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چکیده
در فلسفه الم سالم ی سیحی در پاالخ ب سال شر عدل سلهی ر ش ها
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بحث قرسر گرفت سالفف .سین د شففخص فی .با د ر یکرد تها ت س ا عقلی گاهی
در ن دینی ،ب تحقیق درباره سفلل شر پردستت پاالخ شحه ااالاگگاری جود
شفففر ر حیعی ستمقی با جود تدسی الا ل طلق رس دسدهساد پلنتینگا با سبتنای
بر عرف .شفناالفی سصمح شده ،رح جهانهای مکن دفاع حتنی بر ستتیار،
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هم سفعال ساسفان ،تاالید تاصفی الرده سالف .د تهکر ،در سصل سعتقاد ب تدسی
الا ل طلق تاالید بر ستتیار ساسففان ب عنوسن یک تیر حدسالثری ،سشففترسن اظر
دسشت  ،در ر ش اوع وسجه با اظری عدل حکم .سلهی ستتمف اظر دسراد
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طرح مسئله

اموری چون زلزله و سی و و ت های تسیینا و و م ناریهای العالج ،ظلم و سی م
سی نراان ،شت ارهای اای ا ،راالو االالیو و سالا راور بی یو و االالیو ،ها ا اا و
را مه اع ااف مه وجود ریاور وامودارد .ا دلتیوران الیو شور د ا د مه الن میضو مزرگ
مه یو های پاسی دهدد شه ه الدریهای مه ماورهای دلدو وارد تود .از با و ماالو
از ملحدان ،در ش ب لایییده دلن ،سییییو دار د ما ماورهای دلدو اریییکاد وارد شاد و
وجود رییاور در عالم را تی و یوی عل ه وجود الداو د مدا دد .ملحدان مدعو هایی دد
م ان وجود رییا ،و اع داد مه الدالو ما علم مقل  ،یدرب مو یال و ال ا مح( علیدو
الدای شامو مقل ) تدای( وجود دارد و نوتوان هم مه الدا و هم مه وجود رییا اع داد
داری  .ماالو از ت ان وجود رییا در جیان را ،دسی شم ا دادی یوی ما عل ه اع داداب
دلدو پددارییی ها د .الن ماییی له از ظا ت ان الدرو ه رخ مو نالد شه :ایا الدالو عالم و
ییادر و ال االوا مقل در عیالم وجود دارد ،چرو ه اسییی شه ریییاور در عالم پدلدار
مورو د؟ عمکو ،جو اد.)5 -7 :0731 ،
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لایو ان و م کلنان اسالمو از هنان ام دا شور د ا د تا مااساس میا و عدال و و
لادو و وت ا و الود ،تی ن و توج یو ماای ما له را ااهم تور د عر اازی،0247 :
742 :6؛ بیابیالو .)0015 :2 ،0736 :در الن م ن تل لهال مصیییا  ،ما اسییاس رو
رئال ای و الا الود می دو ما شناد و سییادب ا اان هم از الن یاعد ما یدو یود
و ضینن تال د پاس های السده مالنان ،پاس ولژ و شامو تا الود می دو ما شناد و
سییییادب را ارائه موشدد عمصییییا  :4 ،0733 ،صیییو تالا) .پلد درا ز مه مدزله لک
م کلم مای حو شه می دد اس الداو د عالم را ت الد و تن را ما اساس وعو ظم را
داری ه اس ع ،)Plantinga, 2008, 1- 6ما ام کار رو میا رداسو اصال رد ،
و ما اصله یا ن از رو سد و دئ زم ما ح  ،ما رو الود ما له را را مورد
تی مو یاار داد و مه رمم ت که ما دلدیا السیییده مایییلنان تداوبهای جدی دارد ،اما
مورد توجه جدی ت یا یاار یا عتاشارییو د .)043 ،0716 :درمار اهن دلدیا الن
دو م دکا شه پ او دو دلن م داوب و الی ه ما دو مک ب لاییدو م داوبا د ،الزم اسیی
دا اییی ه ریییود ما الالف ت یه ماالو از م دکاان ادعا شاد ا د عاشیای)033 ،0735 :

دیدگاه پلنتینگا درباره مساله شر

 /هادی صادقی -حمد حسین ختاری

عند میات پلد درا در مح ریا ،در دد و مارسو جوا ب سصدان جو اد مکو
لایوف ا رل او ع )0130م ان رد اس  .مکو می دد اس  :تحل و ما له را ،عالو
ما الدکه تییان مودهد ماورهای دلدو اید تک ه یاهو عدال وا د ،میضییو از اجزای الن
ظاله شالمو ما اجزای دلرا اسیازیاری دارد عصالح ژاد .)7 :2 ،0731 :وی در جای
دلرا مویولد :مای له ریا ماای دلددارا و مقا مورود شه از لکاو ما الن ماور د شه
الداو د عالم مقل  ،یادر مقل و ال ا مح( اسیی و از سییوی دلرا موپ لا د شه در
جیان ریا وجود دارد .ما توجه مه صیداتو شه مه بور ابالب مه الداو د ای مودهدد
تلا وجود راور در جیان منکن اس ؟ ).(Mackie: 1981,150
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جداب الولن پلد درا از مای ح النان یاالو اصله یا ه و ما رورو عدلو ،مه رو
میا رییداسییو اصییال ریید  ،مه الن موضییو پاداال ه ،و از الن جی دارای اهن
اس ی شه اس ی دالد و ماهان را مه بور جدی در د ا از دلن ما ی ح پ لا ه اس ی
عپلد درا06 ،0715 :؛ تاشاریییو د )043 ،0716 :مه بوری شه یاهو میاتیاب علنو
هم ما ریص تل لهال مصیا در زم دههای مص لف دلن پژوهو دار ها د .در الصو
موضو مداله ،مداالتو رار ه رد اس از جنله :مداله اعلو تورا و و میصومه عامای،
ما عدوان «مارسیو مای له را از دلدیا پال درا» .هنید ن در مورد تراء اس اد مصیا
عالو ما ش ب التیان مه ولژ ش ب تموز عدالد و تموز لایده ،مدالهای هم توسط
رضیا ما یکار ،هادی وش لو و علو رضیا میاامو ما عدوان «مارسیو مای له رییا از مدظا
تل لهال مصییا » رار ه رد اس  .زلیالو راور عمصیا  )0711 ،تالالن ش امو اس
شه در زمان ت اب عالمه از التیان مه چا رسی د شه مه ظا مورسیید رالود ظالاب
التیان در مح راور ،مه ر واتالن یلم مه رار درتمد اس  .الن ش اب م ت ا از الن
جی اهن دارد شه در زمان شاو ا مه رار درتمد و تنی وهای زلیا و مه روزی در
الن جی در تن م ان رید اسی  .در الن مدام  ،جوا ب مص لف ماییاله را مه تدص و
مورد محی یاار یا یه ایا چیه تقی م ن الن دلیدییا هیا مورد شدکا یاار را ه
اسییی  .توجیه ولژ مه پاسیییصو شه از دد ماییی ح  ،و الی ه م داوب ما دلدیا رال
دئ ایی و النا راا ،ماالاسیی ه ،ماییی ار جای مح و ید و یو دارد چدا که ماالو از
ا دلتنددان مالنان از یی و عالمه مصیا لزدی ز الن دلدیا را مورد توجه الود
یاار داد اس .
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تدای( م شور را الدرو ه موتوان صییورب مددی شاد .0 :الداو د یادر مقل اس ی ؛
 .4الداو د ال ا مح( اس ی ؛  .7رییا وجود دارد عصییالح ژاد .)7 :2 ،0731 ،یه الن
مینوعیه دارای تدیای( الن موریییود شه مه چد ن الدالو یالد اع داد دارییی  ،و مه
عیارب دی تا اصالً الدا وجود دارد.
هاچدد تدای( م ان وجود الدا و وجود ریا صیالح و تریکار ا  ،اما ما ا زودن
یواعد ریییه مدقدو و مددماب دلرا ،موتوان تدای( ید ه در ت یا را ترییکار سییاال :
الف) ال ا دقه مدامو را اس  ،مه بوری شه اد ال االوا ت و النددور را را از م ان
مامودارد؛ ب) توا الوهای یادر مقل را ه تد و مازی اییی عهنان .)5 ،مداماالن
دلدداران لا مالد تیییان دهدد شه وجود هنزمان الداو د و ریییاور تدای( در ما دارد لا
مالد مدکا لکو از یضیییالای مدوم ماییی له ریییا ریییو د .اما اد دلن ماور ،مه ها لک از
یزار های م شور مه لک ا داز اع داد و ابن دان دارد ،پس را تو اود مایو موما د.
مکو مه عدوان نالدد مصالدان ماای تو متییکو رییاور در الن عالم ،تدیا را تو
مداسییب را ت ف لکو از یزار ها مودا د .مه اع داد وی چدا یه لکو از یض یالای م شور
نوتلد .ماای میاد ایا ادی یدرب مقل الدا لا ال ا
ا کار ریود ،چد ن متکلو پ
مودن او لا اصیو وجود ریاور لا الدکه هنه یضیالا را ییود داری ه مارد ولو یض ه میالً
«ال ا مدامو را اس » را ییود دار ه مارد ،دچار تدای( صواهد رد.
پلد درا ماای پاسی مه مصالدان از جنله جو اد مکو ،ام دا ما له تدای( را مورد
مارسو یاار مودهد ،وی تدای( را سه یام مودا د.
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 .0تدای( صیالح  .4تدای( صوری  .7تدای( ضندو عپال درا.)27 – 6 ،0736 ،
در تدای( صییالح ،در درون یضیی ه ،لک جزء دو شددد جزء دلرا اسیی عپال درا،
 ،)22 ،0736میو الدکه مرول م علو تمد و علو امد.
در لک مینوعه دارای تدای( صیوری ،تدای( صیالح دلد نورود ولو ما اضا ه
شادن یواعد مدلیو مدقدو ،موتوان مه تدای( صیالح رس د ،مه اصقال الن تدای( را
تدای( صیییوری مویولدد ،ما دد :الف) ایا تنام ا ایییانها ا وا د ،ت را سیییدااا ا و
اس ؛ ب) هنه ا اانها ا وا د؛ ج) سدااا ا و ا .
در الن مینوعه ،هنا قور شه متییود اسی چدا یه سیه یض ه و داه شدار هم
ی اری ه ریو د ،نوتوان تدایضیو را یه یا ملکه مالد ما اس داد از یواعد مدقدو
هنیون یاعد وض ی مددم مه تدای( صییالح رس ی د .مه عدوان میاد ایا از یاعد وض ی

