتبار، یعنی ایرادهایی که قصد دارند ثابت کنند باورهاي مسیحی توجیه 
ناپذیرند، یا این که غیر عقلی هستند و یا این که ثابت کنند اعتقادات و باورهاي مسیحی خالف 

و یا در هرحال در پی اثبات غیر قابل پذیرش و غیرعقالنی بودن اخالق و بدون قرینه کافی است 
  . عقاید مسیحی هستند

کنند، قصد دارند ثابت کنند از نظر عقل  به بیان دیگر کسانی که به اعتبار باورهاي دینی انتقاد می
مان، ه. (توان باورهاي مسیحی، از جمله فدیه، تثلیث و دیگر باورهایی از این دست را قبول کرد نمی
  ) 62ص
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او قصد دارد ثابت کند این ) همان. (معلوم نیست اشکال از باورها دقیقاً چیست: گوید پالنتینگا می
هاي متصور در مسأله را بررسی  طور که بیان شد وي ابتدا شکلهمان. اعتقادات غیر عقالنی نیستند

باورهاي : گوید می جهت ويبدین. دهد گاه جواب میکرده تا محل نزاع کامالً روشن شود، آن
              :مسیحی از سه حال خارج نیستند

              .نیستند) Justified(موجه : الف
              .نیستند) Rational( عقالنی: ب
کند که انتقاد به باورهاي مسیحی انتقاد به  نیستند، و ثابت می) Warranted(تضمین شده : ج

   3.هست انتقاد به تضمین معرفتی باورها استتوجیه یا عقالنیت نیست، بلکه اگر هم انتقادي 
   دانند، اثبات  پالنتینگا بطالن مدعاي کسانی که صدق باور دینی را از اعتبار باور دینی جدا می

ها نیز نماید که اگر قضایاي دینی صادق بود، قطعاً اعتبار معرفتی آنچنین مبرهن میکند هممی
موجه بودن و یا  چرا که  وي بر خالف پیشینان براي معرفت بودن معرفت، . شود تضمین می

داند که داراي  بلکه معرفت را همان باور صادق می. دهد عقالنیت داشتن آن را مالك قرار نمی
داوند حکیم و مهربان است، پس در ما قواي شناختی قرار داده تضمین معرفتی باشد و چون خ

یعنی . توانیم باورهایی صادق در مورد خدا و جهان داشته باشیم است که درست بشناسیم؛ پس می
چون خداوند حکیم و مهربان است، حس خداشناسی در ما قرار داده است؛ تا بتوانیم خدا را درست 

ها نیز تضمین گاه اعتبار آنشیم و اگر باورهاي ما صادق بود، آنو باور صادق داشته با. بشناسیم
  . خواهد شد

گونه تناقضی کند که بین باور به خداي قادر مطلق و خیر محض و وجود شر هیچ پالنتینگا ثابت می
چرا که شاید خداوند دلیلی براي وجود شرور دارد و قدرت خداوند گرچه نامحدود است، اما . نیست

پالنتینگا، ( .عالمی بیافریند که با وجود اختیار، کاري کند که همگی خیر اختیار کنند تواند نمی
یعنی ساخت چنین عالمی جزء محاالت منطقی است و قدرت خداوند شامل ) 226، ص1384

تواند کاري کند که بشر با وجود اختیار گناه نکند؛ زیرا  شود و خداوند نمی محاالت منطقی نمی
را  داند، اما تحقق آن در واقع پالنتینگا امکان چنین عالمی را محال نمی. خاکی استگناه، ذاتی بشر 

کند بین قضایایی که باورهاي اصلی در پایان ایشان ثابت می. داند از خداوند جزء محاالت می
ها حکم تواند بر عدم صدق آن دهد با وجود شرور هیچ تنافی نیست و نمی مسیحیت را تشکیل می

  . کرد
                                                             

، قم،  النتینگاعقالنیت باورهاي دینی از دیدگاه آلوین پ، ) 1382(مبینی، محمد علی، : ك.براي مطالعه بیشتر ر .1
  .مؤسسه امام خمینی
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نتینگا در پاسخ ایرادها به باورهاي مسیحی، معرفت شناسی اصالح شده را جایگزینی براي الهیات طبیعی پال
اي  هاي خود دلیل و یا قرینه در شرایطی خاص الزم نیست فرد دیندار براي اندیشه: گوید وي می. داند می

- اما نباید او را به. استدالل قبول کندتواند عقاید خود را به عنوان عقاید پایه بدون دلیل و  بیاورد و حتی می
اي دانست؛ چرا که او در شرایط خاص دیگري، دلیل و استدالل را براي  طور مطلق طرفدار چنین فرضیه

  .داند فرد دیندار نه تنها پسندیده بلکه الزم و ضروري می
الهی گریزان پرداز عدل یکی از محسنات شیوة پالنتینگا این است که وي به شدت از عنوان نظریه

-توان به توجیهی واقعی براي شرور دست یافت؛ به همین چرا که وي بر این باور است که نمی. است
احتمال و یا امکان توجیه عقالنی از جانب خداوند را  خاطر وي در صدد است براي وجود شرور، 

