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  دهیچک
 شانیـا .انـد دانسته ینید اعتقادات بر یقو یانتقاد را جھان در شر وجود معاصر، ملحدان

 تناقض محض، ریخ و تینھا یب قدرت با ییخدا به اعتقاد و شر وجود انیم ھستند یمدع

 بـه شـر یمنطق ۀمسأل .داشت اعتقاد شر وجود به ھم و خدا به ھم توان ینم و دارد وجود

 .یج .دارد وجود شر .است مطلق ریخ خدا .است مطلق قادر خدا :است نیچن ساده شکل

 در .داشت اعتقاد ییخدا نیچن به دینبا لذا .ناسازگارند ھم با مجموعه نیا :دیگو یم یمک .ال

 و ممکن یھا جھان طرح با یمک .ال .یج جواب در اگنیپالنت نیآلو .ندارد وجود خدا جهینت

 که است یعالم جھان، آن و شود ینم ھا جھان از یبرخ شامل خدا تینھا یب قدرت که نیا

 یایقضا جمع کند اثبات دارد قصد کنند؛ اریاخت ریخ یجملگ اما باشند، مختار آن در ھا انسان

 زین یضمن تناقض بلکه ندارد؛ حیصر تناقض تنھا نه شرور وجود با متأله انسان باور مورد

   .ندارد

  

    .ریفراگ شرارت انه،یارگرایاخت دفاع ،یمنطق شبه قواعد ،یضمن تناقض :ھا دواژهیکل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ار دانشگاه الزھرایدانشＣ. 
 دانشگاه الزھرا یالم اسالمکارشناس ارشد فلسفه و کＣ. 
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  مقدمه
 در نیـد لـسوفانیف توجـه مورد ،خاص یکردھایرو با نید ۀفلسف در شر ۀمسأل

 ۀمـسأل و خدا به اعتقاد یناسازگار ای یسازگار نییتب .است گرفته قرار نیزم مغرب
 که یشمندانیاند انیم در و خورد یم چشم به که است یمباحث نیتر یّجد از یکی ،شر

 از کـه بـرد نـام یمکـ .ال .یج از توان یم ،اند کرده انیب را یمنطق یناسازگار ۀمسأل
   .باشد یم یخداشناس منتقدان و مخالفان نیتر شاخص

 .ال .یج ّۀادل یبررس و نقد به که است یافراد جمله از نگایپالنت ،ّمتألھان انیم در
 کی از که است مطرح یندارانید یبرا یمک دگاهید از شر ۀمسأل .است پرداخته یمک
 ،گرید یسو از و ؛است محض ریخ و مطلق عالم ،مطلق قادر ،خداوند دندمعتق سو

   ).Mackie,1981, p.150( دارد وجود شر ،جھان در که رندیپذ یم
   :متناقضند لیذ یایقضا که است آن یمک یادعا

   .است مطلق قادر خداوند .۱
   .است محض رخواهیخ خداوند .۲
   .دارد وجود شر .۳
 ییخدا نیچن به دینبا لذا ؛ناسازگارند ھم با مجموعه نیا« :دیگو یم یمک .ال .یج
   ).۲۷ص ،۱۳۷۰ ،یمک( »ندارد وجود خدا جهینت در ؛داشت اعتقاد

 از یعنی دارند؛ تناقض ھم با اما است، خداباوران یدتیعق یایقضا نیتر یادیبن از ،هیقض سه نیا
 خـدا اگر چراکه بود؛ خواھد کاذب سوم ۀیقضً قطعا باشد، صادق ایقضا نیا از تا دو اگر ،یمک نظر

 نظر به .شود دایپ عالم در یّشر دینبا گرید است، محض رخواهیخ یطرف از و است مطلق قدرتش
   :شود قصد یمعان نیا ،شر و قدرت از که شود یم حاصل یوقت تناقض ،نگایپالنت

 زا را شر المقدور یحت رخواهیخ فرد که یا گونه به است، شر مقابل ۀنقط ریخ .۱
   .دارد یبرم انیم

 شر تواند یم مطلق قادر پس ؛ستین یمرز و حد چیھ را مطلق قادر یھا ییتوانا .۲
   ).Mackie, op. cit , P. 150( بردارد انیم از را
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 امکان ّحد تا ،است رخواهیخ که یفرد که دیآ یم دست هب نیچن »۳« و »۲« هیقض از
 کـه دیـآ یم دست به نیچن »۱« و »۲« هیقض از نیھمچن و کند یم یریشگیپ شرور از
   .ردیگ ینم را او قدرت یجلو زین یمنطق محاالت یحت زیچ چیھ

 خداونـد قـدرت چـون کـه اسـت یعرفـ یخداشناس ۀالزم نیا ،یمک اعتقاد به
 ریـخ مقابـل ھـم شر یطرف از .ردیگ یم بر در زین را یمنطق محاالت است، نامحدود

 چون اما !ببرد نیب از را شرور ۀھم ،بودنش محض ریخ حکم به دیبا خدا پس .است
 وجـود صفات نیا با ییخدا پس است، نبرده نیب از چون ای و برد ینم نیب از ھا آن

  ).۳۰ص ،۱۳۹۱ ،یخادم( ندارد

  شر ۀمسأل حل یبرا نگایپالنت یمبان
 ١شده اصالح یشناس معرفت ندگانینما نیتر برجسته از توان یم را نگایپالنت نیآلو

 داشـتن با را خدا به باور دارد قصد که( یعیطب اتیاالھ با نگایپالنت نیبنابرا .دانست
 بدون خدا به اعتقاد که است باور نیا بر ،بوده مخالف )بنشاند یکرس به لیدل و نهیقر
 یایاش به ما باور مانند و است یعقالن و حیصح ًکامال خود یخود به زین لیدل و نهیقر

 اسـتدالل مـا از باورھـا نیـا یابـر کـس چیھ که است حال و گذشته زمان و یماد
 یو ،گـرید عبـارت به .باشد نیچن زین خدا وجود به نسبت ما اعتقاد دیبا ؛طلبد ینم

 جـواب نینو یا گونه به ،شده تیحیمس به که را یدیجد یانتقادھا تمام دارد قصد
   :کند یم میتقس دسته دو به را یحیمس یباورھا از انتقادھا او ؛دھد

   ٢.است صدق به مربوط که ییادھاانتق .الف
   ٣.است اعتبار به مربوط که ییانتقادھا .ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١ . reformed epistemology. 
٢ . de facto objections. 
٣ . de jore objections. 
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 شـود یمـ یبررسـ ،صـدق بـه مربوط یانتقادھا ۀباردر نگایپالنت سخنان تر شیب
)Plantinga, 2000, , PP.8-9.(  

 به را نزاع محل ابتدا یعنی ؛کند یم یموشکاف یعال اریبس را یا مسأله ھر نگایپالنت
 .پردازد یم ییگو پاسخ به گاه آن ؛کند یم یبررس را مسأله جوانب ،دهکر روشن یخوب

 یباورھـا یریناپـذ هیتوج ای دارند قصد که ییرادھایا یعنی ،اعتبار بر وارد یرادھایا
 یباورھـا و اعتقـادات کننـد ثابت ای ؛کنند ثابت را ھا آن بودن یرمنطقیغ و یحیمس
 اثبات یپ در ،حال ھر در ای و ؛ستندھ یکاف ۀنیقر بدون و اخالق خالف بر ،یحیمس

   .ھستند یحیمس دیعقا بودن یرعقالنیغ و تیمقبول عدم

 ثابت دارند قصد ،کنند یم انتقاد ینید یباورھا اعتبار به که یکسان ،گرید انیب به
 از ییباورھا و »ثیتثل« ،»هیفد« جمله از ،یحیمس یباورھا توان ینم یعقل نظر از کنند

  )..62Idem, P( ردک قبول را دست نیا
 او .)Loc. cit( »ستیـچ ًقایدق باورھا نیا اشکال ستین معلوم« :دیگو یم نگایپالنت

 ابتدا یو شد، انیب که طور ھمان .ستندین یرعقالنیغ ،اعتقادات نیا کند ثابت دارد قصد
 به گاه آن شود؛ روشن ًکامال نزاع محل تا کرده یبررس را مسأله در ّمتصور یھا شکل
 خارج حال سه از یحیمس یباورھا :دیگو یم یو ،جھت نیبد .پردازد یم ھا نآ پاسخ

   :ستندین
   .ستندین ١ّموجه .الف

   .ستندین ٢یعقالن .ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١ . Justified. 
٢ . Rational. 
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 بـه انتقـاد یحیمـس یباورھا به انتقاد که کند یم ثابت و ستندین ١شده نیتضم .ج
 یفتـمعر نیتـضم بـه انتقـاد ،ھست یانتقاد ھم اگر بلکه ؛ستین تیعقالن ای هیتوج

   ٢.باورھاست
 بـاور اعتبار از را ینید باور صدق که کند یم اثبات را یکسان یامدع بطالن نگایپالنت

 اعتبارً قطعا بود، صادق ینید یایقضا اگر که کند یم مبرھن نیھمچن .دانند یم جدا ینید
 بـودن معرفـت یبـرا ،انینیشیـپ خالف بر یو چراکه ؛شد یم نیتضم زین ھا آن یمعرفت

 را معرفـت بلکـه دھـد؛ ینمـ قرار مالک را آن داشتن تیعقالن ای و بودن ّموجه معرفت،
 و میحکـ خداونـد چـون و باشـد یمعرفت نیتضم یدارا که داند یم یصادق باور ھمان

 پـس م؛یبـشناس درسـت کـه داده قـرار یا یشـناخت یقـوا ما در نیبنابرا است، مھربان
 و میحک خداوند چون یعنی م؛یباش شتهدا جھان و خدا ۀباردر صادق ییباورھا میتوان یم

 میبشناس درست را خدا میبتوان تا است داده قرار ما در »یخداشناس حس« است، مھربان
 نیتـضم زیـن ھـا آن اعتبار گاه آن بود، صادق ما یباورھا اگر و میباش داشته صادق باور و

   .شد خواھد
 چیھ »شر وجود« و »محض ریخ و مطلق قادر« یخدا به باور نیب که کند یم ثابت نگایپالنت

 خداونـد قـدرت و دارد شرور وجود یبرا یلیدل خداوند دیشا چراکه ست؛ین یتناقض گونه
 ریخ یھمگ که کند یکار ار،یاخت وجود با که ندیافریب یعالم تواند ینم است، نامحدود گرچه

 است یمنطق محاالت از یعالم نیچن ساخت یعنی ).۲۲۶ص ،۱۳۸۴ گران،ید و نگایپالنت( کنند اریاخت
 وجود با بشر که کند یکار تواند ینم او ،شود ینم یمنطق محاالت شامل خداوند قدرت و

 نیچنـ امکـان نگایپالنت واقع در .است یخاک بشر یذات ،گناه رایز ؛نکند گناه ،اریاخت
 او ،انیپا در .داند یم محاالت وجز خداوند از را آن ّتحقق اما ،داند ینم محال را یعالم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١ . Warranted. 