مددم اس داد رود یضالا چد ن الواهدد رد:

الن یضی ه اال ا از وض مددم دو یض ه ییو مه دس تمد .تاد ایا الن یض ه را مه
مینوعه ماال اضا ه شد م مه تدای( صالح مورس م:
الف) ایا تنام ا ایانها ا وا د ،ت را سدااا ا و اس ؛ ب) هنه ا اانها ا وا د؛
ج) سدااا ا و ا ؛ د) سدااا ا و اس .
در وای یضیی ه عد) از وضیی مددم دو یضیی ه اود مینوعه مه دسیی تمد و چون
یضیالای عج) و عد) ما هم اسازیار د ،ل ا موتوان ید  :مینوعه ،تدای( و لا اسازیاری
درو و دارد.
پلد درا می دد اسی شه و دلرای از تدای( وجود دارد شه ه صییالح اس و ه
صیوری ،ملکه تدای( ضیندو اس  .از ظا پلد درا مینوعهای را موتوان دارای تدای(
ضییندو الوا د ،شه تاش ب عقدو اعضییای تن مینوعه ما لک یضیی ه ضییاورتاً صییادب،
سیازیاری داری ه مارید و ماع الیاد تدای( صوری رود عپلد درا و دلراان،0732 ،
 .)033ا زودن الن ک ه ،پلد درا لک یضی ه را زما و ضییاورتاً صییادب مودا د شه ش ب
تن محاد مارید لا صیدب د ( تن امکان داری ه مارد عپال درا .)23 ،0736 ،التان
یضییالای ضییاورتاً صییادب را رییی ه یضییالای مدلیو مودا د .از ظا وی یضییالا و تدال
مدقدو ،یضیالای رلاضییو و علم تاییاب و هنید ن ماالو از یضییالا شه ه مدقدو و ه
رلاضیوا د ،میو الن یض ه شه «ا ااد میاد ازدواج کاد ا د» را از یضالای ضاورتاً صادب
مودا د.

 /هادی صادقی -حمد حسین ختاری

مه ظا پلد درا چدا یه مکو مه د یاد اثیاب اسییازیاری م ن مینوعه« :الف) الدا
یادر مقل اسی  ،ب) الدا ال ا مح( اس  ،ج) را وجود دارد» مومارد ،مالد ت ناً مه
الن مینوعه یضالالو اضا ه شدد تا ما اس د اج مدقدو ،مدیا مه تدای( صالح رود.
مکو دو یضیی ه را اضییا ه موشدد :الف) اد ال االوا تا ت یا شه موتوا د رییا را از
م یان ما مودارد .ب) توا یالوهیای ییادر مقل تید و مازی دارد عپلد درا و دلراان،
.)023 ،0732
پلد درا می دد اسی  ،الن دو یضی ه یال ا مالد ضیاورتاً صیادب ماردد تا در صورب
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الف) ایا تنام ا اییانها ا وا د ت را سییدااا ا و اس ی ؛ ب) لکن تنام ا اییانها
ا وا د؛ یه موی الم سدااا ا و اس .
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جن ریدن ما مینوعه ییلو مدیا مه تدای( رییو د عپلد درا و دلراان.)034 ،0732 :
پلد درا در مارسیو یضی ه دوم اضیا ه رد توسط مکو لیدو عتوا الوهای یادر مقل
تد و ماز دارد) مه الن یه رس ی د شه الن دلدیا امدایییم اسیی  ،زلاا یادر مقل
مودن الیداو ید مه الن میدا اییی شه یدرب الداو د ریییامو هنه امور ت و محاالب
مدقدو متیییود .مه عیارتو یدرب الداو د امحدود اسییی اما ریییامو محاالب مدقدو
نوریود .پس الن یض ه وی و ماای پلد درا ضاورتاً صادب اس شه مه الن یض ه ،لک
ی دی اضیا ه ریود و تن الدکه یدرب الداو د امحدود اس  ،اما رامو محاالب مدقدو
نورود.
در مارسییو یض ی ه مورد ادعای دلرا مکو لیدو هنان یض ی ه « اد ال االوا ت و
النددرور رییا را از م ان ما مودارد» مالد میلوم رییود شه تلا تن بور شه مکو مویولد
الن یضی ه ضیاورتاً صیادب اس ؟ پلد درا الن یض ه را زما و ضاورتاً صادب مودا د شه
مه الن یضییی ه ز ی دی مز م و مرول م « :اد ال االوا هنوار ریییای را شه مودا د و
موتوا ید ،از م یان ما مودارد» و ایا چد ن ی دی ز م ،یقیاً موتوان مواردی را لا
شیه اد یاچییه ال االوا اسییی  ،ولو ریییا را ز از م ن نوماد ،میال جییالو شیه اد
ال االوا از وجود رییای الیا دارد و لا یدرت را دارد ،ما الدکه ال االوا اسیی  ،ولو
تن را از م ن نوماد ،شه الن از جنله موارد د( یض ی ه اود اس ی عپلد درا و دلراان،
.)034 ،0732
مینوعه یضالا تا مدلن جا مه الن صورب اس :
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الف) الداو د یادر مقل اسیی ؛ ب) الداو د ال االوا مقل اسیی ؛ ج) رییا وجود
دارد؛ ) اد ال ا الوا تا ت یا شه م وا د رییاور را از م ان ما مودارد؛ د) توا الوهای یادر
مقل را تد و مازی ا .
واضیح اس شه الن یضالا اید تدای( صوری ها دد .از ظا پلد درا الن مینوعه
زما و دارای تدای( صییوری موماریید شه یضیی ه «الدا عالم اسیی » لیدو مه جن
وضیییی ی هیای امور ریییا علم دارد ،را مه تن اضیییا ه شد م .پس مه ظا پلد درا تا مه
مینوعه ادعالو مکو الن یضی ه را اضیا ه کد م ،ه تدایضییو ه ضییندو و ه صالح
نوتوان از مینو الن یضییالا مه دسی تورد .مداماالن ایا مه مینوعه مورد ظا یضی ه
«الدا عالم مقل اسی » را م دزال م ،مینوعه جدلدی شه پدلد موتلد م ضنن تدای(
ضیندو اسی شه در الن صیورب مکو مالب ،و الداریداس مللوب مورود عپال درا،

