
 

 

  وجود خدا و مسئله شر
  9/6/1388: تاريخ تأييد    15/5/1388: تاريخ دريافت

  *محمد محمدرضايي ____________________________________________________________

  چكيده
پژوهي يعني سـازگاري وجـود خـدا بـا            مقاله حاضر، بر آن است تا يكي از مسايل مهم در حوزه دين            

ي مورد بحـث    وران دين   هر چند كه مسئله شر از قديم ميان انديشه        . مسئله شر را مورد تحقيق قرار دهد      
برخي از ملحدان از جمله هيـوم، مـسئله         . اي به خود گرفته است      بوده اما امروزه، اين مسئله شكل تازه      

در ايـن نوشـتار،     . داننـد و بـه ناسـازگاري وجـود خـدا و شـر قايـل هـستند                   شر را نافي وجود خدا مي     
طـور    ، قادر مطلـق و بـه      استدالل هيوم مورد نقادي قرارگرفته و اثبات شده است كه اگر خدا كه عالم             

تـوان بـه    كامل خيرخواه است، جهت كـافي اخالقـي و منطقـي بـراي رخـداد شـر داشـته باشـد، مـي                      
وجود شر قليل الزمه جهان مادي است و خلقت جهـان  . سازگاري وجود خدا و مسئله شر حكم كرد  

ين محال است كـه  بنابرا. گيرد هاي ذاتيه تعلق نمي     مادي بدون الزمه آن محال است و قدرت به محال         
زيرا ماننـد آن اسـت كـه عـالم مـاده،            . خدا عالم ماده را كه خير كثير دارد، بدون الزمه آن خلق كند            

  .عالم ماده نباشد و اين بهترين جهت كافي اخالقي و منطقي براي رخداد شر است
  .شر، خدا، عالم مطلق، قادر مطلق، خيرخواه مطلق، اختيار، عالم ماده :واژگان كليدي

                                                      
 .دانشيار گروه فلسفه، دانشگاه تهران. *
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  مقدمه
ويژه در روزگار جديد، سازگاري دو ايده ديني          به يپژوه    ني مهم در حوزه د    لي از مسا  يكي

اي بـه نـام       وران ديني بـا پديـده       از قديم االيام، انديشه   . يعني وجود خدا با مسئله شر است      
حلـي بـراي آن       معضل شر آشنا بودند و هر كسي با توجه به ديدگاه خاص ديني خود، راه              

ديويـد هيـوم    . اي به خود گرفته است      اما امروزه اين مسئله، جان و شكل تازه       . ادد  ارايه مي 
هاي شـرها   گيري از مصداق گراي انگليسي، ليست چشم فيلسوف تجربي) 1776 ـ  1711(

  .دهد را مطرح و سپس با توجه به آنها استداللي را عليه وجود خدا ترتيب مي
از لحـاظ منطقـي     » شر وجـود دارد   « و   »هاي خدا وجود دارد     گزاره«كند    وي ادعا مي  

طـور كامـل خيرخـواه اسـت، بـه         سازگار نيستند؛ زيرا اگر خدا عالم، قـادر مطلـق و بـه            
اگر شـر در عـالم وجـود        . وجه نبايد اجازه بدهد كه شر در عالم وجود داشته باشد            هيچ

ه شـر،  بنابراين، امروزه مـسئل . تواند وجود داشته باشد     دارد كه وجود دارد، پس خدا نمي      
  ).Hume, 1996: 235(نافي وجود خدا تلقي شده است 

طـور كامـل      اما اين ناسازگاري براي كساني است كه خدا را عالم، قادر مطلـق و بـه               
ها را نداشته باشد ناسازگار بـا وجـود           دانند؛ زيرا اگر خدا يكي از اين كمال         خيرخواه مي   

  :ود داردزيرا توجيه مناسبي براي وجود شر، وج. شر نخواهد شد
خواهـد شـر تحقـق نداشـته      طور كامل خيرخواه است و اصوالً مي خدا عالم مطلق و به  . 1

  باشد اما قدرت الزم را ندارد؛
طور كامل خيرخواه است و اگر بداند در جايي شر وجـود دارد در            خدا قادر مطلق و به    . 2

  آيد اما عالم نيست؛ صدد رفع آن بر مي
رو به شـرها      طور كامل خيرخواه نيست، از اين       ق است اما به   خدا قادر مطلق و عالم مطل     . 3

  .اجازه تحقق داده است
دانند يا براي آن، تحققي قايل نيـستند، آنهـا هـم              همچنين كساني كه شر را توهم مي      

نيز كساني كـه دوئاليـست هـستند و         . مشكلي به نام ناسازگاري وجود خدا و شر ندارند        
ني اهورا مزدا و خالق شر يعني اهريمن قايل هـستند           براي عالم، دو خالق، خالق خير يع      

آنها هم مشكلي به نام ناسازگاري خدا و شر ندارند و نيـز كـساني كـه خـداي خيـر را                      
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دانند يا اينكه باور دارنـد   دانند، يا اينكه شر را امر عدمي مي         ناسازگار و متضاد با شر نمي     
زيرا توجيـه اخالقـي   . لوگيري كندطور كامل خير، لزومي ندارد كه از شر ج    كه خداي به  

