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  *نیتس الیب ۀشیدر اند شرّ ۀ مسألیبررس

  

  **ي فتح طاهریعل

  

  چکیده

 از آنها و به عبارت یص جهان موجود و درد و رنج ناشیو نقاها   ی کاست ةمشاهد

 آنـان . ان را مـشغول داشـته اسـت       یـ  آدم  ذهن همۀ  ،ر عالم دگر وجود شرور    ید

اعتقـاد بـه    توان آنها را با  میست و چگونهیخواهند بدانند که مبدأ شرور چ   می

ن صنع ممکن یر محض است و صنع او بهتری که عالم و قادر مطلق و خ      ییخدا

 از ،ومیـ که بـه اعتقـاد ه  هایی   با طرح پرسشنیتس  الیب. سازگار دانست ،  است

هـاي    کوشد تا پاسـخ    اند می   جواب مانده   بی کور مطرح بوده و همچنان    ین اپ زما

ن یـی گوناگون به تب  هاي    وهیبه ش ،  رش سه نوع شر   ی با پذ  يو. دا کند ی پ یمناسب

شود   میمی به سه دسته تقس  نیتس  الیبهاي    ن مقاله پاسخ  یدر ا  .پردازد  می آنها

 بـر  یاو را مبتنـ هـاي   اسـخ  پاگر چـه معمـوالٌ  . ردیگ  می قراریمورد بررس ک  یو هر   

د یو شـا  ،  هـا   از پاسـخ   یکـ یکـه   ایـم     نجا نشان داده  ی در ا  اند،  ن دانسته یسنت آگوست 

  . استنیتس الیب خود ۀعیالطب مابعدی بر مبانیمبتن، آنهاترین  قیعم

، ممکــن، یاخالقــ شــرّ، یکــیزیف شــرّ، یکیزیمتــاف شــرّ :يدیــکل ياهــ هواژ

  .الجمع ممکن

  

                                                
  11/3/89:  تأیید نهایی4/7/88:  تاریخ وصول-*

المللی امام خمینی دانشگاه بیناستادیار گروه فلسفه -**
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  مقدمه 

ا یـ لـسوف   ی اسـت و کمتـر ف      ی و کالمـ   یز مسائل مهم و کهن فلـسف       ا یکی شرّ   مسأله

ن یـ وم ا یـ بـه نظـر ه    .  نپرداخته باشـد   مسألهن  ی به ا  یافت که به نوع   یتوان    می  را یمتکلم

هـاي   سـش پر« .پاسخ مانده است  بیونان باستان تاکنون مطرح بوده و همچنان   ی از   مسأله

 توانـد؟   نمـی شود اما شرّ خواهد مانع  می ا خداوند یآ. اند  پاسخ مانده   بی کنونتا کوریکهن اپ 

 شـرّ  يخواهد جلو  نمیین کار است ولیا او قادر به ا یآ. ن صورت ناتوان و عاجز است     یدر ا 

 شـرّ   خواهد که مانع    می تواند و هم    می نکه او هم  یا ا ی. ر و بدخواه است   یپس شر  رد؟یرا بگ 

,Hume (»شود؟ ی میاز کجا ناش شرّ ن صورتیدر ا .شود 2007, 74(.    

 را  یتنها ذهن گـروه خاصـ      که   ی و کالم  ی از مسائل فلسف   ياری برخالف بس  مسألهن  یا

هـا    ی کاست ةمشاهد. بوده است ها     انسان ۀهمواره مورد توجه هم    اند  به خود مشغول داشته   

 ک کـالم شـرور موجـود در عـالم         ی و در     از آنها  یناش  جهان موجود و درد و رنج      صیو نقا 

و در اشـعار   مورد اعتراض واقـع شـده   د معطوف داشته و بعضاًان را به خو ی آدم ۀذهن هم 

  :گوید  میامیخ . استشدهمنعکس نیز شاعران 

  ؟از بهر چه افکندش اندر کم و کاست         ع آراستیب طبای ترکچودارنده   

  ؟ب کراستین صور عیامد ایک نیور ن      شکستن از بهر چه بود ک آمدی گر ن 

  )108، 1373خیام (

  انیمن فلک را زی من ایبرداشتم         زدانی چون ير بر فلکم دست بدگ   

   آسانيدیزاده به کام دل رسکآ            ی ساختمچنان دگر ی نو فلکوز    

  )155همان، (

بـا نگـاه    شـرّ  ۀمـسأل کـرد معاصـران بـه    یم که رویابی  میخ تفکری تاری اجمالیبا بررس 

.J.L( یمکـ .ال.ی مانند ج،سندگانی نوی برخه معاصردر دور .ان متفاوت استینیشیپ Mackie(، 

 الحاد و انکـار وجـود خداونـد اقامـه     ي برایاستدالل،  شرمسألۀتا با تمسک به اند    دهیکوش

 یث منطق یاز ح » شر وجود دارد  «و  » خداوند وجود دارد  «هاي   هگزار آنان ةدیبه عق . کنند

خـدا   «ة پـس گـزار  ،صـادق اسـت  » وجود داردشر  «ةو چون گزار   گرندیکدیدر تعارض با    

ـ از ا انـد     خواسـته ها    نیا .تواند صادق باشد    نمی »وجود دارد  ن رهگـذر نـشان دهنـد کـه         ی

 مخل  یرش شرور به نوع   ی آنان پذ  دةین به عق  یبنابرا. اند  یگاه عقل  هی فاقد تک  ینی د يباورها
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ن د نـشا یـ ن مشکل با ی خروج از ا   ي است که برا   یعیطب .ن اثبات وجود خداوند است    یبراه

ـ  ،ن اشـکال  یـ در پاسخ به ا   .  وجود ندارد  ی تناقض اد شده ی ان دو گزارة  یداد که م    ی متفکران

ل یـ  دلياعتبـار   بـی ضمن اثبـاث  تااند  دهیکوش) Alvin Plantinga(ا جنین پلنتیچون آلو

ان اعتقاد به وجـود خداونـد و شـرور را    ی ميسازگار، ارید بر اخت  یکأبا ت ،  ي ناسازگار يادعا

 logical problem of( » شـر ی منطقـ مسأله«را  شرّ ۀمسألنوع نگاه به ن یا 1.دننشان ده

evil( شري الحادمسألۀ«ا ی  «)atheistic problem of evil (ن مباحـث  یـ در ا. انـد  دهینام

و  شـرور در عـالم    جـواز   ه  ی توج يبرا ی تالش ،یعدل اله  ای ،سهیتئود بر   یبرخالف مباحث مبتن  

    .ردیگ  نمیصورت، ه استنکه چرا خداوند شرور را روا داشتیا

 آنهـا   دةیـ را بـه عق   یـ ز. مطـرح نبـوده اسـت      شرّ   ي الحاد مسألۀ ،ی قرون وسط  ر دورة د

د در وجود   ی ترد ي برا ی که محل   است  برخوردار ین اثبات وجود خداوند از چنان قوت      یبراه

اگر خداوند خـالق   : استيگری دۀیاز زاو شرّ مسألۀشان به  ینگاه ا  .دگذار  نمی یداوند باق خ

د یـ پـس خداونـد با     ، است که در عالم وجود دارد      ي از امور  یکیهم   شرّ   و ز است یهمه چ 

خلـق شـرور بـا تقـدس و        ا  یآ ؟باشد شرّ   تواند خالق   می اما خداوند چگونه  . باشد شرّ   خالق

ران و فـرض دو     انگـا  ينـو ان و ث  یـ پاسخ مانو  ست؟ید ناسازگار ن  ر بودن خداون  یت و خ  یالوه

 دانـستن شـرور     ین بـا آنـان و عـدم       یطور مخالفت آگوست   نیو هم  شرّ   ر و ی خ يمبدأ برا 

    .کرد استین روی از همیحاک

ن اشکاالت  ی است که به گشودن ا     ی از متفکران بزرگ   یکی )1646-1716 (نیتس  الیب

هـاي     آن از دغدغه   ي برا یافتن راه حل مناسب   یو   شرّ   مسألۀ یرسد بررس   می به نظر  .گماردهمت  

ـ   یکـ یم در   را او هـ   یـ ز.  بوده است  يمهم و   لـسوف یف اعتـراف  یعنـ ی ،ن آثـار خـود  ی از اول

)philosopher's confession,  سـال داشـت و هـم در    26 کـه تنهـا   ی هنگام،)1672-73

,Theodicy (سهیتئود یعنی ،د عمر خویانی پاةورن آثار دیاز مهمتر یکی ن یـ  بـه ا ،)1710

کـه در تمـام دوران    اسـت  یلئاز جملـه مـسا   شـرّ    مـسألۀ ن  یبنابرا 2. پرداخته است  مسأله

    . را به خود مشغول داشته استنیتس الیبذهن ، یزندگ

ر بوده  ی درگ یلئ با چه نوع مسا    نیتس  الیبال مطرح شود که     ؤن س یحال ممکن است ا   

 یی از آنجـا   ظـاهراٌ  ا معاصران؟ ی از نوع مسائل قدماست      کرده طرح   او که   یا مسائل یآ. است

 مواجـه   ۀمسألبا هر دو نوع      یبه نوع  . است ستهیز  می م و معاصر  ی قد ان دو دورة  ی م يکه و 

 ي ويگونه که اکنون مطرح است بـرا    آن ، شرّ يا الحاد ی ی منطق مسألهاگرچه   .استبوده  
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در عـصر   . او جستجو کرد  هاي    ن مباحث را در پاسخ    ی ا ي پا ردتوان    می ،مطرح نبوده است  

 در  ي کـه و   socinians(3(هـا     ناینیبـه نـام سوسـ     انـد      وجـود داشـته    یگروه ،نیتس  الیب

انـد    پرداختـه  ین گروه به طرح شبهات    ی ا ظاهراً 4.کند  می ا اشاره ه آن ي به آرا   دائماً سهیتئود

,Murray( است شرّ ي الحادمسألهه ی شبيکه تا حدود ه نی زم،بین ترتیبه اآنها  .)2005

 بـا    آنها اگر چه وجود خداوند     ةدیبه عق . اند  فراهم ساخته  دی جد ی کالم ي ظهور آرا  يرا برا 

نـده را ماننـد   یم مطلـق اسـت و آ   که عالیین شرور و خدا ی ب ،ستینوجود شرور ناسازگار    

نـده را   ی آ ياری افعال اخت  ،آنان معتقدند که خداوند   «لذا   . وجود دارد  یداند تناف   می گذشته

ـ ا .ن بـه آنهـا نـدارد   یشیـ داند و علـم پ   می،  دنافت  می  که اتفاق  یفقط هنگام  ه در یـ ن نظری

