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چكيده
مسئله شر از جمله مهمترين استنادات ملحدان بر ناسازگاري سامانه اعتقادي خـداباوران
در طول تاريخ بوده است .بنـا بـر تقريـر خاصـي كـه ويليـام راو -از جملـه خـداناباوران
معاصر -بر اين مسئله ارائه نموده ،شروري را در جهان ميتوان يافـت كـه هـيچ يـك از
دﻻيل خداباوران براي توضيح چرايي وقوع آنها موجه و معقوﻻنه نيسـت .راو اسـتدﻻل
خود را در طي چند دهه ـ پس از تبـادل اشـكاﻻت و نقـدها ـ توسـعه داد و در آخـرين
تقرير ،با تبيين و بهروزرساني مقدمات قياس خـود و نيـز طـرح دو مثـال ،كوشـيد آن را
اتقان بخشيده ،در اين راه پاسخهاي خداباوران را نيز به صورت پيشيني رد كند .در ايـن
نوشتار با توصيف آخرين ديدگاه راو در اين زمينـه ،پاسـخ صـاحبنظـران غربـي و نيـز
فيلسوفان و نويسندگان مسلمان -كه در برابر مقدمات استدﻻل راو ارائه شده يا ميتـوان
ارائه نمود -مورد بررسي قرار گرفته و نشان داده ميشود .به صورت مجموعي ميتـوان
آن موارد را در پاسخ به ادعاي ناموجهبودن شواهد خداباوران در مسئله شر ارائـه نمـود؛
اگرچه با توجه به شيوههاي جديد طرح مسئله شر ،بايد اين موارد بـهروزرسـاني شـده و
متناظر با اشكاﻻت و مثالها پاسخ مناسب ارائه گردد.
واژگان كليدي :ويليام راو ،شر گزاف ،برهان قرينهاي شر ،مسئله شر.
* استاديار گروه شيعه شناسي و معارف اسﻼمي پرديس فارابي دانشگاه تهران.
** دانشجوي دكتري مدرسي معارف اسﻼمي گرايش مباني نظري اسﻼم ،پرديس فـارابي دانشـگاه تهـران
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مقدمه
برهان قرينهاي يا شاهدمحور شر ) (The Evidential Problem of Evilصورت ديگري
از طرح مسئله شر است كه در صدد اثبات ناپذيرفتنيبودن -و نه ناسازگاري -مـدعيات
ديني با وجود شرور موجود در عالم است؛ بدين بيان كه اعتقادات ديني نميتواند بـراي
وجود انواع بديها ،سختيها و شرور جوابي درخور و خردپسند ارائه كند ،مگر آنكه از
پارهاي باورهاي سنتي خود دست بردارد كه در اين صورت شكل كنوني مكاتـب رايـج،
تغيير خواهد يافت .روشن است صاحبان اين ديدگاه ،شروري را مطرح مـيكننـد كـه از
نظر ايشان هيچ تبيين ديني معقوﻻنهاي قادر به توجيه آنها نيسـت و ايـنگونـه شـرور را
گزاف يا بيوجه مينامند .فيلسوفاني همچون ادوارد مـدن ،مايكـل مـارتين ،وزلـي سـايمون،
پيتر هر و ويليام راو اين نحوه استدﻻل را در برهان شر به كار گرفتـهانـد )پترسـون،١٣٩٣ ،

ص.(١٨٥
١٨٢

تقرير هر يك از فيلسوفان سـرآمد و صـاحبان ديـدگاه برهـان قرينـهاي شـر ،نقـاط
اشتراك و افتراق بسياري با ديگران دارد )تركاكيس .(٢٠١٦ ،عموماً بـه دليـل پاسـخدهـي
فيلسوفان دينباور ـ و حتي ملحد ـ به هر يك از اين تقريرات ،بهطورمعمـول صـاحب
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نظريه پيشين يا همقطاران وي به صورتي متفاوت و جديد ،اشـكاﻻت قبلـي خـويش را
برطرف و براي استحكام نظريه و اثبات ناپذيرفتنيبودن معتقدات ديني تﻼش كـردهانـد؛
لذا بررسي سير تحول و بهطورويژه آخرين ديدگاه مطرحشده توسط هر يك از صاحبان
اصلي اين برهان ،نگاهي جامع در اين موضوع را فراهم ميسازد.

سير تحول نظرات ويليام راو در برهان قرينهاي شر
ويليام راو

)Rowe

*

 (William L.از جمله افراد شاخص در تقرير قرينـهاي از برهـان شـر

* دكتر ويليام ال راو ) (٢٠١٥-١٩٣١فارغ التحصيل دانشگاه ميشيگان و استاد ممتـاز فلسـفه در دانشـگاه
پوردو كه تخصص وي در فلسفه دين بوده و به دليل تدوين مباحثات استدﻻلي در موضوع شـر شـناخته
شده است )شوك ،٢٠٠٥ ،ج ،٤ص .(٢٠٨٨وي كه در ابتدا اوانجلسيت بود ،بهتـدريج عقايـد بنيـادگرايي

محسوب مي شود .وي نسخه اوليه تقرير خود از برهان شر را ابتدا بهطوررسمي در سال
 ١٩٧٨ارائه داد كه در همان سالهاي آغازين ،مـورد اسـتقبال بسـياري فيلسـوفان قـرار
گرفت؛ براي مثال جيمز سنت آن را »روشنترين ،قابل فهـمتـرين و جـذابتـرين تقريـر
موجود« نام نهـاد )سـنت ،١٩٩٣ ،ص (٢٢٠و كريسـتليب آن را »قـويتـرين شـكل برهـان
قرينهاي شر كه شانس موفقيت دارد« دانست )كريسـتليب ،١٩٩٢ ،ص(٤٧؛ ولـي تقريـر
وي نقدهاي قوي نيز برانگيخت )براي مثال ريشنباخ ،١٩٨٢ ،ص(٤٨-٤٧؛ تا آنجا كه حتـي
فيلسوفان ملحد نيز اشكاﻻتي بر او وارد دانستند كه از جمله آنها دانيل اشنايدر بود كه بـا
شيوه تقرير راو برهاني در مقابل او ارائه كرد و بدين ترتيب به نحوي بـه خـداباوران در
معقولدانستن وجود شرور به ظاهر گزاف و عدم تنافي آن بـا معتقـدات دينـي حـق داد
)اشنايدر ،١٩٩٠ ،ص.(٨٠
اين نقدها سبب نوسازي و ارائه تقريري جديـد از ايـن برهـان شـد كـه بيشـتر بـر
محاسبات و فرمولهاي دانش احتماﻻت متكـي بـود )همـو ،١٩٩٦ ،ص (٢٦٧-٢٦٦و بـه
خﻼف تقرير اول ،زباني نسبتاً نامأنوس داشـت و در فاصـله زمـاني كوتـاهي ،نقـدهاي

١٨٣

مختلفي را )براي مثال ،ر.ك :پﻼنتينگا /٥٤٣ ،١٩٩٨ ،برگمان (٢٩٣ ،٢٠٠١ ،به خود ديد .ويليام

داد تا آن را موجهتر از دو مورد قبلي نشان دهد .پترسون اين تقرير را در مقاله اول كتاب
مباحث معاصر در فلسفه دين با عنوان »شرور ،شاهدي عليه خداباوري« به قلم خـود راو

آورده است )پترسون و ونآراگون ،٢٠٠٤ ،ص.(١٢-٣
شايان ذكر است در مورد نقد و تحليل برهان قرينهاي شر و تقريرهاي مختلفي كه از
راو دراين باره ارائه شده ،در منابع مختلف فارسي كموبيش مطـالبي ديـده مـيشـود كـه
مسيحي و نهايتا خداباوري خود را رها و اعﻼم كرد كه »براي حفظ حيات ديني و اعتقادات مذهبي خود،
تجارب و شواهد كافي ندارد« .او البته به خداباوران براي داشتن اعتقاد به خدا با توجه بـه توجيهاتشـان
در اين زمينه حق ميدهد .از جمله آثار او عبارتاند از :برهـان كيهـانشـناختي ) ،(١٩٧٥مقدمـهاي بـر
فلسفه دين ) (١٩٧٨و آيا خدا ميتواند مختار باشد؟ ).(٢٠٠٤
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اشكاﻻتي كه بر تقريرات قبلي وي وارد شده بود ،نوع نتيجهگيري خـود را كمـي تغييـر