  .مناسبي براي آن دارد، آنها هم مشكلي به نام سازگاري وجود خدا با شر ندارند
برخي از طرفداران ناسازگاري وجود خدا با مسئله شر مانند مكي، آن را يكي از مسايل                

حاضـر بـر آن     در مقاله   . اند آن را حل كنند      دانند كه متكلمان ديني تاكنون نتوانسته       بديهي مي 
  ).Mackie, 1996: 243(هستيم كه تا حد امكان اين مسئله را مورد بررسي قرار دهيم 

براي توضيح اين موضوع، ابتدا به تعريف شـر و سـپس بـه اسـتدالل هيـوم دربـاره                    
  .پردازيم ناسازگاري وجود خدا و شر مي

  تعريف شر
  :براي شر دو دسته تعريف ذكر شده است

  هاي مفهومي؛ تعريف. 1
  .هاي مصداقي تعريف. 2

تر، شر توضيح داده شـود        شود كه با الفاظ روشن      هاي مفهومي كوشيده مي     در تعريف 
طور نمونه    هايي را به    هاي مصداقي به عوض تعريف مفهومي، خود مصداق         و در تعريف  

براي روشني هر چه بيشتر مفهوم شر به صورت مختصر به برخـي از ايـن                . كنند  ذكر مي 
  :كنيم ه ميها اشار تعريف

  هاي مفهومي تعريف

وران  رو برخـي از انديـشه       از آنجا كه مفهوم خير با مفهوم شر رابطه نزديكي دارد، از اين            
تـر   اند تا از آن راه، به تعريف شـر نزديـك    براي تعريف شر، به تعريف خير متوسل شده       

  .كنيم شوند، كه به چند نمونه آن اشاره مي

   عدممساوقت خير با وجود و شر با. 1
چنـان    دو واژه آن    هر چيزي كه وجود دارد از آن نظر كه وجود دارد، خير است حتي اين              

شر و عدم نيـز بـه       . توان آنها را به جاي يكديگر به كار برد          به هم پيوستگي دارند كه مي     
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. تـوان گفـت    آن عدم صادق باشد بـه آن شـر نيـز مـي     يك معنا هستند، هر چيزي كه بر  
ينايي، چون امر وجودي هستند و همچنين خير هستند اما كـوري،  طور مثال حيات و ب      به

  ).43: 1362سبزواري، (فقر، ناداني و مرگ شر هستند چون ذاتاً نيستي و عدم هستند 

  خير به معناي وجود مطلوب. 2
دانند كه هر شي به آن اشتياق و ميل دارد و آن چيـزي جـز                  سينا و مالصدرا خير را چيزي مي        ابن

اما شر امر عدمي است كه ذاتي ندارد و آن عدم جـوهر، عـدم ذات               .  وجود نيست  وجود و كمال  
  ).58، 7: 1386؛ مالصدرا، 355: 1382سينا،  ابن(اي است  هاي شي يا عدم كمالي از كمال

  خير و شر مساوي با تصور شادي يا اندوه. 3
  :كند گرا خير و شر را چنين تعريف مي باروخ اسپينوزا، فيلسوف بزرگ عقل

ناميم كه براي حفظ وجود ما مفيد يا مـضر باشـد يعنـي مـا                  ما چيزي را خير و شر مي      «
كاهـد، آن را   مـي افزايد يا از آن  ناميم كه به قدرت فعاليت ما مي       چيزي را خير يا شر مي     

يـابيم كـه چيـزي شـادي يـا            بنابراين وقتي كه در مي    . كند  تقويت يا از آن جلوگيري مي     
بنـابراين شـناخت خيـر و شـر         . نـاميم   زد آن را خير يا شر مي      سا  اندوهي در ما پديد مي    

  ).208: 1364اسپينوزا، (» چيزي نيست مگر تصور شادي يا اندوه

  خير به معناي اراده نيك. 4
ني بر آن است كه يگانه خيري كـه         فيلسوف بزرگ آلما  ) 1804 ـ  1724(ايمانوئل كانت   

  :گويد ي ميوي در تعبير. قيدوشرط خير است، اراده نيك است يب
قيدوشـرط خيـر      محال است چيزي را در جهان و حتي خارج از آن تصور كرد كه بـي               «

  .»باشد مگر فقط اراده خير را
  :گويد وي در تعريف اراده نيك مي

كـردن از     كند و نيز تكليف را لزوم عمل        اي است كه از سر تكليف عمل مي         اراده«
شر عملي است كه از سر احترام بـه         در برابر   . داند  سر احترام به قانون اخالقي مي     

  ).Kant, 1972: 59(» قانون نباشد
كانـت خيـر    . دانـد   وي همچنين خير را مشترك بين خيـر اخالقـي و حـسي مـي              

داند كه مطابقت اراده با قانون اخالقي است و خير حـسي كـه       اخالقي را فضيلت مي   
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 خـارج يـا بـه    گويد، عبارت است از برآورده شدن اميال در جهـان           به آن سعادت مي   
تعبيري هماهنگي طبيعت مادي با ميل و اراده انسان در برابر خير اخالقـي و حـسي،           