,Audi( »د بـود ی جدیکالمهاي  انی بر جريدرآمد شیخصوص خداوند پ 2006,  از .)858

ان یـ بطـرح مـسائل آنـان و    ش را بـه  ی خـو ۀ از رسـال   يا  بخـش عمـده    نیتس  الیب ن رو یا

    .دهد  می اختصاص،ینی دي همان خدایعنی ، عالم و قادري وجود شرور و خدايسازگار

  طرح مسأله

 مهـم   ۀاشـاره بـه دو نکتـ        الزم است با   ،سنیت  الیب ۀدر فلسف  شرّ   ۀمسأل ورود به    يبرا

ش مقـدور   ی را که برا   ين کار یبهتر خداوند   ،نیتس  الیب ةدی به عق  نکهینخست ا : میآغاز کن 

. ن جهان ممکن استیبهتر که خداوند خلق کرده ین جهان یاربناب .بوده انجام داده است   

ـ بـا ا  ،  ن جهان ممکن اسـت    ین جهان بهتر  ینکه ا ی با فرض ا   ،دوم  اجـه  مو مـسأله ن  ی

،  با قـدرت یا وجود شرور منافاتیآ .ستین عالم چیگاه شرور در ایجامنشأ و  که  میشو می

  ن جهان ندارد؟ین بودن ایت خداوند و بهتریریعدالت و خ، علم

ن یا . اشاره دارد5 به نام اصل کمالنیتس الیباز اصول مهم یکی اول در واقع به ۀنکت

  او)optimism( کوگمـان ی نۀیـ انگر نظر ی و ب  نیتس  الیب ۀسی تئود یاصل که از اصول اساس    

ـ با در نظر گرفتن ا .شود ی میعلم و قدرت مطلق خداوند ناش     ،  ری خ یژگیاست از سه و    ن ی

 ؛ن امر ممکن را انجـام داده اسـت  یرم که خداوند بهتر یگ  می جهیمن از آنها نت   «سه صفت   

 و یکـ ین، ر باشـد یده خفاقد اران را انجام دهد و    ین صورت اگر نخواهد بهتر    یر ا یرا در غ  یز

ص ی شـناخت و تـشخ     ي کـه علـم الزم را بـرا        یدر صورت و   ؛احسان او محدود خواهد شد    

،  انجـام آن نداشـته باشـد   ي برای قدرت کافیول واجد علم باشدا ین نداشته باشد و     یبهتر

,Leibniz (»گرفـت ال قرار خواهـد  ؤحکمت و قدرت او مورد س 1985, ـ ا .)190 ن مـتن  ی
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ـ بـا ا  ،ن اشـاره شـد  یـ ز اش ایکور است که پیاپ هاي  ادآور پرسش ی کـور  ین تفـاوت کـه اپ  ی

ات و صفات خداوند    ی با آغاز از خصوص    نیتس  الیبن  یبنابرا. را ندارد  نیتس  الیب ینیخوشب

 ، نظـام موجـود    یعنـ ی،  فعل ممکن باشـد   ن  ید بهتر یرد که هر فعل خداوند با     یگ  می جهینت

  6.نظام احسن است

 شیکند و بـه زعـم خـو     می ن ادعا را مطرح   ی ا سهیئودت مختلف   يجاها  در نیتس  الیب

 سهیـ تئود 9و   8 ي او در بنـدها    یدگاه اصـل  ید اما . اقامه کند   آن يبرا ی برهان کوشد تا  می

ـ   مـی نیشیپما به نحو  : ن است ی برهان چن  خالصۀ. شود  می ابراز  يم کـه خداونـد بـرا   یدان

ـ با،  و خلـق آن   ،   ممکـن  هـاي   ت جهان ینها  بی انیک جهان از م   یانتخاب    یجهـت کـاف    دی

 ین جهت کـاف ید ایبا،  در انتخاب اوي قدرت و علم مطلق ضروروجودبا  .داشته باشد 

کنـد    نمـی   را خلق  یچ جهان ینکه خداوند ه  یجه ا ینت .ر بودن او جستجو کرد    یرا در خ  

 ن باشـد ید بهتـر یـ  بان جهانی اپس،  وجود داردیکن جهانیل .ن باشدیمگر آنکه بهتر  

)Sleigh, 1999, 171(.  

 ین معنـ یـ ده است بـه ا ین جهان ممکن را آفر ینکه خداوند بهتر  ی ا نیتس  الیبدر نظر   

 از  ياگـر چـه و     . در آن وجـود نـدارد      یچ نقـص  ی کامل اسـت و هـ      ست که جهان مطلقاٌ   ین

 از ین جهان تنها از بخـش ین دارد که ایقی ید ولیگو  مین جهان سخن یکماالت مختلف ا  

 کمتر از کمال    ید واجد کمال  ی مخلوق بودن با   يان جهان بر  یا. مند است  کمال مطلق بهره  

ن روسـت   یاز همـ  .  با خداوند نخواهد داشت    يزین صورت تما  یر ا ی در غ  رایز .خداوند باشد 

ـ  .داند  می  هر عالم مخلوق   ی ذات یی را به معنا   یکیزیمتاف شرّ   يکه و  هـر حـال در نظـر       ه  ب

    . استن جهان ممکنی بهتر،ستین جهان اگر چه کامل مطلق نی انیتس الیب

 .ان شـده اسـت    یـ  ب ی متفـاوت   آراء ،ن جهـان  ی ا ي برتر ي برا نیتس  الیبمورد مالك   در  

 موجـودات عاقـل   يلت بـرا  یدانند که واجد حداکثر فض     ی می ن جهان را جهان   ی بهتر یبرخ

,Murray(انـد    دانـسته يات را مـالك برتـر  یـ  هم وجود حداکثر ماهیبرخ .باشد 2005(. 

ن جهـان   یبهتـر   کـه  یکـسان  يرسد رأ   می  به نظر  ،ستندیقت ن یدور از حق  ء  این آرا اگرچه  

 حـداکثر تعـادل    یکیزیف  و کمال  یان کمال اخالق  یدر آن م  دانند که    ی می را جهان ممکن  

,Jolley(  سازگار استنیتس الیبشتر با تفکر یب داردوجود  2005, 165-66(.  

واقـع   در ،دهد  می  را به خود اختصاص    سهیتئود ۀاز رسال اي    دوم که بخش عمده    نکته

 نیـتس   الیـب . ستیـ احسن و پاسخ به آنها ن       نظام ةدیبر عق وارد   جز طرح اشکاالت     يزیچ
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که نظـام احـسن   هایی  کیل مدافع خداوند به تشکیکوشد تا در مقام وک   می ن بخش یدر ا 

کـه اشـاره   چنان .پاسخ دهـد ، کشد  میخداوند را به چالشمطلق   جهان و حکمت و قدرت    

شرور موجود در آن از  ،  ن جهان ممکن است   ین جهان بهتر  ی ا است که اگر   نی ا مسأله ،شد

 ... و یعـدالت  یب، جنگ، لیس،  مانند زلزلهي که فاقد شروریا جهان یآ کند؟  می تیچه حکا 

ر یـ تـوان و خ    ههمـ ،  دان هک موجود هم  یل  یبه چه دل   ست؟ی ما ن  یباشد بهتر از جهان فعل    

 آنهـا    منـشأ  ر جهـان نـشده اسـت؟      ز دانسته و مانع دخول آنهـا د       یکامل وجود آنها را جا    

شـرور در   وجـود   از آن اسـت کـه    ی حاک  که ظاهراً  لین قب یاز ا  يگریو مسائل د   ست؟یچ

 تسـؤاال ن  یـ  در پاسـخ بـه ا      نیـتس   الیب.  خداوند ۀی از ناح   است ي نشانگر قصور  ،ن عالم یا

 ز دانـسته ی؛ و چرا خداوند آنها را جا      رندیگ  می شهی شرور از کجا ر    خواهد نشان دهد که    می

 و در ؛ن جهان ممکن باشـد یتواند بهتر  مین شرورین جهان با وجود هم   ی چگونه ا  واست؛  

  . وجود نداردی و نظام احسن تعارض مطلقرد عالم و قايان آنها و اعتقاد به خدایواقع م

    مواجهه با مسأله

رد کـه  یپذ  میدر ابتدااو   .ده است یشی اند يری تداب ، حل اشکاالت فوق   ي برا نیتس  الیب

شـرور بـر سـه      از نظـر او     . توان وجود آنها را انکار کـرد        نمی  وجود دارد و   يعالم شرور در  

 شـرّ   .)moral( یو اخالقـ  ) physical (یکـ یزیف،  )metaphysical( یکیزیمتـاف : انـد   دسته

 شـرّ   رنـج و   و  عبـارت اسـت از درد      یکـ یزیف شرّ   .است از نقصان صرف     عبارت یکیزیمتاف

,Leibniz(  عبارت است از گناهیاخالق 1985,  اسـت کـه   ی نقـص ،یکیزی شرور متاف.)139

 اسـت کـه از   یند و درد و رنجـ    ی امور ناخوشـا   یکیزی ف  شرور .اء نهفته است  یت اش یدر ماه 

 فاعـل  هم از افعال زشت      یشرور اخالق  .شود  می ل و زلزله حاصل   ی مانند س  یعی طب يایبال

و هـا      انـداختن جنـگ    بـه راه  و   هـا   شـکنجه ،  هـا  یعـدالت   بـی   مانند ،شود ی می  ناش یاخالق

 و بـه عنـوان جـرم در         یث کالمـ  ی از ح  ی وقت ی اخالق فاعلافعال زشت    نیهم .ها يزیر خون

,Audi( شود  میدهی نام»گناه «مقابل خداوند در نظر گرفته شود 2006, 699(.    