بررسي و نقد آخرين ديدگاه ويليام راو در مورد شر گزاف با استفاده از

راو در اواخر عمر خود ،تقرير جديدي از اين برهان ارائه نمود و در آن با اصﻼح برخي

شايد مهمترين آنها دو مقاله »گزارشي انتقادي از ديـدگاه ويليـام راو در بـاب مسـئلهي
قرينهاي شر« نوشته آقـاي اميرمهـدي بخشـيزاده )ر.ك :بخشـيزاده ،١٣٩٦ ،ص (١٤٩-٩٤و
»سير تحول آراي ويليام لئونارد راو در باب شر بـيوجـه و مﻼحظـاتي انتقـادي بـر آن«
نوشته خانم بتول زركنده )ر.ك :زركنده و عليزماني ،١٣٩٤ ،ص (١٨٠-١٥٩باشد كـه هـر دو
مقاﻻتي درخور استفاده و ممتاز هستند .تفاوت نوشتار جاري با مقاله اول ،در نوع نگـاه،
عصارهگزيني ،تجميع نظريات مختلف غربي و اسﻼمي و تﻼش براي ارائه راهكار جديد
براي پاسخ به آخرين ديدگاه راو است كه سعي گرديـده در مقالـه كنـوني مـورد لحـاظ
*

باشد .مقاله دوم نيز بيشتر متمركز بر آراي پيشين راو بوده و بهطورخاص از استنتاجات
قياسي -كه يكي از روشهاي راو در استدﻻل بوده -بهره گرفته است؛ عـﻼوه بـر اينكـه
اشاره چنداني به پاسخهاي متكلمان اسـﻼمي بـه مبـاني اسـتدﻻلي راو نشـده اسـت .در
نوشتار كنوني سعي گرديده ديدگاه راو با توجه به آخرين مقاله او در اين موضوع طـرح
شود و با استفاده از مباني اسﻼمي و غربي و تركيب آنها پاسـخهـايي تركيبـي و جديـد
١٨٤

ارائه گردد؛ البته مقاله دوم حاوي مطالب مفيدي -همچـون واكـاوي برخـي پاسـخهـاي
محققان غربي به راو -نيز ميباشد كه در نوشتار جاري مورد نظر بوده است .با توجه بـه
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موارد فوق ،تﻼش نويسنده اين نوشتار در ارائه نوآوريهاي ذيل بوده است:

 .١بررسي دقيق سير تطور آراي ويليام راو و تغيير و تحـول صـورتگرفتـه در
شيوه استدﻻلي وي؛
 .٢تمركز بر آخرين ديدگاه راو در زمينه برهان قرينهاي شر؛
 .٣تجميع و مقايسه پاسخ متكلمان غربي متقدم و معاصر بر مسئله شر كه مـي-
توان از آن در جوابدهي به ديدگاه راو بهره گرفت؛
 .٤خوانش دوباره پاسخ متكلمان اسﻼمي به مسئله شر با هدف فوق؛

* به بيان ديگر آقاي بخشي زاده در مقاله خود به طور نسبتاً مفصل ديدگاه راو و نيز ديدگاه هاي همسو
و رقيب را در بيش از  ٥٠صفحه مورد بررسي قرار داده و نوع نگاه ايشان گزارشگونه و متفـاوت از
نگاه مقاله جاري است .ﻻزم اسـت يـادآوري در زمـان نگـارش اوليـه مقالـه كنـوني ،مقالـه آقـاي
بخشيزاده هنوز انتشار نيافته بود و در مراحل اصﻼحات ،مقاله مذكور منتشر و در دسترس نويسنده
اين سطور قرار گرفت.

 .٥انتخاب و ارائه روش تركيبي براي پاسخدهي كامل بـه جنبـههـاي مختلـف
آخرين تقرير راو از برهان قرينهاي شر.

خﻼصهاي از تقرير جديد راو بر برهان قرينهاي شر
ويليام راو ابتدا به قرينهايبودن برهان خود اذعان و تأكيد مـيكنـد در صـدد اثبـات ايـن
مطلب است كه »شرور موجود در جهان ما ،چنان دﻻيـل قـانعكننـدهاي را بـراي الحـاد
فراهم ميسازد كه دﻻيل خداباوران ،قابليت تغيير ديد به نفع وجود خداونـد را ندارنـد«.
بدين ترتيب او خواهان آن ميشود كه دﻻيل ديگر خداباوران براي اثبـات خـدا در ايـن
برهان دخالت داده نشود و مخاطب در چارچوب مسئله شر و بـدون پـيشفـرضهـاي
درون ديني با مقدمات او همراه شود.
پيشفرض ديگر راو اعتقاد مشترك خداباوران به وجود خدايي با قدرت مطلق ،علـم
مطلق و خيرخواهي مطلق است .وي عﻼوه بر حذف مكاتبي كه هر يك از اين صـفات

١٨٥

را محدود ميكنند ،تأكيـد مـيكنـد اسـتدﻻل او در مـورد اصـل وجـود خداسـت و نـه

همچون يهوديت و اسﻼم است ،نبايد در اين استدﻻل مورد لحاظ قرار گيرد.
اصل استدﻻل ويليام راو چنين است:
الف( شرور رعبآوري وجود دارند كه با وجود يك موجـود )خـداي( كـامﻼً
قدرتمند ،كامﻼً دانا و كامﻼً خوب ،هيچ دليل موجهي بر وجود آنها نيست.
ب( يك موجود )خداي( كامﻼً قدرتمند ،كامﻼً دانا و كامﻼً خوب ،به يك شـر
وجود نميبخشد مگر آنكه دليلي قانعكننده بر وجود آن باشد.
پس:
ج( خدا وجود ندارد.

اگر خداباوران بخواهند اين استدﻻل بر عدم وجود خدا را رد كنند ،بايد مقدمـه اول

بررسي و نقد آخرين ديدگاه ويليام راو در مورد شر گزاف با استفاده از

اعتقاد مسيحيان در مورد تجسم خداوند در عيسـي مسـيح كـه مـورد انكـار اديـان ديگـر
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استلزامات ديگري كه در يك دين خاص پذيرفته و در ديگراديان رد ميشود؛ براي مثال

يا دوم را رد كنند .اغلب معتقدان به خدا مقدمه دوم را ميپذيرند؛ چنانكـه ايـن مقدمـه
مورد قبول خداناباوران نيز هست .بنابراين غالـب خـداباوران بايـد مقدمـه اول را رد و
ثابت كنند كه خداوند دليلي توجيهكننده براي وجود هرگونه شـرور دهشـتناكي كـه رخ
مي دهد ،دارد .ازآنجاكه شر در اصل و ماهيـت خـود بـد و ناپسـند اسـت ،دليـل موجـه
خداوند براي خلق آن ،بايد شامل امري ديگر باشد؛ امري با درجه خوبي افزونتر كه بـا
درنظرگرفتن همه شرايط ،خداوند ميخواهد آن امر مهم تحقق يابد ،ولي بدون خلـق آن
*

شر ،امكان تحقق آن خيرِ اهم ،نيست .يا آنكه شرور مساوي يا بدتري هسـتند كـه -بـا
درنظرگرفتن تمامي جوانب -خداوند ميخواهد مانع از آنها باشد؛ ولي بـدون خلـق آن
شر نميتواند مانع آن شرور )مساوي يا بدتر( شود.
در اينجا ويليام راو مدعي ميشود خداباوران نميتواننـد امـوري را مطـرح كننـد كـه
توجيه كننده همه شرور كنوني عالم باشد؛ اگرچه او اعتراف ميكنـد شـواهد خـداباوران
ممكن است پاسخگو و توجيهگر بسياري شرور عـالم باشـد؛ ولـي حـداقل تعـدادي از
١٨٦