  ).Kant, 1956: 128(شر اخالقي و حسي وجود دارد 

  خير مساوي با قدرت و شر مساوي با ضعف. 5
گويد كه خير، آن چيـزي اسـت كـه حـس      مي) 1900 ـ  1844(فريدريش ويلهلم نيچه 

وي سعادت  . خيزد  ند و بد، هر آن چيزي است كه از ضعف بر مي           ك  قدرت را تشديد مي   
  ).135: 1352نيچه، (داند  شدن بر مانع مي را احساس چيره

  خير به معناي لذت و شر به معناي درد و الم. 6
بر آن است كه هر كاري كه به لذت فردي بيانجامد، خيـر  ) م . ق355 ـ  435(آريستيپوس 

و جـان   اپيكور و جرمي بنتام     . نج فردي بيانجامد، شر است    است و هر كاري كه به الم و ر        
  ).145، 1: 1362كاپلستون، (استوارت ميل با كمي تفاوت در اين جهت قرار دارند 

  هاي مصداقي تعريف

هاي مصداقي به عوض توضيح مفهوم، خود مصداق را به عنوان نمونـه ذكـر                 در تعريف 
  :كنيم آن اشاره ميكنند تا مفهوم روشن شود كه به چند نمونه  مي
اگـر شـر    . شر طبيعـي  . شر اخالقي؛ ب  . أ: كنند  گاهي شر را به دو قسم تقسيم مي       . 1

ماننـد دزدي، قتـل، غـارت،       . گويند  نتيجه عامل انساني باشد به آن شر اخالقي مي        
گـران بـر سـر افـراد ديگـر وارد             هاي روحي و جسمي كه شـكنجه        جنگ، شكنجه 

زلزلـه، آتشفـشان،    : ماننـد .  عامل انـساني اسـت      گاهي شر بدون مداخله   . سازند  مي
گوينـد    ها و جانوران وحشي كه به آن شر طبيعي مي           سيل، طوفان و انواع ميكروب    

  ).118: 1370هاسپرز، (
  :سازد سه نوع شر را از هم متمايز مي) 1716 ـ 1646(اليب نيتس . 2

  مابعدالطبيعي، نقصان و عدم كمال صرف است؛ شر .أ
  رد و رنج است؛طبيعي، د شر .ب
  ).415، 4: 1380كاپلستون، (اخالقي، گناه است  شر .ج
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  :كند مالصدرا براي شر چهار مصداق ذكر مي. 3
   فقر و مرگ؛:مانندامور عدمي، . أ

   درد و رنج و جهل مركب؛:ادراكي، مانند شر .ب
   قتل و زنا؛: افعال زشت و ناروا مانندهاي اخالقي،شر. ج
 شـهوت، غـضب،     :رذيله مانند هاي    ملكه: ند از  هست ه عبارت اخالقي ك شرهاي  مبادي  . د

  ).414: 1370مالصدرا، (بخل و مكر 
هاي گوناگوني كه از شر ارايه شد، هر چند كه برخي از آنها بـا                 با توجه به انواع تعريف    

  .اي روشن شد رو هستند اما افق مفهوم شر تا اندازه هاي اساسي روبه اشكال

  فهوم شرنظريه پيشنهادي درباره م
هـا    هاي بديهي و روشـني هـستند كـه تمـام انـسان              خير و شر يا خوبي و بدي از مفهوم        

اي آفريده شـده اسـت كـه          گونه  ساختار وجودي انسان به   . كنند  وبيش آنها را درك مي      كم
كننـد و مفهـوم       همگان به خوبي عدالت و بدي ظلم حكم مـي         . فهمد  ها را مي    اين مفهوم 

  .دفهمن خوب و بد را نيز مي
آيد كه خداوند هنگام خلقت نفس، خوبي و بدي را بـه آن   هاي قرآن به خوبي بر مي     از آيه 

فرمايد كه امر االهي بـه عـدل و    اي ديگر نيز مي در آيه). 8 و   7،  )91(شمس  (الهام كرده است    
ها را در     ها و بدي    زيرا كه انسان اين خوبي    . احسان و نهي از فحشا و منكر، جنبه يادآوري دارد         

كنـد، فقـط از بـاب يـادآوري           سرشت خود آموخته است و اگر خدا هم به آنها امر و نهي مي             
  :ها دو قسم هستند ها و بدي توان گفت كه خوبي همچنين مي). 90، )16(نحل (است 

  هاي ذاتي؛ ها و بدي خوبي. 1
  .رسانند هاي ذاتي مي ها و بدي  تبعي كه ما را به خوبيهاي ها و بدي خوبي. 2
تـوان    ها نيز وجود دارند كه به وسيله آنها مي          ها و معيارهايي براي تعريف      مالكالبته  
طور  به. شدن آن خوبي و بدي است يكي از آنها، قانون عام. اي افراد را متنبه كرد تا اندازه

حال اگر كسي بپذيرد كه ظلـم       . شناسند كه ظلم، بد است      مثال، تمام افراد ظلم را ذاتاً مي      
دادن، آن است كه وي را در معرض ظلم قرار دهيم كـه               هاي تنبه    راه خوب است يكي از   