 مرتبط بـا     آنها را کامالً   ، عمالً کند  می می اگر چه شرور را به سه دسته تقس        نیتس  الیب

 از درد و    ياریو بس ت   اس یکیزیف شرّ    علت یاخالق شرّ    غالباً ي و دةیبه عق  .داند  می گریکدی

هـا   و افعال نادرست انسانها    یخواهخودشود به خاطر      می  حاصل ی آدم يکه برا هایی    رنج

 انیـ  آدم ی گنـاه و نافرمـان     ۀجـ ی را نت  یعی طب يای از بال  ياری بس ،نی مانند آگوست  يو. است
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 شـرّ   جهی و در نت   یاخالق شرّ   دیعلت بع  یکیزیمتاف شرّ    او ةدی به عق  ،گریاز طرف د  . داند می

  است کـه   ، روشن دیگو  نمی  آشکارا سخن  نیتس  الیب اگرچه   ، راسل ۀبه گفت .  است یکیزیف

  .) 212، 1382، راسل(  گناه و عذاب استأمنش، تیا محدودی یکیزیمتافشرّ 

 از  یکـ ی. ده اسـت   ارائـه شـ    یگوناگونهاي    حل راه ، شرّ از ی گشودن مشکالت ناش   يبرا

ـ  .است خالق شر    یعنی ،خداوندب  یبه قدرت رق   شرّ   ه نسبت دادن  یاولهاي    حل راه کن از  یل

مجـاز شـمرده    ریان غ یـ بـدعت مانو  ه به عنوان    ین نظر یت ا یحی عصر مس  ۀیهمان قرون اول  

بست ت  یکمر همت به انهدام مانو    ،   بود ي متأثر از افکار مانو    ی خود زمان  کهن  یگوستآ .شد

، ک فقـدان اسـت  یـ صرفاً  شرّ  نکهی بر ا  ی مبن ،شر ی توسل به مفهوم افالطون     با تاد  یکوشو  

 یاجیـ احتپـس   ،  یجابیک امر ا  یو نه   ر است   یفقدان خ صرفاً   شرّ   اگر. دیمشکل را حل نما   

,MacDonald Ross (ندارد دفاع به 1984,  ،هم با محدود سـاختن خداونـد   یبرخ .)103

 کـه   اسـت  یا معرفت ینان خداوند فاقد قدرت     یاد ا قبه اعت . اند   در گشودن معما داشته    یسع

ن بـه آنهـا   یـ ش از ایهستند کـه پـ   ها    اننینها سوس ی ا ۀاز جمل . گردد شرّ   بتواند مانع وقوع  

    .اشاره شد

امـا  . ر خداوند باشد  ی در مقابل خ   یک امر واقع  یتواند   نمی شرّ   رد که یپذ  می نیتس  الیب

 يرسـد بـا کمـال خداونـد      مـی م به نظر  باز ه  ،ر نباشد ی جز فقدان خ   يزیچ شرّ    اگر یحت

ن یـ  د  در  کـه  یصـورت  خداوند را به همان      ي و ،بعالوه. ن است ییازمند تب یمنافات دارد و ن   

ن یبـه همـ  . است مطلقواجد قدرت و علم  که یی خدا یعنی ؛ردیپذ می،  شود  می فیتوص

  مخالفـت شـوند   مـی قائـل  مـذکور در صـفات خداونـد    ۀ که فرقیتیبا محدوداو  جهت  

 یش به نـوع  یها حل  راه  از یکی خود او در     ،دیم د یواهکه خ  هر چند همان طور    ؛کند می

 و بـه    ین منطقـ  یت در مقابل قـوان    ین محدود ی ا ی ول ،سازد  می قدرت خداوند را محدود   

   . اند  محالیکیزیث متافی است که از حياصطالح در مقابل امور

ـ ا .ردیـ گ  مـی   قـرار  ینیسنت آگوسـت   در   یبه طور کل   نیتس  الیبهاي    پاسخ ن سـنت   ی

 ان واجـد اراده و    یـ آدم )ب،  ریـ بـه عنـوان فقـدان خ       شـرّ    )الـف  :است ءسه جز مشتمل بر 

 شـرّ   ،نیدر نظـر آگوسـت    . اوردیـ رون ب یب شرّ   ر را از دل   یتواند خ   می  خداوند ) ج  و ارندیاخت

تـوان   نمـی  شـرّ     بـه  اساساً .ر است ی خ یلی وجود مستقل ندارد و همواره طف       است و  یعدم

ت یـ ؤ است که به دنبال ر     یاست مانند کس   شرّ    مبداء ی که در پ   یکس.  اطالق کرد  »زیچ«

ث کـه مخلـوق     یـ ده اسـت از آن ح     یهر آنچه خداوند آفر    .دن سکوت است  یا شن ی یکیتار
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دهد   می رخیتنها هنگام شرّ   .ر است ین خ یرا خداوند خود برتر   ی ز .ر است یخداوند است خ  

 که خداوند بـه     ياری و از اراده و اخت     ده شوند یرند به انحراف کش   ی خ  که ذاتاً  یکه موجودات 

 چرا کـه  .ستی نیجابیار شرور ایگناه آنها در اخت . استفاده کنندینادرست بهآنها عطا کرده    

ر یـ  از خ یگردانـ  ي و رو  بلکه در خود انحـراف     ار کنند؛ ی وجود ندارد تا اخت    یمثبت شرّ   چیه

ن صورت نبود که  یاو به ا  ر  یتقص« .تر است  ر پست ی به خ   آوردن يو رو ،   خداوند یعنی،  برتر

بلکه ،   مستلزم تناقض است   یئین ش یچه تصور چن   .نفسه بد باشد   ی را بخواهد که ف    يزیچ

کـو را بـه     یتر را واگذارد تا ن    کوی بود و او را بر آن داشت که ن         ی ترك اول  ی به معن  يعمل و 

ـ  ی خدا آفر  يانسان برا  .دست آرد  ن کـار  یـ د و بـا ا یـ کن خـود را بـر خـدا برگز   یده شـد ول

 ،نی آگوسـت ةدیـ  بـه عق .)195، 1366، لسونیژ(» ل کردین عالم دخ  یرا در ا   شرّ   شتنیوخ

 شـرّ  ن در نظـر او دو نـوع  یبنابرا.  استی هبوط آدمۀجینت ،ها يماری مانند ب  ،یعیشرور طب 

ا یـ م  ی شـرور بـه طـور مـستق        ین رو تمـام   یـ از ا  .فـر گنـاه   یگنـاه و ک    :شتر وجود ندارد  یب

ن از یآگوسـت  .گـردد  میار مخلوقـات بـاز  یـ  و اختياز آزاد نادرست   ةم به استفاد  یرمستقیغ

 که به طور مجزا و مـستقل از         يزیچ. پردازد  می ن شرور ییز به تب  ی ن یشناخت ییبایمنظر ز 

از . ر اسـت یـ  خکـامالً ده شـود  یاگر در نسبت با کل سنج   ،  رسد  می به نظر  شرّ   گریاء د یاش

.  وجـود نـدارد   ينگرد شـر    می هانن ج ی زمان و مکان به ا     ي خداوند که از ورا    ين رو برا  یا

ث کـه کـل   یـ از آن ح،  در کل عـالم مخلـوق تـو   ی وجود ندارد و حتيچ شرّ ی تو ه  يبرا«

 آن اسـت    يشرور عالم برا   ،ن منظر یاز ا  .)(Augustine,VII,13» ستی ن يچ شرّ یه،  است

ن یآگوسـت .  اسـت  ير ضـرور  ی وجود خ  ي برا یی به معنا  یگر شود و حت    ر بهتر جلوه  یخکه  

 که واجد موجوات مختـار اسـت        یداند و معتقد است جهان      می نیز چن ی را ن  یقشرور اخال 

مه کـردن   یو ضـم  ن سه جزء    یبا اخذ ا   نیتس  الیب 7. است که فاقد آن است     یبهتر از جهان  

در ادامـه بـه   . ابـد یب شـرّ  مـسأله  يبـرا اي  کننده  تا پاسخ قانعدیش کوش ی اصول خو  یبرخ

    .میپرداز  میاوهاي   پاسخیبررس

  یکیزیمتاف شرّ نییتب

 یچ مـشکل ی هـ ،یکیزیمتاف شرّ رشیپذ .ردیپذ  می را شرّ   سه نوع  نیتس  الیبم که   یگفت

 یِذاتـ  کـه    يرا به عنوان امـر     شرّ   ن نوع یتواند ا  ی می راحت بهکند و او      نمی  فراهم ي و يبرا

 را  ي و شـود  ی مـی  گر ناش ید شرّ   رش دو نوع  ی که از پذ   یاما مسائل  .ن کند یی است تب  جهان
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 ؛دیـ  سـخن بگو   تـر   مبـسوط  بارة آن درسازد تا     می زی و ناگر  اندازد  می  به زحمت  يدتا حدو 

    .عت خلقت دانستی از طبیرا ناش شرّ ن دو نوعیتوان ا  نمیرایز

واجـد   بالضروره   يمونادهر  ست و لذا    ی فقدان کمال مطلق ن     جز يزی چ یکیزیمتافشرّ  

 خـالف آن ممکـن    اسـت کـه  ي اسـت و از امـور  یضرورت منطقـ ، ن ضرورت یا. آن است 

 شرّ  ید مشتمل بر نوع   ی با ی است که هر جهان مخلوق     ي ضرور یکیزیبه نحو متاف  «. ستین

 واجـد  ي است و هر مونادشدهل ی از مونادها تشکیرا هر جهان مخلوق یز.  باشد یکیزیمتاف

material(ن ی از مـاده نخـست  یزانـ یگـر م یاز ابهام و بـه عبـارت د  اي  درجه prima ( و در

,Broad (» اســتیکیزیمتـاف  شــرّ  ازیزانــیجـه م ینت 1975,  و نقــص ، شــرّمنــشأ .)160

 صـفات  ۀتنها در خداوند است که چـون واجـد همـ     . جواهر مخلوق است   ی ذات تیمحدود

 شـرّ    که فارغ از هر نوع     یجهان.  راه ندارد  یکیزیمتاف شرّ   ،حد آن است  ن  ی در باالتر  یجابیا

 اساسـاً  .در واقع همـان خداونـد اسـت       ص از خداوند نخواهد بود و       یگر قابل تشخ  یباشد د 

 مـا   يان حکمـا  یب به   . است که در آنها راه دارد      یعدمن  یدر هم ز خداوند با مخلوقات     یتما

ز از آن یـ  گریچ معلـول و ممکنـ  یگـردد و هـ    مـی  موجودات بازي وجود ۀبه مرتب  شرّ   نیا

  :ي شبسترخ محمودی ش و به قول؛ندارد

  رگز نشد و اهللا اعلمجدا ه         ز ممکن در دو عالمییرو هیس

  )65، 1386 ،شبستري(

ل شـرور بـه نقـص       یـ مدرسـه و تحو    از اصحاب    يرویبا پ  نجای در ا  نیتس  الیبن  یبنابرا

دوش خداوند بـردارد و او را تنهـا     ت وجود شرور را از    یکوشد تا مسئول    می  موجودات یذات

د کـه کمـال    یـ آ  مـی  جـه ینجـا نت  یاز ا «. ء مخلوق بدانـد   ای اش یجابی ا تیا واقع یعلت کمال   

کرانه  ي بی ق برا یعت خاص آنهاست که ناال    یآنها از طب  هاي    اما نقص ،  از خداست ها    مخلوق

ان یـ  در تعطل اجـسام نما     ین نقص اصل  ین است فرق آنها از خدا و ا       یرا هم یز .بودن است 