شرور باقي خواهند ماند كه هيچ توجيه معقوﻻنهاي بـر تحقـق آنهـا از جانـب خداونـد
نيست )شرور گزاف يا بيوجه( .چنانكه ما ميدانيم در شيوه استدﻻلي او و بنا بر صفات
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مطلقي كه مؤمنان براي خداوند پذيرفتهاند ،اثبات يك نمونـه از ايـن شـرور هـم بـراي
برهان وي كافي است.
راو براي شرور گزاف به دو نمونه نيز مستقيماً اشـاره و آنهـا را بـه عنـوان شـاهد
خويش مطرح مي كند كه يكي در زمره شرور طبيعي و ديگري از جمله شرور اخﻼقي
است :اول ،بچه آهويي كه به طرز وحشتناكي در آتشسوزي طبيعي جنگـل محاصـره
شده و پس از تحمل پنج روز درد و رنج شديد ،در كف ايـن جنگـل مـي ميـرد .دوم،
دختربچه اي پنج ساله كه در روز كريسـمس مـورد ضـرب و شـتم و تجـاوز تعـدادي
اوباش قرار گرفته و در آخر خفه و كشته ميشود .ظاهراً مثال اول راو خيـالي و مثـال
دوم او واقعي است.
* جهتهاي جزئي ديگر ،جهت سادگي استدﻻل از متن آن حذف شده است.

*

وي پس از ذكر اين مثالها پذيرش امر خيري را كـه بـه واسـطه آن ،وقـوع چنـين
شروري توجيه شود» ،خاطري شگفتانگيز« و تصـوري نـامعقول مـيشـمارد و بنـا بـر
روش استدﻻلي خود ،وجود خداوند را نامحتمل ميداند؛ البته او در استدﻻل خود تأكيـد
ميكند چون در مورد مقدمه دوم نميتوان اظهارنظر قطعي كرد ،نميتوان وجود خداوند
را به طوركامل منتفي دانست .شايد به همين دليل باشد كه وي روش اسـتدﻻلي خـود را
»الحــاد دوســتانه« ) (friendly atheismمــيدانــد )راو ،١٩٧٩ ،ص (٣٣٥كــه بــهنــوعي
مﻼيمنمودن حد خداناباوري است.
گفتني است شايد بتوان ويژگيهاي سهگانه زير را از جمله نكاتي دانست كه تقريـر
جديد راو را نسبت به تقريرات سابق خود از برهان قرينهاي شـر ،متمـايزتر و كامـلتـر
نموده است:
 .١تﻼش براي بيان استدﻻل خود بر معقولنبودن وجود خدا با استفاده از شكل
قياسي؛
 .٢تكيه بر مثال هاي متعارف كه كمتر ميتوان در اصل آنها ترديـد كـرد )يكـي

١٨٧

براي نمونه شرور طبيعي و ديگري براي شرور اخﻼقي(؛

راو در ادامه به ارزيابي دو پاسخ از جانب منتقدان ديدگاه خويش نيـز مـيپـردازد .يكـي
پاسخ استفان ويكستراست كه بهطورمختصر چنين است:
تا كنون هيچ دليلي مبني بر اينكه فرض اول ]راو[ صحيح است ،ارائه نشده ...از
عدم علم ما به امر خيري كه خداوند به خاطر آن اجازه رخداد يك شر خـاص
را داده ،نميتوان به اين نتيجه رسيد كه چنين امر خيري وجود خارجي ندارد و
* راو تأكيد ميكند كه اين دو تنها مثالهايي هستند كه وي براي تقريب به اذهان ذكـر كـرده و منحصـر بـه
اينها نيست؛ البته او تأكيد ميكند »ادعايي در مورد قطعيت وجود شرور بيفايده ندارد ،بلكه تنها احتمـال
باﻻيي داده ميشود كه شرور بيفايدهاي رخ داده است«.
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ارزيابي دو پاسخ از جانب راو

بررسي و نقد آخرين ديدگاه ويليام راو در مورد شر گزاف با استفاده از

 .٣تﻼش پيشيني براي رد اشكاﻻتي كه احتماﻻً خداباوران به او خواهند داد.

اين نوع استنتاج ،نوعي مغالطه جاهﻼنه است ...با توجه بـه اينكـه عقـل الهـي،
بينهايت فراتر از عقول ماست ،آيا واقعاً ما ميتوانيم همه امور خيري را كه بـه
خاطر آنها خداوند اجازه وقوع بسياري شـرور وحشـتناك را داده اسـت ،درك
كنيم؟  ...عﻼوه بر اين ما وجود خـدايي را مـيپـذيريم كـه همچـون والـديني
مهربان با بندگان برخورد مي كند و چه بسا فرزند از امـور نيكـي كـه در پـس
رنج هاي وارد به اوست ،مطلع نباشد؛ لذا ممكن است خداونـد اجـازه رخـداد
بسياري از نمونه هايي از رنج انسان يا حيوان را براي تحقق امور خيـر ديگـري
بدهد كه اذهان و عقول ما بهسادگي قادر به درك آنها نيست.

راو در جواب ويكسترا مدعي ميشود ما بايد به صورتي به امور خيـري كـه در پـس
اين همه دردهاي عظيم بر حيوانات و انسانهاي مظلوم واقع ميشـود ،واقـف باشـيم و
حواله كردن آن به ناداني ما صحيح نيست؛ عﻼوه بر آنكه ميتوان متصور بود كـه بـدون
آن همه درد و رنج بچه آهو يا دخترك هم امور مد نظر خداوند محقق ميشـد .وي بـه
١٨٨

تمثيل رفتار خداوند به رفتار والدين در قبال رنج فرزند براي رسيدن به خير بيشـتر نيـز
تعريضي ميزند و ميگويد اوﻻً والدين در دفع درد و رنج از فرزند خود معموﻻً ناتوانند
و لذا به پذيرش آن تن ميدهند؛ حال آنكـه خداونـد در نگـاه خـداباوران ،قـادر مطلـق
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است .ثانياً بهطورمعمول والدين در اين گونه موارد به هر صورت ممكن در صدد اظهـار
محبت آشكار خود به فرزند بر مي آيند تا رنـجِ رسـيده بـه كـودك را همـوار و او را از
لطف خويش مطمئن سازند؛ ولي در مثالهاي شرور گـزاف ،چنـين لطـف آشـكاري از
جانب خداوند ديده نميشود.
پاسخ دومي كه ويليام راو از جانب منتقدان بر برهان قرينهاي خود ميدهـد ،بـر پايـه
توجيهاتي بنا شده كه معتقدان به خداوند براي توجيه اين شرور مطـرح سـاختهانـد .در
اين زمينه وي با برجستهسازي نظر آگوستين قـديس -كه همه شرور موجـود در عـالم را
معطوف به اراده آزاد انساني يا عذاب الهي ميدانست -آن را ناكافي ميدانـد و بـا ارائـه
نظريه »ديدگاه توجيهي اراده آزاد« ) (Free will theodicyاين ديدگاه را بيشتر معطـوف
به برخي -و نه همهگونه -شرور اخﻼقي ميداند و مدعي است »هيچ فرد مسـئولي فكـر

نميكند كه خوبي آزادي و اختيار انسانها آنقدر بزرگ و زياد است كه نياز باشـد هـيچ
اقدامي جهت جلوگيري از برخي سوء استفادههاي آشكار از انتخابهاي اختيـاري -كـه
منجر به رنج و دردهاي عظيم و بدون اسـتحقاق بـر انسـانهـا و حيوانـات مـيشـود-
صورت نگيرد«.