کسی مرا جزء کند که من قصد ندارم شرور را توجیه کنم و اگر  بنابراین تصریح می. ثابت کند
خواهم اثبات کنم خداوند براي  پردازان عدل الهی بداند، اشتباه کرده است چون من فقط می نظریه

حال آن دلیل عقالنی چیست و ) 72-69، ص 1376پالنتینگا، (این شرور دلیل عقالنی داشته است، 
لیلی هست و اگر ثابت دانیم حتماً د دانیم، بلکه ما فقط می چرا خداوند شرور را روا داشته ما نمی

  .مکی کافی است  ال کنیم خداوند علیم، قادر و خیر محض دلیلی دارد براي پاسخ به جی
  

  حل مسألۀ شر  هاي پالنتینگا برايراه حل
با ادعاي پالنتینگا از جمله کسانی است  که در عصر حاضر به دفاع از باورهاي دینی پرداخته، وي 

اثبات می » سبت میان اختیار انسان و قدرت مطلق خداوند توصیف جهان ممکن مورد نظر و ن«
هاي ، پالنتینگا در مجموعه تالشبنابراین. کند که مسألۀ منطقی شر با وجود خدا تناقض ندارد

کوشد عالوه بر اثبات بدون دلیل بودن علمی خود مبنی بر پاسخ به شبهۀ شرور با وجود خداوند می
به اعتقاد او براي اثبات سازگاري بین اعتقاد به . اري اقامه کندادعاي ناسازگاري، دلیلی بر سازگ

  :  وجود خداوند و وجود شرور دو راه وجود دارد
  هاي ممکن  جهان تبیین  .1

هاي اعتقادي دینداران و وجود شرور هیچ تناقضی نیست، یعنی با  کند بین گزارهپالنتینگا اثبات می
بحث دقیق آن، در صدد اثبات عدم تناقض بین عقاید هاي ممکن و پیش کشیدن  ارائۀ الگوي جهان

افراد دیندار در اعتقاد به وجود خدایی با «: دینداران است؛ تا از این رهگذر اثبات کند این ادعا که
  .باشد و ضرورتاً کاذب است صحیح نمی» صفات مخصوص، و وجود شرور، دچار تناقض هستند

اعتقادات دینداران در مسألۀ شرور، معتقد است که پالنتینگا در مورد چگونگی عدم تناقض بین 
ها به نحوي شبیه  توان از طرق مختلف به اثبات رساند، اما تمام روش این امر را گرچه می
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اگر بخواهیم نشان دهیم : گوید وي می. ها بحث کرد لذا باید روي قدر جامع این روش. یکدیگرند
؛ باید اموري ممکن را در نظر گرفت که آن که در بین اعضاي یک مجموعه تناقض وجود ندارد

به ) 195، ص1384پالنتینگا،( .امور اگر تحقق یافتند همۀ اعضاي آن مجموعه باید صادق شوند
براي نشان دادن تناقض یک مجموعه الزم نیست که اعضا صد در صد موجود باشند،  بیان دیگر

کردیم و تناقضی در آن امور  بلکه اگر اموري فرضی و ممکن را در خصوص آن مجموعه بررسی
  .توان ادعا کرد آن مجموعه دچار تناقض نیست ندیدیم، آنگاه می

اي  اگر مجموعه: گوید کند و می پالنتینگا براي درك بهتر وضعیت امور ممکن مثالی مطرح می
باشد، براي اثبات عدم تناقض بین این دو مجموعه، دو  qو  pداشته باشیم که مرکب از دو مجموعۀ 

کنیم، حال  ایجاد می pو  rکنیم و ترکیبی عطفی میان  فرض می rاي مثل  ابتدا قضیه. راه وجود دارد
بدون ) p و rترکیب عطفی (شد، و از طرفی این ترکیب عطفی  qاگر الزمۀ این ترکیب عطفی 

پس براي اثبات عدم . نیز ممکن و بدون تناقض هستند qو  pتوان نتیجه گرفت  تناقض بود؛ می
را  rو  p اي فرضی استفاده کردیم و یک حالت امکانی بین دو قضیه به نام از قضیهq و  pاقض بین تن

گاه از عدم تناقض و حالت امکان این دو با هم باشد، آن qبه شکلی ساختیم که این ترکیب مستلزم 
  . نیز باهم تناقض ندارندq و  pگیریم که  نتیجه می

کنیم که درون  کنیم، یعنی با همین روش اثبات می شر اجرا میحال این بحث را در مسألۀ منطقی 
خدا عالم (ابتدا قضایاي درونی مسألۀ منطقی شر . مسألۀ منطقی شر هیچ گونه تناقضی نیست

کنیم که مستلزم  اي عطف می را با یک قضیۀ فرضی به گونه) مطلق، قادر مطلق و خیر محض است
خداوند جهانی مشتمل بر شر آفریده است و : شود می باشد، نتیجه چنین» شر وجود دارد«قضیۀ 