  . )133، 1375، سیتیب نیال( »است

   ی و اخالقیکیزین شرور فییتب

 و  یکـ یزی از شـرور ف    ی گـشودن مـشکالت ناشـ      ي بـرا  نیتس  الیبهاي    حل اگر چه راه  

ل سـه   یـ ذتـوان     می  آنها را  یول،  ان نشده است  یگر ب یکدی بطور منظم و مستقل از       یاخالق

    8. کرديبند طبقهدسته 
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  راه حل اول

ن نـوع شـرور   یـ  از ای حـل مـشکالت ناشـ   ي برا نیتس  الیبکه  هایی    وهیش از   یکی

 در  يو.  بودن شـرور اسـت     یبه عدم ن و قول    ی آگوست ةدیکند توسل به عق     می اریاخت

  انـسان يخداونـد و آزاد مطلـق  م قدرت و علـ  ةدربارمانند   ، خود ۀی اول ةآثار مهم دور  

)On Omnipotence and Omniscience of God and Freedom of Man,  و )1671

,The Author of Sin( خالق گناه  بـودن  یا عـدم یـ  فقدان و ۀیف نظریبه توص ،)1672-3

ن یـ پردازد و با تمـسخر ا      ی می  حل مسائل کالم   ي از آن برا   متکلماناده  استفو  ،  شر

 بهـره   ی حـل مـسائل کالمـ      يتوان از آن بـرا      نمی  تا نشان دهد که چرا     کوشد  می هینظر

 17قرن   یمدرسریلسوفان غ یان ف ی فقدان در م   ۀی به سخره گرفتن نظر    ةویالبته ش . جست

,Sleigh( معمول و متعارف بود 1999,  ة در دوریل نـامعلوم ی به دالنیتس یبالاما  .)169

 بـه رد    ی در جـوان   ي که روزگـار   ، فقدان اهل مدرسه   ۀی به نظر  ش مجدداً ی خو یر زندگ یاخ

 ۀ رسـال  153 و 30 و 20 يتوان بـه بنـدها      می  نمونه يبرا. آورد ي می رو،  آن پرداخته بود  

,Murray(  اشاره کردسهیتئود 2005(.  

 یاخالقـ  شرّ    و یکیزیف شرّ   ي و ابتنا  یکیزیمتاف شرّ    دانستن ي با ضرور  نیتس  الیب

 شـرّ   را آنهـا از   یـ ز ؛انـد   یو عـدم   یسـلب صـرفاً   رد که رنج و گنـاه       یگ  می جهینت،  بر آن 

,Broad(  استیعدمصرفاً هم  شرّ ن نوعیشوند و ا ی می ناشیکیزیمتاف 1975, 159 ( . 

شکـستن   بـه   يو.  داشته باشد  ی در پ  يتواند آثار   می ن فقدان و عدم   ی هم یالبته گاه 

رو ی جز فقدان ن   يزیسرما چ کند، هر چند که       می شه پر از آب بر اثر انجماد اشاره       یش

بالعرض مـالزم بـا     صرفاً   يشود و امور وجود    ی می از فقدان ناش   ن شرور یبنابرا. ستین

,Leibniz (ندیآنها 1985,  بلکه ،ستیل نمحصت یک واقعی ، شرّن اساسیبر ا ).222-23

علـت   شرّ   ن رو یاز ا  .ک است یک که تنها عدم ک    یک ک یداخل   ة حفر درست مانند ،  فقدان است 

را نقـصان    شـرّ    ل داشـتند کـه علـت      یـ اان تم یکـه مدرسـ   ن جهت است    یبه هم « ندارد و    یفاعل

,Ibid (»بنامند س ین توسـط قـد  یـ ش از ای پۀین نظریکند که ا  می اشارهنیتس الیب .)139

,Ibid (ن مطرح شده بودیآگوست 356(.  

 ،اسـت  شـرّ   علـت  نکـه مـاده   ی بـر ا   ی مبن ،ان منشأ شرور با قول قدما     ی ب  در نیتس  الیب

 شـرّ   را ماده هم مخلوق خداوند اسـت و اگـر نقـص در مـاده را علـت                 یز ؛کند  می مخالفت

ـ  یـ  ا ۀشیـ ر ي و دةیـ لذا بـه عق   . میم نقص در مخلوقات را از خدا بدان       یریناگز،  میبدان وع ن ن
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ـ  یصور که جـزو حقـا     ن  یا. جستجو کرد  ممکناتد در صور    یرا با  شرور  علـم در انـد     یق ازل

 ت در خلقت خداونـد  ی باعث محدود  ،ین نقص ذات  یهم. اند   ناقص  و ذاتاً   دارند يخداوند جا 

ـ « .بخـشد   مـی  تیـ  فعل ،ن شکل ممکـن   یبه بهتر صرفاً  ن صور را    یخداوند ا . شود می ن یاول

 شـرّ   اگر خدا هست پس چـرا      ست؟یچ شرّ   ن است که منشا   یشود ا   می  که مطرح  یپرسش

دانـستند و     مـی  مادهرا   شرّ    قدما علت  شود؟ ی می ر از چه ناش   یخست  یر ن اگ جود دارد؟ و  و

 را از   ی هـست  ۀه همـ   ما ک  یول ؛مخلوق و مستقل از خداوند است     ریمعتقد بودند که ماده غ    

عـت  ید در طب ین است که آن را با     یپاسخ ا  ؟میدان  می را از کجا   شرّ   م منشاء یدان  می خداوند

 او  علـم اوند در    است و مستقل از اراده خد      یق ازل یث که جزو حقا   ی مخلوق از آن ح    یمثال

 د قبـل از گنـاه     ی در ذات مخلوقات وجود دارد با      یتیچون محدود . جستجو کرد ،  قرار دارد 

ز را بداننـد و  یـ توانند همه چ   نمیآنها   ن جاست که  یاز هم  ؛میریآنها بپذ در   را   ی ذات ینقص

,Ibid (»شـوند   مـی گـر ید ي و مرتکب خطاهـا خورند  میبیجه فریدر نت ن یبنـابرا  .)139

تـسلط او    خداونـد کـه تحـت      علـم ژه گنـاه را در      یو به و   شرّ   یی نها ۀ سرچشم نیتس  الیب

جاد ین صور را ا  یا،  خود،   خداوند .مسلط بر آن است   او   که   ي و ة اراد  در نهو  داند    می ستین

اگـر چـه   ن معنـا  یـ  او بـه ا ةدیـ بـه عق . نکرده است و آنها از ازل در علم خداوند موجودند      

 ی خداونـد ناشـ    ةگناهـان از اراد   . ستیـ  گناه است اما خالق گناه ن      يخداوند اساس و مبنا   

 ،اءیعت اشـ  یا طب ی ی صور ازل  یعنی ، که معادل آن است    يزیا چ ی او   لمعاز   بلکه   ،شوند نمی

,Sleigh( رندیگ  میتنشأ 1999, 176(.  

 ی مبتنـ  ی و اخالقـ   یکیزی ف  چون شرور  نیتس  الیبد که در نظر     یآ میاز مطالب فوق بر   

تـوان    نمی است پسي عالم ضروري هم برایکیزیمتاف شرّ یو از طرفاند   یکیزیفمتا شرّ   بر

جـه از  ین نتیرسد ا  میاما به نظر.  باشدی و اخالقیکیزی تصور کرد که فاقد شرور ف     یجهان

 داشـت  یکیزیمتاف شرّ   يادیتوان مقدار ز    می را در جهان  یز .دیآ نمی بر نیتس  الیبمقدمات  

د کـه   یـ را تـصور کن    ی جهـان  مثالً.  باشد یا اخالق ی یکیزیف شرّ    از يچ خبر ینکه ه یبدون ا 

 یوانیا ح ی یچ نفس انسان  یساخته شده است و در آن ه       )bare(ان  یعرهاي    يتنها از موناد  

ا تمـام  ریـ ز . اسـت یکیزیمتـاف  شـرّ  ن جهـان مـشتمل بـر    ی است که ا   یهیبد. وجود ندارد 

چ ین جهـان هـ  یـ نـاً در ا یقیامـا  . اند نیز از ماده نخست یمبهم و لبر  آن بشدت   هاي    يموناد

 ین جهـان حتـ  یـ رد که در ایبپذ نیتس الیبکه توان تصور کرد   نمی وجود ندارد و  یگناه

نده ی آ ةکند که لذت و الم از مشاهد        می انی به وضوح ب   يرا و یز. درد و رنج هم وجود دارد     
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 کـه فاقـد     يتوانـد در موجـود      نمـی  ذت و الم   ل  وحال آنکه  .شود ی می ال ناش یام یا بررس ی

ان و فاقـد  یـ  عريمشتمل بر منادهاصرفاً  که ی در جهانیعنی، است واضح و آشکار     یآگاه

,Broad( وجود داشته باشد،  استیخودآگاه 1975, 160(.    

 تـا بـا     کوشـد   مـی  شین خـو  یر نخـست  ی در تدب  نیتس  الیب ،شد که مالحظه    يبه طور 

 اسـت   یهیامـا بـد   .  از آن را حل کند     یمسائل ناش  شرّ   تی واقع ده گرفتن و فروکاستن   یناد

 قابـل اطـالق بـه      ، از امور معتبر باشد    ین برخ یی اگر چه ممکن است در تب      ،هین نظر یکه ا 

صـرفاً  ا آن را    ی و   را انکار کرد   شرّ   تیتوان واقع   نمی  از موارد  ياریبسدر  . ستی موارد ن  ۀهم

را بـه    شرّ    اگر ین اشاره شد حت   ی از ا  شی پ ر که  همان طو  ،عالوه به . از فقدان دانست   یناش

سن  و نظام احـ    يرسد با کمال خداوند     می م باز هم به نظر    یری در نظر بگ   یعنوان امر عدم  

    .شدیاند ي میگریر دی تدبنیتس الیبلذا . ن استییازمند تبیو ن، ناسازگار

  راه حل دوم

اراده بـه   «. میح دهـ  ی اراده را توضـ    ي الزم است معنا   نیتس  الیبان نظر   یش از ب  یپ

 » کـه دربـردارد  يریـ  خه بالنـسبه بـ  يزیـ ل به انجام چی عام عبارت است از م     يمعنا

)Leibniz, 1985, نحـو  ا به ی: ق اراده کندی را به دو طريزیهر چتواند   میخداوند .)139

 و )antecedent will( سـابق  ةن خداونـد واجـد دو نـوع اراد   یبنابرا. ا به نحو الحقیسابق و 