اما اينكه عدالت خوب است، اگر قانون عام شود و مـا در   . كند  فوراً به بدي آن حكم مي     
  .پذيرد معرض آن قرار گيريم، طبع ما آن را مي
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  ناسازگاري وجود خدا با شر
. پردازيم اسازگاري وجود خدا و شر مياي آشنا شديم، به ن      حال كه با مفهوم شر تا اندازه      

  :كند هيوم ناسازگاري بين وجود خدا و شر را چنين مطرح مي
؛ زيـرا   به لحاظ منطقي سازگار نيستند    » شر وجود دارد  «و  » خدا وجود دارد  «هاي    گزاره«

اگـر  . ، خدا موجودي است كه قادر، عالم و خير مطلـق اسـت            به باور خداباوران متدين   
  .» دارد بايد مانع رخداد شر شودچنين خدايي وجود

  :كند صورت ذيل نيز مطرح مي وي از زبان فيلون اين استدالل را به
  است؛) هايي از درد و رنج يعني نمونه(جهان واجد شر . أ

  خدا وجود دارد و قادر و عالم مطلق است؛. ب
  .خدا وجود دارد و خير مطلق است. ج

هـا    دو گزاره از اين گزاره    . سازگار است طبق نظر هيوم اين سه گزاره يك مجموعه نا        
ها، گزاره سوم بايد      در صورت صدق دو گزاره از گزاره      . ممكن است با هم صادق باشند     

معناي اين گزاره كه خدا عالم و قادر مطلق است، اين اسـت كـه خـدا اگـر                   . انكار شود 
. ييـر دارد   زيرا درباره آن شر آگاهي و قـدرت تغ         ؛تواند از شر جلوگيري كند      بخواهد مي 

حال اگر خدا نتواند از شر جلوگيري كند، عالم و قادر مطلق نخواهد بود و نيز خـدايي                  
كنـد اگـر وي       طور كامل خير است، به اين معنا است كه خدا از رنج جلوگيري مي               كه به 
 حال موجودي كه در توانش هست كه از شر جلـوگيري كنـد امـا چنـين كـاري                    .بتواند
بـه ايـن معنـا      ) ج(و  ) ب(هـاي     رو صدق گـزاره     از اين . هد بود كند، خير كامل نخوا     نمي

است كه خدا موجودي است كه توان آن را دارد كه از شر جلوگيري كند و خواهـان آن       
اسـت  ) أ(بودن گزاره  دو گزاره به معناي كاذب است كه چنين كاري كند و نيز صدق اين        

بنابراين يكي از   . وجود دارد پذيريم كه شر در جهان        صورت بديهي همه ما مي      و چون به  
كاذب اسـت و    ) ج(و  ) ب(بايد كاذب باشد يا اينكه هر دو گزاره         ) ج(و  ) ب(دو گزاره   

كـاذب باشـد و در      ) ج(، بايـد گـزاره      )ب(و  ) أ(هـاي     همچنين در صورت صدق گزاره    
  ).Pike, 1995: 300(بايد كاذب باشد ) ب(، گزاره )ج(و ) أ(صورت صدق گزاره 

و » خـدا وجـود دارد    «توان نتيجه گرفت كه بين دو گزاره          ها مي   بحثاز مجموع اين    
دانيم كـه گـزاره    طور بديهي مي    چون همه ما به   . ناسازگاري وجود دارد  » شر وجود دارد  «

  .دوم آشكارا صادق است، گزاره نخست بايد كاذب باشد
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  نقد و بررسي

اگـر وي بتوانـد،     . يري كنـد  طور كامل خير است، بايد از رنج جلـوگ          اين باور كه خدايي كه به     
طور كامل خير باشد و از رنج هم جلوگيري نكنـد، و              صحيح نيست؛ زيرا ممكن است خدا به      

طور مثال، پدر و مـادري را در      به. براي اين كار خود نيز توجيه اخالقي مناسبي هم داشته باشد          
ه فرزنـد بـا خـوردن       دانيم ك   خورانند و ما مي     نظر بگيريد كه به فرزند خود داروي تلخي را مي         

شويم   كنيم، متوجه مي    اما وقتي شرايط را بررسي مي     . شود  داروي تلخ متحمل رنج و عذاب مي      
آوري را در حـق فرزنـد خـود      كه پدر و مادر، به جهت سالمتي فرزند خود، چنين عمل رنـج            

يـز  گاه پدر و مادر اين فرزند را به جهت اين عمل سرزنش نكـرده و ن                 ما هيچ . اند  مرتكب شده 
زيرا آنها بـراي عمـل خـود توجيـه اخالقـي            . در خيرخواهي آنها، هيچ ترديدي نخواهيم كرد      

طور كامل خير باشند و با اين حال اجـازه            نتيجه آنكه ممكن است موجوداتي به     . مناسبي دارند 
طـور    بنابراين از اين باور كه خدا به      . هايي از رنج تحقق پيدا كند       دهند يا راضي باشند كه نمونه     