.)52 ،0736

تلا موتوان یضییی ه « اد ال االوا هنوار ریییای را شه مودا د و موتوا د از م ن
موماد» را مه یو های مازسیییازی شاد و یضییی ه جدلدی را تات ب مددی شاد شه ادعای
مکو اثیاب رییود؟ مه بور میاد ید شه « :اد ال االوا ها رییای را شه از تن ایاهو
دارد و موتوا د ،از م ان مامودارد مه ریاا ت که از م ان ماداری ن تن را ،مدیا مه را
مزرگ تای تییود» عپال درا .)56 ،0736 ،از ظا پلد درا الن مازسیییازی ماای مکو
سودی دارد؛ زلاا واییاً الن یض ه ضاورتاً صادب اس .
منکن اسییی مصیالدیان ،ظالیه الود را الن چد ن م ان شددد« :ایا الداو د عالم
مقل و یادر مقل اسی  ،در تن صیورب موتوا د جن وضیی های امور را را واییاً
از م یان مادارد» میا الن مینوعه تدای( مه وجود موتلد .لیدو یادر مقل توان الن را
دارد تا ها ت یه وضیی ریا اس از م ن میاد ،ل ا ایا در جیان رای مالتظه رود ما
یدرب مقل او اسازیار اس عهنان.)51 ،
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پلد درا مویولد :میضیو ال اها وجودرییان مدون رییاور ،تیید و اسی و مه بور
شلو محاد اسی شه مدون راور محد رو د .و هنید ن ایا ثام شادلم ماالو راور
زم ده سیاز ماالو ال اها ها دد ،مه یو های شه محاد اس ال ا مورد ظا مدون تحد
تن رییاور محد رییود؛ در تن صییورب دلرا الداو د هم نوتوا د و یالد ال ای مدون
تن ریا م ا الدد .مداماالن وی و محاد اسی ال ای مدون را محد رود؛ پس الداو د
ز نوتوا د تن ال ا را مدون رییا م ا الدد عر.ک :تورا و و عامای.)32 – 37 ،0710 ،
او می دد اسی  :اموری های دد شه ال اا د ،اما مالزم ریا د و مدون ریاور مه ه وجه
محد نوریو د ما دد تحنو ریاعا ه را شه توسط ماالو صورب موی اد عپلد درا
و دلراان .)017 ،0732 ،سییصن پلد درا را مورییود ما ادم اب دلدو مه الن صییورب
تی ن شاد شه ایا الدا مصواهد هنه رییاور را از م ن میاد الن ما تکن الدا سییازیاری
دارد ،هنان تکن و شه ما اسییاس هنان تکن  ،مداسی ا اییان ما اال ار الود و ما
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اما پلد درا الن یض ه تیدلو رد علیدو اد ال االوا هنوار رای را شه مودا د
و موتوا د ،از م ان ما مودارد) را ه صیادب مودا د ،و ه ضیاورتاً صادب .زلاا الن یض ه
شااب اسی مه الن دل و شه منکن اسی الداو د یادر و ال ا مح( ،ماای راور دل لو
داری ه مارید میالً از م ن مادن ریاور لا مدقداً محاد مارد لا الدکه مدیا مه را مزرگ
تای رود عر.ک :پال درا.)033 ،0732 ،
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رو پالداری در مدامو متیکالب مه شناد ماسد .اما پاس های تدص لو التان را در الو
ماور موشد م.
راه حلهای پالنتینگا

تیای الولن پلد درا ،پاسی های الود ایی مه مایاله ریا را در یالب چدد پاس
م داوب و الی ه ماتیط ارائه موشدد:
 .1تبیین جهانهای ممکن

پلد درا ماای اثیاب عدم تدای( م ن یزار های اع دادی دلدداران و وجود ریییاور،
از تی ن الروی جییانهای منکن و پ شتییی دن مح دی تن مدد موی اد ،تا از
الن رهری ر الن ادعیا شه یزار های اع دادی دلدداران -لیدو ماور مه الدالو ما اوصیییاف
عالن  ،یادرل و ال ال  -ما ریاور در تدای( ها دد را امقاد شدد .وی مویولد :ایا
مصواه م تییان ده م شه م ان اعضییای لک مینوعه تدای( وجود دارد ،مالد وضییی
امور منکدو را تصییور شاد شه ایا تن وضییی یل لامد ،هنه اعضییای تن مینوعه
صییادب مار یدد عپلد درا و دلراان .)015 ،0732 ،از ظا وی ماای اتااز تدای( در م ن
اعضییای لک مینوعه لزومو دارد شه هنه اعضییای تن موجود مارییدد ،ملکه ایا امور
اضیو و منکن را در تن مینوعه مارسو شادلم و تدایضو در م ن اعضای تن مینوعه
دلدلم ،موتوان ادعا شاد تن مینوعه تدای( دارد.
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ماای درک می ا وضییی امور منکن ،مالد مه میالو شه پلد درا در الن الصییو
موز د توجه شد م .پلد درا مویولد :ایا مینوعهای دارییی ه مارییی م شه ماشب از دو
مینوعه  pو  qمارییید ،ماای اثیاب عدم تدای( م ن الن دو مینوعه ،دو را وجود دارد.
لیک را الن اسییی شیه یضییی های ما دد  rم ام م شه تاش ب عقدو تن ما  pهم مدقداً
منکن مارد و هم ما لزم  qع .)Plantinga,1974, 165
تاد سییی اد الن اسییی شه تلا ما الن رو موتوان اثیاب شاد شه درون ماییی له
مدقدو ریا تدایضیو وجود دارد؟ از ظا پلد درا پاسی میی اس  .وی می دد اس
یزار «الداو د جیا و متیی نو ما رییا ت الد و ماای الن شار دل و دارد» موتوا د
د  rرا در مایی له مدقدو رییا الدا شدد .زلاا تاش ب عقدو الن یضیی ه ما یضییالای
مای له مدقدو ریا ،هم تدایضو در ما دارد هم الدکه ما لزم یزار «را وجود دارد»
اس .
پس پاس ی اود التییان تا الدیا شامو اس ی  .و الی ه الن پاس ی هم رییامو رییاور