ر را به طور مجزا و جداگانه ین اراده هر خیا که یوقت« 9.است) consequent will( الحق

 بـه عنـوان   نیـتس  الیـب  .)Ibid (»شـود   میدهیرد سابق نام  یر بگ ر در نظ  یک خ یبه عنوان   

 یساننـ هـر ا   ش و به نحو سابق اراده کـرده اسـت کـه           یکند که خداوند از پ      می انیمثال ب 

 که  ي بزرگتر لِیست و ممکن است به جهت دل      ی ن یی نها ةاد سابق ار  ةاما اراد . رستگار شود 

 ةاراد. اسـت الحـق خداونـد      ة تـابع اراد   ،ل برتـر  یدل نیا .ه آن وجود دارد محقق نشود     یعل

. کنـد   می تام و تمام حاصل   اي    اراده،  سابقهاي    است که با لحاظ تمام اراده     اي     اراده ،الحق

  اسـت و هرگـز از اثـر        ی قطعـ   وکـامالً  قسـاب هـاي     ند تمام اراده  یقت برآ یحقن اراده در    یا

,Ibid( افتد نمی   موجـودات را اراده ۀر مطلق همی خ،سابق به نحو ن خداوندیبرا بنا .)140

اء و نـسبت آنهـا بـا        یع اشـ  ی طبا یذاتهاي    تی به نحو الحق با نظر به محدود       ی ول ،کند می

  را اصـالً   یاخالقـ شرّ   خداوند،  اما در مورد شر   . کند  می ر ممکن را اراده   ین خ یگر برتر یکدی

,Ibid( کنـد   نمـی ا درد و رنج را بطور مطلق ارادهی یکیزیف شرّ کند و  نمیاراده بـا   .)160
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کنـد    نمـی  را ارادهیاخالق شرّ  اوی باشد ولیکیزیف شرّ أتواند منش  میف خداوند ین توص یا

 باشـد و    یکـ یزیف شـرّ     منشأ تواند  می خداوند به چه معنا    نکهیا. داند  می زیو آن را تنها جا    

ن نکتـه مهـم   ی توجه به ایول؛ خواهد شد  معلوم   يداند به زود    می زی را جا  یاخالق شرّ   چرا

ده گـرفتن  یـ  بـه ناد یلیان تمیشی پع برخالف موضعن موضی در انیتس الیباست که   

 ،ردیپذ  میرا شرّ تیواقعنجا ی در ايو. داند  نمییعدمصرفاً ندارد و آن را  شرّ تیواقع

ل در یـ  جهان و در واقع دخیر کلی خي حضور آن را شرط ضرور   نیوست مانند آگ  یول

    .داند  میآن

، یک نقاشـ  یـ در   اگـر . دهـد   می حی توض یلیه را با استفاده از تمث     ین نظر ی ا نیتس  الیب

بـا بـه نظـر     یچـه بـسا جـذاب و ز       ،  میریـ  در نظر بگ   یی خود و به تنها    يرا به خود  ها    هیسا

ن یبنـابرا .  خواهـد داشـت    ی نقاشـ  ییبـا ی در ز  ی مهم  نقش قطعاًها    هین سا یاما هم . نرسند

بـا  یو ناز  شـرّ    ياگر چه ممکن است از منظر     ،  شود  می ادی که با عنوان شرور از آنها        يامور

 کـل جهـان را      ة خواهد بود و چهر    يبزرگتر شرّ   مقوم ،ف آنها از جهان   حذ ،به نظر برسند  

 را  ی بلکه شرور اخالق   یکیزیر ف  نه تنها شرو   ،نی مانند آگوست  ،نیتس  الیب .سازد  می باتریناز

ا یـ  اگـر امکـان گنـاه        ی اخالقـ  ة در حـوز   مـثالً « .دانـد  ي مـی   کمال جهان ضرور   يهم برا 

عـت  ی طب ةدر حـوز   .شـد   می فیت ما ضع  یشخص،  کرد نبود تا بتوان بر آن غلبه        یبندگیفر

د  بـو یمعلـول  و ین علّی در قوانینظم  بیمستلزم آنچنان، و مشقاتها  رنج، ایهم فقدان بال 

 کـل   ةبارد در ی نبا یباشناسی ز ر در حوزة  طو نیهم شد؛ ی می مهندس که مانع امکان علم و    

ن ی چنیک نقاشی از   یچه بسا با نگاه به بخش     .  از آن قضاوت کرد    یبا نگاه به بخش کوچک    

 نیو هماند   کنار هم قرار گرفته    یمعن  بی بطور زشت و  ها     از رنگ  ينظر برسد که تلمبار   ه  ب

ـ       ییبه تنها  ین است ساز خاص    ممک یقیطور در موس   وجـود آن    ی گوش خـراش باشـد ول

,Ross(»  کل الزم استی و هماهنگی هارمونيبرا 1984,  و یکـ یزیاعم از ف، شرور .)104

 ییبایبدون آنها از ز    که   استخراش   گوشهاي    ا آهنگ ی و   ینقاشهاي    هیمانند سا ،  یاخالق

 شرّ  ،ریر کث یل به خ  ی ن يخداوند برا  نیبنابرا .زدیر  می شود و نظام آن در هم      جهان کاسته 

 میحکـ  بـه قـول      . اسـت  يو گناه بزرگتـر    شرّ   ودخ،  نیرا خالف ا  ی ز .داند  می زیل را جا  یقل

در نظـام کـل   ، شـود   مـی ناموزون تصورهاي    اشخاص آهنگ  یآنچه در نظر برخ    يسبزوار

  .)128، 1372، يسبزوار( موزون و هماهنگ است

  لکل کل منتظم نظام ایفف            منغن لبعض م وناًس موزیا لم         
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ی کـ یزیف شرّ   نیتس  الیب ةدی به عق  ست؟یمنشأ آنها چ   ،اند  ی واقع يحال اگر شرور امور   

 را یکـ یزیف شـرّ    گـاه  چیخداونـد هـ   . نخـدا و انـسا    : ردی سرچشمه بگ  أدو منش  زاتواند   می

 شـرّ   ةدربـار «. بـرد   مـی   به کـار   ی هدف ي بلکه همواره آن را برا     ،کند  نمی لذات اراده با

اي   لهیوسـ عنـوان    به  مجازات گناه و گاه    ي گفت که خداوند گاه آن را برا       توان ی می کیزیف

فـر  یک .کنـد   می  اراده ،شتریر ب یا حصول خ  یبزرگتر   شرّ    منع یعنی ،ک هدف یل به   ی ن يبرا

م و  یر را بهتـر بفهمـ     یـ شـود تـا خ      مـی  باعثاغلب   ، شرّ . اصالح و عبرت است    ۀین ما یهمچن

 کـه بـذر قبـل از        همان طور  .م است یکند سه   می  که آن را تحمل    يتکامل فرد  هم در    یگاه

 است کـه خـود      ییبایه ز ین تشب یرد و ا  یگ  می  قرار ی تباه و فساد   ینوعشکفتن در معرض    

,Leibniz( »ح به کار برده استی مسیسیع 1985,  زیـ نهـا    انسان،عالوه بر خداوند. )140

 از  ی و روحـ   ی از آالم جـسم    ياریبس.  رنج باشند   درد و  یعنی ،یکیزیف شرّ   توانند منشأ  می

اي   هـسته يهـا  شیآزما .شود ی مینوع بشر ناشهاي    یطلب ادهی و ز  یرحم  بی  و ییخو درنده

 ر انـسان  یت هزاران انسان و غ    یر و معلول  یم و   و مرگ  ی خاک ةع کر یب وس ی به تخر  که منجر 

 ی ماننـد درد و رنجـ  ،شود می ر بزرگتری باعث خیز گاهین آالم ن  یا. اند  ن نوع یاز ا ،  شود می

 و  ینظـام هـاي     نی که در تمر   یقتشا م یسازد    می  وارد ی عمل جراح  هنگامک پزشک   یکه  

    .شود  می حاصلیورزش

 ،کنـد   نمـی  را اراده یاخالق شرّ    خداوند ، که اشاره شد    همانطور ،یدر مورد شرور اخالق   

 ۀجـ یشود کـه نت     می انستهز د یث جا یتنها از آن ح    ، شرّ نیا. داند  می زیبلکه آن را فقط جا    

: سدیـ نو  مـی ن مطلـب  یـ ح ا ی در توضـ   نیتس  الیب. ر است یناپذ  اجتناب فیک تکل ی يضرور

گماشـته شـده     یژه در زمان خطر به پـست مهمـ        ید که بو  یری را در نظر بگ    یافسر نگهبان 

گر را  یدکـ یخواهنـد     مـی   کـه  ي دو سرباز  ي دعوا  به  دادن هصلی ف يتواند برا   نمی يو. است

ف یـ ن تکل یـ  عمـل بـه ا     ي ضـرور  ۀجی است که نت   یعیطب .دخود را ترك کن   پست  ،  بکشند

 یاخالقـ  شـرّ  جواز .)Ibid, 140-141( باز تمام شودمت مرگ آن دو سریممکن است به ق

ن ین جهان را خلق کنـد و خلـق بهتـر          یخواهد بهتر   می خداوند.  است ین معن یز به هم  ین

ر یـ ابد مگـر آنکـه خ     ی  نمی ققاما نظام احسن تح   .  است ي ضرور یکیزیث متاف یجهان از ح  

 وجـود داشـته   ياریـ توانـد بـدون افعـال اخت     نمی هم یر اخالق ی متحقق شود و خ    یاخالق

ـ ا تحقق بخـشد با     ر یر اخالق یاگر خداوند بخواهد خ   . باشد مختـار را   د موجـودات آزاد و      ی

 رو خداونـد   نیـ شـوند و از ا     مـی  شـرّ     مرتکـب  ،ن مخلوقـات چـون مختارنـد      یا. خلق کند 
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 در  یاخالقـ  شرّ   نکهی باشد بدون ا   یر اخالق یند که مشتمل بر خ    یافری را ب  یجهانتواند   نمی

ص یل نقـا  یـ به دل   است که  یست بلکه انسان  ی ن خداوند،  یاخالق شرّ   پس منشا . ابدیآن راه   

 ، خداوند ن اساس یبر ا  . به کار برده است    ینادرست ش را به  ی خو ةاراد،   و ادارکات مبهم   یذات

 يو بـرا  ر بزرگتر است؛ین جهت مجاز دانسته است که مالزم با خ       از آ صرفاً   را   یاخالق شرّ

ۀ جـ یدهـد نت    مـی   کـه در جهـان رخ      يشر .ت داد یل رضا یقل شرّ   د به یر با یر کث یتحقق خ 

,Ibid( ر اسـت یـ ن خیخـود بزرگتـر   شرّ ر نظام احسن است و جوازیپذنا اجتناب از  .)197-198