اگر این قضیه را با قضیۀ اول جمع کنیم، نتیجه خواهیم . البته براي این کار خود دلیل داشته است
خداوند عالم، قادر، خیر محض است و جهانی مشتمل بر شر آفریده است و براي این کار  :گرفت

  .خود دلیل دارد
شر «اول این که الزمۀ این قضیۀ مرکب قضیۀ : شود دو مطلب روشن میدست آمده، از قضیۀ به
شود؛ یعنی خداي دانا و  است و دوم این که هیچ تناقضی در این مجموعه دیده نمی» وجود دارد

قادر مطلق و خیر محض اگر جهانی آفرید که در آن شروري باشند؛ هیچ تناقضی به وجود نخواهد 
است، » شر وجود دارد«ناسازگاري ندارد و از طرفی مستلزم قضیۀ  حال اگر این ترکیب عطفی. آمد

اگر جمع شوند » شر وجود دارد«با قضیۀ » خدا قادر و عالم مطلق و خیر محض است«پس قضیۀ 
  .آید هیچ تناقضی بوجود نمی
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ها محال است، و قدرت ها هستند که فعلیت بخشیدن به آن پالنتینگا ثابت کرد برخی از گزاره
حکایت از یک جهان   از نظر او هر گزاره. گیرد اما بر محال تعلق نمی. گرچه نامحدود است خداوند

هاي ممکن و یا  ممکن دارد؛ و متناظر با هر جهان ممکن یک گزاره وجود دارد، مثالً به جهان
وي . توجه کنید» وجود انسان مختار» «عدم انسان سه سر» «وجود زید«هاي ممکن  وضعیت

وجود «مثالً متناظر وضعیت . متناسب وجود دارد  ها یک گزارة هر یک از این وضعیت گوید براي می
انسان سه سر «گزارة » عدم انسان سه سر«است و متناظر وضعیت » زید وجود دارد«گزارة » زید

هاي ممکنی وجود دارند و حتی تحقق نیز دارند، اما خداوند  گوید جهان او می. باشد می» وجود ندارد
مثالً اگر به جهان ممکنی با این . هاي ممکن را فعلیت بخشد دارد برخی از این جهانقدرت ن

» عالمی که در آن با وجود اختیار، خداوند کاري کند که همۀ افراد مختار خیر اختیار کنند«فرض
توجه شود؛ به » .عالمی که در آن خداوند وجود نداشته باشد«توجه کنید و یا اگر به جهان ممکن 

هاي ممکن و محققی هستند، که خداوند با وجود قدرت مطلقش،  پالنتینگا از جمله جهان عقیدة
تواند عالمی را فعلیت ببخشد که  ها را ندارد؛ چرا که خداوند نیز نمیتوان فعلیت بخشیدن به آن

. خودش در آن وجود نداشته باشد، یعنی از محاالت است که خداوند چنین عالمی را بیافریند
  )239، ص1384نگا،پالنتی(

بحث بر روي جهان ممکنی است که در آن همۀ افراد مختار باشند، و خداوند کاري کند که همۀ 
مکی و  ال ها خیر اختیار کنند، و هیچ یک دچار شر اخالقی نشود و چالش جدي بین جی انسان

قی بوده است، مکی، تنها شرور اخالال هاي جی البته چون خاستگاه بحث. پالنتینگا در همین جاست
  . جواب پالنتینگا نیز روي شرور اخالقی است

 
 :دفاع مبتنی بر اختیار

دفاع مبتنی بر «جوید که به  له منطقی شرّ، از روشی منطقی کمک میأپالنتینگا، براي حلّ مس
پالنتینگا براي رفع ناسازگاري درونی قضایاي مقوم مسألۀ منطقی بنابراین،  .معروف است» اختیار

اگر در معناي اختیار دقت کنیم، به این : گوید ، وي میداند قط در دفاع مبتنی بر اختیار میشر را ف
رسیم که اختیار داشتن در یک فعل به این معنی است که در انجام و ترك آن فعل کامالً  نتیجه می

. و هیچ شرط مقدم و مؤخري نیست که آن فعل را به فرد مختار تحمیل کند. آزادي وجود دارد
چرا که شرور اخالقی از افعال . توانیم میان شرور طبیعی و اخالقی تفاوتی قائل شویم نابراین، میب

آیند، برخالف شرور طبیعی که فرد در ایجاد آنها هیچ گونه  کامالً مختارانۀ شخصی به وجود می
  )204، ص1384؛ همان، 2-71، ص1376 پالنتینگا،( .تصرف اختیاري ندارد
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این شیوه سعی . داند یح دفاع مبتنی بر اختیار، این شیوه را قرین توفیق میپالنتینگا ضمن توض
کند این موضوع را به اثبات برساند، که ممکن است انواعی از خیرها وجود داشته باشند که  می

اي از شرور، انجام دهد و اگر امکان این  خداوند قادر نیست آن خیرها را بدون مجاز شمردن پاره
بر آن است تا با این » دفاع مبتنی بر اختیار«بنابراین . شود مشکل شرور حل می بحث ثابت شود،