 .2دفاع مبتنی بر اختیار

دوم ما ی له مدقدو رییا ،از رو
پلد درا ماای ر اسییازیاری درو و یضییالای م ل
مدقدو موسیییوم مه «د ا می دو ما اال ار» شنک موجولد ،تیالف اال ار از ظا وی
مدلن یو ه اس ی « :ایا در میدای اال ار دی شد م ،مه الن یه مورس ی م شه اال ار
دارییی ن در لک یو مه الن میداسییی شه در ا یام و تاک تن یو شامال تزادی وجود
دارد و ه ریییاا مدیدم و م الای اییی شه تن یو را مه اد مص ار تحن و شدد
مدیاماالن موتوا م م ان ریییاور بی یو و االالیو تداوب یائو ریییولم .چاا شه ریییاور
االالیو از ا یاد شامالً مص ارا ه رییصصییو مه وجود موتلدد ،ماالالف رییاور بی یو شه
تصییاف اال اری دارد» عپلد درا و دلراان412 ،0732 ،؛
اد در الیاد ت یا ه یو ه
ل
.)Plantinga, 1974, 165 - 166
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از ظا وی الن ریی و در پو اثیاب الن موضییو اسیی شه رییالد ا واعو از ال اها
وجود داری ه ماریدد شه الداو د یادر ای تن ال اها را مدون میاز رنادن پار ای از
ریاور ا یام دهد ،الن امور ه مت نو ما را د و ه ما لزم موجودل لا ن را ،ت و
الود الیداو د هم نوتوا د الن یو ه ال اها را مدون میاز رییینادن ریییا ،محد شدد
عپلد دریا و دلراان .)412 – 417 ،0732 ،در ییه؛ جییا و شیه واجید مصلویاب
تد د یاً مص ار اسییی و الن موجوداب ،مص ارا ه عنو ال ا را م از عنو ریییا ا یام
مودهدد ،مه راا لکاان مودن هنه راالط ،ما ارز تا از جیا و اس شه در مادار د
موجوداب مص ار اییی  .الداو د موتوا د موجوداب مص ار الل شدد اما نوتوا د ت یا
را مییور شدید شیه دط ت ییه درسییی اسییی ا ییام دهدید .زلاا ایا چد ن شدد ،تن
موجوداب دلرا مه میدای واییو مص ار صواهدد مود لیدو یو صییواب را مص ارا ه ا یام
صواهدید داد .در وای الیداو د موجوداب را تد د اً مص ار الل موشدد اما ماالو از ت یا
در هدرام اسی داد از اال ارران مه القا مورو د و الن ساچتنه را االالیو اس  .الن
تد دی شه موجوداب مص ار یاهو اویاب ارییی یا موشددد ،ه ما یدرب مقل مدا اب
دارد ه ما ال ال او ،چاا شه الداو د تدیا ما از م ان مادارییی ن ال ا االالیو اسییی شه
موتوا د از ویو را االالیو جلوی ای شدد عر.ک :پال درا.)063 -066 ،0732 ،
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بی یو ما دد س ی و و زلزله و  ...مورییود شه مه تاییب ظاها ارتیابو ما اال ار ا اییان
دار د و هم رییامو رییاور االالیو ما دد دزدی ،ی و و  ...مورییود شه مایی د ناً الزمه
ا یاد اال اری ا اانا د.
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یزار های زلا را در ظا مر الد:
 .0الداو د ،عالم مقل  ،یادر مقل و ال ا مح( اس .
 .4الداو د یادر اییی مدون الل جیا و شه واجد ریییا االالیو اسییی  ،جیا و
م ا الدد شه واجد ال ا االالیو مارییید [لا الل مدون چد ن ریییاوری نوریییود الل
رود].
 .7الداو د جیا و واجد ال ا االالیو ت الد اس .
مدلیو اسییی شه الن یضیییالا ما لکدلرا سیییازیار د ،لیدو تاش ب عقدو ت یا لک
یضیی ه «منکن» اسیی  ،اما الن یضییالا در شدار هم مایی لزم یزار «رییا وجود دارد»
هاییی دید ،چاا شه یزار « »7مویولد :الداو د جیا و را واجد ال ا االالیو الل شاد
اسییی  .الن یزار هناا یزار «الداو د یادر اییی مدون الل جیا و شه واجد ریییا
االالیو اسییی  ،جیا و م ا الدد شه واجد ال ا االالیو مارییید» یه مودهدد شه ایا
الداو د جیا و واجد ریا االالیو ت الد مارد ،الن جیان واجد را الواهد مود .مداماالن
یزار های وب ال شا ما لکدلرا سیازیار د و مای لزم یزار «ریا وجود دارد» اس  .ل ا
یزار « »0و «را وجود دارد» ما لکدلرا سازیار د عپال درا.)001 – 011 ،0736 ،
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چدا که پ داسی پاس اود التان درمار راور بی یو و االالیو مومارد ،و پاس
دوم مص ریاور االالیو اسی  .و الی ه الزم مه اشا اسی تدای م راور مه بی یو و
االالیو در صیورتو صیح ح اسی شه ما ریاوری ما دد سی و ،زلزله ،تتتدتان و  ...را
میلود بیی مدا م ،ولو ایا اال ار ا ایییان در ت یا را دال و مدا م ،میو الدکه ت یا را
ع اب الدا مه الابا اعناد اریالای ا ایان مدا م ،ت را مالد راور بی یو و لا دس
شم تن دسی ه از ریاور بی یو شه چد ن صید و دار د را جزء راور االالیو مه تااب
م اورلم .و الی ه ماز هم موتوان از هن ن پاسی  ،راور ماشب را شه از اصقالتاب التان
اسیی توج ه نود عپ اسییون و دلراان ،)033 ،0711 ،لیدو در جالو شه یو عندی
ا اان موجب ر زلکو مورود.

دیدگاه آیت اهلل مصباح
تل لهال مصییا  ،رلتیه اع داد مه ثدول در مح الدارداسو را هن ن مااله را
مودا د .التیان ضینن تال د و تکن و راهکارهای سیالا السده در پاس را ،از جنله:
عدمو مودن ریا ،اییو مودن راور ،الزمه عالم مادی ،ال ا اشیای و را ایلو ،را تو