 کـه  یموجـودات ، ندیافریات مختار ب بدون موجود یانتوانست جه   می ن رو اگرچه خداوند   یا

 برتـر   ین جهان ی چن مسلماً،  شوند  می  از شرور  ياریار خود منشأ بس   یبا سوء استفاده از اخت    

   . نبودیاز جهان فعل

 مـستلزم آن اسـت      یار آدم یا صرف اخت  ین سؤال مطرح شود که آ     یحال ممکن است ا   

توانست انسان را   نمیخداوندا  ی آ ،گریشود؟ به عبارت د   برود و مرتکب گناه     بکه او به خطا     

بر اسـاس صـواب رفتـار کنـد؟ بـه            همواره   ،ارین داشتن اخت  یند که در ع   یافریباي    گونه به

ار یـ  اخت يا چند مـورد از رو     یک  یتواند در     می اگر فرد ،  یمک .ال .ی مانند ج  ،یاعتقاد برخ 

ه بتوانـد   وجود ندارد که همـوار  ی منطق چ امتناع ین صورت ه  یر بپردازد در ا   یبه انتخاب خ  

: نـه قـرار نـدارد     یاو خداوند تنهـا در مقابـل دو گز        ة  دین به عق  یبنابرا. ر را انتخاب کند   یخ

 يهـا  و خلـق انـسان  ، زنـد  ی از آنهـا سـرنم  یچ گنـاه  یهـ  که   ینیماشهاي    نش آدمک یآفر

 هـم وجـود دارد و آن خلـق          یشـق سـوم   .  بـه خطـا برونـد      ی که الزم است گاه    يمختار

 ین جهـان  یچنـ  .دارنـد  یار همواره در راه درست گام برم      ی اخت ي است که از رو    یموجودات

 ین امکـان  ی از دست دادن چن    ،یروشنبه  .  است یاخالق شرّ   چی بدون ه  یر اخالق ی خ يحاو

قـت  یدر حق  .)76-77،  1376،  نجـا یپالنت( ر مطلق بودن خداوند منافات دارد     یبا قادر و خ   

ار یـ ها بتواننـد بـا اخت      سان است که در آن ان     ی ممکن جهان  يها  از جهان  یکی یبه نظر مک  

پـس  ،  را خلـق کنـد   یتواند هر جهان ممکنـ      می و چون خداوند  ،  نندیر را برگز  یهمواره خ 

قـدرت  هـاي     تید تنهـا محـدو    یبه نظر مک   ست؟ین جهان چ  یح ا ی عدم ترج  يل او برا  یدل

ست که خداوند از خلـق  ی نیچ جهان ممکن ی است و لذا ه    یمنطقهاي    تیمحدود،  خداوند

ده به نظام احسن را     یعقتواند    می و است   یار اساس ی بس  اگرچه ن اعتراض یا. آن عاجز باشد  

 مـشکل را    تـوان   مـی  نیـتس   الیـب  یرسد با توجه به مبان      می  به نظر  یلو،  به چالش بکشد  

 يد حداقل در مـوارد ی باید که آدمیآ  نمیار الزمیاز صرف اخت   اگرچه: حل کرد اي    گونه به
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در آن ، اریـ به رغـم داشـتن اخت  ،  ی که آدم  یجهان هر چند خلق     یعنی .شودبمرتکب خطا   

 و  یکیزیمتـاف  شرّ   توجه به  با   یول،   ممکن است  یث منطق یمرتکب خطا و گناه نشود از ح      

 یر اخالقـ  یـ شـامل خ  صـرفاً   ند کـه    یافری ب یتواند جهان   نمی خداوند،   موجودات ینقص ذات 

 نیـتس  الیبدر نظر  ،مدکه خواهد آطور  همان،ةعالو  به .ابدی راه ن  یاخالق شرّ   باشد و در آن   

گـر قابـل جمـع      یبا امـور ممکـن د     الزم است   ابد  ی آنکه بتواند تحقق     ي برا یهر امر ممکن  

ن هر چند خداونـد     یبنابرا. ستی مستلزم تحقق آن ن    ئک ش ین رو صرف امکان     یاز ا . باشد

در عـین حـال     ،  نـد یافریخواهـد ب    می  را که  یتواند هر جهان ممکن     می قادر مطلق است و   

  .ستیاوند بدون جهت نخواست خد

  راه حل سوم 

 ،انینیشی پ ی بر اساس مبان    را  شرور ۀمسأل نیشیحل پ  دو راه  در نیتس  الیبم که   یدید

و راه حـل     شرّ    بودن یراه حل اول بر اساس عدم      :کند  می نیی تب ،نی آگوست یژه مبان یو بو 

هـر  .  شرر از دلیدن خیرون کشیا بی و   ریل به خ  ی ن يبرا شرّ   دوم بر اساس ضرورت وجود    

 ، دوم قیـ طردر  . ش به کار گرفته است    ین در نظام خو   ی است که آگوست   یدو اصل از اصول   

 يشود کـه چگونـه وجـود آنهـا بـرا       مینشان دادهت شرور ی واقعرشیبا پذ ،بر خالف اول 

ـ ازا ؛ و شـود   مـی  ر برتـر  یدن به خ  ی مانع رس  آنها حذف   واست   ينظام احسن ضرور    ،ن رو ی

ا یـ کـه آ ن است یقابل توجه ا ۀاما نکت. ت دادیرضال یقل شرّ بهد یر بایکثریخ تحقق يبرا

 ریپـذ   امکـان  ، حذف شـرور از عـالم      اصوالً،  ر برتر یو با صرف نظر از خ     نیتس    الیب یاساس مبان بر  

 ممکـن   یبه لحاظ منطقـ    شرور   حذفد که   یآ می بر نیتس  الیب ی مبان یاز برخ  .نها  یاست  

توان خداونـد را      نمی ن رو یاز ا .  است یمنطقن  یست و قدرت خداوند هم محدود به قوان       ین

صـرفاً   مسألهپس  . ال قرار داد  اخذه و سؤ  ؤ مورد م  ین منطق یاز قوان عدول نکردن   به جهت   

بـه   حـذف شـرور       بلکـه اساسـاً    ، است ير ضرور یر کث ی خ يست که وجود شرور برا    ین ن یا

 شرّ  مسأله يبرا يگریحل د  توان راه  ی می ن مبان یبا توجه به هم   .  محال است  یلحاظ منطق 

کـه   ،نیتس  الیب ی مبان  از ی برخ بهاي    است اشاره  حل الزم   این راه  انی ب ش از یپ. ه کرد یارا

    .میداشته باش، ن بحث مرتبط استیبا ا

ن آنهـا   ی از مهمتـر   یکـ ی.  اسـت  یک دسته اصول منطق   ی بر   ی مبتن نیتس  الیب ۀفلسف

 یاز انتـشار آثـار لـوئ   ت آن پس یمکه اه ، است)containment principle( اشتمالاصل 
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Louis(را کوتو Couturat (در هـر  «ن اصـل  یـ بـر اسـاس ا   .مورد توجه قرار گرفت شتریب

 نیـتس   الیب ۀی اول ةدر آثار دور   ن اصل یا ».مندرج در موضوع است    محمول   ،یقیحمل حق 

 يخر آثـارش از البـال     أ متـ  کننـدگان نـسبتاً    نی تدو ۀلیرفته رفته بوس  «که به اعتقاد راسل     

ق و منـسجم و تـا حـد         یـ  اسـت عم   یآن آثار استخراج شده است و دسـتگاه        ینسخ خط 

 یمهمـ  نقـش    ،)801،  1365،  راسل (»ی منطق يزیانگ رتیطرز ح  و به    یینوزای اسپ يادیز

در آثـار   ) Arnauld(آرنو  هاي     اما به جهت اعتراض    ؛شود  می انیکند و با صراحت ب      می فایا

د یـ  نبا،کنـد   مـی  طورکـه بـراد اشـاره   البتـه همـان  . شود  نمی بطور آشکار ذکر  يخر و أمت

ت آن  ی از اهم  ي و یا در نظام فلسف   یده و   ین اصل دست کش   ی از ا  نیتس  الیبتصورکرد که   

,Broad( کاسته شده است 1975,  ادین ین اصل چنیا  در مکاتبه با آرنو ازنیتس  الیب.)6

م محمـول  مفهو، یا جزئی باشد یکل، ا ممکن ی باشد   يضرور،   موجبه ۀیدر هر قض  : کند می

ر یـ ا در غیـ  و ،ا محمول مندرج در موضوع استی ،در مفهوم موضوع است  مندرج   یبه نوع 

,Leibniz( ستیقت چیدانم که حق  نمین صورت منیا 1908, ـ بـا توجـه بـه ا    .)132 ن ی

  بفهمد  است چنان تام که هر کس که آن را کامالً          ی مفهوم ي دارا ،ک جوهر متفرد  ی،  اصل

 به عنوان مثال بـه      يو.  را که متعلق به آن است استنتاج کند        ییها تواند تمام محمول   می

دانـد کـه      می نیشیپمل در آن به نحو      ند با تأ  کند که خداو    می ر اشاره یمفهوم اسکندر کب  

 که  یطور مفهوم تام آدم را با شناخت       نیهم .ا بر اثر کهولت سن مرد     ی مسموم شد    يا و یآ

گر خداوند در هنگـام خلـق آدم   یه عبارت د  ب. داند ی می کیخداوند در هنگام خلق او دارد       

 مفهـوم جـوهر متفـرد را بـا     نیـتس   الیب. دهد علم دارد    می  او رخ  ي که برا  يبه تمام امور  

 هـر   ي حاو ی به طور کل   ر فرد ک جوه یمفهوم  «: سدینو  می کند و   می سهیره مقا یت دا یماه

 ن مفهـوم  یـ  ا ۀنکـه بـا مالحظـ     یو ا ،  فتـد ی آن اتفاق ب   يتواند برا  ی می  است که زمان   يزیچ

، میبکنـ  مـشاهده  ،ان داشتیت آن بی ماهةتوان دربار ی می را که بدرست   يزیم هر چ  یتوان می

تواننـد از آن      مـی   را کـه   ی خواصـ  ۀم همـ  یتـوان   می رهیت دا یگونه که در ماه    درست همان 

کنـد    مـی انی با صراحت بي و.)118، 1381نیتس،  الیب (»میاستنتاج شوند مالحظه بکن  

 متفاوت با آنچه که هـست رخ        يزی چ ، در کل جهان   ی هر شخص و حت    یکه اگر در زندگ   

، ا آن جهـان   یـ  اسـت و   يگـر یشـخص د  ،  توان گفت آن شخص    ی می چ منع یبدون ه دهد  

,Leibniz( ده استی است که خداوند برگزيگریجهان د 1902, 127(.   