اعتراف راو به ضعف بخشي از استدﻻل
راو در استدﻻل خود از »عدم شناخت خير بـاﻻتر و بيشـتر« در مثـال هـاي زده شـده
نتيجه مي گيرد كه چنين خيرهايي »احتماﻻً« وجود ندارد )لفظ »احتماﻻً« همان چيزي
است كه تقرير راو را متفاوت از ديگران ساخته و به نوعي با ابـراز »امكـان صـحت
باور طرف مقابل« نوعي نگاه همدﻻنه نشان داده است( .با ايـن حـال هـم در مقالـه
اخير و هم در برخي نوشته هاي ديگر ،خـود بـه ضـعف بخـش هـايي از اسـتدﻻل و
شواهد آن و البته امكان پاسخ گويي خداباوران به آن در آينده اعتراف كـرده اسـت؛

١٨٩

براي مثال راو در مقاله »خدا و اذهان ديگر«  -كه سال ها پيش از ايـن مقالـه منتشـر

غيرارادي وجود دارد كه براي خير بيشـتري وجودشـان ضـروري نيسـت« .فـرد
خداباور بايد اين گزاره را رد كند ،اگرچه نميتوان ايـن گـزاره را ضـروري نيـز
دانست .من معتقدم اين گزاره صحيح است؛ ولي بايد اعتراف كنم كـه نمـيدانـم
چگونه صحت آن را ثابت كنم يا به افرادي كه معتقدند اين گزاره ،صادق نيست،
غيرمعقولبودن نظرشان را نشان دهم) ...راو ،١٩٦٩ ،ص ٢٨٤با اندكي تلخيص(.

به نظر مي رسد در اين مقاله راو با ذكر چند مثال در پي آن بوده كه ضـعف »عـدم
امكان نادرست بودن قضيه مذكور«-كه خود بدان معترف است -را برطرف سازد و بـه
بيان ساده تر مثال هايي بياورد كه مخاطب بپذيرد حداقل مـواردي از شـرور گـزاف در
عالم وجود دارد.

بررسي و نقد آخرين ديدگاه ويليام راو در مورد شر گزاف با استفاده از

]گزاره زير را در نظر بگيريد[ »مـواردي از دردهـاي انسـاني شـديد ،طـوﻻني و
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شده -مي نويسد) :با ت لخيص جزئي(

بررسي پاسخهاي دادهشده از طرف فيلسوفان غربي
ازآنجاكه برهان قرينه اي شر در طول زمان شكل گرفتـه و تكميـل شـده اسـت ،برخـي
فيلسوفان غربي در اين مسير اشكاﻻت ساختاري و محتوايي بر آن وارد كردهاند .اگرچـه
راو در تقرير جديد اين برهان براي رفع برخي اشكاﻻت گرفتهشده بر تقريرات سـابق را
تﻼش كرده است ،به نظر ميرسد همچنان برخي از آنهـا بـه قـوت خـود بـاقي اسـت.
بهطوركلي دو اشكال اصلي صاحبنظران غربي به تقرير راو از برهان شر عبارتاند از:
الف( لغزش معرفتشناختي :بنا بر نظر راو اگر خداوند در مثالهـاي شـرور گـزاف،
دليلي داشته كه نمي توانسته بدون وجود اين شرور ،به خيرهاي برتر و باﻻتر برسد ،بايد
اين دليل را ما بفهميم .به باور ريشنباخ ،ويكسترا و لويز )زركنده ،١٣٩٤ ،ص (١٦٨-١٦٥اين
مسئله لغزش معرفتشناختي است؛ چراكـه عـدم درك آن دليـل ،شـاهدي بـر نبـود آن
نيست .بنا بر باور خداباوران نميتـوان انتظـار داشـت انسـانهـا از همـه خيرهـايي كـه
١٩٠

خداوند عالم ،قادر و خيرخواه مطلق به واسطه آنها مجـوز وقـوع شـرور را داده ،مطلـع
باشند )فينبرگ ،٢٠٠٤ ،ص .(٢٢٤-٢٢٣در اين زمينه پﻼنتينگـا مثال معروفـي مـيزنـد و آن
پشهاي بسيار ريز و خونآشـام بـه نـام »نوسـيومز« ) (No-see-umsاسـت كـه در عـين
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ديدهنشدن با چشم عادي ،نيش زهرآلودي دارد .پﻼنتينگـا معتقد است درسي كه ما از اين
حشره ميگيريم ،آن است كه شما نميتوانيد به صرف عـدم امكـان رؤيـت يـك چيـز،
وجود آن را نفي كنيد و در مورد جاري نيز چنين نتيجهگيري ،عقﻼني نيسـت )پﻼنتينگـا،

 ،٢٠٠٠ص.(٤٦٥
ب( لغزش استنتاجي :راو با آوردن چند مثال ،آنها -و نمونـههـاي مشـابه ديگـر -را
رنجهاي بهظاهر گزاف ميداند -چراكه از نظر او خير برتري كه مجـوز چنـين شـروري
باشد ،وجود ندارد -ولي او در استدﻻل خود چنين برخورد ميكند كـه چنـين شـروري
واقعاً گزاف هستند كه خير ديگري توجيهكننده وجود آنها نيسـت .جهـش از »بـهظـاهر
گزاف« به »حقيقتاً گزاف« به باور لويز لغزشي استنتاجي اسـت )زركنـده ،١٣٩٤ ،ص.(١٦٧
مشابه همين خطا را در عبارتپردازي استدﻻل راو نيز ميتوان ديد؛ چراكـه او »احتمـاﻻً

خدا وجود ندارد« را با عبارت »خدا وجود ندارد« جايگزين كرده است.
در ميان اشكاﻻت صورتگرفته از طرف فيلسوفان غربي بر تقرير راو ،لـويز از مثـالي
نقضي نيز استفاده كرده است نشان دهد مخالفان راو نيز ميتوانند با شيوهاي كامﻼً مشابه
تقرير او از برهان قرينهاي شر ،نتيجهاي مخالف آن مبني بر احتمال بـاﻻي وجـود خـدا
بگيرند .تقرير نقضي لويز چنين است:
 .١نمونههاي بسيار زيادي از تجربهاي قدسي وجود دارد.
 .٢درحاليكه هر يك از نمونههاي تجربه قدسـي ممكـن اسـت وهمـي باشـد،
نامحتمل است كه همة آنها چنين باشند.
 .٣احتمال دارد يكي از نمونههاي تجربه قدسي غيروهمي باشد.
 .٤اگر يكي از نمونههاي تجربه قدسي غيروهمي باشد ،آنگاه خدا وجود دارد.
 پس خدا وجود دارد )همان(.

پاسخهاي حلّي

١٩١

در ميان فيلسوفان غربي ،برخي صاحبنظران بـهطورمسـتقيم -در جـواب ويليـام راو -يـا

 ،١٣٩٣ص (٢٠٥-٢٠٤يا افرادي كه با اعتقادات مـذهبي خـاص -مـثﻼً بـاور مسـيحي -در
*

صدد توجيه شرور بودهاند )ر.ك :اينـواگن ،٢٠٠٦ ،ص ،(١٠٥-١٠٤در ايـن نوشـتار صـرف
**

نظر ميشود

و به شاخصترين نظريات فيلسوفان متأله متأخر ميپردازيم:

* پيتر اينواگن در اين زمينه مينويسد» :خدا نمي تواند همه نوع ترس و وحشت را از جهـان حـذف كنـد؛
چراكه طرح او براي بازيگانگي و اتحاد انسان با خودش باطل ميشود و اگر او مانع برخي ترسها شود،
چطور ميتواند تصميم بگيرد از كدام شر جلوگيري كند؟ خط جداكننده شروري كه بايد پيشگيري شود و
شروري كه وقوع آنها مجاز است ،كجاست؟ نظر من اين است كه هر جا او چنين خطي را ترسيم كند ،اين
جداسازي خودسرانه است ]و جاي حرف و حـديث دارد[« )اينـواگن ،٢٠٠٦ ،ص .(١٠٥-١٠٤عبـارت
»طرح خداوند براي اتحاد انسان با او« نشان از ديد الهيات مسيحي اينواگن دارد.
** البته افرادي همچون هيك و پﻼنتينگا نيز در دايره باور مسيحي خود سخناني ابراز كردهاند؛ ولـي پايـه
تفكري آنها لزوماً باور مذهبي خاص بهطورپيشفرض نيست.
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شرور را منتفي دانستهاند .از نظريات افراد متقدمي همچون آگوسـتين و ايرنـائوس )پترسـون،
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غيرمستقيم ،دﻻيلي براي توجيه شرور در عالم ارائه نمودهاند و به بيان ديگـر گـزافبـودن