التیان می دد اس پاس مااله را را از دو جی مالد مورد توجه یاار داد :لکو از
میید ظای و لایییدو؛ لیدو الن ریییاور مه لحاق عدلو چه توج ههالو دار د و چاا و
چرو ه مه وجود تمد ا د؟ دلرا از مید عنلو؛ لیدو وظ ده ما در ییاد رییاور چ ایی ؟
عمصییا  )1 ،0711 ،و مه ظا مورسد ما درک صح ح الن تدا م مددی ،می ا موتوا م
مه پاس ی ولژ و الا التییان در مح رییاور لیدو هنان عشناد و سیییادب محوری)
دس لا شه الود پاسصو ما اساس را توت دی اس  .چدا که التان مو امالدد:
ما صیا اً از جی ظای نوتوا م متکالب مااله را را تو شد م ملکه یاهو مالد در
ماتله عنو ز مدان توجه شد م .مصصییوص یاً ما توجه مه الدکه الن رییییاب عندتاً ماای
م دلدان تاصو رد شه الود می دد مه توت د در رموم ا د عمصیا .)41 ،0711 ،
 .1عدمی بودن شرور
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لایو ان مالنان در لک تدا ممددی اول ه راور را مه دو یام تدا م موشددد:
ریاور عدمو و ریاور وجودی .مدظور از ریاور عدمو چ زهالو های دد شه الودرییان
مای د ناً لک موجود ای دد ،ملکه عدم لک موجود د .میالً ور در د ا موجود اسی ،
اما ظلن وجود ما ی دلو ا ی  ،عدم ور اس ی  .علم موجود اس ی  ،اما جیو موجود
ای  ،عدم علم اسی  .دس ه دوم راور وجودی ها دد شه رامو پدلد های بی یو
میو زلزله ،م کاوب ،سی و و بو ان موریو د .مدظور لاو ان مالنان از الدکه راور
عدمو های دد الن اسی شه تن ریاوری شه واییاً اوالً و مال اب را د ،دس ه اود اس .
دس ی ه دوم ها چدد وجودی ها ی دد ،اما ااتاً مد ا ی دد و از تن جی مد ها ی دد شه
مدیا مه دسی ه اود موریو د .ور الال موالواهد ،چون موجود اس و چ زی مالد تن
را مه وجود تورد ماریید ،اما ظلن عدم ور اسیی و اما عدم ،الال و عل نوالواهد.
تل لهال مصییا می دد اسی « :ه موجودي ای شه وجود ااتاً م صییف مه را
رییود ،و ازالنرو ریییا از مه میدی و ت الددد ای صواهد دارییی ؛ زلاا الیاد و ت الد
اال صییا مه وجود دارد» عمصیییا  )253 ،0733 ،التییان در جای دلرای مو امالدد:
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رئال ای و ولژ الود لیدو مال ا راری لا هنان توجه مه شناد و سیادب امدی در هنه
ریییاور بی یو و االالیو ،را ارائه شاد و پاسییی ریییاور را مه یو های م ان موشدد شه
موتوان سیالا پاسی های السده مالنان را هم ما پاس التان یامو جن دا ا  .ام دا
مه تدالا التیان از پاس های سالا السده ارار شاد و سپس مه تدص و مه مح مال
ا راری موپادازلم.
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ییال ت یا در تحل لو لایییدو ،مه عدم اب
«ریییاور دو ت ی ی دار ید و ت ی ی ری ل
مامویادد ،ولو مه ها تاد مه الود تادثه وجودی هم رییا ابالب مورییود» عمصیییا ،
 0710الف )33 ،التان در توض ح محاد مودن صدور ییائح از جا ب الداو د مو ولادد:
الدا از تن جی شه اعو شامو اسی ما د و اعدام و راور سدص و دارد .د در
اراد ای  ،ملکه د  ،در مااد اسی  .یو یی ح د دارد ه الدکه اراد الدا محدود
اسیی  ،محاد مودن صییدور یی ح ،ام دا مالل ا اسیی  ،اوسیی شه ام دا مه یو یی ح
مودهد ،لیدو ایا الن یو یی ح مصواهد صییادر رییود مالد مو عل صییادر رییود و الن
محاد اس عمصیا  0710 ،ب.)057 – 050 ،
 .2نسبیت شرور

وی و اییلو ان اسییالمو مویولدد رییاور ایییو هایی دد ،موالواهدد مرولدد
چ زهالو شه رییا هایی دد میو م کاوب ،زلزله و ظالا الدیا الودرییان و داییه مد
ایی دد ،مدی ت یا مه اییی و در مدالاییه ما موجودی دلرا اسیی  .لیدو هنوار تن
چ زهالو شه مد ها ی دد ،مه اییی موجود دلرا مد ها ی دد ه الدکه الودرییان ااتاً و
و دایه مد ماردد .از الن موالواهدد یه مر ا د شه صداب تد دو لک جام الال
موالواهد ،اما صداب ایو الال نوالواهد.
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عالمه مصییا مو امالد :ایا موجودی موجب ررید و شناد موجودی دلرا رود،
از الن جی ال ا اسی ؛ و ایا ماع ا حقاا ،ضییف لا د تن رود ،از الن جی را
اسی  .الن ال ا و ریا اییو اسی  ،وجود زها ماای مار ال ا اس  ،اما ماای مار یزلد
ریا اسی  .مقام الن مدیوم از ال ا ،قاب و سار ا اان و تنامو یوای الدادای او
ماای الود ا ایان ال ا اسی ؛ لیدو موتوا د موجب ررید و شناد ا ایان رو د ،ایاچه
ماای موجود دلرای شه از ات ه ا اییان صییدمه موم دد ،رییا اس ی عمصیییا ،0733 ،
 .)004در جای دلرای میالو موز د مه الدکه :مو و ااته ماای الود ال ا اسییی
اما ماای شتیاورزی شه محصوالت را از م ن موماد را اس  .در مورد ا اان هم اعناد
او ماع د شناد او مورییود عمصیییا  .)015 - 012 ،0733 ،یه الن مح  ،تن
اسی شه ماالالف ادعای ثدولان صداب تد دو لک جام اس شه الال موالواهد ،اما
صیداب اییو الال نوالواهد .صداب ایو دط رامقه اهدو و ا زاعو اس  .یه
دلرای شه از الن مح موتوان یا الن اس ی شه الداو د ،چ زی ما عدوان رییا الل
دامود اس .

 .3شرور ،الزمه جهان مادی است

 /هادی صادقی -حمد حسین ختاری

لکو دلرا از راهکارهای لایو ان مایلنان الن اس شه؛ عالم ماد و بی ی مه
دل و الدکه در پال نتالن ماتیه وجود یاار دارد ،ماع مورییود دال و شاسیی وهای
مای اری در الن عالم مه وجود م الد .دال  ،شاسی وها و راوری شه در عالم موم د م،
الزمه ااتو ماد اسی  .اسی اد مصییا مو امالدد :الداو د ما اسییاس تکن الود عالم
بی ی را ت الد و عالم بی ی  ،الوا االوا  ،ما چد ن رییاور و مداسدی ،چون جد ،
دا ،م ناری ،سییی و ،زلزله و بو ان هناا الواهد مود .وجود جیان بی ی و عالم ماد
مدون وجود الن یو ه ریاور و ایادها امکان پ لا ای عمصیا  .)41 ،0737 ،اض
جییان میادی ،میدون تزاتم و تضیییاد ،دلرا جییان مادی صواهد مود .جیان مادی در
مینو ال ا اسی  .از الن رو ،الدا تن را ت الد .التان مو امالدد :ت ث ا و ت ثا موجوداب
میادی ما لکیدلرا و تل ا و تحود و تضیییاد و تزاتم ،از ولژیوهیای ااتو جیان مادی
اسییی  ،میهیو یهای شییه ایا الن ولژیوهیا نومود چ زی میه یام جیییان مییادی وجود
نوداری  .مه دلرا سصن ،ظام ع للو و میلولو الا در م ان موجوداب مادی ،ظامو
اسی ااتو شه الزمه سید وجودهای مادی مومارد .پس لا مالد جیان مادی ما هن ن
ظام مهوجود م الد و لا اص یالً مهوجود الد عمصیییا  ،)251 ،0733 ،و الل کادن عالم
بی ی الالف تکن و اض ی الداس ی  .التییان در جای دلرای مو امالدد :یاو
زلادی از ماورمددان مه د( وجود و لا صییداب الدا ما رییا ،پ لا رییاور مه ای ضییای
یوا ن میادی عیالم بی یی را ما یا ها د و عالنو عاری از هنه ریییاور و تداوبها و
د هیا را الید تد مودا دید .امیا میا الن ریا  ،تنیام تدیاوبهای موجود م ان مداب
جلاا الو ،ا اییانها و ت و صییود ز م ا یامو پ لا مو نالد؛ یو ت که شدام ل ب
مح( را مدون زتن موتوان تاس م شاد؛ دلدن مداظا زلیا مدون سدا ،الوردن مدون
جولدن و لا  )...عمصیا .)73 ،0737 ،
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الزم مه اشا اس ی دو پاس ی وب لیدو عدمو مودن رییاور و ایییو مودن رییاور
منکن اسی ریییه لایدو ازمددی میلوم مه عل در الصو راور را پاس مدهد،
اما مه لحاق شالمو هنیدان رییییه مه یوب الود مایو اسی شه چاا الدا جیان را مه
یو های الل کاد شه الن ریاور ،ولو مه صیورب عدمو ،در عالم وجود داری ه ماردد.
مه هن ن جی پاس های زلا رییه شالمو راور را هم پاس مودهدد.
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 .4خیر اکثری و شر اقلی