 .۱۳۸۲، ／مام خمینیمحمدعلی مبینی، عقالنیت باور دینی از دیدگاه پالنتینگا، قم، مؤسسۀ آموزشی و پژوھشی ا: ک.برای مطالعۀ بیشتر ر.  ٢
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 وجود با ،دھد یم لیتشک را تیحیمس یاصل یباورھا که ییایقضا انیم کند یم ثابت
   .کرد حکم ھا آن صدق عدم بر توان ینم و ستین یا یتناف چیھ ،شرور

 را شـده اصـالح یشناسـ معرفت ،یحیمس یباورھا به رادھایا پاسخ در نگایپالنت
 ستین الزم ،خاص یطیشرا در یو اعتقاد به .داند یم یعیطب اتیاالھ یبرا ینیگزیجا

 دیـعقا توانـد یم یحت و اوردیب یا نهیقر ای و لیدل خود یھا شهیاند یبرا ندارید فرد
 طـور بـه را او دینبا اما ؛کند قبول استدالل و لیدل بدون هیپا دیعقا عنوان به را خود

 و لیـدل ،یگرید خاص طیشرا در او چراکه ؛دانست یا هیفرض نیچن طرفدار مطلق
   .داند یم یضرور و الزم که ،دهیپسند تنھا نه ندارید فرد یبرا را لاستدال

 پرداز هینظر« عنوان از شدت به یو که است نیا نگایپالنت ۀویش محسنات از یکی
 شرور یبرا یواقع یھیتوج به توان ینم یو باور به چراکه ؛است زانیگر »یاالھ عدل

 امکـان ایـ و احتمـال ،شرور وجود یبرا ،است صدد در لیدل نیھم به ؛افتی دست
 ندارم قصد من« :کند یم حیتصر نیبنابرا .کند ثابت را خداوند جانب از یعقالن هیتوج

 کرده اشتباه ،بداند یاالھ عدل پردازان هینظر جزء مرا یکس اگر و کنم هیتوج را شرور
 تهداشـ یعقالنـ لیدل ،شرور نیا یبرا خداوند که کنم اثبات خواھم یم فقط من چون است؛
 ما بلکه ؛میدان ینم ما ،داشته روا را شرور خداوند چرا و ستیچ یعقالن لیدل که آن حال .است
 یلـیدل محـض، ریـخ و قادر م،یعل خداوند میکن ثابت اگر و ھست یلیدلً حتما میدان یم فقط
  ).۷۲ ـ ۶۹ص ،۱۳۷۶ نگا،یپالنت :ک.ر( »است یکاف یمک .ال .یج به پاسخ یبرا دارد،

  شر ۀمسأل حل یبرا نگایالنتپ یھا حل راه
 ینـید یباورھـا از دفـاع بـه حاضـر عصر در که است یکسان جمله از نگایپالنت
 اریـاخت انیم نسبت و نظر مورد ممکن جھان فیتوص« یادعا با یو ،است پرداخته

 ،خـدا وجـود بـا شـر یمنطق ۀمسأل که کند یم اثبات »خداوند مطلق قدرت و انسان
 ۀشبھ به پاسخ در ،خود یعلم یھا تالش مجموعه در نگایپالنت ،نیبنابرا .ندارد تناقض
 ،یناسـازگار یادعا بودن لیدل یب اثبات بر عالوه کوشد یم ،خداوند وجود با شرور

   .کند اقامه دو آن یسازگار بر یلیدل
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  ممکن یھا جھان فھم یبرا یدیکل میمفاھ
 تناقض یو ،کند یم یبررس را تناقض ۀمسأل ،یمک .ال .یج به پاسخ یبرا نگایپالنت

  :داند یم قسم سه را
   ٣.یضمن تناقض .ج و ؛٢یصور تناقض .ب ؛١حیصر تناقض .الف

 نیا مثل .است گرید جزء ۀکنند ینف ،جزء کی ،یعطف ۀیقض در »حیصر تناقض« در
 .است یماھر باز سیتن یعل که است کاذب و است یماھر باز سیتن یعل ،مییبگو که

 یحتـ ای و روند یم کار به استدالل کی در که یوناگونگ یایقضا باب در سخن نیا
 یاجـزا از یکـی اگـر یعنـی ؛است یجار زین گرید یا مجموعه کنار در یا مجموعه
 یبرا ًمثال ؛دارد وجود حیصر تناقض مجموعه آن در ،باشد گرید جزء یناف ،مجموعه

 یاجـزا ایـ جزء کی ،اجزا از یکی دیبا ،باشد داشته تناقض »الف« ۀمجموع که نیا
   .کند ینف را گرید

 علم .۳ .است محض ریخ خداوند .۲ .است مطلق قادر خداوند .۱ :»الف« ۀمجموع
   .دارد وجود شر .۴ .است تینھا یب خدا

 علم .۳ .است محض ریخ خداوند .۲ .است مطلق قادر خداوند .۱ :»ب« ۀمجموع
   .تسین مطلق قادر خداوند .۵ .دارد وجود شر .۴ .است تینھا یب خدا

 وجـود یحیصر تناقض چیھ »الف« ۀمجموع در ،شود یم مالحظه که گونه ھمان
 مجموعه از چھارم ۀیقض چون ؛دارد وجود حیصر تناقض »ب« ۀمجموع در اما ؛ندارد

 نیـا در کـه گفـت صـراحت بـه توان یم و است مجموعه نیا اول ۀیقض یناف »ب«
   .)۴۵ ـ ۴۳ص ھمان،( دارد وجود حیصر یناسازگار ،مجموعه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١ . Explicit contradiction. 

٢ . formally contradiction.  
٣ . implicitly contradictory. 
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١٢٨ 

 یھیبـد قواعد کردن اضافه با یول شود، ینم دهید حیصر تناقض ،مجموعه کی در یگاھ
 ند؛یگو یم »یصور تناقض« را تناقض نیاً اصطالحا .دیرس حیصر تناقض به توان یم یمنطق

 قواعـد از یتعـداد کـردن اضـافه با اما ندارند، یظاھر تناقض ھم با مجموعه یاعضا یعنی
ً مثال شد؛ خواھد حیصر تناقض شامل مجموعه، آن که دیآ یم دیپد دیجد یا مجموعه ،یمنطق
   .است یفان سقراط گاه آن اند، یفان ھا انسان تمام اگر .الف

   .اند یفان ھا انسان ۀھم .ب
   .ستین یفان سقراط .ج
 تـوان ینمـ ،شوند گذاشته ھم کنار نفسه یف هیقض سه نیا اگر ،مجموعه نیا در

 و مجموعـه نیـا بـودن باطـل به ناخودآگاه و ًفورا سانان و گرفت جهینت را تناقض
 انسان ذھن در که یمخف ۀیقض کی از ،مطلب نیا اما ؛برد نخواھد یپ آن یناسازگار

 ،قـتیحق در .است مھم اریبس ،یمنطق ۀقاعد آن شدن روشن .شود یم دهیفھم ،است
 در اگـر ًمثال ؛میرس یم حیصر تناقض به آن از بعد و ردیگ یم یپ را یاتیعمل ما ذھن

   :شد خواھد نیچن ،شود استفاده ١»مقدم وضع« ۀقاعد از ذھن
   .است یفان سقراط گاه آن ،اند یفان ھا انسان تمام اگر .الف

   .اند یفان ھا انسان تمام لکن .ب
 دسـت به قبل ۀیقض دو مقدم وضع از ریاخ ۀیقض نیا یعنی است؛ یفان سقراط م،یریگ یم جهینت

   :دیآ یم دست به حیصر تناقض م،یکن اضافه مجموعه به را هیقض نیا اگر جه،ینت در .دیآ یم
   .است یفان سقراط گاه آن ،اند یفان ھا انسان تمام اگر .الف

   .اند یفان ھا انسان ھمه .ب
   .ستین یفان سقراط .ج
   .است یفان سقراط .د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١ . modus ponens. 
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١٢٩ 

 دسـت به مجموعه اول ۀیقض دو مقدم وضع از که است یا هیقض ھمان »د« هیقض
 کـه گفـت تـوان یمـ نیبنـابرا ؛ناسـازگارند ھم با »د« و »ج« جا نیا در .است آمده

 یکی از یعنی »یصور تناقض« نیبنابرا .دارد یدرون یناسازگار ای و تناقض ،مجموعه
 سازگار ،گرید یاجزا با که شود استنتاج یا هیقض ،یمنطق قواعد با مجموعه یاجزا از
   .ستین

 ریـخ خـدا« ،»اسـت مطلق قادر خدا« یایقضا عهمجمو که است یمدع یمک ایآ
 داشـته ییادعـا نیچن او اگر دارد؟ یصور تناقض ،»دارد وجود شر« و »است مطلق
 از یکی ضینق که دھد ینم اجازه ما به یمنطق نیقوان از کی چیھ .ستا خطا بر ،باشد
 اقضتنـ ،مجموعه نیا نیبنابرا .میکن استنتاج آن یاعضا از را مجموعه نیا یایقضا

  ).۴۶ ـ ۴۵ص ھمان، :ک.ر( ندارد یصور
 است حیصر تناقض نه که دارد وجود تناقض از یگرید نوع است معتقد نگایپالنت

 تنـاقض یا مجموعـه یو نظر در .است »یضمن تناقض« بلکه ،یصور تناقض نه و
 ،صـادق ًضـرورتا هیقـض کیـ با مجموعه آن یاعضا یعطف بیترک که دارد یضمن

 ).۱۷۷ص ،۱۳۸۴ نگـا،یپالنت :ک.ر( شود یصور تناقض به منجر و شدبا نداشته یسازگار
   .میکن فیتعر را »صادق ًضرورتا« عنوان است بھتر حیتوض از قبل