کرون، . (موضوع، ثابت کند براي خداوند در برخی از شرور امکان دارد دلیل موجه وجود داشته باشد
  .لذا ابتدا باید مفهوم اختیار به خوبی روشن شود)   77، ص 2004

ک فعل، یعنی این که در انجام و ترك آن فعل هیچ عاملی تعیین از نظر پالنتینگا اختیار نسبت به ی
جهانی که «: توان دفاع مبتنی بر اختیار را این گونه توضیح داد با توجه به این می. کننده نباشد

و این مخلوقات مختارانه فعل خیر را بیش از فعل شر انجام (واجد مخلوقات حقیقتاٌ مختار است 
دن سایر وجوه، ارز شمندتر از جهانی است که مطلقاٌ فاقد مخلوقات به شرطی که بو.) دهندمی

تواند آنها را وادار یا مجبور کند که تواند مخلوقات مختار بیافریند، اما نمیخداوند می .مختار است
فقط فعل صواب انجام دهند، چرا اگر چنین کند، آن مخلوقات، دیگر به معناي واقعی مختار 

بنابراین، الزمۀ خلق مخلوقاتی که بر . فعل صواب را مختارانه انجام نخواهند دادنخواهند بود، یعنی 
انجام خیر اخالقی قادرند، آن است که خداوند آن مخلوقات را به انجام شر اخالقی هم قادر 

تواند به این مخلوقات اختیار ارتکاب شر را ببخشد، اما در عین حال از و خداوند نمی. بیافریند
آفریند، اما بعضی از این مخلوقات در حین در واقع، خدا مخلوقات را مختار می. ر باز داردارتکاب شّ

این حقیقت که . شوند و این امر سرچشمۀ شرّ اخالقی استاعمال اختیاري شان، مرتکب خطا می
او؛ لغزند، نه با قدرت مطلق خداوند منافات دارد نه با خیریت مخلوقات مختار گاه به ورطۀ خطا می

تواند از وقوع شرّ اخالقی جلو چرا که خداوند فقط با حذف امکان وقوع خیر اخالقی است که می
  )166-67، ص1974پالنتینگا،.( گیري کند

  :توان تلخیص نموددفاع مبتنی بر اختیار پالنتینگا را این گونه می
  .خداوند عالم مطلق، قادر مطلق و خیر محض است. 1
  .سازگار است» شر وجود دارد« این گزاره با گزارة. 2

خداوند قادر نیست جهانی بیافریند که واجد خیر اخالقی و «: اکنون گزارة زیر را در نظر بگیرید
  » .پیراسته از هر گونه شر اخالقی باشد

است و هم با علم و قدرت مطلق خداوند سازگار » ممکن«طور که دیدیم این گزاره، هم همان
توانیم از آن استفاده کنیم و به  بنابراین، می. با گزارة اول سازگار استگزارة سوم آشکارا . است
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نیز با یکدیگر سازگارند براي این » شر وجود دارد«و » 1«هاي  مدد آن نشان دهیم که گزاره
  : هاي زیر را در نظر بگیرید منظور، گزاره

  .خداوند عالم مطلق، قادرمطلق و خیر محض است.1
دون خلق جهانی که واجد شر اخالقی است، جهانی بیافریند که واجد خداوند قادر نیست ب.2

  . خیر اخالقی باشد
  . خداوند جهانی واجد خیر اخالقی آفریده است. 3

است، اما این » ممکن«این قضایا بداهتاً با یکدیگر سازگارند، یعنی ترکیب عطفی آنها یک قضیۀ 
» 3«؛ چرا که گزارة »شر وجود دارد«. ندقضایا در کنار هم مستلزم گزارة شر وجود دارد هست

 خداوند قادر«این گزاره همراه گزارة . خداوند جهانی را واجد خیر اخالقی خلق کرده است: گوید می
» .نیست بدون خلق جهانی که واجد شر اخالقی است، جهانی بیافریند که واجد خیر اخالقی باشد

قی آفریده باشد، این جهان واجد شر خواهد دهند که اگر خداوند جهانی واجد شر اخال نتیجه می
است؛ لذا » شر وجود دارد«هاي فوق الذکر با یکدیگر سازگارند و مستلزم گزارة  بنابراین، گزاره. بود

  )247 -245،ص1384پالنتینگا، .(با یکدیگر سازگارند» شر وجود دارد«و » 1«گزارة 
    گیر شرارت جهان .1

گیر  گرفتار شرارت جهان pشخصی مثل «: کند نین تعریف میپالنتینگا شرارت جهان گیر را این چ
  : است اگر و فقط اگر شرایط زیر برقرار باشد