لاو ان مالنان تصالح موشددد :هد و شه الداو د از الل عالم مد ظا دار ه،
الل الوموهای عالم مود اسی  .مداماالن ت یه هدرام ت الد الدا مد ظا دار ه ال ا،
ت اب ،ور و علم مود اسیی شه ت یا را ت الد و هنرو چ زهای الوب هایی دد ،اما تن
جدیههای مد مقلداً مدظور ظا الداو د در اللد یود ا د ،لیدو الدا نوالواسییی ه در
الن عالم ظلن  ،ماگ ،جیو و را م ا الدد ،ملکه الدیا مه بور تییو پ دا رد ا د.
مداماالن ه تدیا ریییاور ملکه اللد ماد اصیییالً هدف الدا یود ؛ الداو د ه از روز
اود و ه تالا نوالواسی ه ماد م ا الدد ،موالواسی ه تن عوالم سیااسا ال ا و میاد را
م ا الدد ،مد یا نوریییود ( وجود صیییف را م ویف ریییود و مرول م از ال ااب و
الوموها ریاو ریود و وی و موالواهد مه عالم ماد ماسد ،دلرا الدا ( وجود را
یق شدد .مویولدد وی و ( وجود و مااتب وجود صییادر ریید ،مالد تا تالا م الد .ل ا
الیدا ییالید عیالم را موت الید شه الی ه الن امکان دارد ،لا ایا ت الد ،مالد وسیییط شار
م ویف موشاد و دط الوموهیا را موت الید و میدیهیا را نوت الد .مویولدد الن هم
نوریییود؛ در عالم بی ی ا دکاک الوموها از مدیها م ا منکن اسییی  .چون مدیها
الزمیه ااتو عیالم بی ی دید ،مداماالن ( وجود مالد تا ا یای ازد رییید ا م الد و
وی و تمد ،بی ی اً لک سای راور هم مه د یاد الود موتورد.
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عالمه مصییییا در الن زم ده مو امالدد :چون الدای م یاد ،شناد مح( اسییی
اراد او اصیییال یاً مییه جیی شنیاد و ال ا مصلویییاب ،تیل موی اد و ایا الزمیه وجود
مصلویو پ دال ریاور و دال در جیان مارد جی را تن مدصود مال ی الواهد مود
لیدو چون الزمه ا دکاک اپ لای ال ا م تی ای اس ی مال ی تن ال ا مالب ،مورد اراد
الیو وای مورییود پس مد ضییای صییداب شنال ه الیو الن اس ی شه جیان مه یو های
ت الد ریود شه مینوعاً دارای م تی الن شناد و ال ا منکن الحصیود مارید عمصیا ،
 .)062 ،0732و ایا پاسیی د رییود تلا نوریید الدا عالم را بوری الل شدد شه الن
رییاور یل و هم در تن وجود داریی دد ،در پاسیی مالد مرول م :نوتوان ید الداو د
ریای در تن یارد ،ملکه ال ا مح(
موتوا ای عالمم را مه یو های الل شدد شه ه
ل
رییا الزمه الن عالم مادی اسیی ؛ چاا شه پایی و و ملددی ،ددان و
ماریید؛ زلاا وجود ل
ماد اس ی  .اصییوالً در تنام ماییائو اللد اراد تک نا ه
دارالو از لوازم ضییاوری عالم ل
الیو ،اوالً و ماالصیییاله مه ال ااب و شناالب تیل موی اد ،اما از ت یا شه تحد ال ااب و

مصیالح ،در مواردی تویم ما پ دال پار ای از ریاور و مداسیید اسی  ،الن یو ه راور و
مداسد ز مال ی  ،م یل اراد تکولدو الداو د وای مورود عمصیا .)77 ،0737 ،

چدا که پ داسیی الن دل و یامو مایتیی مه دو دل و ییو مود و دل و مایی دلو
محاییوب نورییود ،اما چون در پاسیی ولژ عالمه د دارد ،ت اا مه بور جدایا های
م ان شادلم .اما ک های شه در الصو پاس های چیاریا ه وب الزم اس ما تن تاش د
رییود الدکه؛ عالمه مصیییا الن پاس ی ها را الوب اما از جیاب م یدد ،اشا و مودا د .از
جنله الدکه یالد در الصیو مایاله ریا ،صا ا مه شن راور توجه شاد؛ «چون ایا
ا اییا و ما دد وجود مددس پ لنیا اشام پ دا رییود شه ل ا لامد ما ا صاب الود،
عیالو تالن ( وجود را درلیا شدد ،جا دارد هنه عالم دا ریییو د ماای الدکه لک
چد ن ا اییا و پ دا رییود .مداماالن لزومو دارد شه تیدادرییان زلاد ماریید» عمصیییا ،
.)03 ،0711
 .5غایت انگاری (توجه به کمال و سعادت ابدی در همه شرور طبیعی و اخالقی)
الن پاسی شه مین الن پاسی تل لهال مصییا مه مایاله ریاور اس  ،هم جام

 /هادی صادقی -حمد حسین ختاری

تالن پاسی محایوب مورود و هم جام پاس های وب مومارد .از تن جی شه هم
درمار رییاور بی یو عرییاور ام دالو) ،رییاور االالیو عرییاور ثا وی و عکس الینلو) ،و
ریاور ماشب عها سه مورد) شارماد دارد و از با و ،در م ون دلدو و روالو هم چدا که
الواهد تمد ما الن پاسی مای ار تاش د رید  ،ل ا ما از تن مه پاس ولژ تل لهال مصیا
لاد موشد م.
الن پاس ما اساس هدف ز دیو ا اان شه هنان رس دن مه شناد و سیادب امدی
اسی ارائه رید  ،و از روالاب و م ون دلدو هم یامو اصق اد اس  .الالصه تن الن اس
شه؛ اض را ما الن مر ارلم شه رییاوری ما دد س ی و ،زلزله ،رعد و ماب ،ی و ،رییکدیه،
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لک اض مایو موما د و تن الدکه الدا الن عالم را از اسییاس الل کدد شه در الن
الصیییو مالد ید  :تاک ال ا شی ا عالم ماد مه دل و وجود ریییاور ا دک ،هم ماهم
ز دد ظام شدو و ع ظام اتایین) اس ی و هم ما ( الیو مدا اب دارد؛ زلاا تاک ال ا
ما ی ار مه دل و رییا ا دک ،الود ،رییا شی ا محاییوب مورییود .مه عیارتو؛ تاک الیاد
جیان مادی از لک سیوی ،الالف اض مقلده الیو ،و از سوی دلرا ،الالف تکن
الیو اسی زلاا تاک ال ا شی ا ماای اج داب از را یل و ،د( ماض و الالف تکن
اس عمصیا .)264 ،0733 ،
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م نیاری و  ...هنیه از لوازم د یای میادی و جزء جیدالو یاپ لا تن و لا از اثااب اعناد
ا اییا یا اس ی ؛ اما در الن م ان ،تکل ف تن ا ااد مو یدا چ ا ی شه ما اثا الن تواد
شتی ه و لا دچار درد و ر ما ار مورو د؟ و لا تکل ف تن شودک اماللو شه ما اثا الن
تواد از م ن ر ه چه موریود؟ در تی ن چاالو الن ریاور توجه مه کاب و مددماب
زلا راهرتا الواهد مود:
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اوالً ز دیو ا اییان در د ا موی و ی را مود و تدیا مددمهای ماای سییاال ن تالاب
اسی  .از مدظا جیانم دو اسیالمو تالاب اصیو اس و ت اب واییو و امدی ا اان در
تن رییکو موی اد .از النرو یالد ماگ و ا داد مه سییاای دلرا شه از تواد و اتدایاب
رییا دا ایی ؛ زلاا ماگ ماای ال لوها ین مود و ام دای
بی یو ارییو مورییود را ل
رات و و سییییادب ت یاسییی  .تالاب مدای ت نو دارد و د ا دای ت نو .ایا ا ایییان
مصواهد جیان م دو صییح حو دار ی ه ماریید ،مالد الن پاله کای ا را محکم شدد شه
د ا محو عیور و ی ر و مددمهای اسی ماای جیان مایو عمصیا 0710 ،ج )436 ،الن
جنله میاوف تضیاب علو شه « :مما مریا م مشتا مم دی مد ال مدی ةدُ مو مما الم ا مشصم ا مم دی مد ال ةدار مو
ون ال مدی ةد شُ مم دحدور مو ش ُّ
ش ُّ
ون ال ةدا شر معا ش ُ» عرییالف رضییو:522 ،0202 ،
و مم مالء د م
و شمی م د م
تکن  )712تکال از الن اما موشدد شه می ار و مالک رییا مودن چ زی تن اسیی
شه مد یو مه ع اب االاوی و جیدم ریود و ها درد و ر یو شه عایی تن میت مارد
ریا محاوب نورود .مه عیارب دلرا ین و شه میت را مه د یاد دار ه مارد تد ا
و اچ ز اسیی و ها درد و ر یو شه جیدم را در پو داریی ه ماریید عا الواهد مود.
هنید ن منکن اسییی ماییی اری از اتدایاب و تواد ماای عد ای ماله م داری و ز
هتییداری ماریید شه ت یا را از الواب مدل الارج شاد  ،م وجه الدا و میدول یادا د و
در یه موجب تیالو و سیییادب امدی ت یا در تالاب ر یود .چدا که عالمه مصیییا در
الن زم دیه مو امیالدد :وجود مالها و مصییی ی یا ماله م داری از مدل ها و پو مادن مه
ماه الن جیان و عیاب یا ن از تواد مورود عمصیا .)251 ،0733 ،
ثا اً چون ا ایان موجودی اسی مص ار ،تاش او ز از ما ا اال ار و ا صاب او
صیییورب موی اد و از ت ییا شه در درون ا ایییان تنالو مه مدیها ز وجود دارد ،ییااً
ا صاب الوموها ،هناا ما تال و صیییا الواهد مود .از النرو ایا د ا سییااسییا ع و
رات و مومود و ه یو ه ر و شاس وای در تن لا نورد ،بی ی اً مداه نو چون
صییا ،تال و شوری و ...ز میدا پ دا نوشاد و ا ایان مه شناد نورس د چدا که؛