   صادقً ضرورتا ۀیقض
 و باشد ناممکن آن کذب که است صادقً ضرورتا یوقت نگایپالنت نظر در هیقض کی

   ).۴۷ص ،۱۳۷۶ ھمو، :ک.ر( باشد نداشته امکان آن ضینق صدق ای
 مطلـق قـادر خـدا .الف که را مجموعه نیا بخواھد یمک اگر ،نگایپالنت اعتقاد به
 ًحتمـا دیـبا ،بدانـد ناسازگار ؛دارد وجود شر .ج ؛است محض ریخ خدا .ب ؛است
 .شود منجر حیصر تناقض به ،یمنطق استنتاج با تا کند اضافه مجموعه نیا به ییایقضا

 انیم از را شر تواند یم که جا آن تا رخواهیخ فرد :لفا :کند یم اضافه را هیقض دو یمک
  ).۱۴۷ص ،۱۳۸۴ ھمو، :ک.ر( ندارد یمرز و حد ،مطلق قادر یھا ییتوانا :ب و ؛دارد یبرم
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١٣٠ 

 دست به حیصر تناقض ،ییایقضا کردن اضافه با دیبخواھ اگر« :دیگو یم نگایپالنت
 ھمو،( »باشند صادقً ضرورتا ،دیدار را ھا آن کردن اضافه قصد که ییایقضا دیبا ،دیآور

 ممکـن یھـا جھان ۀدیا و دارد تیاھم اریبس نکته نیا نگایپالنت نظر در ).۵۱ص ،۱۳۷۶
  .ردیگ یم نشأت جا نیا از ،یو

 بـا شـدن جمـع صـورت در تـا باشند صادقً ضرورتا دیبا ریاخ ۀیقض دو که است معتقد یو

ـادقً ضرورتا اگر و نجامند؛یب تناقض به ،یقبل ۀمجموع ـند ص ـه ــ نباش ـهینت آن جمـع اگرچ  اش ج

ـاذب ،دیجد ۀیقض است ممکن چون م؛یریبپذ را تناقض میستین ملزم ما ـ باشد تناقض  و باشـد ک

ـاقض باعـث الـصدق، محتمل یحت ای کاذب ۀیقض نیا  تـوان ینمـ ،صـورت نیـا در .گـردد تن

 دیـبا لـذا دانـست؛ دیـجد ۀیقض ینادرست در را تناقض ۀشیر دیبا بلکه برد؛ سؤال ریز را مجموعه

 مـشخص و کنـد جمـع ادشـدهی ۀمجموع با دارد قصد یمک که کرد یبررس را یدیجد یایقضا

  ).۱۸۲ص ،۱۳۸۴ ھمو،( ر؟یخ ای ھستند صادقً ضرورتا ایقضا نیا ایآ که شود
 شود یم یبررس ،»ندارد یمرز و حد چیھ مطلق قادر یھا ییتوانا« ۀیقض نخست

 است نیا منظورً احتماال ست؟یچ مقصود ،است مطلق قادر یموجود مییگو یم یوقت
 اما .دھد انجام را یکار ھر تواند یم و است ٢شاءیما فعال ای ١توان ھمه ،موجود آن که

 لـسوفانیف و ّمتألھان غالب کند؟ ینم محدود را یموجود نیچن قدرت زیچ چیھ ایآ
 خداونـد کـه دارنـد قبـول حال نیع در اما ،دانند یم مطلق قادر را خداوند ،خداباور

 ھم و باشد داشته وجود ھم ،خودش که کند یکار ای و ندیافریب ّمدور مربع تواند ینم
 او که ستین معنا نیا به ،خداوند یانتھا یب قدرت نگایپالنت باور به .باشد نداشته وجود

 قدرت یکس اگر .باشد محاالت از ،کار آن ھرچند ،دھد انجام را یکار ھر تواند یم
 شـر یمنطق مشکل گاه چیھ یو یبرا ،نداند محال و یمنطق حدود به محدود را خدا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١ . All powerfull. 
٢ . almighty. 
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 ،مجموعه اگر یحت و داند یم االطالق یعل قادر را خداوند چراکه ؛آمد نخواھد شیپ
 ۀھمـ کـه کند یکار تواند یم ،است مطلق قادر خداوند چون ،شود زین تناقض دچار

 و انـدک اریبـس را دگاهید نیا صاحبان ،نگایپالنت اما .شوند برطرف ھم با تناقضات
 محـاالت شامل خدا قدرت است قائل و کند یم یمعرف ١نامنسجم زین را دگاھشانید

 »ستین یمرز و حد چیھ را مطلق قادر یھا ییتوانا« ۀیقض یبررس در پس .شود ینم
 دیـق کی هیقض نیا به که است صادقً ضرورتا یوقت ،هیقض نیا نگایپالنت یبرا :گفت توان یم

 .شود ینم یمنطق محاالت شامل اما است، نامحدود ،خداوند قدرت که نیا آن و ودش اضافه
 هیقض به گونه نیا اگر .ندارد یمنطق حدود جز به یّحد چیھ خداوند قدرت ،گرید عبارت به

ّ و است صادقً ضرورتا ،نظر مورد ۀیقض م،ییبگو میتوان یم گاه آن م،یبنگر  ستین یرفتنیپذ اال
 که شد خواھد ثابت ،ممکن یھا جھان ۀدیا با .میبدان زین محاالت شامل را خداوند قدرت که

 امکان که نیا ای ھستند، ھا جھان از یبرخ یعنی ند؛یافریب را یممکن جھان ھر تواند ینم خداوند
   .ندیافریب را ھا آن تواند ینم خداوند اما دارند،

 »بـرد یمـ نیبـ از ار شـر بتواند که جا آن تا ،رخواهیخ فرد« ۀیقض یبررس به حال
 نیـا میبخـواھ اگر نگایپالنت نظر از است؟ صادق ًضرورتا ،هیقض نیا ایآ .میپرداز یم

 و میبـزن یدیـق آن بـه دیـبا ًحتما ،میکن کینزد صادق ًضرورتا یا هیقض به را هیقض
 اگر و »دارد یبرم انیم از ،تواند یم و داند یم که را یّشر ھمواره رخواهیخ فرد« مییبگو
 یول ،است رخواهیخ گرچه فرد که افتی را یموارد توان یم ًقطعا ،مینزن یدیق نیچن
 ای و ندارد خبر یّشر وجود از رخواهیخ فرد که ییجا ًمثال ؛برد ینم نیب از زین را شر

 جمله از نیا که ،برد ینم نیب از را آن یول ،است رخواهیخ که نیا با ،ندارد را قدرتش
  ).۱۸۲ص ،۱۳۸۴ نگا،یپالنت :ک.ر( است اول ۀیقض نقض موارد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١ . incoherent. 
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 ؛پرداخت آن یبررس به گاه آن و کرد اصالح را هیقض یمک طرف از توان یم البته
 انیـم از توانـد یمـ و دانـد یمـ کـه را یّشر ھمواره رخواهیخ فرد« ۀیقض مینیبب حال
  است؟ یا هیقض چگونه »دارد یبرم

   :شد خواھد نیچن م،ییفزایب رش ّمقوم یایقضا ۀمجموع به را ریاخ ۀیقض اگر یمک منظر از
   .است مطلق قادر ،خداوند .الف

   .است مطلق رخواهیخ ،خداوند .ب
   .دارد وجود شر .ج
   .دارد یبرم انیم از را شرور ،بتواند که جا آن تا رخواهیخ فرد .ـھ
 نیا دیبا ،شود داریپد یصور تناقض ،مجموعه نیا در که آن یبرا نگایپالنت نظر از

 علـم شـر ١امور یھا تیوضع عیجم به نسبت خداوند که مییفزایب آن هب ھم را هیقض
 اگر نیبنابرا .است ٢دان ھمه ای مطلق عالم خداوند که معتقدند خداشناسان غالب .دارد

 دیپد که یدیجد ۀمجموع ،مییفزایب را »است مطلق عالم خدا« ۀیقض ،مجموعه نیا به
 ،خداشـناس و غالـب ،یمکـ ،صورت نیا در ؛است یضمن تناقض متضمن ،دیآ یم

  ).۵۴ ص ،۱۳۷۶ ،ھمو :ک.ر( گردد یم مغلوب
 از ،توانـد یمـ و دانـد یمـ که را یّشر ھمواره رخواهیخ فرد« ۀیقض نگایپالنت اعتقاد به

 یعنـی .اسـت کـاذب هیقـض نیـا بلکـه ست؛یـن صادقً ضرورتا تنھا نه »دارد یبرم انیم
 و دارد وجـود ھـا آن در شـر کـه ددانـ یم رخواهیخ فرد که کرد فرض را یامور توان یم
 یا لطمـه چیھـ یو بـودن رخـواهیخ بـه او برنداشـتن اما ،بردارد انیم از را شر تواند یم

 یّشر به ،شر آن بردن نیب از که برد ینم نیب از لیدل نیا به را یّشر یگاھ چون زند؛ ینم
 است ممکن ،شر بردن نیب از که کرد تصور زین را یحالت توان یم .شود یم منجر تر میعظ

 رخـواهیخ فرد« گفت یم که یا هیقض شد معلوم پس .شود ریکث ریخ رفتن دست از باعث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١ . states of affairs. 
٢ . all-knowing. 
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 کـاذب بلکـه ست،یـن صادقً ضرورتا تنھا نه ،»برد یم نیب از را شر ھمواره ،مطلق قادر و
   ).۱۷۸ص ،ھمان :ک.ر( است
 و دانـد یمـ کـه را یّشـر ھمـواره رخـواهیخ فرد« ۀیقض یمک نفع به توان یم ایآ

 که را یّشر ھر رخواهیخ فرد« مییبگو ًمثال کرد؟ یبازساز را »برد یم نیب از ،تواند یم
 ّشر به ،شر آن برداشتن انیم از که آن شرط به ،دارد یبرم انیم از ،تواند یم و داند یم

   ).ھمان( »نشود منجر ریکث یریخ رفتن نیب از ای و تر بزرگ
 چـون ؛نـدارد یسود یمک یبرا زین یازبازس نیا یحت که است معتقد نگایپالنت