الف( جان هيك و نظريه »عدل الهي پرورش روح«:
جان هيك ديدگاه عدل الهي قديس ايرنائوس را به شيوه جديد و كاملتري ارائه كـرده
است .از نظر هيك غايت فعل الهي ،پرورش روح بشري است و ايـن هـدف بـا اختيـار
بشري در كسب فضايل اخﻼقي و در ارتباط با محيط پيرامـوني خـود شـكل مـيگيـرد؛
بنابراين محيطي نياز است كه دو مؤلفه را داشته باشد :يكي جامعهاي متشكل از فـاعﻼن
اخﻼقي مختار كه با يكديگر در تعاملاند و دوم طبيعتي نظاممند كه بـر اعيـان خـارجي
حاكم است و مستقل از اراده بشري عمل ميكند .با اين اوصاف و بـا توجـه بـه هـدف
غايي خداوند ،بروز شر و رنج امري اجتناب ناپذير است؛ چون دخالت الهي در هر يـك
از دو مورد ذكرشده ،مخالف هدف غايي الهي در پـرورش بشـر اسـت .بـهطورخﻼصـه
نظريه هيك تركيبي از چند نظريه عدل الهي مبتني بر اختيار ،قـانون طبيعـي و نيـز ايـده
پرورش روح است )پترسون ،١٣٩٣ ،ص.(٢٠٦-٢٠٥
به نظر نگارنده ،ديدگاه هيك عليرغم نقصها و اشـكاﻻتي كـه بـر آن گرفتـه شـده
١٩٢

)براي مثال ،ر.ك :خليلي ،١٣٩١ ،ص ،(٤٥-٢٣ميتواند با كمي توسـعه و اصـﻼح ،نقـايص
خود را برطرف كرده ،نظريهاي باشد كه به غالب شرور ،پاسخ ميدهد.
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ب( سوئين برن و تقرير خاص او از »نظريه عدل الهي مبتني بر اختيار« :نظريه عـدل
الهي مبتني بر اختيار ،تقريرهاي مختلفي دارد كه بـا وجـود تشـابه در اصـل پـذيرش
اختيار به عنوان توجيه كننده شرور -حداقل در مورد شرور اخﻼقـي-تفـاوتهـايي در
شيوه تقرير و دﻻيل پشتيبان آن دارند .از جمله شاخصترين تقريرات از ايـن نظريـه،
ديدگاه ريچارد سوئين برن در اين مورد است .وي دو دليل بر اين نظريه اقامـه مـي كنـد
)يزداني ،١٣٩٢ ،ص:(١٣-١٠
 .١استدﻻل مبتني بر خيرهاي برتر براي تبيين شرور طبيعي :مطابق اين استدﻻل،
شرور طبيعي فرصتهايي ارزشـمند را بـراي انـواع پاسـخ هـاي عـاطفي و
اختياري فراهم مي سازد .در اين ديدگاه خيرِ اهم عبارت از پاسخ عـاطفي و
اختياري به رنج و دردهاي ديگران است كه تنها با وجود شـرور و رنـج در
جهان امكانپذير است.

 .٢استدﻻل مبتني بر ضرورت علم و معرفت :طبق اين ديدگاه ،وجود شرور در
عالم براي كسب معرفتي كه ﻻزمه اختيار واقعي آدمي است ،ضروري است؛
به اين معنا كه بايد شرور و رنجهايي در عالم باشد تا انسانها با مواجهه بـا
آن ،قوانين ﻻزم براي پيشبيني و مقابله با اين شرور كسب كنند .اين شـرور
بايد به طورمعمول و براي افراد و در اوضـاع مختلـف رخ دهـد و درنتيجـه
قوانين طبيعي و جبري حيات پيراموني ،الزامي است.

اشكاﻻت متعددي به اين دو استدﻻل سوئينبرن وارد شده كه از جمله مهمترين آنهـا،
نقد راو و نيز فيليپس بر اين شيوه استدﻻلي است .به نظـر مـيرسـد گرچـه دو اسـتدﻻل
سوئينبـرن ميتواند به عنوان شاهد و توجيـهگـر ضـمني برخـي شـرور مفيـد باشـد ،در
پاسخدهي به تمامي انواع رنج و شر ،به صورت كنوني ايرادهاي قابل توجهي دارد.
ج( رد امكان جلوگيري خداوند از وقوع شرور بدون تغيير در عالم آفرينش :بعضـي
ديگر از محققان غربي به قطعهاي از استدﻻل راو ايراد ميگيرند كـه دخالـت خداونـد را
در برخي از اين شرورِ گزاف ،ممكن ميشـمارد و آن را بـا نظـم موجـود در عـالم )در

١٩٣

شرور طبيعي( و اختيار آدمي )در شرور اخﻼقي( متضاد نميبيند .از نظـر ايـن محققـان

جهاني ،عمﻼً هم نظام جهان كنوني را دگرگـون خواهـد سـاخت و هـم بايـد اختيـار و
آزادي حقيقي آدمي سلب گردد .ديويد باسينگر در اين رابطه چنين مينويسد:
 ...همانطوركه بسياري اشاره كردهاند ،به نظر ميرسد اين امر بسـيار مشـكوك
است كه خداوند بتواند بهطورپيوسته قوانين طبيعي -و البتـه روانشـناختي -را
در سطح گستردهاي دور بزند يا تغيير دهد ،بدون اينكه اعتقاد ما به قوانين قابل
پيشبيني ]كنوني[ آسيبي ببيند] .به همين ترتيب[ اگر ما ديگر نتوانيم ]به دليـل
دخالت مستقيم خدا[ اطمينان حاصل كنيم كه عواقب معمول در پـي اقـدامات
افراد محقق ميشود ،آيا ميتوانيم مفهوم معناداري از »انتخـاب آزاد« انسـاني را
حفظ كنيم؟ ...مفهوم »انتخاب انجام كـار  «Xبـهطورتفكيـكناپـذير بـا مفهـوم
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موجه جلوه نمايد ،ولي چنين امري با توجه به حجم گسترده چنين شروري در مقيـاس

بررسي و نقد آخرين ديدگاه ويليام راو در مورد شر گزاف با استفاده از

شايد در نگاه كوچك و محدود ما ،ورود مسـتقيم خداونـد در برخـي وقـايع ،ممكـن و

عبارت »تمايل به ايجاد يك حالت از امور به جاي ديگري« گره خورده اسـت.
بر اين اساس اگر يك فرد انتظار معقولي نداشته باشد كه با انجام كـار  ،Aيـك
حالت از امور به جاي ديگري محقق شده است ،نميتوان در مورد او گفت كه
توانايي شـناخت معنـاي قابـل قبـولي از »انتخـاب« در رابطـه بـا كـار  Aدارد
)باسينگر ،١٩٩٢ ،ص.(١٤٧

پاسخ فيلسوفان اسﻼمي به مسئله شر
معمول نويسندگان و فيلسوفان اسﻼمي -به ويژه صاحبنظـران عقـلگرايـي از شـيعه و
معتزله -در بحثهاي مرتبط با عدل الهي در مقام پاسخ به مسئله شرور برآمدهاند .روش
پاسخ دهي ايشان نيز اغلب با توصيف مفهومي و مصداقي شر آغاز شده و پس از آن بـا
ارائه راه حلهاي حلي و نقضي پي گرفته مي شود .ازآنجاكه شناخت كلي راه حـلهـاي
١٩٤