خدا ممكن است از    . شود كه وي از رنج، اگر بتواند جلوگيري كند          امل خير است، نتيجه نمي    ك
طور كامل خيرخـواه اسـت،        رنج جلوگيري نكند يا خودش رنج را پديد آورد؛ در حالي كه به            

تـوان اسـتدالل      ها مي   با توجه به اين مطلب    . زيرا جهت كافي اخالقي براي عملش وجود دارد       
  : ذيل بيان كردصورت هيوم را به
  است؛) هايي از رنج يعني نمونه(جهان واجد شر . أ

  طور كامل خيرخواه است؛ خدا عالم و قادر مطلق و به. ب
  .هايي از رنج اجازه وقوع بدهد خدا از لحاظ اخالقي هيچ جهت كافي ندارد كه به نمونه. ج

ا كه عـالم و     صادق باشند، در آن صورت، خد     ) ج(و  ) أ(هاي    بنا به فرض، اگر گزاره    
طور كامل خيرخواه است، هيچ توجيه مناسب اخالقي براي رخـداد شـر            قادر مطلق و به   
طـور    بنابراين، در اين صورت خدا عالم و قادر مطلق نيست يا اينكه بـه             . در جهان ندارد  

هاي  همچنين اگر گزاره. شود كاذب مي) ب(كامل خيرخواه نيست، در هر صورت گزاره 
طـور كامـل خيرخـواه        شند، يعني اگر خداي عالم و قادر مطلق و به         صادق با ) ب(و  ) أ(

طور حتم بايد توجيه      وجود دارد و نيز در جهان شر و رنج وجود دارد، در آن صورت به              
بنـابراين در صـورت صـدق       . اخالقي مناسبي بـراي رخـداد رنـج وجـود داشـته باشـد             

  .بايد كاذب باشد) ج(گزاره ) ب(و ) أ(هاي  گزاره
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 هيوم براي اثبات استدالل خود بر ناسازگاري وجود خدا و شر بايـد صـدق                بنابراين
خـدا وجـود    «يعني هيوم براي اثبات ناسازگاري منطقي گـزاره         . را اثبات كند  ) ج(گزاره  
را اثبـات   ) ج(، بايد صدق گزاره     »در جهان وجود دارد   ) رنج(هايي از شر      نمونه«و  » دارد
ضرور است، زيرا خدايي كه عـالم و      ) ج(اره  هيوم ممكن است بگويد كه صدق گز      . كند

ناسبي براي رخـداد شـر   طور كامل خيرخواه است، هيچ توجيه اخالقي م        قادر مطلق و به   
در جهان وجود دارد، يا خدا عالم مطلق نيست يا قـادر            ) رنج( زيرا اگر شر     ندارد؛) رنج(

يعنـي رخـداد    ) أ(از آنجا كه صدق گـزاره       . طور كامل خيرخواه نيست     مطلق نيست يا به   
رنج و شر در جهان آشكار است و خدا هم هيچ توجيه اخالقي مناسبي براي رخداد شر                 

  .كاذب است» خدا وجود دارد«يعني ) ب(ندارد، پس گزاره 
ان هيچ ناسازگاري بين وجود خدا و شر و رنـج           نتوان گفت كه متدي     در پاسخ هيوم مي   

كنند كه خـدا عـالم و قـادر مطلـق و      بات ميهاي قطعي اث بينند، زيرا با برهان در جهان نمي  
از . طور كامل خيرخواه است؛ در نتيجه مخلوق چنـين موجـودي، بهتـرين خواهـد بـود                  به
رو، اين نظام، نظام احسن و بهترين جهـان ممكـن خواهـد بـود، زيـرا مطـابق قاعـده                       اين

ممكـن  طور كامل خيرخواه، بهتـرين جهـان          سنخيت، مخلوق خداي عالم، قادر مطلق و به       
كنيم، الزمه عالم     بنابراين اگر ما شر و رنجي هم در اين عالم مادي مشاهده مي            . خواهد بود 

يعني هيچ شري   . مادي است و امكان ندارد كه عالم مادي خلق شوند اما خير محض باشد             
خلق عالم مادي بدون الزمه آن، محال و تنـاقض خواهـد بـود              . در آن وجود نداشته باشد    

رو اسـت كـه       از ايـن  . در عين حال كه عالم مادي است، عالم مادي نباشد         يعني عالم مادي    
هـايي از     اگر نمونه . گيرد  هاي ذاتي تعلق نمي     گويند كه قدرت بر محال      متكلمان اسالمي مي  

صـورت خداونـد   رنج الزمه ذاتي عالم ماده است كه بهترين جهـان ممكـن اسـت، در آن               
  . شر در عالم مادي وجود داردتوجيه منطقي و اخالقي مناسبي دارد كه چرا

  :كنيم لبي اشاره مياتر شود به مط توضيح اينكه براي اينكه پاسخ استدالل هيوم روشن
برهان امكان و وجـوب و برهـان        :  متكلمان و فيلسوفان اسالمي با داليل متقن مانند        .1

ر طـو   بـه اند كه خداوند عالم، قادر مطلـق و           هاي ديگر، اثبات كرده     صديقين و برهان  
   خيرخواه است؛كامل