 ي است کـه و    یمفهوم،   که با بحث حاضر مرتبط است      نیتس  الیب یگر از مبان  ی د یکی

ـ  ؛طلبد  می  مناسب ی فرصت ، امکان يح معنا یتوض. کند  می  اراده ، امکان ةواژاز   ن ی همـ  یول
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که مـشتمل بـر    ممکن است یصورت جوهر متفرد در نیتس  الیبم که در نظر     ییگو  می قدر

 قابل تصور    را که کامالً   يزیمن هر چ   «:سدینو ي می و. لذات نباشد  با متناقضِهاي    محمول

 ۀیـ ا بق ینکه آ ینامم با صرف نظر از ا       می )possible( مکنم،  ت است یجه واجد ماه  یو در نت  

,Leibniz( »ریا خیدانند   میزی موجود شدن آن را جا،اءیاش 1898, ار یـ ن معیبنـابرا  .)63

 کـه مفهـوم تـام آن مـستلزم          ي که هر جوهر   ین معن ی بد ؛ است یار منطق یک مع یامکان  

 بـر   یمبتنـ صـرفاً   ممکـن   اء  یت اشـ  یـ ا واقع یو  تحقق  . ممکن است ،   نباشد یتناقض منطق 

ـ با، ریا خی متحقق است ، ممکنیک شیم ی آنکه بدان يبرا. ستیامکان آنها ن   د از مفهـوم  ی

ـ از ا. گر در نظر گرفـت    یاء د یبالنسبه با اش  ت آن فراتر رفت و آن را        یو ماه  رو در نظـام   نی

ا  او ر  ینظام فلـسف  ،  ن اعتقاد ی و موجود است و هم     ی ممکن اعم از واقع    نیتس  الیب یفلسف

 نظـر بـه    . اسـت  ی واقعـ  ینوزا هـر ممکنـ    ی اسپ ةدیرا به عق  یز ؛سازد  می زینوزا متما یاز اسپ 

 ییهـر جهـان گـو     . ستندی ن )compossible(الجمع   ممکن،   تمام جواهر ممکن   نیتس  الیب

    .توانند با هم موجود باشند  می است کهیاز جواهر ممکناي  مجموعه

ۀ یـ ن اعتراض بـه نظر    یمهمتر .ن قرار است  ی راه حل سوم از ا     ، مذکور یبا توجه به مبان   

 .ن جهان ممکن باشـد    یتواند بهتر   نمی ن است که جهان موجود    ی ا نیتس  الیب ۀنانیب خوش

بـا   اسـت کـه خداونـد    یعـ یطب. انـد  ن جهان را زشت کرده یا،  تلریچون ه هایی    را چهره یز

هاي   چهره،  تلری خلق ه  يچرا خداوند به جا    .ندیافری ب يتوانست جهان بهتر    می حذف آنها 

 ن تـصور ینجـا چنـ  ی در اد؟یـ افری را نMother Theresa(10( تـرزا  ن مـادر  چويتر مهربان

اي   ر عمده یینکه تغ ین حذف کرد بدون ا    تلر را از جها   ی چون ه  يتوان افراد   می شود که  می

 بـا  امـا . ن جهـان باشـد    یتلر هم هم  یتواند بدون ه    می ن جهان ی ا یعنی. در جهان رخ دهد   

ـ از اتلـر را  ی ه محال است که بتوان  ،ور مذک یه مبان توجه ب  ن جهـان حـذف کـرد و فـرد     ی

 52ن است که ی از مفهوم مادرترزا ا    یرا بخش یز. ن ساخت یگزیرا جا ترزا    چون مادر  يبهتر

ن محمول بـر او حمـل نـشود مـادرترزا           ی که ا  يهر فرد  .ردیم  می تلریسال بعد از مرگ ه    

مـادرترزا  ،  ن جهان حذف شـود مـادر تـرزا        ی از ا  یتلر به صورت  ین اگر ه  یبنابرا .نخواهد بود 

 سـال بعـد از    52نکه مـادر تـرزا      یارا  ی ز .دیآ  می  آشکار الزم  ینجا تناقض ینخواهد بود و از ا    

نکـه  یجـه بـدون ا  یدر نت.  صادق است و هـم کـاذب  يرد هم در مورد و    یم  می تلریمرگ ه 

جهـان حـذف    تلـر را از     یتـوان ه    نمی ر شود یی دستخوش تغ  يگریا هر فرد د   یمادر ترزا و    

 .مادر ترزا همان مادر تـرزا  است و نه ی همان جهان قبل،ن جهانیتلر نه ایبا حذف ه  . کرد
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 .بعـالوه  .ز صادق اسـت ین جهان نیگر ایا حوادث دیک از افراد ین مطلب در مورد هر    یو ا 

ن جهان جمـع    یتوانستند با هم باشند در ا       می  که یافراد ممکن  تمام   نیتس  الیب ةدیبه عق 

تـوان    نمـی جـه یدر نت. ر ممکـن اسـت  یـ گر غیو اجتماع آنها با هر جهان ممکن د      اند    شده

ل یـ اگر چه خداوند هم تما نی بنابرا.ر کل آن عوض کردیین جهان را بدون تغ    ی از ا  یبخش

را اي    ستهیـ  آنها افراد شا   يبه جا و   ن جهان حذف کند   یتلر را از ا   ی چون ه  يدارد که افراد  

ن ین قـوان یـ تواند فراتر از ا  نمی بسته است و قدرت او    یقن منط یاو با قوان    دست ،قرار دهد 

,Jolley( عمل کند 2005, 170-172(.  

ست کـه حـذف شـرور از    یـ ن ن یا  مسأله ،ری در پاسخ اخ   ،شود  می همانطور که مالحظه  

تـر از جهـان      ت پـست  یـ زند و جهان بدون شرور در نها        می  آن لطمه  ییبایبه ز صرفاً   عالم

 ی مطـابق مبـان    د شـده اسـت کـه اساسـاً        یـ تأک ن نکتـه  یبر ا  ریدر پاسخ اخ  . موجود است 

 قدرت خداونـد    یبه نوع پاسخ  ن  ی در ا  نیتس  الیب. ستی ممکن ن  ین جهان ی چن نیتس  الیب

هـا    انینیت سوسـ  یشود از نوع محـدود      می  که او قائل   یتی محدود یول .سازد  می را محدود 

ود و انجـام خـالف      شـ  ی می  او ناش  ین منطق ی است که از دل قوان     یتیبلکه محدود ،  ستین

   .ستی ممکن نآن منطقاً

  جهینت

ث مبدأ  یاز ح  :دهد  می ث مورد توجه قرار   یرا از دو ح    شرّ   ۀ مسأل نیتس  الیبم که   یدید

ر یـ  که عالم و قـادر مطلـق و خ  یی آنها با اعتقاد به خدايث سازگاریو از ح   ؛و منشأ شرور  

 به سـه  يو. ممکن استن جهان یده است که بهتری را آفر  یار جهان یمحض است و به اخت    

اگـر چـه   . دهـد   می قراریکند و هر کدام را از دو جهت فوق مورد بررس            می اشاره شرّ   نوع

 بـر  ی و مبتنـ ی سـنت ار کرده است کامالًین شرور اختیی تبي برانیتس الیبکه هایی    وهیش

ده یـ ن شـرور ناد یـی  خـود او را در تب   یکیزی متـاف  ید سهم مبان  ینبا،  ان است ینیشی پ یمبان

 یش بـه مبـان    ی خـو  ی از مبـان   ی بـا انـضمام برخـ      يرسد که و    می ن رو به نظر   یاز ا  .تگرف

، یسـنت هاي  حل  از راهيتر قیر عمیب تع،ا حداقلیو  گریراه حل دگذشتگان توانسته است  

    .ارائه دهد

 شـرّ    را در مباحث مربوط به     یشرفتیکند پ   می انی ب نیتس  الیبکه  هایی    حل اگرچه راه 

ت یحی مـس  ید کالم ی عقا ی است که با برخ    یمستلزم لوازم رسد    می ظر به ن  ،دهد  می نشان
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 خـود را    يبندی پا نیتس  الیب ثواب و عقاب که      د خداوند در مورد   ی گناه و وعده و وع     مانند

 ياریان شد بس  یطور که ب   نهما.  ندارد يسازگار،  دارد  می  اظهار سهیتئود ۀبه آنها در رسال   

 ال مطـرح ن سـؤ یحال ا.  استی آدمةار و ارادیت از اخ  یناش ،یعی شرور طب  یاز شرور و حت   

 یا نـوع یـ و  توان انـسان را مختـار دانـست      می نیتس  الیب یا در نظام فلسف   یشود که آ   می

 آن را بـه  نیتس ، الیباریبه فرض قبول اخت  بر آن حاکم است؟    یینوزای اسپ يانگار ضرورت

تـوان قـول بـه        می کند  می ار اراده ی از اخت  ي که و  ییا به معنا  یو آ  برد  می به کار  یه معن چ

   ن کرد؟یی را تبياخروفر یو کپاداش 

عـت  ید در طبیـ  را بايهـر نـوع شـر   أ  منـش ،نیتس  الیب در نظر    ، که اشاره شد   يبه طور 

 ،گـر یاز طـرف د . که از ازل در علم خداوند موجـود اسـت جـستجو کـرد            اءی اش ياالمر نفس

  و مفهـوم او یزل در معنـ ا رخ خواهـد داد از  ی آدمـ  يهـر آنچـه بـرا     براساس اصل اشتمال    

 ي ضرورۀجی نتیی ما به معنا  ی وضع کنون  .ش از آن آگاه است    یو خداوند از پ   ،  مندرج است 

تـوان    مـی  ن است چگونه  یاگر چن . نده است یآهاي     حالت ةدارندگذشته و در بر   هاي    حالت

 ن اسـت کـه    یـ  ا قـت ی حق  نهـاد؟  يت امور را بـر دوش و      یمسئول انسان را مختار دانست و    

ن یـ  فهـم ا   يبـرا  .ندیب  نمی ی منافات ،یار آدم ید مذکور و قول به اخت     یان عقا ی م تسنی  الیب

ل یتوان بـه تفـص      نمی ن مقاله یه در ا  چاگر  . ار دانست ی را در مورد اخت    يد نظر و  یمطلب با 

ن و ضـرورت    یتعـ ان  یم يتوان اشاره کرد که و      می ن قدر یاما هم ،  ن موضوع پرداخت  یبه ا 

دارد  که هر جوهر فـرد دربـر       ییبا توجه به معنا    یال آدم افع  درست است که   .نهد  می فرق