فقط در راه راست  pبه معناي واقعی مختار است و در آن  pکه در آن ) Wمثل (به ازاي هر جهان 
اوصاف زیر  که واجد وجود دارند،  `Sو نیز بخشی از یک جهان کامل مثل Aنهد، فعلی مثل  گام می
  : هستند
1- S`  شامل اهمیت اخالقی فعلA  نزدp است.  
2-S`  شامل اختیارp  در انجام یا ترك فعلA است.  
3 - S`  جزء جهانW  است، ولی شامل انجام یا ترك فعلA  توسطp شود نمی.  
، 1384مکی،  ال جی( شد دچار خطا می Aدر ارتباط با فعل  pیافت،  فعلیت می `Sاگر -4

  )103- 101، ص1376 پالنتینگا،؛ 236-237ص
شود که در عالم واقع  دقت کنیم و آن را صادق بدانیم، نتیجه چنین می»  4«اگر کمی به گزارة 

گیر شده است، به ناچار مرتکب خطا خواهد شد و نظر پالنتینگا نیز  شخصی که دچار شرارت جهان
صادق است و حتماً اشخاص دچار شرارت گزارة آخر حتماً در عالم واقع : گوید چنین است، یعنی می

تواند جهانی بیافریند که هم در آن جهان شخصی داراي اختیار  لذا خداوند نمی. شوند گیر می جهان
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: گوید پالنتینگا می. باشد و هم خداوند باعث شود او خطایی انجام ندهد؛ این جهان نشدنی است
شود اختیار باشد، اما همه خیر  هستند، یعنی نمیوجود اختیار با وجود شرارت فراگیر، الزم و ملزوم 

لذا محال است . هاي مختار دچار شرارت و شر اخالقی هستند اختیار کنند؛ در نتیجه همۀ انسان
براي فهم این نظریه، منظور پالنتینگا از شرارت . انسان مختار باشد، اما دچار شر اخالقی نشود

  :کنیم فراگیر را تبیین می
: توان گفت هر انسانی در این عالم حداقل یک بار دچار گناه شده است، لذا می: گوید پالنتینگا می

این . البته در دیدگاه پالنتینگا صفت ذاتی معنی خاصی دارد. گناه یک صفت ذاتی انسان است
که از دین تحریف شدة مسیحیت (دیدگاه محل تأمل است زیرا وي بر اساس اعتقاد به گناه اولیه 

ها نهاده است و بر این باور است که، همۀ افراد انسان،  کار بودن همۀ انسان بنا را بر گناه )4اخذ کرده
از . لذا قائل به شرارت فراگیر شده است. شوند حتی انبیا به خاطر داشتن اختیار دچار گناه می

ا یعنی اگر شرارت فراگیر ر. مکی همان شرارت فراگیر است  ال طرفی زیر بناي جواب وي به جی
طور  همان. توان پذیرفت بتوان رد کرد و یا حتی بصورت مبنایی نپذیرفت، نظریۀ پالنتینگا را نیز نمی

مکی، عدم قدرت خدا بر عالمی که همه در آن   ال که اشاره شد، دیدیم که پالنتینگا در جواب جی
یعنی گفت چون . عالم با وجود اختیار خیر اختیار کنند، را به خاطر شرارت فراگیر، محال دانست

پس محال است . ها است صفت ذاتی انسان) البته به فرض وي(کارند و گناه  ها گناه همۀ انسان
شود، چرا که همۀ افراد  اختیار و عدم گناه جمع شوند؛ بنابراین قدرت خدا شامل چنین جهانی نمی

 . ا برگزینندتوانند همیشه ثواب ر گیر هستند و با وجود اختیار نمی جهان دچار شرارت جهان

  
  تطبیق دیدگاه مالصدرا و پالنتینگا

  :پردازیمدر بررسی تطبیقی دو دیدگاه ابتدا به موارد تشابه این دو دیدگاه می
 هاي دیدگاه مالصدرا و پالنتینگامشابهت

به یعنی در همۀ اعصار و دوران تاریخ تفکر بشري و (است » فرا زمانی« اي شبهۀ شرور گرچه شبهه
و هر دو متفکر تمام ) ختلف مطرح شده و تنها نوع شبهات با هم متفاوت بوده استهاي م گونه

اند که به خاطر مسألۀ شر، یا همت خودشان را صرف پاسخگویی به شبهات بدبینان و ملحدانی کرده

                                                             
و به تبع او نوع بشر از . مسیحیان براین باورند که آدم ابوالبشر به خاطر گناهی که کرد خود را از خداوند دور ساخت. 1

اما بـا  . کار است خداوند تبارك و تعالی دور شد؛ از این روي براین باور شدند که نوع بشر در اصل و حقیقت شریر و گناه
؛ 81-87؛ توماس میشـل، ص 2414، ص2مصاحب، ج: ك.ر. (شوند ب تعمید و فداشدن عیسی از شر پاك و زدوده میآ

  )225ص ،علوي عاملی
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مبانی . انداند و یا منکر علم، حکمت، عنایت، قدرت و نیز وجود او شدهوجود خدا را انکار کرده
 :الصدرا و پالنتینگا براي حل مسأله شر عبارتند ازمشترك م