 دارد وجود شر دو که دیکن فرض را یحالت .ستین صادق ًضرورتا زین هیقض نیا ًواقعا
 نیب از را شرور تک تک اگر ؛است ممکن جداگانه صورت به ،شر دو بردن نیب از و

 دو ھر اگر اما .شد نخواھد منجر تر بزرگ یّشر به ای و رود ینم نیب از ریکث ریخ ،دیببر
 از یریکث ریخ ای و شود جادیا یتر بزرگ ّشر است ممکن ،دیببر نیب از دیبخواھ را شر

 نیا در یعنی ؛دیببر نیب از را شرھا نیا از یکی دیتوان یم فقط شما نیبنابرا .برود نیب
 دو ھر توان ینم اما ؛شود ینم منجر یتر بزرگ ّشر به و شود یم محو ًواقعا شر ،فرض

 سرزنش مستحق ،دیببر نیب از دینتوان را دو نیا از یکی اگر پس .برد نیب از ھم با را
   ).۵۵ص ،۱۳۷۶ نگا،یپالنت :ک.ر( دیشو ینم

 نتواند یموجود اگر که ندیبگو نگایپالنت پاسخ در یمک طرفداران است ممکن البته
 و ،نـدیگو ینم مطلق قادر ،موجود آن به گرید ،ببرد نیب از یآن و ھم با را شر دو ھر

 را ریاخ ۀیقض ،گرید عبارت به .است مطلق قادر خدا که بود نیا ما فرض که آن حال
 ،اسـت مطلق عالم و مطلق قادر که یرخواھیخ موجود« :میکن یم یبازساز گونه نیا

 هیقض نیا اگر .»دارد یبرم انیم از ،برداشت انیم از ًواقعا توان یم که را یشرور عیجم
 ).۱۸۸ص ،۱۳۸۴ ھمـو، :ک.ر( دیآ یم دست به تناقض ،مینک اضافه مذکور ۀمجموع به را

 رایز .کرد نخواھد حل را مشکل ،میریبپذ زین را یبازساز نیا اگر که دیگو یم نگایپالنت
   :شد خواھند نیچن مجموعه یایقضا ،صورت نیا در
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   .است مطلق قادر خداوند .الف
   .است محض ریخ خداوند .ب
   .است مطلق عالم خداوند .ج
   .دارد وجود رش .د
 کـه را یشرور عیجم ،است مطلق عالم و مطلق قادر که یرخواھیخ موجود .ـھ

   .دارد یبرم انیم از ،برداشت انیم از ًواقعا توان یم
   .ستین محدود ،یمنطق محاالت ِحدود جز یّحد چیھ به مطلق قادر قدرت .و

 چیھ« که است نیا ،دیآ یم دست به که یزیچ تنھا ،میکن دقت مجموعه نیا به اگر
 ۀیقـض با هیقض نیا .»بردارد انیم از را آن ًواقعا بتواند خداوند که ندارد وجود یّشر

 .برد نیب از نتوان را عالم در موجود شرور دیشا رایز .ندارد یتناقض »دارد وجود شر«
 یادعا گاه آن ،ندارد وجود یّشر ًمطلقا که آمد یم دست به ادشدهی یایقضا از اگر اما

 یا هیقض نیچن توان ینم یمنطق استنتاج با گاه چیھ ،میکن ّدقت اگر یول .بود بجا تناقض
 ریکث ّشر دفع ای و ریکث ریخ آوردن دست به یبرا دیشا خداوند چراکه ؛آورد دست به
 قدرت بودن محدود لیدل به ،خداوند نتوانستن نیا .ببرد نیب از را لیقل ّشر تواند ینم
 رایز .است یمنطق نظر از شرور از یبرخ ینابود بودن لمحا سبب به بلکه ؛ستین یو

 ،۱۳۷۶ پترسـون،( ستیـن محـدود ،یمنطقـ حدود جز یّحد چیھ به مطلق قادر ِقدرت
  ).۱۸۲ص

 مطلق عالم خداوند اگر« :کنند انیب نیچن نیا را خود ۀینظر ،مخالفان است ممکن 
 از ًواقعـا را شر امور یھا تیوضع عیجم تواند یم صورت آن در ،است مطلق قادر و
 را نیـا توان مطلق قادر یعنی .دیآ یم وجود به تناقض ،مجموعه نیا با .»بردارد انیم

 مالحظه یّشر جھان در اگر جه،ینت در ؛ببرد نیب از است شر تیوضع آنچه ھر تا دارد
  ).۵۹ص ،۱۳۷۶ نگا،یپالنت :ک.ر( است ناسازگار او مطلق قدرت با شود

 مطلـق عـالم و مطلـق قادر که یرخواھیخ موجود« یایاقض اگر نگایپالنت نظر به
 قـدرت« و »دارد یبرمـ انیم از ،برداشت انیم از توان یم که را یشرور عیجم ،است
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 ھم کنار را »ستین محدود یمنطق محاالت جزحدود یمرز و حد چیھ به مطلق قادر
 ًاساسا که کرد میخواھ ثابت رایز ؛افتی دست تناقض به توان ینم ھم باز ،میدھ قرار
 یبعـض وجـود ،میکنـ فـرض اگر که نیا حیتوض .ستین صادق ًضرورتا ریاخ ۀیقض

 ّمحقـق شـر بـدون کـه است محال یکل طور به و است ینشدن ،شرور بدون رھایخ
 بـه ،ھستند رھایخ یبرخ ساز نهیزم شرور یبرخ که میکرد ثابت اگر نیھمچن ؛شوند
 نیـا در ؛شـود ّمحقـق شرور آن قّتحق بدون ،نظر مورد ریخ است محال که یا گونه

 محال یوقت نیبنابرا .ندیافریب شر آن بدون یریخ تواند ینم ھم خداوند گرید ،صورت
 شـر بدون را ریخ آن تواند ینم زین خداوند پس ؛شود ّمحقق شر بدون یریخ است

 کـه میدار تیخصوص نیا با یریخ امور ایآ که است نیا در بحث اصل اما .ندیافریب
  نباشند؟ ریپذ امکان شر بدون

 به شرور بدون و شرند مالزم اما ،رندیخ که ھستند یامور ،کند یم ادعا نگایپالنت
 اریبس و شود یم ّمحقق یآدم یبرا که یداریپا روح ًمثال ؛شوند ینم ّمحقق وجه چیھ

 اگر پس .شود یم حاصل انسان یبرا ،آالم و ھا رنج نام به یّشر پرتو از ،است دهیپسند
 یایقضا از کی ھر کردن اضافه با که شود یم جهینت ست؛ین صادقً ضرورتا زین ریاخ ۀیقض شد ثابت
ـاقض تـوان ینم شر، یمنطق ۀمسأل ۀیقض سه ۀمجموع به یمک یادعا مورد ـه تن ـه آورد؛ دسـت ب  ن

 ).۱۹۳ ـ ۱۹۲ص ،۱۳۸۴ ھمو،( یمنطق تناقض نه و یضمن تناقض نه ح،یصر تناقض

  ممکن یھا جھان نییتب

 چیھ ،شرور وجود و ندارانید یاعتقاد یھا گزاره انیم که کند یم اثبات گانیپالنت
 ،آن قیدق بحث دنیکش شیپ و ممکن یھا جھان یالگو نییتب با یعنی ؛ستین یتناقض

 نیا کند اثبات رھگذر نیا از تا ؛است ندرانید دیعقا نیب تناقض عدم اثبات صدد در
 ،شرور وجود و مخصوص صفات با ییخدا وجود به اعتقاد در ندارید افراد« که ادعا

   .است کاذب ًضرورتا و باشد ینم حیصح ،»ھستند تناقض دچار



 نگای پالنتنی آلودگاهی شر از دیمسأله منطق

 

١٣٦ 

 ،شـرور ۀمسأل در ندارانید اعتقادات انیم تناقض عدم یچگونگ ۀدربار نگایپالنت
 بـه ھـا روش تمام اما ،کرد اثبات مختلف طرق از توان یم را امر نیا که است معتقد

 یو .کـرد بحـث ھا روش نیا جامع قدر یرو دیبا نیابرابن ؛گرندیکدی هیشب ینحو
 ،ندارد وجود تناقض مجموعه کی یاعضا انیم که میدھ نشان میبخواھ اگر« :دیگو یم
 آن یاعـضا ۀھمـ ،افتنـدی ّتحقـق اگر امور آن که گرفت نظر در را یممکن امور دیبا

 کی تناقض دادن نشان یبرا ،گرید انیب به ).۱۹۵ ص ھمو،( »شوند صادق دیبا مجموعه
 و یفرضـ امـور اگـر بلکه ،باشند موجود درصد صد اعضا که ستین الزم ،مجموعه

 ،میدیـند امـور آن در یتناقـض و میکرد یبررس مجموعه آن خصوص در را ممکن
   .ستین تناقض دچار مجموعه آن که کرد ادعا توان یم گاه آن

 صورت نیبد ،کند یم مطرح یمثال ،ممکن امور تیوضع بھتر درک یبرا نگایپالنت
 عدم اثبات یبرا ،باشد q و p ۀمجموع دو از مرکب که میباش داشته یا مجموعه اگر که

 و میکن یم فرض r مثل یا هیقض ابتدا .دارد وجود راه دو ،مجموعه دو نیا انیم تناقض
 از و شود q ،یعطف بیترک نیا ۀالزم اگر حال ،میکن یم جادیا pو r انیم یعطف یبیترک
 جـهینت تـوان یم ؛باشد تناقض بدون ) pو r یعطف بیترک( یعطف بیترک نیا یطرف

 q و p نیب تناقض عدم اثبات یبرا پس .ھستند تناقض بدون و ممکن زین q و p گرفت
 را rو p نـام بـه هیقض دو نیب یامکان حالت کی و میکرد استفاده یفرض یا هیقض از

 حالت و تناقض عدم از گاه آن ؛شدبا q مستلزم ،بیترک نیا که یشکل به ،میا ساخته
   .ندارند تناقض ھم با زین q و p که میریگ یم جهینت ،ھم با دو نیا امکان

 اثبات روش نیھم با یعنی ؛میکن یم اجرا شر یمنطق ۀمسأل در را بحث نیا حال 
 یدرونـ یایقضا ابتدا .ستین یتناقض گونه چیھ ،شر یمنطق ۀمسأل درون که میکن یم