از ت یا شه ظا

 /هادی صادقی -حمد حسین ختاری

اسی اد مصییا ماالو راور شه یم تن از ت قه محاسیاب عادی متا الارج اس
را میه تددلااب و زم ده سیییازیهای الا الیو ماای تزمون مددیان ماتیط موسیییازد
عمصییا  0710 ،د )12 ،در مورد ا ااد مویدا  ،مصصیوصاً ا اادی ما دد شودشان و ...مالد
ید شه ضییارها و تس ی بهالو شه مه الن دس ی ه از ا اییانها مورسیید ،از ال عوامو
بی یو مود و تحی ظیام علو و میلولو عیالم یاار دارد .میالً ییه بی یو رعیال
کادن میداریی توسییط پدر و مادر در مواردی ،ای الصلده رییدن شودک اسیی  .لا
ماد
یه بی یو تت  ،سییوزا دن اسیی و موارد دلرای شه هنه از ولژیوهای عالم ل
اسییی  .هاچدید الیدای م ییاد الن ییدرب را دارد شه از بال مییز و الوارب عادب
جلوی تس ی بهای بی یو را مر اد ،اما یدرب او در چارچوب تکن اعناد مورییود
عرمیا و یلپیالریا و )21 ،0717 ،و تکن الیو مه الن تیل یا ه اسییی شه عالم ما
اسیییاس ظیام بی یو الود پ ماود و مییز و الییارب عییادب در موارد الیا و
اسی یدالو صییورب پ لاد .و ما الن اسییاس موتوان جنله تارلصو تضییاب زلدب شیای
سییالم لهال عل یا را تدایی ا نود شه :ما ریل لاال جن ال عامن باوس)061 ،0732 ،؛ من
مه جز زلیالو چ زی دلدم.
ا ایییانها م داوب اسییی و ا ایییانها مااتب مص لدو از تکامو
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پدلد تمدن پدلد های ولن در یاو امود رییدن پدلد های پ تیی ن اسیی و هنید ن
مداء موجوداب ز د مه وسی له ارتزاب از یاتاب و ت وا اب دلرا ،ت م ن مورود عهنان).
و ز مح ط و ضیای ز دیو ا ایان مالد مه یو های مارد شه زم ده مداسب ماای تال
و رییکو ا رییدن اسیی یدادهای او را ااهم شدد و ت یه مهالومو چد ن ضییالو را ااهم
موشدد ،ام حان و تزمال و دری ا ردن ا اان ما تواد و سص وهاس .
الدای م یاد در سییور مدا تلُ  055مو امالد  :مو لم مدیل مو ةک دم م مشتی ء شم من الدصم دو ش
ف مو
د
د
الدیو ش مو م دد شم من داْلمموادش مو داْل م دد شس مو الیةن ش
شلن؛ و ما موینان رنا را
ااب مو ممتی شا ة
الصیامشا م
م
د
ما یو های از تاس و یاسیدرو و دصیان ماد و جان و محصییود ،ام حان الواه م شاد و
متا الصامالن» ارار اس مه الدکه پادا
عتو ای پ امیا) صاماان را متارب د  .عیارب « ل
و اجام کو در پاتو صییا و اسی دام ا اان در مدامو مالها تاصو مورود .در روال
تمد اس شه :هنا ا در میت درجهای اس شه ه مدد ای مه تن اسد جز مه سیب
تزمالتیو شه در م ناری جاید موم دد عشل دو .)505 :2 ،0711 ،الن روال تان
مودهد شه رس دن مه تن درجه از میت دط از بال ام الء صورب موی اد.
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ماالتیان م ایا اسی  ،تکن الدا ای ضا موشدد شه مه د یاد یو و ا دیاالب و تاث ا و
ت ثااب م دامو ،عاصییههای مص لدو از ال ا و رییا ماای ا اییان پدلد تمد و رییاائط
مص لدو ماای تکامو بولو و عاضییو ماای ا اییانهای مص لف پ تلد .مه بوری شه
امکان داری ه ماریید رییصصییو مید از مدتو شه را عیادب و ال ا را در پ یا ه ،را
را و مدی را ا صاب شدد.
پس عالو ما رییاور شلو و اول ه شه مه بور عام در ظا یا ه ریید  ،مالد رییاور
الاصییو هم ماای ارییصا الاصییو در ظا یا ه رییود تا زم ده ام حانهای جدلدی
ااهم ریود .چدا که یاهو ریا دلراان منکن اسی دامن ا اان را یا ه عما دد راور
اج ناعو) و ز منکن اسییی ال ا دلراان هم مه ا ایییان ماسییید و مدلن تات ب عامو
تزمال یاار ی ا د  :مو میدلوش دم م ة
شالتیییا موالدصم د شا ش د مد ًُ؛ و ما ت یا را ما ال ا و ریییا تزمال
موشد م عا ی اء .)75 :الی ه ما توجه مه میارف دلدو ،سیقح مح ما ار ااتا از الن امور
جزئو مومارید .چدا که ما الن پاسی ولژ شه از لوازم تکامو ا ایان اس  ،را می ا دی
شد م ،ضییاورب وتو ماای تتییص را تکامو ،جالرا ا ار و تیتیی ا در شدار هدال
الیو ،جلو می ا و زلیاتای مه الود مودهدد عمصیا .)41-47 ،0711 ،
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و از جنله القا و شه الدا در ت مددیان شاد الن اسی شه ما اری از امور ماای
ما الوب اسیی هاچدد ما الومو ت یا را درک نوشد م چدا که مایی اری از امور ماای ما
مد هاییی دد و ما مدی ت یا درک نوشد م  .مو مع ماییی هو می دن تمک مداهوا مرییی دهًا موه مو الم دا لمک دم ۖ
ون عمدا  )406 :عمصیا ،
مو مع مای هو می دن ت شحیُّوا رم دهًا موه مو رم ا لمک دم مو ةال لم دیلمم مو می د دم مال تم دیلمن م
 .)45 ،0711ما الن اسییاس نوتوان امای شه مه تاییب ظاها رییا اس ی ما دد شاو ا،
م نیاریهای القا اک و  ،...صیییا ا از الن جی شه موجب ماگ موریییو د ،ت یا را مد
مپددارلم چاا شه از را توت دی و سییییادب محوری شه اصیییال را مه ز دیو االاوی
مودهید و چیه مایییا ز یدیو شیه ماگ از تن می ا مومارییید و مالیکس .از تضیییاب
س دالتیدا در تالالن لحظاب ز دیو ا مددود اس شه امود د:
باا و هواشا
تاش الصل
ل