  اصل اعتقاد به وجود خدا. 1
پالنتینگا عالوه بر اصل اعتقاد به خدا بر . مالصدرا و پالنتینگا هر دو به وجود خداوند معتقد هستند

، 1983پالنتینگا ،. (اعتقاد بدون قرینه و دلیل نیز کامالً صحیح و عقالنی استاین باور است که این 
  )39ص

  عالم بودن خدا. 2
؛ 107، ص7مالصدرا، ج(. هر دو متفکر بر این باور هستند که علم خداوند مطلق و نامحدود است

  )188، ص1384پالنتینگا، 
 قادر بودن خدا. 3

اي بر قدرت مطلق  مالصدرا و پالنتینگا قائلند که خداوند قادر مطلق است و به هیچ عنوان خدشه
شود این است که خداوند  د، تنها چیزي که در قدرت مطلق خداوند مطرح میشوخداوند وارد نمی

به عنوان  )97، ص7، ج1379مالصدرا، ؛ 184، ص1384پالنتینگا، (قادر به محاالت منطقی نیست؛ 
گردد؛ یعنی نقص از  می  مثال قادر به اجتماع نقیضین نیست و دلیل محال بودن آن به خود فعل بر

  . انجام شدن را ندارد و نه از فاعلفعل است که قابلیت 
  خیر خواه بودن خدا. 4

خداوند چون خیر محض است و هیچ شري در او نیست، مطابق قانون سنخیت بین علت و 
شود، اصالتاً خیر بنابراین، هرچه از خدا صادر می. شودمعلول، از خیر محض، جز خیر ایجاد نمی

  )85، ص7، ج1981مالصدرا،(. است و هرچه وجود دارد، خیر است
نفسه و مستقل وجود داشته باشد باید به مبدأ خیر نسبت داده شود که خالف قانون گر شر فیا

کنیم به محدودیت و ماهیت وجود مخلوقات بر از این رو اگر شري مشاهده می. سنخیت است
یافریند، و تواند بهترین جهان ممکن را ببنابراین، خداوند می. گردد که که آن امر عدمی استمی

اما اگر از اول خداي خیر محض را ملزم به آفرینش بهترین جهان نکنیم، مشکل منطقی اصالً 
بنابراین، هم . خدایی که خیر محض است لزومی ندارد بهترین را بیافریند. پیش نخواهد آمد 

تینگا، ؛ پالن187، ص 1384پالنتینگا، (.بردخیرخواهی در او  وجود دارد و هم شر را از بین می
  )51-2، ص1376
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 مرید آفریدن انسان. 5

نام دارد به بشر ارزانی داشته است و رأیش بر این » اراده«خداي خیرخواه محض، خیر برتر را که 
اش  قرار گرفته تا بشر آزادانه از این اراده استفاده کند و در هر مسیري اعم از خیر یا شر از اراده

و به تعبیر دیگر، انسان در . رفتار و اخالق خودمان استبه  خیر و شر مربوط. برداري کندبهره
بنابراین، . انتخاب خیر و شر مختار است و یکی از لوازم اختیار، قدرت بر انجام خوبی و بدي است

اختیار است هاي مختار، شرآفرین و شرگزین بهتر از جهانی مملو از خوبان بیجهان با وجود انسان
و وجود . اختیاري استنحو مکی همان بیلذا تفسیر اختیار به) 166-167، ص1974پالنتینگا ،(

   .جهانی که انسان با عقل و اراده خویش، خیرات را برگزیند، مطلوب تشریعی خداوند است
  غیرقابل جمع بودن اختیار و نفی گناه از همه افراد مختار  .6
تواند جهانی  ندارند که خداوند نمیرسد پالنتینگا و مالصدرا در این موضوع اختالفی  نظر می  به

گاه شر اخالقی وجود  ها در آن با وجود اختیار، خیر را انتخاب کنند، تا هیچ بیافریند که همۀ انسان
  . کس گناه نکندتوان عالمی داشت که با وجود اختیار هیچ بنابراین، نمی. نداشته باشد

  
  هاي دیدگاه مالصدرا و پالنتینگااختالف

مالصدرا با انگیزه دینی و فلسفی، پالنتینگا با (النتینگا هر کدام با مبانی خاص خودشان مالصدرا و پ
  .اندبراي حل مسألۀ شر پرداخته) دفاع مبتنی بر اختیار

  تفاوت در نوع مواجهۀ مالصدرا و پالنتینگا با مسألۀ شر . 1
اه ثنویه وحدانیت دیدگ .مالصدرا در عصر خود به طور عمده با مشکل ثنویه مواجه بوده است

با طرح اصول و مبانی فلسفی،  وي .کرد زد و دوگانگی و شرك را ترویج می خداوند را بر هم می
شبهات مطرح در مسألۀ عنایت الهی را از سر راه برداشته و راه را براي اثبات نظام احسن هموار 

  . ساخت
د، با همان روش منطقی نشان مکی پاسخ ده» ناسازگاري منطقی« ۀکه به شبهپالنتینگا براي این