 ۀیقـض کی با را )است محض ریخ و مطلق قادر ،مطلق عالم خدا( شر یمنطق ۀمسأل
 نیچن جهینت ،باشد »دارد وجود شر« ۀیقض مستلزم که میکن یم عطف یا گونه به یفرض

 لیدل ،خود کار نیا یبرا البته و است دهیآفر شر بر مشتمل یجھان خداوند :شود یم
 خداوند که گرفت میخواھ جهینت ،میکن جمع اول ۀیقض با را هیقض نیا اگر .است داشته
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 کـار نیا یبرا و است دهیآفر شر بر مشتمل یجھان و است محض ریخ ،قادر ،عالم
   .دارد لیدل خود

 ۀیقـض نیـا ۀالزمـ که نیا اول :شود یم روشن مطلب دو ،آمده دست به هیقض از
 مجموعـه نیـا در یتناقض چیھ که نیا دوم و ؛است »دارد وجود شر« ۀیقض ،مرکب

 آن در که دیآفر یجھان اگر محض ریخ و مطلق قادر و دانا یخدا یعنی ؛شود ینم دهید
 ،یعطفـ بیـترک نیـا اگـر حال .آمد نخواھد وجود به یتناقض چیھ ،باشند یشرور

 خـدا« ۀیقض پس ؛است »دارد وجود شر« ۀیقض مستلزم یطرف از و ندارد یناسازگار
 چیھ ،شود جمع اگر »دارد وجود شر« ۀیقض با ،»است محض ریخ و مطلق عالم و قادر

  ).۶۶ ـ ۶۵ص ،۱۳۷۶ ھمو، :ک.ر( دیآ ینم وجود به یتناقض

 اریاخت بر یمبتن دفاع

 دفاع« به که دیجو یم کمک یمنطق روش از ،شر یمنطق ۀمسأل ّحل یبرا نگایپالنت
 ّمقوم یایقضا یدرون یناسازگار رفع نگایپالنت نیبنابرا .است معروف »اریاخت بر یمبتن

 یمعنا در اگر« :دیگو یم یو ؛داند یم اریاخت بر یمبتن دفاع در فقط را شر یمنطق ۀمسأل
 معناست نیا به ،فعل کی در داشتن اریاخت که میرس یم جهینت نیا به ،میکن ّدقت اریاخت
 یّمـؤخر و ّمقـدم شـرط چیھ و دارد وجود یآزاد ًکامال فعل آن ترک و انجام در که

 و یعیطب شرور انیم میتوان یم ،نیبنابرا .کند لیتحم ،ختارم فرد به را فعل آن که ستین
 به یشخص ۀمختاران ًکامال افعال از یاخالق شرور چراکه ؛میشو قائل تفاوت یاخالق
 ّتـصرف گونـه چیھـ ھـا آن جـادیا در فرد که یعیطب شرور خالف بر ،ندیآ یم وجود

  ).۲۰۴ص ،۱۳۸۴ ھمو،( »ندارد یاریاخت
 نیا .داند یم قیتوف نیقر را وهیش نیا ،اریاخت بر یمبتن اعدف حیتوض ضمن نگایپالنت

 که باشند داشته وجود رھایخ از یانواع دیشا که است موضوع نیا اثبات یپ در وهیش
 و ؛دھد انجام ،شرور از یا پاره شمردن مجاز بدون را رھایخ آن ستین قادر خداوند

 بـر یمبتن دفاع« نینابراب .شود یم حل شرور مشکل ،شود ثابت بحث نیا امکان اگر
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 نیا خداوند یبرا شرور از یبرخ در کند ثابت ،موضوع نیا با تا است آن بر »اریاخت
 ابتدا رو، نیا از .)Kroon, 2004, P.77( باشد داشته وجود ّموجه لیدل که ھست امکان

   .شود روشن یخوب به اریاخت مفھوم دیبا
 آن تـرک و انجـام در که نیا یعنی ،فعل کی به نسبت اریاخت نگایپالنت دگاهید از
 را اریاخت بر یمبتن دفاع توان یم امر نیا به توجه با .نباشد کننده نییتع یعامل چیھ ،فعل

 ،مخلوقات نیا و است مختارً قتایحق مخلوقات واجد که یجھان :داد حیتوض گونه نیا
 ،وجوه ریسا بودن یکی شرط به ،دھند یم انجام شر فعل از شیب را ریخ فعل مختارانه

 توانـد یم خداوند .است مختار مخلوقات فاقد ًمطلقا که است یجھان از ارزشمندتر
 فعـل فقـط کـه کنـد وادار ای مجبور را ھا آن تواند ینم اما ،ندیافریب مختار مخلوقات

 مختار یواقع یمعنا به گرید ،مخلوقات آن ،کند نیچن اگر چراکه ؛دھند انجام صواب
 خلق ۀالزم ،نیبنابرا .داد نخواھند انجام مختارانه را صواب لفع یعنی ؛بود نخواھند
 بـه را مخلوقات آن خداوند که است آن ،قادرند یاخالق ریخ انجام بر که یمخلوقات

 انجام اریاخت ،مخلوقات نیا به تواند ینم خداوند و ندیافریب قادر ھم یاخالق ّشر انجام
 را مخلوقـات خدا ،واقع در .دارد باز ،شر ارتکاب از حال نیع در اما ،ببخشد را شر

 خطا مرتکب ،شان یاریاخت اعمال ھنگام مخلوقات نیا از یبعض اما ،ندیآفر یم مختار
 گاه ،مختار مخلوقات که قتیحق نیا .است یاخالق ّشر ۀسرچشم امر نیا و شوند یم

 چراکه ؛او تیریخ با نه دارد منافات خداوند مطلق قدرت با نه ،لغزند یم خطا ۀورط به
 یاخالق ّشر وقوع از تواند یم که است یاخالق ریخ وقوع امکان حذف با فقط خداوند

  ).۱۶۷ ـ ۱۶۶ص ،۱۳۸۴ نگا،یپالنت :ک.ر( کند یریجلوگ
   :نمود صیتلخ توان یم گونه نیا را اریاخت بر یمبتن دفاع

   .است محض ریخ و مطلق قادر ،مطلق عالم ،خداوند .۱
   .است سازگار ،»دارد وجود شر« ۀگزار با گزاره نیا .۲

 واجد که ندیافریب یجھان ستین قادر خداوند« :دیریبگ نظر در را هگزار نیا اکنون
 ،گزاره نیا ،میدید که طور ھمان .»دباش یاخالق شر گونه ھر از راستهیپ و یاخالق ریخ
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 ،سـوم ۀگـزار .است سازگار خداوند مطلق قدرت و علم با ھم و است »ممکن« ھم
 آن مدد به و میکن استفاده آن از میتوان یم نیبنابرا .است سازگار اول ۀگزار اب آشکارا

 نیا یبرا ؛سازگارند گریکدی با زین »دارد وجود شر« و »۱« یھا گزاره که میدھ نشان
   :دیریبگ نظر در را ریز یھا گزاره ،منظور
   .است محض ریخ و مطلق قادر ،مطلق عالم ،خداوند .۱
 یجھـان ،اسـت یاخالقـ ّشر واجد که یجھان خلق بدون ستین قادر خداوند .۲

   .باشد یاخالق ریخ واجد که ندیافریب
   .است دهیآفر یاخالق ریخ واجد یجھان خداوند .۳

 کیـ ھا آن یعطف بیترک یعنی ،سازگارند گریکدی با ایقضا نیا که است یھیبد
 ؛ھستند »دارد جودو شر« ۀگزار مستلزم ھم کنار در ایقضا نیا اما ،است »ممکن« ۀیقض

 نیا .است کرده خلق یاخالق ریخ واجد را یجھان خداوند :دیگو یم »۳« ۀگزار چراکه
 یاخالقـ ّشـر واجـد که یجھان خلق بدون ستین قادر خداوند« ۀگزار ھمراه گزاره
 ،خداونـد اگر که دھند یم جهینت »باشد یاخالق ریخ واجد که ندیافریب یجھان ،است
 نیبنـابرا .بـود خواھـد شر واجد جھان نیا ،باشد دهیآفر یاخالق ّشر واجد یجھان

 ؛اسـت »دارد وجـود شـر« ۀگزار مستلزم و سازگارند گریکدی با ادشدهی یھا گزاره
 ـ ۱۰۹ص ،۱۳۷۶ ھمو، :ک.ر( سازگارند گریکدی با »دارد وجود شر« و »۱« ۀگزار نیبنابرا

۱۱۰.(  
 جبـر« کـه انـد شده یمدع انهیارگرایاخت دفاع به اعتراض در لسوفانیف از یبعض

 در ؛)Flew and Macintyr, 1955, P.153( ندارند یمنافات گریکدی با ،اریاخت و ١»ّیعل
 خطا انجام بر قادر که ندیافریب یمختار مخلوقات است توانسته یم خدا ،صورت نیا

 انجام ،است صواب که را آنچه تنھا که باشند مجبور ّیعل نحو به الوصف مع و باشند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١ . causal determinism. 
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 نیا اساس بر رایز ؛است نادرست یاعتراض نگایپالنت نظر در ادشدهی اعتراض .دھند
 ؛کند ینم محدود را فرد یآزاد ًواقعا ،بودن زندان در که شد یمدع توان یم اعتراض

 لیـم مطابق »توانست یم« ،بود ینم زندان در فرد آن »اگر« که کرد ادعا توان یم رایز
 ).Plantinga,1967, P.135( !کند مدآ و رفت ست،خوا یم که جا ھر به خود

 در ،آن اساس بر رایز ؛دارد تعارض ،اریاخت بر یمبتن دفاع با فوق یادعا نیبنابرا
 است صواب که را آنچه تنھا که سازد مجبور را مختار مخلوقات خدا که فرض نیا

   .دارد وجود یناسازگار ،دھند انجام
 قـادر ییخدا که رندیپذ ینم و کنند یم انتقاد هینظر نیا به زین یمک مانند یافراد

 یعنی ؛کنند اریاخت ریخ که ندیافریب مختار موجودات با یعالم نتواند یول ،باشد مطلق
 اگر خدا که نیا آن و دارد خصوص نیا در نگایپالنت راھکار به یاساس یاشکال یمک

 آن در ھمـه کـه آن وجـود بـا کـه ندیافریب یعالم بتواند دیبا پس ،است مطلق قادر
 از زیـن اریاخت ،یطرف از و ،نشود یاخالق ّشر دچار عالم و کنند اریاخت ریخ ،مختارند