ارائهشده توسط علماي اسﻼمي در طرح كلي پاسخ -كه به نظر ما از تركيـب همـه ايـن
موارد ساخته ميشود -اهميت دارد ،بهاختصار به اين پاسخها اشاره شده و كـاربرد آنهـا
در مواجهه با شبهات جديد مورد بررسي قرار ميگيرد:
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الف( نيستانگاري شر :در اين نگـاه -كـه شـايد منشـأ آن تعريـف اوليـه شـرور از
نظرگاه فلسفي باشد -شر امري عدمي فرض شده و لذا خالقي براي آن مفروض نيسـت
و خداوند را -كه خالق وجودات است -نميتوان علت بديها دانست .دﻻيلي همچـون
بداهت ،مساوقت خير با وجود و شر با عدم و نيز سنخيت بـر ايـن ديـدگاه ذكـر شـده
است )محمدرضايي ،١٣٨٤ ،ص /٢٩اكبرزاده ،١٣٨٣ ،ص .(٥٩-٥٨اگرچه شـايد بتـوان ايـن
دليل را با شواهد و قرائن فلسفي به اثبات رساند ،به نظر مـيرسـد در پاسـخگـويي بـه
اشكاﻻت جديد وارد بر مسئله شر ناكـافي باشـد؛ چراكـه در شـيوههـاي جديـد طـرح
موضوع شر ،معموﻻً مواردي از شرور مورد بحث و اشكال قرار مـيگيـرد كـه شـربودن
آنها مشهود و مفروض است و مخاطـبِ شـبهه ،شـكي در وقـوع آنهـا نـدارد؛ بنـابراين
نميتوان با اين استدﻻل كه »اين شرور اموري عدمي هستند و قابل اسـتناد بـه خداونـد

نيستند« ذهن عموم مخاطباني را كه با امور فلسفي ناآشنا هستند ،اقناع نمود.
ب( لزوم جامع نگري در بحث شر :دليل دوم بر ايـن مبنـا متكـي اسـت كـه نگـاه
شرانگارانه انسان نسبت به امور و اشياي ديگر ناشي از شر ذاتي آنها نيست ،بلكـه بـه
دليل جزئي نگري و عدم لحاظ همه اثرات و نتايج آن امور مي باشد؛ براي نمونه گاهي
انسان اموري را شر مي پندارد و مكروه مي دارد؛ حال آنكه حقيقت يا نتيجـه آن بـراي
وي مفيد بوده است .در جهان بيروني نيز گاهي امور ب ظاهر شر تأثير مثبتي بر روند
كلي جهان داشته اند كه گذشت زمان و رشد علم ،پرده از خيرات گسترده آنها برداشته
است .قرآن كريم نيز به چنين نگاه جزئينگرانه و جاهﻼنه نسبت به بديها و خوبيها
اشاره نموده است )بقره /٢١٦ :نسـاء .(١٩ :مشـكل ايـن دليـل در مسـائل جديـد شـر،
پسيني بودن آن است؛ يعني ايمان به وجود چنين خيري بايد در فرد وجود داشته باشد
تا در مواجهه با شرور آن را به كار گيرد ،وگرنه موكول كردن مستشكل به خيـري كـه
براي او مشهود نيست ،وي را قانع نمي كند .در عين حال لزوم جامع نگري در مواجهه
با حوادث جهان خارج ،به عنوان دليل متمم -و نـه كامـل -در پاسـخ بـه بسـياري از

١٩٥

شرور مي تواند به كار رود.

و نسبت به موجود ديگري شر محسوب شود )ابنسينا ،١٤٠٤ ،ص .(٤١٩بنابراين هر يك
از شرور در وجود في نفسه و لنفسه خود -كـه وجـود حقيقـي و واقعـي اسـت -خيـر
است؛ اگرچه در وجود اعتباري و اضـافي نسـبت بـه ديگـران شـر مفـروض مـيشـود
)مطهري ،١٣٩١ ،ص .(١٣٣-١٣٢عﻼمه طباطبايي دراينباره مينويسد:
بايد دانست تمامى اشيايى كه متعلق خلق و ايجاد قرار گرفته و يا ممكن است
قرار بگيرد ،وجود نفسىشان )وجودشان بدون اينكه اضـافه بـه چيـزى داشـته
باشد( خير است؛ بهطورىكه اگر به فرض محال فرض كنـيم شـرى از شـرور،
متعلق خلقت و ايجاد قرار گرفته و موجود شود ،پس از موجودشدنش حـالش
حال ساير موجودات خواهد بود؛ يعنى ديگر اثرى از شر و قبح در آن نخواهد
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كه از طرف خداوند به او افاضه شده ،شر نيست ،بلكه ممكن است در ارتباط با ديگران

بررسي و نقد آخرين ديدگاه ويليام راو در مورد شر گزاف با استفاده از

ج( نسبي بودن شرور :مطابق اين دليل ،هيچ موجود شري نسبت به خـود و وجـودي

بود ،مگر اينكه وجودش اضافه و ارتباط به چيز ديگرى داشته باشـد و در اثـر
اين ارتباط ،نظامى از نظامهاى عادﻻنه عالم وجود را فاسد و مختل سازد و يـا
باعث شود عدهاى ديگر از موجودات از خير و سعادت خـود محـروم شـوند.
اينجاست كه شرهايى در عالم پديد مىآيد )طباطبايي ،١٣٧٤ ،ج ،٨ص.(٤٤-٤٣

البته اين دليل به صورت ديگري نيز قابل بيان است كه در ضمن آن سعي مـيشـود
خوبيها و بديهاي يك امر باهم ديده شود و ثابت شـود وجـود برخـي شـرور -مـثﻼً
حيوانات وحشي -گرچه نسبت به برخي موجودات ديگر مطلوب تلقي نميشود ،بـراي
وجودات ديگري خير است .اين دليل افزون بر اينكه در شكل اولـش نيازمنـد مقـدمات
فلسفي بوده و ذهن عمومي نسبت به آن فاصله دارد ،در شكل دوم نيز نسـبت بـه همـه
شرور پاسخگو نيست؛ لذا راه حل جامعي به نظر نميرسد.
د( لحاظ شرور به عنوان جزئي از جهان مادي :در اين نگاه ،شـرور از لـوازم جهـان
مادي شمرده مي شود كه بدون وجود آنها ،جهان به صورت كنوني قابـل تحقـق نيسـت.
١٩٦

در اين زمينه بوعلي سينا در الهيات شفا مينويسد:
اگر بگويند كه چرا خداوند مانع شرّ در عالم نشد تا جهـاني كـه خيـر محـض
است متحقق شود ،در پاسخ بايد گفت :اگر عالم مادي كه تﻼزم اجتنابناپـذير
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با شرور دارد ،به گونهاي خلق ميشد كه در آن شرّي متحقق نبود ،ديگر مـادي
نبود »چراكه شرور از لوازم عالم ماده است ،بلكه[ عالم ديگري بـود كـه خيـر
محض است و ]اگر بگويند چه اشكالي در خلق جهاني با خير محض هست و
چرا خداوند جهاني اينچنيني را خلق نكرده ،در جـواب مـيگـوييم[ خداونـد
چنين جهاني را پيش از ايـن خلـق كـرده اسـت ]و آن جهـان آخـرت اسـت[
)ابنسينا ،١٤٠٤ ،ص.(٤٢١

البته شايد پس از طرح اين موضوع ،سؤال شود كـه چـرا چنـين جهـاني -بـا ﻻزمـه
اينگونه شرور -خلق شده است؟ در پاسخ اين پرسش بـا اسـتفاده از دليـل بعـد )نظـام
احسن( بايد گفت با توجه به خيرخواهي خداوند ،نظام كنوني خير اهمي داشـته كـه بـا
فرض وجود شرور ،خلق جهان ﻻزم و ضروري بوده است .به بيان فلسـفي در آفـرينش

اين جهان خير كثيري وجود داشته كه براي رفع شرور مي بايسـت آن خيـرِ كثيـر تـرك
شود؛ حال آنكه ترك خير كثير براي رفع شر مغلوب ،ترجيح مرجوح به راجـح و باطـل
است ...» :ﻷن تركه ﻷجل شره القليل ،ترك الخير الكثير و ترك الخير الكثيـر ،شـر كثيـر
فلم يجز تركه فيجب إيجاده عن فاعل الخيرات و مبدإ الكماﻻت« )صدرالمتألهين،١٩٨١ ،
*