با ، وي توانند توأمان صادق باشند می» شر وجود دارد«و » خدا وجود دارد«هاي  دهد که گزاره می
اثبات » توصیف جهان ممکن مورد نظر و نسبت میان اختیار انسان و قدرت مطلق خداوند«ادعاي 

  .کند که مسألۀ منطقی شر با وجود خدا تناقض نداردمی
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  ت تفسیر ذاتی از نظر مالصدرا و پالنتینگاتفاو. 2
اي  تواند به درجه پذیرد و قائل است آدمی می مالصدرا به هیچ وجه ذاتی بودن گناه براي بشر را نمی

گناه «نتینگا این نظریه را از اعتقادات غلط مسیحیت یعنی برسد که گناه نکند؛ و البته شاید پال
ایشان عصمت در عالم انسانی را قبول ندارد و این عصمت  در هر صورت. دست آورده باشده ب» جبلی

 .داند را محال می
داند؛ اما ذاتی از نظر وي یعنی همۀ  نتینگا همۀ اوصافی را که انسان در این جهان دارد، ذاتی میپال

چون در هر جهان ممکنی  :گوید به عبارت دیگر وي می .صفات در هر جهان ممکنی وجود دارند
لذا این اوصاف  ؛شد یافت این اوصاف نیز محقق می وییم اگر جهان کنونی تحقق میتوانیم بگ می

کند که با معناي  نتینگا از ذاتی معنایی را فرض میطور که متوجه شدید پالذاتی انسان است، همان
  .ذاتی نزد فالسفه اسالمی از جمله مالصدرا متفاوت است

یعنی مفاهیمی . داند هاست، ذاتی میقوام ماهیت به آنمفاهیمی را که در ماهیات معتبرند و  مالصدرا
مالصدرا با نبود ذاتیات  از نظر. ذاتیات هر ماهیت است  شوند، جزء که در حدود و تعریف شی اخذ می

  )177، ص1360 مالصدرا،( .شود هر ماهیتی، قطعاً ماهیت نیز محو می
 درا به شرور اخالقی و شرور طبیعیپاسخ پالنتینگا به شرور اخالقی و ناظر بودن پاسخ مالص. 3

 .نماید پاسخ پالنتینگا، بیشتر بر روي شرور اخالقی تکیه دارد و تنها معضل شرور اخالقی را برطرف می
  )204، ص1384؛ همو، 2-71، ص1376 پالنتینگا،(

  ال شود و هم شامل شرور طبیعی یعنی اگر اشکال جی اما جواب مالصدرا هم شامل شرور اخالقی می
کی را بسط دهیم و شامل شرور طبیعی نیز بدانیم، دیگر جواب پالنتینگا کافی نخواهد بود، اما جواب م

  . مالصدرا کامل است
ایشان، شرور اخالقی را معلول اختیار بشر . از آنجا که مبانی مالصدرا، صبغۀ فلسفی و دینی دارد

نیست؛ اما علت پیدایش شرور اخالقی را  البته بین شرور اخالقی و وجود اختیار استلزام قائل. داند می
ولی هر جا شر . شمارد، یعنی چنین نیست که هر جا اختیار باشد، شر اخالقی نیز باشداختیار بشر می

داند؛ یعنی  وي شرور طبیعی را ناشی از شرور اخالقی می. اخالقی باشد قطعاً از اختیار ناشی شده است
 )70-71، ص7، ج1971مالصدرا، (.داردنام شرور اخالقی شرور طبیعی علتی به

کند؛ یعنی عالم ماده با  مالصدرا در رویکرد فلسفی شرور طبیعی را الزمۀ ذاتی عالم ماده قلمداد می
نقص و کاستی قرین است، گرچه عالم ماده در مادي بودن و همچنین عالم مثال در مثال بودن 

هایی ذاتی را نیز با خود دارد،  ، اما کاستیخود چیزي کم ندارد و تمام کماالت الیق خویش را دارد
، 1، ج1379مالصدرا،(مثالً سیل و زلزله و طوفان و مرگ و میر الزمۀ ذاتی عالم ماده است؛ 
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پس در . توانیم عالم مادي داشته باشیم، اما داراي این ذاتیات نباشد یعنی نمی) 341-342ص
نظام احسن، اگر قرار است ماده باشد باید  رویکرد فلسفی شرور طبیعی الزمۀ عالم مادي است و در

، 1419مالصدرا، .(با ذاتیاتش باشد و در رویکرد دینی شرور طبیعی زاییدة شرور اخالقی است
 )297ص

 دفاع مالصدرا از نظریۀ عدل الهی و عدم دفاع پالنتینگا در این رابطه. 4

، 1384پالنتینگا،(دهد ارائه نمیپالنتینگا براي شامل نشدن قدرت خداوند بر محاالت منطقی دلیلی 
. کنداما بر خالف او، مالصدرا بر عدم قدرت خداوند بر محاالت منطقی دلیل اقامه می) 239ص