 نظر به .است مختار موجودات با عالم از تر پست ،اریاخت بدون عالم چراکه ؛نرود نیب
   .کند حل را شر یمنطق یایقضا یناسازگار مشکل تواند ینم دفاع نیا یمک

 ،کننـد اریاخت ریخ شهیھم مختار فاعالن ،آن در که یجھان وجود« :دیگو یم یمک
ً منطقا اگر رایز ؛ندارد وجود یدرون یناسازگار ،ایقضا نیا در و است ممکن شک یب

 ًمنطقا ھم امر نیا ،نندیبرگز را ریخ مختارانه بار چند ای کی ھا انسان که ستین محال
 ،خداوند یطرف از ؛نندیبرگز را ریخ ،شیخو اریاخت به ھمواره ھا انسان که ستین محال
 رو نیا از .ندارد یمرز و حد چیھ ،یمنطق محاالت جز به قدرتش و است مطلق قادر

 زیـن جھـان نیا و است مطلق قدرتش چراکه ؛ندیافریب را یجھان نیچن دیبا خداوند
 نیـا از یمکـ ).۱۶۳ ــ ۱۶۲ ص ،۱۳۸۴ نگـا،یپالنت( »اسـت ممکنات جزء و ستین محال

 که را یجھان خلق تواند ینم زین اریاخت بر یمبتن دفاع که ردیگ یم جهینت نیچن ،مقدمات
 مطلق قادر خداوند دارد امکان که کند ادعا و بشمارد مجاز ،است یادیز شرور یدارا

 ریـخ واجـد ،یاخالقـ ّشر شمردن مجاز بدون که ندیافریب یجھان نتواند یول ،باشد
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 از یجھان دیبا ،محض ریخ و قمطل قادر یخدا یمک اعتقاد به نیبنابرا .باشد یاخالق
 گرچـه« :دیگو یم نگایپالنت اما ؛کنند اریاخت ریخ یجملگ که بسازد مختار موجودات

 ھمـو،( »ردیگ ینم تعلق یممکن جھان ھر به قدرتش خدا اما ،است ممکن جھان نیا
  ).۹ش ،۱۳۷۹
 خواھـد اثبـات ،ریفراگ شرارت ۀدیا و ممکن یھا جھان حیتوض در موضوع نیا
   .شد

 ۀمجموعـ .)امـور تیوضـع ینـوع( امـور ّتحقق از یا نحوه یعنی ،ممکن ِھانج
 امور یھا تیوضع انیم در .ّنامحققند ای اند افتهی تیفعل و ّمحقق ای امور یھا تیوضع

   .ممکن ،هیبق و ندا محال و ناممکن یبخش ،ّنامحقق
 ممکن امور تیوضع ینوع ،ممکن جھان :گفت توان یم ،ممکن جھان فیتعر در

 ،یممکن تیوضع ھر :گفت توان ینم چراکه ؛ندارد تیکل هیقض نیا عکس اما ،ستا
 ممکـن امور تیوضع ،قهیدق پنج در لومتریک ده دنیدو ًمثال ؛ھست زین ممکن جھان
 که شود یم گفته یامور تیوضع به ممکن جھان پس ،ستین ممکن جھان اما ؛است

   .باشد زین ّمحقق
 و شامل دیبا ،باشد ممکن یجھان ،امور تیوضع هک نیا یبرا« :دیگو یم نگایپالنت

 اگـر .دانـست ٢یاعل حد در ای ١کامل را آن بتوان که میعظ و شامل چنان .باشد میعظ
ّ و شود یم لیتبد ممکن جھان به ،بود کامل ،امور تیوضع  جھـان را آن توان ینم اال

 حـد« ایـ »کامل« مفھوم شدن روشن یبرا ).۲۱۴ ـ ۲۱۰ص ،۱۳۸۴ ھمو،( »دانست ممکن
   .داد حیتوض را واژه دو نیا یمعنا دیبا ،»یاعل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١ . complete. 
٢ . maximal. 
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   کامل امور تیوضع فھم یبرا یتناف و اشتمال میمفاھ حیتوض
 ابتدا د؛یفھم خوب را فیتعر دو دیبا ،»کامل« مفھوم درک یبرا است معتقد نگایپالنت

 B امـور تیوضـع بـر مشتمل A مثل یامور تیوضع شود یم گفته یوقت که دانست دیبا
 .ابـدی تحقـق B بدون A است محال پس .است B از اعم A که معناست بدان نیا ،است
 چـون و ؛سـتا ایقـضا انیـم ٢استلزام ۀرابط رینظ امور، یھا تیوضع انیم ١اشتمال ۀرابط

 ۀیقض مستلزم ھم A متناظر ۀیقض جهینت در است، B امور تیوضع شامل A امور تیوضع
   .است B متناظر

 مفھـوم ،رسـد یمـ نظر به مھم »یاعل ّحد« ای تکامل فھم یابر که یمفھوم نیدوم
 جمـع که دارند یتناف ھم با یوقت ،امور تیوضع دو« :دیگو یم نگایپالنت .است یتناف

 .نباشد ریپذ امکان ھم با امور تیوضع دو نیا ّتحقق یعنی ؛نباشد ممکن ،دو آن یعطف
 A یعنـی ؛اسـت B ضینق مستلزم A پس ،دارد یتناف B با A چون :گفت توان یم لذا

 B عـدم بـا ًقطعا ،شود جمع B با تواند ینم A چون یعنی ؛است B ضینق بر مشتمل
  .است فراھم مکمل فھم یبرا نهیزم حال )۸۱ص ،۱۳۷۶ ھمو،( »شد خواھد جمع

  امور تیوضع مکمل
 امور تیوضع ھمان ِضینق با متناظر امور تیوضع به ،امور تیوضع کی ٣مکمل

 ،باشد گرید امور تیوضع کی مکمل بخواھد امور تیوضع کی اگر یعنی ؛ندیگو یم
   .نشود جمع جا کی در آن با و باشد داشته تناقض ،دوم امور تیوضع با دیبا

 بھتر را »کامل امور تیوضع« یمعنا میتوان یم اکنون ،واژه سه نیا حیتوض از بعد
 کامل امور تیضعو A« :دیگو یم کامل امور تیوضع حیتوض در نگایپالنت .میکن درک
 شـامل ھـم و B شامل ھم B، A مثل امور تیوضع ھر یازا به اگر فقط و اگر ،است

  ).۲۱۵ص ،۱۳۸۴ ھمو،( »باشد B ۀطردکنند و یمناف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١ . inclusion. 
٢ . entailment. 
٣ . complement. 
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 آن کـه شـود یمـ گفتـه یامـور تیوضع به ،کامل امور تیوضع نگایپالنت نظر از
 تیوضع عیجم یعنی ؛باشد آن ضینق شامل ھم و ءیش کی شامل ھم ،امور تیوضع

 :شـود یمـ فیـتعر گونـه نیـا »ممکن یھا جھان« رو نیا از .شود شامل را امورھا
 را Aاگـر .باشند کامل که ندیگو یم را یامور یھا تیوضع عیجم ،ممکن یھا جھان
 صـورت بـه کـه باشـد یامور تیوضع ھر شامل A دیبا ،میکرد فرض کامل جھان
 ِجھـان در بخواھد یا هیقض اگر .باشد آن ضینق شامل ای و ،میریگ یم نظر در یفرض

 ،شـود ّمحقـق کامل ِممکن ِجھان اگر که معناست نیا به ،باشد صادق ،کامل ِممکن
 ،کامـل جھان شود ینم یعنی ؛بود خواھد موجود ،جھان آن در ًقطعا هیقض آن تیفعل
 در ءیشـ کیـ وجود از مقصود .ابدی تیفعل ،مذکور ۀیقض که آن یب ،کند دایپ تیفعل

 جھـان اگـر کـه معنـا نیبد ؛است مشروط وجود ینوع ،گوناگون ممکن یھا جھان
 دارد وجود یفیظر اریبس ۀنکت اما .شود یم موجود ،مذکور ءیش ،ابدی تیفعل یمفروض

 تیفعل ،ممکن جھان کی فقط که است یھیبد« :که نیا آن و است الزم آن تذکر که
 »باشـد افتـهی تیـفعل ممکـن جھـان کیـ دیـبا حـداقل ،گـرید انیب به .است افتهی
)Plantinga,1989, P.44-51 .( مجموعه شامل ،کامل ِممکن ِجھان« :دیگو یم نگایپالنت 

 و ؛باشـند یسازگار تینھا در دیبا صادق یایقضا مجموعه و است صادق یایقضا
 عیـجم تواننـد ینمـ ھـا جھـان نیـا ،باشـد موجـود ممکـن ِجھان کی از شیب اگر

 تمـام ،دو ھـر اگـر چـون ؛باشـند داشـته ھم با را مشابه و واحد امور یھا تیوضع
 خواھند جھان کی بلکه ؛ستندین جھان دو واقع در ،باشند داشته را امور یھا تیوضع

 و باشـد امـور ۀمجموعـ آن شامل اول جھان که باشد یامور ۀمجموع دیبا پس .بود
 یاعال حد در ممکن جھان ،واقع در ،ستین شامل که آن و ؛نباشد شاملش دوم جھان
 »بود نخواھد ممکن یاعل حد در ،کامل ِممکن جھان کی از شیب پس .ستین کمال

   ).۲۱۶ص ،۱۳۸۴ نگا،یپالنت(
 :که نیا آن و دارند زین یگرید خاص یژگیو ،ممکن یھا جھان نگایپالنت نظرم از

 ِآن در دیـگو یم نگایپالنت که نیا و ؛»دارند تیموجود ھا آن در زھایچ ریسا و انیآدم«
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 کی ھر اگر که معناست نیبد ،است موجود ممکن یھا جھان در یشخص ھر ،واحد
 در شخص نیا و افتهی تیفعل ھا آن از یکی البته که( ابندی تیفعل ممکن یھا جھان از
 نیا که نیا حیتوض .بود خواھد موجود ،جھان آن در شخص نیا ).است موجود آن

 .بود خواھد ودموج ،باشد تشیموجود بر مشتمل که یامور تیوضع ھر در شخص
 بـر مشتمل ممکن، جھان که است موجود ممکن، جھان در یوقت شخص نیا گفت، توان یم پس
 باشـد، مـذکور ۀیقـض آن در که یجھان ھر لذا .دارد وجود شخص نیا :دیگو یم که باشد یا هیقض