ج ،٧ص .(٦٩البته به نظر ميرسد اين پاسخ نيز پسـيني اسـت و اعتقـاد بـه خداونـد و
صفات او براي قبول چنين پاسخي ﻻزم است.
هـ( نظام احسن :اين دليل كه ممكن است يكسان با دليل قبلي يا مكمل آن فـرض
شود ،بدين صورت بيان مي گردد كه نظام كنوني ،نظامي احسن است؛ يعني كاملترين
وجه و صورتي است كه امكان خلق آن بوده است .با ايـن فـرض بـراي رسـيدن بـه
اهداف واﻻي خلقت ،چاره اي جز ايجاد برخي شرور نبوده است .با اين وجـود نظـام
كنوني ،داراي بيشترين كمال و خير ممكن و كمترين حد نقايص و شرور است و اگر
به شكلي نيكوتر امكان تحقق داشت ،حتماً بدان صورت خلق مي شد .به بـاور برخـي
صاحب نظران پذيرش نظام احسن از دو طريق پيشيني و پسين -و بـه بيـان ديگـر بـا

١٩٧

براهين لمي و اني -قابل اثبـات اسـت )صـادق زاده ،١٣٨٩ ،ص(٤٨-٤٧؛ ولـي بـه نظـر

نابساماني ها ،از پذيرش احسن بودن نظام كنوني سر باز مـيزننـد و پـس از آن گـامي
بلندتر برداشته و صفات و حتي وجود خداوند را به چالش مي كشند؛ بـه بيـان ديگـر
ايشان اصل مشكل را در احسن بودن اين جهان درنتيجه استناد به چنين دليلي را براي
اثبات آن ،مصادره به مطلوب ميدانند.
و( منوطبودن اختيار و آزادي انسان به وجود شر :ايـن دليـل -كـه بـر خـﻼف ادلـه
* برخي صاحب نظران در اين زمينه استدﻻل ديگري مطرح كردهاند و با طرح اينكه خلق جهان تنها يكي از
صورتهاي پنجگانه -شر محض ،خير محض ،خير و شر باهم ولي يكي غالب بر ديگري يا مسـاوي بـا
هم -را مطرح ساختهاند و در اين ميان با توجه به حكمت الهي تنها امكان خلق جهان با خير محض يـا
خير غالب را پذيرفتهاند )ر.ك :جوادي آملي ،١٣٩٣ ،ص (٤١٥-٤١٤واضح است كه در اين استدﻻل نيز
حكمت الهي به صورت پيشيني پذيرفته شده است.
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بيشتر مطرح كنندگان مسئله شر ،با وجود آشنايي با اين برهان ،بـا تأكيـد بـر شـرور و
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ميرسد بدون پذيرش پيشزمينههاي اعتقادي ،نميتوان به آن استناد نمـود؛ چنـان كـه

ديگر ،بيشتر در مورد شرور اخﻼقي طرح ميشود -بر اين مبنا استوار اسـت كـه بنـا بـر
خواست و خلق الهي ،انسـان در ميـان مخلوقـات ممتـاز بـوده و داراي اراده ،اختيـار و
آزادي است و در انتخاب كارهاي نيك يا بد مختار است .ﻻزمـه اختيـار بشـري ،امكـان
وقوع هرگونه خير و شر از اوست و مانعشدن خداوند از وقوع شرور توسط انسـان ،در
تضاد با اختيار اوست .حال سؤال اينجاسـت كـه آيـا اختيـار و آزادي انسـان جايگـاهي
آنچنان واﻻ داشته كه به رغم وقوع شرور عظـيم اخﻼقـي توسـط بشـر ،بـازهم ارزشـي
فراگير و توجيه پذير داشته باشد؟ اختيـار انسـان از نظرگـاه فيلسـوفان خـداباور ،كمـال
بيهمانند و وجه تمايز انسـان از سـاير موجـودات اسـت و ارزشـي فـوق العـاده دارد.
هرگونه دخالت مستقيم الهي و منع شرور اخﻼقي ،سلب اين اختيار اسـت و عـﻼوه بـر
آنكه دامنه اين دخالت مشخص نيست و هرگونه خطكشي و مرزبندي -ميـان مـواردي
كه خداوند مانع انسان در عمل شرورانه بشـود يـا او را آزاد بگـذارد -باعـث چرايـي و
ابهام ميگردد ]كه چرا اين دامنه محدودتر يا گستردهتر درنظر گرفته نشده[ ،دامنه اختيار
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انسان را محدود نموده و او عمﻼ آزاد نيست .اين دليل جايگاهي مهم در پاسخ به شرور
دارد ،اگرچه بايد در سامانه اعتقادي ديني ارائـهدهنـدگان ايـن اسـتدﻻل ،اختيـاريبـودن
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اعمال انساني پذيرفته شده باشد.
بايد توجه داشت برخي محققان به دﻻيل ديگري همچـون جهـل انسـان نسـبت بـه
آفريدههاي الهي و حقيقت آفرينش )محمدرضايي ،١٣٨٤ ،ص ،(٣٢رجوع شر بـه نقصـان
در قابليت قابل و نه فاعليت فاعل و خلقِ خالق )مطهري ،(١٤٠ ،١٣٩١ ،تفكيك ناپـذيري
شرور از خيرات در جهان )طباطبائي ،١٣٦٢ ،ص ،(٣١٢تأثيرگذاري شـرور بـر بيـداري و
رشد معنوي انسان )مطهري ،١٣٩١ ،صص ١٤٩و  ،(١٥٦تفاوتدهي ميان دو حـوزه ذات و
فعل و اطﻼق صفات نامحدود -همچون علم و قدرت و خيرخواهي -بـه حـوزه ذات و
كرانه مندي و محدوديت آن در حوزه افعال به سبب قابليت محدود موجودات )سـلطاني

رنـاني ،١٣٨٥ ،ص (١٠٥و موارد جزئي ديگر اشاره كردهاند كه از ذكر تفصـيلي آن مـوارد
صرف نظر شده است.

بررسي پاسخهاي دادهشده و ارائه ديدگاه مختار
مجموعه پاسخهاي فيلسوفان مسلمان به مسئله شر از ارزش واﻻيي برخـوردار اسـت و
در اطمينان و توجيه معقوﻻنـه خـداباوران بـر درسـتي سـامانه اعتقـادي خـود سـودمند
ميباشد؛ ولي به دليل گذشت زمان و عدم بهروزشدن با توجه به شيوههاي جديد طـرح
مسئله شر در جهان غرب ،از زبان هموار و قانعكننده -بهويژه براي مخاطب غيرمؤمن يا
خداناباور -برخوردار نيست .از سوي ديگر برخي پاسخهاي صاحب نظران غربي در اين
موضوع ،به علت عدم جامعيت ،ناهمخواني با اعتقادات مرسوم خداپرستان يـا اتكـا بـر
باور مذهبي خاص ،طرح مناسبي را براي پاسخگويي در اين موضـوع فـراهم نمـيكنـد.
اينها همه در حالي است كه راو براي ارائـه شـواهد و مسـتندات جديـدتري بـر برهـان
قرينهاي شر تﻼش ميكند كه در پاسخهاي پيشين لحاظ نشده است.
به نظر ميرسد در دو گام ميتوان به برهان شر -بهطورعـام -و خـوانش راو از آن-
به صورت خاص -پاسخ داد .ابتدا بايد احتمالي بودن مقدمه دوم را پررنگ نمود؛ به بيان
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ديگر روشن كنيم كه مستشكل نتوانسته است وجود شرور گزاف را اثبات كنـد و بـدين

ارائهكنندگان نظريه -از جمله راو -احتمال مشخصشدن دليل موجهي بر اين شـرور در
آينده ميرود و هيچ كس نتوانسته است بهطـوريقيني وجـود شـرور كـامﻼً گـزاف را در
جهان اثبات كند .خﻼصه آنكه بهراحتي ميتوان به مقدمه )بعضي شرور ناموجهاند( ايراد
گرفت كه با اين مثالها ،علم و يقين به وجود شرور گزاف حاصل نميشود و درنتيجـه
برهاني از اين مقدمات شكل نميگيرد.
در گام دوم مي بايست دﻻيلي كنار هم گذاشته شود كه بتواند همـه نـوع شـرور -از
جمله شرور مورد مثال راو -را پاسخ گويد .به نظر نگارنده اين سطور ،عليرغم صـحت
مجموع دﻻيل و شواهد خداباوران مسلمان و غربي براي توجيه شرور ،هر يـك از آنهـا
پاسخگوي بخشي از شرورند و براي حل مسئله بايد به صورت مجمـوعي و تركيبـي از
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شرور پيراموني جهت اثبات وجود چنين شروري كافي نيست؛ چراكه حتي بنا بر اظهـار
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ترتيب ما به وجود شرور ناموجه علم و يقين نداريم؛ به بيان ديگـر ذكـر چنـد مثـال از