پرداز عدل الهی گریزان است؛ چرا که وي بر این باور است که پالنتینگا به شدت از عنوان نظریه
خاطر وي در صدد است براي وجود توان به توجیهی واقعی براي شرور دست یافت؛ به همین نمی

کند که  بنابراین، تصریح می. احتمال و یا امکان توجیه عقالنی از جانب خداوند را ثابت کند شرور، 
پردازان عدل الهی بداند، اشتباه کرده  من قصد ندارم شرور را توجیه کنم و اگر کسی مرا جزء نظریه

. ( ي این شرور دلیل عقالنی داشته استخواهم اثبات کنم خداوند برا است چون من فقط می
حال آن دلیل عقالنی چیست و چرا خداوند شرور را روا داشته ما ) 72-69، ص1376پالنتینگا، 

و اگر ثابت کنیم خداوند علیم، قادر و خیر . دانیم حتماً دلیلی هست دانیم، بلکه ما فقط می نمی
  .مکی کافی است  ال محض دلیلی دارد براي پاسخ به جی

پالنتینگا سعی دارد چنین وانمود کند که هیچ گاه به دنبال علت حقیقی شرور در این عالم نبوده و 
اما مالصدرا و سایر اندیشمندان اسالمی سعی . داند به اصطالح خود را مدافع نظریه عدل الهی نمی

ه مدافع نظریۀ پردازي است ک توان گفت مالصدرا نظریه در یافتن علت شرور این عالم دارند؛ لذا می
 .عدل الهی است

 غلبۀ نگاه منطقی به مسألۀ شر از سوي پالنتینگا بر خالف نظر مالصدرا. 5

خدا عالم، قادر و خیرخواه «پالنتینگا با استفاده از دفاع مبتنی بر اختیار، اثبات کرد، میان قضیۀ 
گر پالنتینگا با ادعاي به عبارت دی. ، تنافی و تناقضی وجود ندارد»شر وجود دارد«با قضیۀ » است

خواست  و می» توصیف جهان ممکن مورد نظر و نسبت میان اختیار انسان و قدرت مطلق خداوند«
عدمی «اما مالصدرا با استفاده از برهان بر. اثبات کند مسألۀ منطقی شر با وجود خدا تناقض ندارد

چه با این رویکرد آن. ه شددر جواب به ثنویه ارائ» نسبی بودن شر«حل  چنین راهو هم» بودن شر
  . چه هست امکان نداردهست خیر است و نظام موجود، نظام احسن است و زیباتر از آن
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 اعتقاد به احسن بودن نظام هستی مالصدرا بر خالف پالنتینگا. 6

هایش به برهان لمی و انّی بهترین نظام ها و بلندياز منظر مالصدرا جهان فعلی با همۀ پستی
ترین حد خود بنابراین، شر در عالم هستی در نازل) 117،91، ص7، ج1981مالصدرا،. ( ستممکن ا

که تحقق دارند اما فعلیت ندارند؛  هاي ممکن هستند،  برخالف پالنتینگا که قائل است جهان. است
  . تواند فعلیت ببخشد ها را خداوند نیز نمیحتی برخی از آن

  
  گیري نتیجه

فلسفی متفاوت به تأمل دربارة مسأله  - ر دو عصر مختلف و در دو سنت فکريمالصدرا و پالنتینگا د
در عصر مالصدرا مسأله شر از یک سو توسط ثنویه و از سوي دیگر توسط برخی . شرور پرداختند

اما در زمان پالنتینگا مسأله شر . شدعنوان شاهدي علیه عدالت و خیر خواهی خدا مطرح میافراد به
اي علیه وجود ن شاهدي علیه عدالت و خیر خواهی خدا، بلکه حتی به عنوان قرینهنه تنها به عنوا

به همین جهت، گرچه این دو متفکر در برخی مبانی با یکدیگر مشترك . خدا مطرح شده است
با توجه به مجموع  .ها با مسأله شر در کل بسیار متفاوت گشته استلکن نوع مواجهۀ آن. هستند

توان یک نظام فلسفی مبتنی بر خداشناسی و  نتینگا در مقابل شبهات شرور، میادلۀ مالصدرا و پال
هایی یا حداقل عدم تبیین درست و همه جانبه از موضوع  دین باوري را ارائه داد که اگر چه کاستی

توان در برابر  شود و می را در خود داراست، اما نظامی است که در آن تناقض و ناسازگاري دیده نمی
اي  اسازگاري مکی، به وي نشان داد که در یک نظام فکري با حفظ قضایاي اصل، ناسازگاريشبهۀ ن

  . خورد بین قضایاي مذکور به چشم نمی
  

 منابع و مآخذ

، تهران، انتشار 5، ج)محقق(، محمد ابوالفضل ابراهیم شرح نهج البالغه، )1378(الحدید، ابن ابی. 1
 .اسماعلیان، افست از چاپ بیروت

، قم، )مترجم(مهر ، محمد سعیدي)خدا، اختیار، شر(فلسفۀ دین ، )1376(نتینگا، الوین، پال. 2
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  .، تهران،  انتشارات طرح نو)مترجم(
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