  . داليل عقلي داللت بر آن دارند كه قدرت االهي، عام، مطلق و نامحدود است.2
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رو،   از ايـن  . گيرد كه امكان تحقـق داشـته باشـند          البته قدرت خدا، بر امرهايي تعلق مي      
. شـوند   امرهايي كه ذاتاً ممتنع يا مستلزم امتناع و محال است، مورد تعلق قدرت واقع نمـي               

 اين امرها، در اصل شي نيستند تا قدرت به آنها تعلق بگيرد، و حال آنكه قدرت خـدا                   زيرا
تواند خداي ديگري مثل خود را بيافريند، زيرا          طور مثال، خدا نمي     به. گيرد  بر شي تعلق مي   

تواند جهان را در يـك كيـف كوچـك جـاي دهـد،                خدا آفريدني نيست يا اينكه خدا نمي      
تواند فرزند يك شخص را       كيف بزرگ شود يا اينكه خدا نمي      بدون اينكه جهان كوچك و      
هـا، بـر عموميـت قـدرت خـدا آسـيبي وارد               آيا اين نـاتواني   . پدر همان شخص قرار دهد    

تواند اين امرها را خلق كنـد، قـدرت خـدا نامحـدود نيـست؟                 كند؟ آيا چون خدا نمي      مي
رو،   از ايـن  .  در قدرت فاعـل    گردد نه قصور    ها به قصور در قابليت بر مي        هرگز اين ناتواني  

گيرد، زيرا اين     هاي ذاتي تعلق نمي     اند كه قدرت خدا به محال       متكلمان اسالمي مطرح كرده   
امور اصوالً قابليت پديد آوردن ندارند و بـه تعبيـري مـشكل در قابليـت قابـل اسـت نـه                      

 خـدا بـه     قدرتكند كه      در روايتي به اين مسئله اشاره مي       اميرمؤمنان علي . فاعليت فاعل 
  : پرسيدشخصي از امام علي. هاي ذاتيه گيرد نه به محال امور شدني تعلق مي

» رقْدلْ يهكبضَةُريرَ الْبتَكْب ا أَونْيغُرَ الدرِ أَنْ تَصنْ غَيضَةٍ ميي با فنْيلَ الدخد؟ أَنْ ي«.  
كند بـدون آنكـه دنيـا كوچـك و          مرغي داخل     تواند دنيا را در تخم      آيا پروردگار تو مي   «

  .»مرغ بزرگ شود؟ تخم
  : در پاسخ فرمودندامام

»                     تَني لَـا ي لْ أَ ي سـالَّـذ ـزِ وجإِلَـى الْع بنْـسالَى لَـا يع بارك و تَ ه تَ » كُـونُ إِنَّ اللَّ
  ).15، ح 9ب : 1398صدوق، (
 تو از مـن پرسـش       شود، بلكه آنچه    همانا خداوند متعال به عجز و ناتواني متصف نمي        «

  .»شود كردي، موجود نمي
آيد كه امور ناشدني و محال، قابليت پديد آمدن را ندارنـد و            بر مي  از اين بيان امام   

  .اين امر به معناي عجز و ناتواني خداوند نيست
  . شر الزمه جهان مادي است.3

 برخي از   خلق كرده است كه   ... عالم عقل، مثال و     : هاي گوناگوني مانند    خداوند عالم 
توانـد    يگانه شري كه مي   . طور كامل خير هستند و هيچ شري در آنها وجود ندارد            آنها به 

. وجود داشته باشد، محدوديت وجودي آنها است اما هيچ تضاد و تزاحمي با هم نـدارد               
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محال اسـت كـه     . اما الزمه عالم ماده افزون بر محدوديت وجودي، تزاحم و تضاد است           
طور مثال، وجود آتـش در مجمـوع خيـر            به. م و تضاد آفريده شود    عالم ماده بدون تزاح   

  .است، اما گاهي هم ممكن است كه دست يا خانه كسي را بسوزاند
اگر پرسيده شود كه چرا خدا مانع شر در عالم نشد تا جهاني كه خير محض اسـت،                  

شـرها  توان گفت كه اگر عالم مادي كه تالزم پرهيزناپـذير بـا               در پاسخ مي  . متحقق شود 
شد كه در آن اصالً شري متحقق نباشد، ديگر اين عالم، عالم مادي               دارد، طوري خلق مي   

در حـالي كـه چنـين عـالمي را     . نبود بلكه عالم ديگري بود كه فقط خير محـض اسـت      
 ايـن اشـكال را      اسـفار مالصـدرا در كتـاب      . خداوند متعال پيش از اين خلق كرده است       

  :دهد مطرح و سپس به آن پاسخ مي
ها اين است كه اين عالم يعني عالم ماده كه در آن خير غالـب بـر بـشر                     يكي از اشكال  «

طـوري كـه      اي آفريده نشده است كـه اصـالً شـري در آن نباشـد بـه                 گونه  است، چرا به  
آفريدگان، همه خير محض باشند؟ پاسخ اين است كه اگر عالم خير محض باشد، ديگر        