  ).۸۴ص ،۱۳۷۶ ھمو، :ک.ر( است موجود ،جھان آن در شخص نیا گفت توان یم
 سازگارند خدا وجود با که ھستند امور یھا تیوضع یبرخ تاس معتقد نگایپالنت

 و ّمحققنـد شهیھم ،ممکن یھا جھان و امور یھا تیوضع نیا .خدا عدم با یبرخ و
 مھم آنچه اما ؛ساخت توان یم زین را ییایقضا امور یھا تیوضع نیا با متناسب یحت
 شهیھم که ستندھ ییھا تیوضع ،امور یھا تیوضع نیا که است نیا ،رسد یم نظر به

 که نبوده یزمان چیھ چراکه ؛است دهیافرین را کدام چیھ خداوند البته .اند داشته وجود
 از نشیآفـر ،گفت توان یم نیبنابرا .باشد نداشته وجود حالت دو نیا از یکی آن در

 امور یھا تیوضع از یا پاره بخش تیفعل خداوند که است گونه نیبد نگایپالنت منظر
  ).۲۲۰ص ،۱۳۸۴ ھمو، :ک.ر( امور یھا تیوضع ۀنندیآفر نه و است
 جھان ھر به ای ندیافریب را یممکن جھان ھر تواند یم خداوند ایآ مقدمه، نیا به توجه با
 دانـد؛ ینمـ یھیبد را پرسش نیا به دادن مثبت جواب نگایپالنت بخشد؟ تیفعل ،یممکن

 یا یھیبـد سـخن نـد،یرافیب را یممکنـ جھـان ھـر تواند یم خداوند م،ییبگو اگر یعنی
 روشن خداوند وجود امکان ای و ضرورت باب در را خود نظر دیبا ابتدا چراکه م؛یا نگفته

 موجود یممکن ِجھان ھر در خدا یعنی است، یضرور خدا وجود مییبگو اگر یعنی م؛یکن
 یھـا جھـان از یبرخـ در که میا رفتهیپذ یعنی م،یشو یوجود امکان به قائل اگر و است

   .دارد یخاص تبعات نظر، دو از کی ھر رشیپذ البته و ؛ستین موجود خداوند ممکن،
 از یبرخـ در خداوند که میریبپذ دیبا ،میکن قبول را خدا وجود بودن یامکان اگر
 زیـن را ھا جھان آن به دنیبخش تیفعل توان نیبنابرا ؛ندارد وجود ،ممکن یھا جھان
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 عدم« آن در که ھستند ییھا جھان ،ندارد وجود ھا آن در خداوند که ییھا جھان .ندارد
 جھان آن در خدا گفت توان یم ،امور تیوضع نیھم لیدل به و است مفروض »خدا

 خداوند که ھستند ھا جھان یبرخ که میریبپذ ھم اگر ،نگایپالنت ۀگفت به .ستین موجود
 ذررھگـ نیـا از ھم باز ؛ندارد را ھا آن به یبخش تیفعل قدرت ،ستین ھا آن در چون

 اگر که کند ادعا نیچن تواند یم یو چراکه ؛داد یمک به یا کننده قانع جواب توان ینم
 دفـاع یمـدعا رغـم به( تواند یم ،باشد ھم مطلق قادر و باشد داشته وجود خداوند

 و دارد وجود خداوند ھم ،آن در که بخشد تیفعل را یممکن جھان )اریاخت بر یمبتن
  ).۹۸ ـ ۹۶ص ،۱۳۷۶ ھمو، :ک.ر( شوند ینم خطا تکبمر ھرگز که یمختار مخلوقات ھم

 خـارج خـدا قـدرت شمول از ،داشتن امکان رغم به ،جھان نیا نگایپالنت نظر به
 نیبنابرا ،خداوند به نه ،دارد یبستگ مختار فاعل به فعل ترک ای و انجام چون ؛است

 اونـدخد ھـم و باشد مختار فاعل ھم آن در که کرد فرض را یممکن جھان توان یم
 یبخش تیفعل به قادر خداوند اما ؛کند انتخاب را طرف کی ،مختار فاعل که کند یکار

 را طـرف کیـ ھـم و باشد مختار ،فرد ھم شود ینم چراکه ؛ستین یجھان نیچن به
 .باشد رفتهیپذ زین را طرف کی حال نیھم در ،است مختار که یحال در یعنی ؛ردیبپذ

 عـالم در رایز ؛شود ینم شامل را یعالم نینچ خدا قدرت و است ینشدن نیا ًقطعا
 ای انجام از کی ھر تبع به و کند یم انتخاب را فعل انجام ای فعل ترک ای شخص ،واقع
 و ّتحقـق ھـا آن بـه تواند ینم خدا البته که ،دارد وجود ممکن ِجھان کی ،فعل ترک

 نیـا در ،کند ّمحقق را فعل انجام طرف مذکور شخص اگر فرض به .ببخشد تیفعل
 یھـا تیوضـع ۀھمـ ً:اوال که ببخشد تیفعل را یجھان ،ستین قادر خداوند صورت

ـان ،یطرف از و ؛ابدی ّتحقق است، مختارً کامال فرد امور، یھا تیوضع آن در که یامور  فـرد ھم
ـه بدھد تیفعل یجھان به تواند ینم خداوند یعنی دھد؛ انجام زین را فعل آن بود، مختار که مذکور  ک

  ).۲۲۴ص ،۱۳۸۴ ھمو، :ک.ر( باشد ّمحقق شیبرا فعل عدم ای فعل ھم و باشد مختار آن رد فرد ھم
 قادر خداوند اگر« که کند اثبات را هیقض نیا بطالن داشت یسع نگایپالنت جا نیا تا
 کـه یکلـ یکبـرا نیا یعنی .»ندیافریب تواند یم را یممکن جھان ھر پس ،است مطلق
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 از یبرخـ چـون ؛اسـت باطـل ،ندیافریب را مکنم یھا جھان ۀھم تواند یم خداوند
 کند ثابت دیبا حال .ندیافریب را ھا آن ستین قادر خداوند که ھستند ممکن یھا جھان

 آن قیمصاد از یکی »مبراست یّشر گونه ھر از که دارد وجود یممکن جھان« ۀیقض که
 یکلـ یکبرا آن شامل ،شده انیب هیقض در که یممکن جھان نیا و ؛است یکل یکبرا

 ِجھان که کند ثابت دیبا گرید عبارت به .ندارد را آن خلق قدرت خداوند و شود یم
 ھـا آن شـامل خـدا قـدرت کـه است ییھا جھان وجز ،یاخالق ّشر گونه ھر از ّمبرا

   .شود یم متوسل ١ریفراگ شرارت ۀینظر به مطلب نیا اثبات یبرا نگایپالنت .شود ینم

  ریفراگ شرارت
 شرارت گرفتار p مثل یشخص :کند یم فیتعر نیچن را ریفراگ شرارت نگایپالنت

   :باشد برقرار ریز طیشرا اگر تنھا و اگر ،است ریفراگ
 فقط P آن در و است مختار یواقع یمعنا به P آن در که )W مثل( جھان ھر یازا به

 وجود S مثل کامل ِجھان کی از یبخش زین و A مثل یفعل ،نھد یم گام راست راه در
   :ھستند ریز اوصاف واجد که دارد

   .است P نزد A فعل یاخالق تیاھم شامل .۱
   .است A فعل ترک ای انجام در P اریاخت شامل .۲
   .شود ینم p توسط A فعل ترک ای انجام شامل یول ،است W جھان وجز .۳
  ).۱۰۶ ص ،۱۳۷۶ ھمو،( شد یم خطا دچار A فعل با ارتباط در P افت،ی یم تیفعل S اگر .۴
 در که شود یم نیچن جهینت ،میبدان صادق را آن و میکن دقت »۴« گزاره در یکم گرا
 .شد خواھد خطا مرتکب ناچار به ،شده ریفراگ شرارت دچار که یشخص ،واقع عالم
 ،واقـع عـالم در ًحتما آخر ۀگزار که است معتقد یعنی ؛است نیھم زین نگایپالنت نظر

 خداونـد نیبنـابرا ؛شـوند یمـ ریـراگف شرارت دچار ًحتما اشخاص و است صادق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١ . total depravity. 
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 ھـم و باشـد اریـاخت یدارا یشخـص ،جھان آن در ھم که ندیافریب یجھان تواند ینم
  .ندھد انجام ییخطا او شود باعث خداوند

  نگایپالنت دگاهید یبررس و نقد
 در گفت توان یم ،غرب عالم در نگایپالنت بزرگ کار و یعلم مقام از لیتجل رغم به

 لیتـشک ھـا اسـتدالل در را یو یفکـر یربنـایز که یدیجد طالحاتاص از یا پاره
  .شد خواھد اشاره ھا بدان که دارد وجود خطا ای و مغالطه ،دھد  یم

  ریفراگ شرارت
 ١)است گرفته تیحیمس ۀشد فیتحر نید از که( هیاول گناه به اعتقاد اساس بر یو

 افـراد ۀھمـ کـه است باور نیا بر و است نھاده ھا انسان ۀھم بودن گناھکار بر را بنا
 شرارت به لیدل نیھم به ؛شوند یم گناه دچار ،اریاخت داشتن سبب به ایانب یحت ،انسان

 شرارت ھمان ،یمک .ال .یج به یو پاسخ یربنایز یطرف از .است شده قائل ریفراگ
 ییمبنـا صورت به یحت ای و کرد رد را ریفراگ شرارت بتوان اگر یعنی ؛است ریفراگ
 نگایپالنت ،شد اشاره که گونه ھمان .رفتیپذ توان ینم زین را نگایپالنت ۀینظر ،رفتینپذ
 ،اریاخت وجود با عالم آن در ھمه که یعالم بر را خدا قدرت ،یمک .ال .یج جواب در
 ۀھمـ چـون ،گفـت یعنـی ؛دانـست محال ،ریفراگ شرارت لیدل به ،کنند اریاخت ریخ

 محال پس ؛است ھا انسان یذات صفت )یو ضفر به البته( گناه ،گناھکارند ھا انسان
 یجھـان نیچنـ شـامل خـدا قـدرت نیبنـابرا ؛شوند جمع گناه عدم و اریاخت است