آنها سود جست؛ مثﻼً دليل اختيار و تربيـت انسـاني بيشـتر در پاسـخگـويي بـه شـرور
اخﻼقي كاربرد دارند و از دﻻيلي همچـون جـامعنگـري ،نسـبيبـودن يـا ﻻزمـه جهـان
ماديبودن شرور ميتوان در مقام پاسخگويي براي شـرور طبيعـي اسـتفاده نمـود؛ البتـه
ظاهراً دﻻيل مهمي همچون نظام احسن يا نگاه نيستانگارانه به شر در مواجهه با شـكل
جديد مسئله شر كاربردي نداشته باشد ،مگر آنكه پيشزمينههـاي اعتقـادي آن را طـرف
مقابل به صورت اصل پيشيني بپذيرد .به نظر ميرسد در مواجهه با روش شـاهدمحور و
قرينهاي كه با ذكر شـواهدي از شـرور سـعي در نـامعقول نشـاندادن سـامانه اعتقـادي
خداباوران دارد ،ميبايست دو جنبه پررنگ شود :نخست آنكه اثبـات شـود خـداباوران
دﻻيلي عقﻼني و يقيني بر ادعاي خود مبني بر وجود خداونـد و صـفات بـيمنتهـاي او
دارند و لذا دﻻيلي ظني -كه طرفداران ايـن برهـان همچـون راو نيـز بـر ظنـيبـودن آن
معترفاند -نميتواند بر آن دﻻيل يقيني فائق آيد.
جنبه دوم آن است كه نقطه ثقل استدﻻل ايشان بهطورخـاص باطـل شـود .در اينجـا
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*

مناسب است جهت تقريب به اذهان از مثالي بهره گرفته شود تا اشكال اصـلي برهـان
قرينهاي شر مشخص گردد .فرض كنيم منجمي كه بـر يـك سـياره دورافتـاده پـژوهش
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ميكند ،با سالها رصد مدعي شود » :Aمن موجودي در اين سياره نميبينم« و لذا نتيجه
بگيرد » :Bهيچ موجودي در اين سياره نيست« .به نظـر مـيرسـد در ايـن نتيجـهگيـري
مغلطهاي مهم رخ داده است؛ چراكه عبارت دوم ) (Bتركيبي است از دو گزاره » :Cهـيچ
موجود مرئي در سياره نيست« و » :Dهيچ موجود نامرئي ]و غيرقابل رصد بـا ابزارهـاي
موجود[ در سياره نيست« .بديهي است كه منجم تنها ميتواند گـزاره  Cرا در تحقيقـات
خود نتيجه بگيرد و لذا نتيجه كلي  Bصحيح نبوده و صرفاً احتمالي است .در مورد مثال
ما نيز چنين است؛ چراكه به فرض اگر هم خداباوران نتوانند هيچ دليل موجهي در مورد
مثالهاي شر گزاف ارائه كنند و ناموجهبودن آن نمونهها مسلم فرض شود ،تنها يك گام
از استدﻻل برداشته شده و آن »ناموجهبودن مواردي از شرور با توجه به ابزارهـا و درك
* ايده مثالي از عبارات دكتر محمود مرواريد اخذ شده ،ولي به صورتي متفاوت تغيير يافتـه و ارائـه
شده است.

ماست« -كه معادل گزاره  Cاست -ولي براي اثبات كامل استدﻻل تنافي شرور با وجود
خداوند ،گام ديگري هم نياز است و آن ،اثبات اين جمله اسـت كـه »درك مـا كـامﻼً و
يقيناً توانسته همه علل موجه براي تحقق شرور در عالم را احصا كند« -و به بيان ديگـر
هيچ دليل ديگري كه ممكن است درك ما از فهم آن عاجز باشـد ،بـراي توجيـه شـرور
نيست= معادل گزاره  -Dتا بهطوركامل ثابت شود »هـيچ تـوجيهي بـراي تحقـق شـرور
توسط خداوند وجود ندارد« .واضح است صاحبنظراني همچون راو نميتواننـد گـزاره
دوم را اثبات كنند و لذا نتيجهگيري نهايي ايشان يقيني نبوده و صرفاً احتمالي است.
درمجموع استدﻻل راو نمي تواند باور خداباوران بر وجود خداوند را نامعقوﻻنـه
قلمداد كند و ايشان را در پذيرش نظام خدامحور -با استناد به شرور گزاف -تخطئه
نمايد؛ چراكه درنهايت فرد خداباور با توجه به دﻻيل يقيني خود بر وجود خداوند،
در مواجهه با شرور به ظاهر گزاف ،آن را موكول به خواست و علم الهـي و تحـت
نظام هدفمند تلقي مي كند و به جـاي انكـار خداونـد و صـفات او ،دانـش خـود را
خطاكار ميخواند.

اثبات عدم همخواني اعتقادات خداباوران با حداقل برخي از شرور موجود در جهان
واقع و درنتيجه نامعقوﻻنهبودن خداباوري بر آمده است .فيلسوفان مسلمان از سويي
و صاحب نظران غربي از سوي ديگر پاسخ هايي به مسئله شر داده اند كه از اين ميان
دﻻيل محققان غربي ،پاسخي مستقيم و متناظرتر به روش استدﻻلي راو بـوده؛ حـال
آنكه استنادات علماي مسلمان وجوه كامل تري را براي پاسخ مهيا نموده اسـت .بـه
نظر مي رسد براي پاسخ به برهان شـر و خـوانش راو از آن ،بايـد از مجموعـهاي از
دﻻيل و دفاعيه ها بهره برد كه از جمله آنها اختيار انسان ،ساختار مادي جهان ،نظـام
احسن و ...مي باشد.
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راو با طرح صورت جديدي از مسئله شر با عنوان » برهان قرينـه اي شـر« ،در صـدد
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نتيجهگيري
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منابع و مآخذ
* قرآن كريم.

 .١ابنسينا ،ابوعلي حسين بن عبداﷲ؛ الشفاء -اﻻلهيات؛ قـم :مكتبة آيةاﷲ المرعشى،
١٤٠٤ق.

 .٢اكبرزاده ،حوران؛ »مسئله شر از نظر جي .ال .مكي و فﻼسفه اسﻼمي« ،حكمـت

سينوي؛ ش ،٢٥-٢٤بهار و تابستان .١٣٨٣
 .٣بخشيزاده ،اميرمهدي؛ »گزارشي انتقادي از ديدگاه ويليـام راو در بـاب مسـئله
قرينه اي شر« ،سفينه؛ ش ،٥٥تابستان  ،١٣٩٦ص.١٤٩-٩٤
 .٤پترسون ،مايكل و ديگران؛ عقل و اعتقاد ديني؛ ترجمه ابراهيم سلطاني و احمـد
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نراقي؛ چ ،٨تهران :انتشارات طرح نو.١٣٩٣ ،
 .٥جوادي آملي ،عبداﷲ؛ توحيد در قرآن؛ چ ،٧قم :انتشارات اسراء.١٣٩٣ ،
 .٦خليلي ،اكرم؛ »نقد ديويسها بر تئوديسه پرورش روح جان هيك« ،جسـتارهاي
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فلسفي؛ ش ،٢٢پاييز و زمستان .١٣٩١
 .٧زركنده ،بتول و اميرعباس عليزماني؛ »سـير تحـول آراي ويليـام لئونـارد راو در
باب شر بيوجه و مﻼحظاتي انتقادي بـر آن« ،فلسـفه و كـﻼم اسـﻼمي؛ س،٤٨
ش ،٢پاييز و زمستان .١٣٩٤
 .٨سلطاني رناني ،محمد؛ بررسي مسئله شر از ديدگاه قـرآن و كـﻼم؛ پايـان نامـه
كارشناسي ارشد دانشگاه قم.١٣٨٥ ،
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