اگر پرسيده شـود كـه چـرا       . شود  كه عالمي ديگر مي    نخواهد بود، بل   مادهاين عالم، عالم    
اي   گونه  آتش كه يكي از انواع آفريدگان مادي است كه خير آن بيشتر از شرش است، به               

آفريده نشده است كه هيچ شري به دنبال نداشته باشد؟ اين پرسش مانند آن اسـت كـه                  
ير آتـش قـرار   محال است آتش، غ. بگويي كه چرا آتش، غير آتش قرار داده نشده است   

داده شود و باز محال است كه آتش، آتش باشد و با لباس زاهد مماس شـود و مـانعي                    
  ).78، 7: 1386مالصدرا، (» هم براي سوختن نباشد و با اين حال نسوزاند

هاي  اگر قانون. اي ديگر باشد گونه هاي اين عالم ماده، به نتيجه آنكه امكان ندارد كه قانون 
چون خداوند حكيم، عالم، قادر . ي ديگر باشد، ديگر عالم ماده نخواهد بود       ا  گونه  اين عالم به  

شد و چون چنـين       ميو خيرخواه مطلق است؛ اگر امكان خلق چنين جهان مادي بود، خلق             
  . استپذير نبوده جهاني خلق نشده است، پس امكان وجود آن هم امكان

لـت شـرهاي انـدك ايـن        ممكن است پرسيده شود كه آيا بهتر نبود كه خداوند به ع           
  كرد؟ نظر مي  عالم، از خلقت عالم ماده صرف

توان گفت كه ترك خير كثير عالم ماده به علت شرهاي اندك با فيض االهـي                  در پاسخ مي  
شـما  . شـود   زيرا كه ترك خير كثير به علت شر قليل، خود شر كثير شـمرده مـي               . منافات دارد 

آيا صحيح است كـه بـه       . هايي دارد   ا و منفعت  درباره همان آتش توجه كنيد كه آتش چه خيره        
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اگر آتـش   . علت شر كمي كه ممكن است آتش در پي داشته باشد از خلقت آتش پرهيز شود               
  .شود، فوت خواهد شد شماري كه از خلق آتش حاصل مي خلق نشود، خيرهاي بي
ه و توان نتيجه گرفت كه شر الزمه ذاتي عالم مـاد  گفته مي هاي پيش  بنابراين از مطلب  

محال است كه خدا عالم ماده را بدون اين شرها خلق كنـد و              . ناپذير است   از آن انفكاك  
اي را خلـق      گيرد، محال است خدا عـالم مـاده         هاي ذاتي تعلق نمي     چون قدرت به محال   

در ضمن هر چنـد كـه در عـالم شـر قليلـي      . كند كه در آن شر قليل وجود نداشته باشد       
تواند بر بسياري از آنهـا        كار گيرد، مي    يشه و تعقل خود را به     وجود دارد اما اگر انسان اند     

سيل، زلزله و طوفان در طبيعـت وجـود دارد          . فايق آيد و مانع آسيب آنها به انسان شود        
بند از ضرر آنهـا جلـوگيري         هاي مستحكم و سيل     تواند با ساختن ساختمان     اما انسان مي  

اسـت كـه بـا      ها    انسانلكرد نادرست   همچنين بسياري از شرهاي طبيعي، نتيجه عم      . كند
  .توان از آنها دوري جست  مي،از آنهاپرهيز 

  . جهان مادي، بهترين جهان ممكن است.4
از آنجا كه خداوند عالم و قادر مطلق و خير محض است، مطابق قاعده سنخيت، فعـل            
 آن هم بايد سرانجام متقن، استوار و كامل باشد و هـيچ نقـص و كاسـتي بـه فعـل وي راه       

اگر بهتر از اين جهان ممكن      . نيابد و به تعبيري بهترين نظام ممكن، يعني نظام احسن باشد          
طـور معمـول بـه        هاي نااستواري و نقص يك فعل، بـه         آفريد، زيرا علت    بود خدا آن را مي    

يـك از ايـن       جهل و ناداني يا عجز، ناتواني و عدم خيرخواهي فاعل مستند اسـت و هـيچ               
  .بنابراين محال است فعلش نااستوار و ناقص باشد. ال راه نداردها در خداوند متع علت

هاي كمالي، فعل قبيح، زشت، لغـو، عبـث و بيهـوده              همچنين خداوند به جهت صفت    
اش ناشـي     دهد، زيرا انجام چنين فعلي، از جهل يا نـاتواني فاعـل يـا نيازمنـدي                 انجام نمي 

گاه عمل زشت و بيهوده انجام        هيچها پيراسته است،      چون خداوند از تمام اين نقص     . است
  .بنابراين، اين عالم، بهترين جهان ممكن است. در نتيجه افعالش، حكيمانه است. دهد نمي

  . برخي از شرها از جمله شر اخالقي، از آزادي و اختيار انسان ناشي است.5
همچنـين  . خداوند متعال به انسان، نعمـت آزادي و اختيـار را ارزانـي داشـته اسـت                