 فـرو زیـن یو اسـتدالل یربنایز ،کرد رد را ریفراگ شرارت بتوان اگر حال .شود ینم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 که کرد، خود را از خداوند دور ساخت و به تبـع او، نـوع ین باورند که آدم ابوالبشر به سبب گناھیان بر ایحیمس.  ١

ر و یقـت، شـریدر اصل و حقن باور شدند که نوع بشر ی بر این روی دور شد؛ از ایبشر از خداوند تبارک و تعال
، ۲، ج۱۳۶۵، مـصاحب: ک.ر(شـوند  ی، از شر، پاک و زدوده میسید و فدا شدن عیگناھکار است؛ اما با آب تعم

  ). ۸۷ ـ ۸۱، ص۱۳۷۷؛ و توماس، ۲۴۱۴ص
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 و ایانب که کرد ثابت توان یم فراوان ّۀادل با یعیش ّتفکر در کم دست ،یطرف از .زدیر یم
 یحال در ،اند نشده مرتکب زین گناه کی یحت و ھستند خطا از معصوم Ｄاطھار ۀائم
 رد را نگایپالنت جواب توان یم ،یانسان عالم در عصمت اثبات با پس .اند بوده مختار که

   ).۲۴۱ص ،۱۳۹۰ ،یسنجر( کرد

   ھا آن تیفعل نه و ممکن یھا جھان ّتحقق نقد
 و حـاالت از یبرخـ بـود قائـل ،ممکن یھا تیوضع و حاالت باب در نگایپالنت

 تواند ینم زین خدا یحت ؛ندارند تیفعل اما ،دارند ّتحقق که ھستند ممکن یھا جھان
 را ّتحقـق و تیـفعل او ).۲۲۲ص ،۱۳۷۶ نگا،یپالنت :ک.ر( ببخشد تیفعل را ھا آن از یبرخ

 ،دارنـد قّتحق که نیا وجود با که ھستند ھا تیوضع از یبرخ یعنی ؛داند یم متفاوت
 دو نیـا از و ؛عـدم ایـ و اسـت وجود یمعنا به ای ّتحقق که یدرحال .ندارند تیفعل

 بـه اگـر و ؛دارد زین یتیفعل ًحتما که باشد وجود یمعنا به اگر .ستین رونیب ،حالت
 موجود و ّمحقق دیگو یم او رایز ؛ردیپذ ینم را آن زین نگایپالنت ًقطعا ،باشد عدم یمعنا

   .است افتهین تیفعل اما ،است
 اگـر یعنی ؛است محال نیضینق اجتماع ،تیفعل عالم در ھم و ّتحقق عالم در ھم

 عالم آن در ،باشد نداشته تیفعل اما باشد داشته وجود ّتحقق نام به یعالم باشد قرار
   .است محال ،یمحال امر ھر ای و نیضینق اجتماع زین

 عـدم ھم و خدا وجود ھم وانت یم که دارد وجود یممکن جھان نگایپالنت نظر به
 خدا« و »دارد وجود خدا« یایقضا ،ھا تیوضع نیا تناسب به حال .کرد فرض را خدا

 کرده یھیبد انکار ،ندارند تناقض دیبگو یو اگر ر؟یخ ای دارند تناقض »ندارد وجود
 یجـا ھـر در نیضینق اجتماع مییگو یم پاسخ در ،دارند تناقض دیبگو اگر و ؛است
 که بود نیا ،محال امر بر یو مثال .است محال ،تیفعل عالم چه و ّتحقق لمعا چه ،عالم

 تواند یم و است مختار ،یآدم آن در که میدار W نام به یممکن جھان« :گفت یم یو
 ؛ستین حیصح ،رسد یم یفعل جھان به یوقت مطلب نیا اما ؛کند اریاخت ریخ شهیھم

 و کند اریاخت ریخ شهیھم و باشد مختار تواند ینم انسان و است انسان یذات ،گناه چون
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 مختار ھم انسان ،جھان آن در که ببخشد تیفعل را یممکن جھان تواند ینم خداوند
  ).۲۲۶ص ،۱۳۸۴ ھمو، :ک.ر( »نکند گناه ھم و باشد
 ّمحقـق محـال، امـر نیـا ،دارد ّتحقق شما نظر به که یممکن جھان در ایآ د،یپرس توان یم

 امر نیا ممکن، ِجھان آن در که دارد قبول او چون است؛ مثبت یو پاسخً قطعا ر؟یخ ای ھست
   .بخشد تیفعل آن به تواند ینم خداوند است، محال چون اما دارد، وجود محال

 عـالم در چـه و ّتحقـق عـالم در چه ،است محال که یزیچ که است نیا ،اشکال
  ).۲۴۳ ـ ۲۴۱ص ،۱۳۹۰ ،یسنجر :ک.ر( است ریناپذ ّتحقق و محال ،عالم دو ھر در ،تیفعل

 و دنیبخـش تیفعل تیماھ ریتفس به دارد، وجود نگایپالنت ۀینظر یمبان در که یگرید ابھام
ـه است قادر خداوند ج،یرا دگاهید کی اساس بر .است مربوط نشیآفر با آن تفاوت  امـور ک
 ببخشد ودوج معدوم، اتیماھ به تر، یفلسف ریتعب  به ای )عدم از خلق( ندیافریب را معدوم ِممکن

 و یبخش تیفعل نیب کیتفک یبرا یمعقول وجه دگاه،ید نیا طبق بر .کند جعل را ھا آن وجود ای
  ).۲۲۲ص ،۱۳۷۶ نگا،یپالنت :ک.ر( ندارد وجود خداوند، از یدوم سلب و نشیآفر

 ۀیـنظر یرینقدپذ یدعو که میکن دیتأک نکته نیا بر دارد جا ،بخش نیا انیپا در
 است آن تیواقع .بکاھد آن منزلت و قدر از دینبا ،انهیارگرایاخت دفاع باب در نگایپالنت

 یخاصـ ارزش و تیـاھم از یغربـ معاصـر نیـد ۀفلـسف در هینظر نیا ،امروزه که
 دفـاع از نگـایپالنت تیـروا« :دیـگو یمـ بـاره نیـا در لیگ چاردیر .است برخوردار

 ۀمـسأل به اتیاالھ سخپا یھا انیبن از یکی گمان یب که باستیز قدر آن انهیارگرایاخت
 ,178Gale( »بـود خواھـد سده نیچند یبرا که ،ندهیآ سال چند یبرا ًصرفا نه ،شر

1993, P..(  

  یریگ جهینت
 ،دارد اعتقاد ھا آن به ندارید فرد کی که ییھا گزاره نیب جمع از ،نگایپالنت ۀگفت به

 قادر خدا :الف« یاھ  گزاره به تواند یم ندارید انسان یعنی ؛دیآ ینم شیپ یتناقض چیھ
 و ؛باشد داشته اعتقاد »است محض ریخ خدا :ج و ؛است عالم خدا :ب ؛است مطلق
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 یگرید یایقضا اگر یحت ،یو نظر به .»دارد وجود شر« که باشد معتقد حال نیع در
 فـرد« ۀیقض اگر یعنی ؛شود ینم دایپ یتناقض چیھ ،میکن اضافه هیقض چھار نیا به ھم
 شـر مقابـل ۀنقطـ ریـخ« ۀیقض ای و »ردیگ یم را شرور یجلو رالمقدو ّیحت رخواهیخ

 کـه آن وجود با خداوند است ممکن رایز ؛میا نگفته تناقض ،میکن اضافه زین را »است
 .باشـد داشـته یلیدل ،شرور وجود یبرا ،است محض ریخ و مطلق ِعالم ،مطلق قادر
 عـدل ۀینظر طرفدار که بشناسند یفرد دینبا را یو که کند یم حیتصر نگایپالنت البته
 دیشا ،دیگو یم فقط بلکه ؛کند ینم یبررس را خداوند لیدل یو چراکه ؛است یاالھ

   .باشد داشته لیدل خداوند
 محال ھا آن به دنیبخش تیفعل که ھستند ھا گزاره از یبرخ که کرد ثابت نگایپالنت

 نظـر از .ردیـگ ینمـ ّتعلـق ،محـال به ،است نامحدود گرچه خداوند قدرت و  است
 ،ممکن جھان ھر با متناظر و دارد تیحکا ممکن جھان کی از یا گزاره ھر نگایپالنت

 یحتـ و دارنـد وجود یممکن یھا جھان که است معتقد یو .دارد وجود گزاره کی
 تیـفعل را ممکن یھا جھان نیا از یبرخ ندارد قدرت خداوند اما ،دارند زین ّتحقق

 خداونـد ،اریاخت وجود با آن در که یعالم« :رضف نیا با یممکن جھان ًمثال ؛ببخشد
 یھـا جھان جمله از ،یعالم نیچن .»کنند اریاخت ریخ ،مختار افراد ۀھم که کند یکار

 به دنیبخش تیفعل توان ،مطلقش قدرت وجود با خداوند که ھستند یّمحقق و ممکن
   .ندارد را  آن

 و باشـند مختار ،راداف ۀھم آن در که است یممکن جھان یرو بر بحث ،واقع در 
 یاخالقـ ّشـر دچار کی چیھ و کنند اریاخت ریخ ھا انسان ۀھم که کند یکار خداوند

 چـون البتـه .سـتا جـا نیھم در نگایپالنت و یمک .ال .یج نیب یّجد چالش .نشوند
 زین نگایپالنت پاسخ ،است بوده یاخالق شرور تنھا ،یمک .ال .یج یھا بحث خاستگاه

   .است یاخالق شرور اساس بر
 نیچن دیبا پس ،است مطلق قدرت یدارا خداوند اگر است معتقد یمک .ال .یج
 ّمحقق و ممکن گرچه یعالم نیچن که دھد یم پاسخ نگایپالنت اما ؛ندیافریب را یجھان
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 وجود با اریاخت وجود رایز ؛است محاالت از ،یجھان نیچن به دنیبخش تیفعل ،است
 اریاخت ریخ ھمه و باشد اریاخت شود ینم یعنی ؛دھستن ملزوم و الزم ،ریفراگ شرارت

 نیبنـابرا .ھـستند یاخالق ّشر و شرارت دچار مختار یھا انسان ۀھم جهینت در ؛کنند
   .نشود یاخالق ّشر دچار اما ،باشد مختار ،انسان که است محال
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