و ال ن الی اد لکو اراشا
عینو)110 :4 ،0731 ،

هنیه الالل را ماای رسییی یدن میه شوی تو رها شادم ،و مه ل نو اهو م م ماای
دلدن تو رضال دادم عمصیا .)74 ،0711 ،
و الن ما توجه مه پاسیی اال ا تل لهال مصیییا شه مالک اصییلو را سیییادب امدی

می دو ما رضال و محی الدا مودا د ،مه رات و یامو ییود اس .

وجوه اشتراک و افتراق دیدگاه پلنتینگا و استاد مصباح
 .0اصیییو اع داد مه وجود الدا و وجود ریییاور :ها دو م دکا مه وجود الدالو یادر
مقل  ،عیالم مقل و ال ا مح( می دید هاییی دید و پلد درا الن ک ه را هم اضیییا ه
موشدید شیه میاور دارییی ن مه الدا ،ماوری واییا پاله اسییی مه بوری شه مدون مااه ن
مدقدو هم مه حو میدولو موتوان مه وجود الدا اع داد دارییی  .مه عیارب دلرا اع داد
مه الداو د ت و ازمدد دل و و یالده هم ا عپال درا.)40 -41 ،0736 ،
 .4اتداب ظا تل لهال مصیییا و پلد درا درمار صییداب سییه یا ه یادر مقل  ،عالم
مقل و ال االوا مح( :الن دو م دکا می دید ید الیداو ید یادر مقل اسییی و ه
الدریییهای ما یادرل او وارد اییی  .تدیا چ زی شه در رامقه ما یدرب مقل الداو د
مقا مورییود الن اسیی شه یدرب الداو د رییامو محاالب مدقدو هنیون اج نا
د ضی ن نورود و الن اما مه عل اتوا و اعو ا ملکه مه دل و ضیف یامو اس ،
مه عیارب دلرا د از یو اس و ه یامو.
ز ها دو م دکا می دد د :الداو د ال ا مح( اسی و مقام یا ون سدص یالد
از او ریای صیادر ریود زلاا ها چه از الداو د صیادر موریود ماالصیاله ال ا اس و مه
عیارتو ها چه وجود دارد ال ا اسیی  .مه تیی ا لاییدو ،صییدور رییاور و ییالح من د
مالل ا د ،چدا که ها دو ا دلتیییندد درمار علم الداو د ز ظای متیییامه دار د شه علم
الداو د مقل و امحدود اس و از لوازم واجب الوجود مودن ااب الدا موماردد.

 /هادی صادقی -حمد حسین ختاری

 .7ال ا دا ا ی ن اال ار ا اییان و ملیه تن ما رییاور :ها دو م دکا اال ار ا اییان را
ال ا دا ای ه و ما راور ا دک مالب مودا دد .الن تد د وی و ما شناد اال اری ا اان
سیدی د مورود شه ا اان از مالئکه ز ما هن ن اال ار الود ماالتا مورود ،جالرا
الود در م ن اع دیاداب را می ا و زلییاتا مولامد و موتوان ید  :مدون اال ار ا ایییان و
تکامو اال اری ،ماییی اری از ال ااب شه در عالم ما اثا هن ن اال ار الیاد موریییو د،
اتداب صواهدد ا اد.
ب .تفاوت دیدگاه پلنتینگا و استاد مصباح
اال الف در و را و رو پلد درا و تل لهال مصیییا اییی مه ماییاله رییا:
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پلد درا ما اسیی داد از ادعاهای توصیی ف جیان منکن مورد ظا ،اییی م ان اال ار
ا ایان و یدرب مقل الداو د و د ا می دو ما اال ار موالواس اثیاب شدد شه ما له
مدقدو ریییا میا وجود الیدا تدیای( دارد و او الن شار را ما رو مدقدو ا یام داد ،در
تالو شه اس ی اد مصیییا ما رولکادی توت دی و لاییدو مه د یاد را تو ماای ما ی له
ریاور مود .الن را توها عیارب مود د از :عدمو مودن راور ،ای راور ،ال ا شی ا و
ریا یل و و مال ا راری .التیان مه ری و اثیاتو و مه صیورب رورییندد پاس راور را
مودهدد درتالو شه الولن پلد درا صیا ا مه صییورب سییلیو و در پاسی سصدان مکو
مح رییا را مقا و پاسیی داد ا د ه مه صییورب اثیاتو ،شه در وای جزئو از مک ب
مای ح در الن الصیو تلدو یادد .در وای پلد درا ما ا ر ز پاسصرولو مه رییه
« اسیازیاری مدقدو» مقا رید از جا ب مکو پاسی داد اس  .مه عیارب دلرا وی
یصید داری شه تان دهد م ن یزار های عالدا وجود دارد) و عرا وجود دارد) ه تدیا
تدای( ا ملکه تویمان موتوا دد صادب ماردد.
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پلد درا ما ام داء ما میا رییداسییو اصییال ریید  ،با جیانهای منکن و د ا
می دو ما اال ار ،اثیاب شاد شه ادعای وجود تدای( م ن ماییی له مدقدو ریییا و وجود
الدا درسی ای  .التیان ما اساس میا و الود ،هنه ایاام راور اعم از را بی یو،
ریا االالیو و را ماشب را پاس داد د .تل لهال مصیا ز ضنن پ لا را توهای
السییده ماییلنان ،از جنله عدمو مودن رییاور ،اییی رییاور ،مییود مالیاض مودن
رییاور ،ملیه ال ااب ما رییاور ،ما راهکار مال ا راری لا هنان شناد و سیییادب محور
مودن هنه ا یاد ا ایان ،تاش د الاصیو شاد اسی  ،مه بوری شه پاس های ییلو را هم
مه تدیالو اشا و دا اییی ه و در جی و راسییی ای پاسییی اال ا دارای میدا مودا د .الن
پاسی هنان پاسیصو اسی شه از م ون دلدو هم یامو اصیق اد اسی  .مه ظا مورسد
پلد درا و عالمه مصییییا  ،هادو وجود الدا و ریییاور را تویمان پ لا ها د و در صیییدد
توج ه شالمو -لادو تن ماتمد ا د .در الن م ان د ا می دو ما اال ار ا اان از جا ب
پلد درا شامالً ج اب مود ،چدا که راهکار مال ا رارا ه سیییادب محور تل لهال مصیییا
مقامد زلادی ما م ون دلدو داری  .ها دو ا دلتیندد صییداب سه یا ه اص و الداو د
علیدو عالم مقل  ،یادر مقل و ال ا مح() را پ لا ه و در صییدد توج ه وجود راور
ماتمد د .و الی ه رو پلد درا شامال سیلیو و صا اً در پاس مه رییه الحادی مکو مود
چدا که دلدیا عالمه مصییییا لزدی را موتوان مه رو ثیوتو و مه عدوان مصتیییو از
مک ب اسالم تلدو شاد.
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