بخشي را    ها را نيز به وي الهام كرده است و همچنين دستورهاي سعادت             ها و بدي    خوبي
تواند با اختيار، راه تكامل  انسان مي. وسيله پيامبران براي تكامل انسان هديه كرده است  به
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تواند با اختيار خـود   همچنين مي. را طي كند كه پيروي از وجدان و پيامبران االهي است      
هـا بـا اختيـار        برخي از انسان  . ن و دستورهاي االهي را پيشه خود كند       راه نافرماني وجدا  

دهند كه الزمه اين اعمـال، رنـج و عـذاب ديگـران               اي را انجام مي     خود، اعمال شريرانه  
بنابراين، برخـي از شـرها از شـرارت انـسان، و شـرارت انـسان هـم از آزادي و                     . است

  :توانست انسان را خلق كند خداوند متعال به دو گونه مي. اختيارش ناشي است
  آفريد تا هيچ گناهي از وي صادر نشود؛ انسان را بدون اختيار و به تعبيري مجبور مي. أ

هاي كمال و سعادت را با اختيار خود طي           انسان را مختار و آزاد خلق كند تا مرحله        . ب
  .رزندها، به اعمال شريرانه مبادرت و كند كه الزمه آن اين است كه برخي از انسان

در صورت نخست، اعمال انسان ديگر ارزشي نداشـت و در صـورت دوم، انـسان بـا اختيـار،                    
بنابراين هر چند كه ممكن اسـت از اختيـار، برخـي رنـج و               . بسيار بهتر از انسان بدون اختيار است      

كنـد كـه انـسان بـا اختيـار            ها عايد انسان شود؛ با اين حال حكمت و لطف خدا ايجاب مي              مصيبت
  :گويد باره مي  هاسپرز يكي از مدافعان ناسازگاري مسئله شر با وجود خدا در اين جان. ه شودآفريد

ترين كوششي است كه بـراي رهـايي از مـسئله شـر               حل، جدي   طور احتمال اين راه     به«
حل بتواند شرهاي اخالقـي را توجيـه كنـد امـا              هر چند اين راه   ... صورت گرفته است    

  ).118: 1370هاسپرز، (» كند شرهاي طبيعي را توجيه نمي
. البته از ديدگاه متدينان، شرهاي اخالقي، سرچشمه بسياري از شـرهاي طبيعـي اسـت              

توانـد انـسان را هرگـاه تحـت تـأثير       حال كه انسان با اختيار آفريـده شـده، آيـا خـدا مـي          
ث شـر  هاي طبيعي، راه خطايي را انتخاب كرد، فوراً از انجام آن كار باز دارد تـا باعـ             تمايل

نشود؟ پاسخ آن است كه باز اين از امرهاي محال و نشدني است كه قـدرت خـدا بـه آن                     
گونه كه آفريده اسـت، امـا         اختيار بيافريند، همان    تواند آفريدگان بي    خدا مي . گيرد  تعلق نمي 

توانـد    هنگامي كه آفريدگان مختار مانند انسان را آفريد؛ در عين حال كه مختار است نمـي               
چون ايـن امـر     . يعني در عين حال كه مختار است مختار نباشد        . از آن سلب كند   اختيار را   

همچنـين انـسان بـا شـرايط خـاص          . گيرد  محال است، قدرت خدا به امر محال تعلق نمي        
البتـه برخـي از     . تواند همواره راه معصومانه را طي كنـد         هاي طبيعي نمي    جسماني و تمايل  

همـواره  حال كه مختار هستند       توانند در عين    اني مي ها با عقل و تدبير و رياضت نفس         انسان
  .ها تجويز كنيم توانيم براي تمام انسان اما اين نسخه را نمي. راه صحيح را برگزينند
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  گيري نتيجه
آيد كه خلقت جهان مادي بدون شر، مانند آن است  گفته به خوبي بر مي هاي پيش  از بيان 

ال اسـت و قـدرت بـر امـر محـال تعلـق       جهان مادي، جهان مادي نباشد و اين امر محـ   
هايي   اين بهترين جهت كافي اخالقي و منطقي براي خداوند است كه به نمونه            . گيرد  نمي

، هيوم بايـد صـدق      )ب(و  ) أ(هاي    بنابراين، براي صدق گزاره   . از رنج اجازه وقوع بدهد    
تيم صـدق   گفته داش   كه براساس توجيهي كه ما در مطالب پيش       . ، را اثبات كند   )ج(گزاره  
شود، بلكه خداوند جهت كافي اخالقـي و منطقـي مناسـب بـراي                اثبات نمي ) ج(گزاره  

يعني با اينكه خدا . در نتيجه سازگاري بين وجود خدا و شر وجود دارد    . رخداد شر دارد  
طور كامل خيرخواه است، با ايـن حـال براسـاس داليـل قطعـي،        عالم و قادر مطلق و به     

بنـابراين رخـداد    .  اخالقي مناسب براي رخداد شر را دارد       خداوند توجيه و جهت كافي    
رو، هيـوم     از ايـن  . شر، با عالم، قادر مطلق و خيرخواه بودن مطلق خـدا منافـاتي نـدارد              

  .تواند ناسازگاري بين وجود خدا و شر را اثبات كند نمي
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