ـ  ،توانـد رخ دهـد      نمی است و خالف آن    ی قطع ییو به معنا  ن  ی متع کامالً گونـه   چی هـ  ی ول

 است که خـالف آن      یی جا  ضرورت در  يرا در نظر و   یز. ن افعال وجود ندارد   ی در ا  یضرورت

 يگـر یاونـد جهـان د    وحـال آنکـه اگـر خد       .دیباشد و از فرضش تناقض الزم آ      ممکن  ریغ

ن یبنـابرا . دهـد   مـی  باشـد کـه در واقـع رخ   یر از افعـال یـ توانست غ ی می ده بود افعال آدم   یآفر

ـاب کنـد   يگـر یبه نحـو د   توانست    می کند که   می  احساس ینکه آدم یهم ولـو بـا فـرض    ،  انتخ

 هرچنـد  نیـتس  الیب ةدین رو به عقیاز ا . استی کافي مختار بودن ويبرا، گری دیتحقق جهان 

ـ ،  باطل اسـت یزافگ ي وجود دارد و اراده به معنا یاره جهت غالب   همو یافعال آدم در   ن یـ  ایول

ـال اسـت  یث منطقـ یـ از حست کـه خـالف آن   یـ آور ن  الـزام ین معنـ  یـ جهت غالب بـه ا       مح

)Leibniz, 1985, 151( .یلـ ید دلیـ دهـد با   مـی  کـه رخ ی هر عملیاساس اصل جهت کاف بر 

ضـرورت را    نیـ  ا نیـتس   الیـب  امـا .  باشد ي ضرور ییه معنا د ب یگر با یداشته باشد و به عبارت د     

,Ibid( سازد  میزی متمایکیزینامد و آن را از ضرورت متاف ی میضرورت اخالق 310.( 
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ن یـی  توانسته اسـت تب    نیتس  الیبم که   یریبا توجه به مطالب مذکور هر چند بپذ       حال  

نوزا ی اسپ يانگار  ضرورت ش را از  یر خو ی مس یی دهد و به معنا    هیار ارا ی از اخت  یخوب یفلسف

  درخـصوص ي وةدیـ عقتوانـد بـا     نمـی نیـی ن نـوع تب یـ رسـد ا   می به نظریول، جدا سازد 

 نیـتس  الیـب کـه  ، ند در جهـان آخـرت    پاداش و عقاب خداو    ،جهیدر نت و   یت آدم یمسئول

صـرف   .سـازگار باشـد  ، دارد  مـی  اظهارسهیتئود مختلف   ي خود را به آن در جاها      يوفادار

ث یـ از حآن  خـالف  انجـام  ،گنـاه در هنگـام ارتکـاب   کند کـه    می احساس گناهکارنکه  یا

فـر او   ی ک يبـرا ،  ابـد یتحقـق   توانـد     نمی نکه در واقع خالف آن    یولو ا ،   ممکن است  یمنطق

 ح اسـت کـه    ر مطـ  ی انسان يفر و پاداش تنها برا    ی ک ، متعارف ةدیبر اساس عق  . ستین یکاف

عمل کـردن بـه      یث منطق یاز ح صرفاً  ه  نکینه ا ،   عمل کند  يگری به نحو د    بتواند الواقع یف

آورد بـا   ی مـی ار آدمـ یـ  اختي بـرا نیتس الیبکه  یهیتوجن یبنابرا .گر ممکن باشد ینحو د 

ن بخـش   یـ ن رو راسل به ا    یاز ا  .ستینفر و پاداش سازگار     ی او در خصوص ک    ۀانید عام یعقا

 قـضاوت   چنـد هر،  سازد  می  متهم يکارایکند و او را به ر       می  حمله نیتس  الیباز اعتقادات   

   .ستیچندان منصفانه ننیز  يو
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  ها نوشت یپ

 ۀفلسف نجا،ی پالنت نیالو. كمتفکران معاصر در بارة شر ر      يشتر با آرا  ی ب یی آشنا يبرا .1

 یکـالم فلـسف    ،ی و احمـد نراقـ     یم سـلطان  ی و ابـراه   ؛ مهـر  يدیح محمد سع  یترجمه و توض   ،نید

  .)مجموعه مقاالت(

 ۀن جهان ممکـن و مـسأل     ی بهتر ةدربارسه  یدتئو را که در     ییها  استدالل يا   در رساله  تسین  بیال. 2

  : ن استیعنوان نوشته چن.  کرده استانی بیاس منطقیص و به صورت قیتلخ ، استشر آورده

Theodicy: Abridgement of the argument reduced to syllogistic form    
سم یــانینیارتـدکس بــه نـام سوس  ر یــ غی کالمـ ،ک نهـضت یــروان یـ  بــه پهـا  انینیسوسـ . 3

)socinanism (نوس یوس سوســیــن نهــضت توســط الئلیــا. شــود  مــیاطــالق)Laelius Socinus( و 

ا بـه راه  یـ تالی در ايالدی مـ 16در قـرن  ) Faustus Socinus(نوس ی فاستوس سوسـ ،اش برادرزاده

روان یـ پ. ه شددیس کشی آن به هلند و انگل     ۀافت و سپس دامن   یافتاد و ابتدا در لهستان گسترش       

 فاقـد   ،شـوند  ید محـسوب مـ    یـ جد) unitarianism (یحید مس یشروان  توح  ی از پ   که ،ن نهضت یا

  اعتقـاد نداشـتند    ، نفـس  یعـ ی طب یودانگن و جـا   یگناه نخـست   ث،ی بودند و به تثل    یتفکرات جزم 

)Marshal, 1998, 890(.  

، 425،  60،  85 ،86،  165،  293،  311،  347سه صـفحات    یـ تئود: د بـه  یـ  نمونه رجوع کن   يبرا. 4

314 ،396 ،360 ،358 ،354.  

 ی بر اصل جهت کـاف یو مبتن ،)به امکان خاص(ق ممکن یاصل حاکم بر حقا   اصل کمال،  . 5

ن اصـل   یتابع ا  شود، ة خداوند انجام می   ق ممکن که به اراد    ی خلق حقا  تسین  بیالبه اعتقاد   . است

وي .  آنهـا دخـالتی نیـست    او را درة تابع علم خداوند است و اراديق ضروری حقا،در مقابل . است

 یتحکمـ دان چون تابع خداوند هستند،یق جاوی گمان برد که حقاید مانند بعضینبا«: نویسد می

 صـادق اسـت کـه       ،ق ممکن به امکان خاص    ی حقا ةن امر فقط دربار   یا.  ...باشند  می  او ةو تابع اراد  

 تـابع علـم      منحـصراً  يضـرور ق  یحال آنکـه حقـا      و ،ن است یا انتخاب بهتر  ی یستگیاصل آنها شا  

.)139-141 ،1375 ،تسین بیال(»  آنها هستندیخداوند و متعلق درون

 ینیشیـ  پةویک شـ یکند در واقع    می ان نظام احسن اتخاذ   ی ب ي برا تسین  بیالکه  اي    وهیش. 6

کوشد تا احسن بـودن       می  اصول در خصوص خداوند    یرش برخ ی با پذ  ي که و  ین معن یاست؛ به ا  

ن در ی صـدرالمتأله  مـثالً . انـد  وه استفاده کـرده   ین ش یز از ا  یمان ما ن  یحک. ثبات کند نظام عالم را ا   

را اگر ممکن بود و یزن جهان ممکن نبود؛ی برتر از ایجاد جهانیا «:سدینو  میه نظام احسنیتوج

ات ییـ ات و جزیـ  بـه کل يط وی علـم محـ  یپس تناهجاد آن علم نداشت،یصانع مختار به امکان ا

نـد، پـس بخـشش    یآفر ی نمـ یند ولیافری را بین جهانیتواند چن  می اگر علم دارد و   و   دیآ  می الزم

).    121-122، 1380ن،یصدرالمأله(شود   می نقضير ویفراگ
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  . شر ركۀن در خصوص مسألی آگوستيشتر با آرای بیی آشنايبرا. 7

John Hick,”The problem of Evil” in paul Edwards (ed), The encyclopedia of
philosophy, vol. 3; Augustine, The confessions, book VII.

  .، فصل ششمی قرون وسطۀروح فلسفلسون، یژ: نطوریو هم

  .كر . استی به سه دسته از جولتسین بیال يها  پاسخيبند ة طبقهدی ا-8

Jolley, (2005), Leibniz, Ch. 6.

ـاس آکو       ن دو یـ ان ا یـ ز م ی تما ،همانطور که التا توجه داده است      -9 ـاس اسـت   ی نـوع اراده از توم  :ن

)Leibniz, 1898, 270, note. 143(  

اسـت در  ) Agnese Gonxhe Bojaxhiu(و ی او اگنس گونکـسا بوژاکـس  ی  مادرترزا که نام اصل.10

 "خواهران لورتـو " به نام یوستن به گروهی چشم به جهان گشود و پس از پ يوگسالوی  در 1910سال  

ـازم هندوسـتان     ، خدمت به مردم محروم    ي برا 1939 در سال    يو. دید برگز  خو ينام مادر ترزا را برا      ع

 بـه   1979او در سـال     . س کـرد  یسـ أت را در شـهرکلکته ت     یحین مس یاد مبلغ ی بن 1950شد و در سال     

مـادرترزا کـه او   .  نوبل شد زةیافت جا ی موفق به در   ، در سراسر جهان   یدوست بشر ي از الگوها  یکیعنوان  

ـال            ي پس از عمر   ،اند دهیز نام ی فقرا ن   به ی پدر آسمان  ۀیرا هد   تالش در راه خـدمت بـه محرومـان در س

  .  ده از جهان فروبستی در شهر کلکته د1997
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  منابع

 ؤسـسۀ  مهـر، قـم، م     يدیح محمد سع  یترجمه و توض   ،نی د ۀفلسف،  )1376. (نی الو ،نجای پالنت -1

  . طهیفرهنگ

  .دی، تهران، انتشارات ناهیخرمشاهن ی، به کوشش بهاءالدامیات خیرباع، )1373. (امیخ -2

  .    ینشر ن تهران، ،یرج قانونی اۀ،ترجمتسین بیال ۀ فلسفيشرح انتقاد ،)1382. ( برتراند، راسل-3

  . نشر پرواز تهران، ،يابندری نجف درۀترجم ،2ج ، غربۀخ فلسفیتار ،)1365. (_______ -4

 و ی، تهران، انتشارات علميداوود.ع ۀ، ترجمی قرون وسط ۀروح فلسف ،  )1366. (نیلسون ات یژ -5

  .یفرهنگ

  .، قم،  انتشارات لقمانشرح المنظومه، )1372. (ي حاج مال هاد،ي سبزوار-6
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