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 چکیده
یان باور همزمان هاي پیش روي خداباوران، وجود تناقض منطقی م ترین چالش یکی از مهم

دانان در  به اوصاف خیرخواهی، علم و قدرت مطلق خدا با وجود شرور در جهان است. الهی
بندي  نامند، به ارائۀ دفاعیه و صورت مواجهه با این چالش، که آن را مسئلۀ شر می

 مدرن، هاي الهیاتی پست اند. الهیات پویشی نیز به عنوان یکی از نظام هایی پرداخته تئودیسه
اي ارائه داده که  گویی به این مسئله، در چارچوب جهان بینی خاص خود، تئودیسه در پاسخ

مورد استقبال بسیاري از خداباوران معاصر قرار گرفته و در عین حال، نقدهاي بسیاري را به 
اش، به پاسخ تئودیسۀ  خود جلب نموده است. این پژوهش، با رویکرد توصیفی و تحلیلی

پردازد. از آنجا که  یفین، به عنوان یکی از وارثان فلسفۀ پویشی وایتهد میپویشی دیوید گر
گریفین به خیریت کامل خدا معتقد است و براي سازگاري درونی، مقبولیت و کفایت تجربی 

هایی را که تاکنون براي حل تناقض میان  الهیات فلسفی نیز اهمیت زیادي قائل است، تالش
و  داند ن شرور گزاف انجام شده، چندان مثمر ثمر نمیوجود خداي خیر محض و رخ داد

یابد. او با تبعیت  هاي الهیات سنتی به مسئلۀ شر، آنها را قانع کننده نمی پس از بررسی پاسخ
بینی پویشی وایتهد، تنها شیوة ممکن براي حل مسئلۀ شر را اصالح اصل  از اصول جهان

دهد. در قلب تئودیسۀ پویشی خود قرار می یابد و این اصالح را سنتی در باب قدرت خدا می
تفکر پویشی تنها قدرتی که خداوند دارد قدرت ترغیبی است، نه جبارانه. یعنی تمام 

اند و خداوند  بخشی هاي بالفعل، داراي قدرت خودتعیین موجودات، به عنوان  هستی
رت ترغیبی خدا گوید قد ها تحمیل کند. گریفین می تواند ارادة خویش را برسایر هستی نمی

شود خداوند در رخ دادن شرور،  مفهوم بنیادینی در الهیات پویشی است که موجب می
تاحدي مسئول باشد که وي را مستوجب سرزنش ندانیم. دیوید گریفین، پس از 

بندي و ارائۀ تئودیسۀ خود، نقدهاي مفصلی را دریافت کرد که بیشتر از جانب  صورت
اند.  هاي مهمی درباب مسئلۀ شر نوشته ودشان رسالهفیلسوفان مشهوري بودند که خ

مهمترین و رایج ترین نقدي که متوجه دیدگاه پویشی است، نقدي است که شایستگی 
برد. در این پژوهش، عالوه بر بیان علل ناکارآمدي  پرستش خداي پویشی را زیر سوال می

تبیین و تحلیل پاسخ  گویی به مسئلۀ شر، از دیدگاه گریفین، به الهیات سنتی در پاسخ
ترین نقدها و پاسخ  نهایت برخی از مهم کند پرداخته شده و درجایگزینی که وي پیشنهاد می

 گریفین به آنها مطرح گردیده است.
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 پیشگفتار
 

 طرح مسئله

 مطلق خدا از یرخواهیقدرت و علم و خ انیم يخداباوران، ناسازگار يرو شیپ يجد يها از چالش یکی
چالش به لحاظ  نیاست. ا گرید يدر عالم از سو یو اخالق یعیسو و وجود انواع مختلف شر، اعم از طب کی

دا به پردامنه است. باور به اهورامز زین یچند هزار ساله دارد و در سنت غرب يا نهیشیپ یدر سنت شرق یخیتار
چالش و  نیبه ا ییجهت پاسخگو در ،تزرتش نییها در آ يبه عنوان خالق بد منیها و اهر یعنوان خالق خوب

 یرخواهیحفظ خ يمعتزله برا زین یاسالم یدر سنت کالم بوده است.خدا  حضم یرخواهیحفظ خ جهتدر 
انسان استقالل قائل  يبرا یعاند و به نو شده ضیشود، قائل به تفو نمی حیکه خداوند مرتکب قب نیخدا و ا

اشاعره به جهت اعتقاد به قدرت مطلقه  گرید يانجامد. از سو یبه شرك م از نظر اشاعره این دیدگاه اند که شده
عقل را در خصوص  صیتشخ ،اند و از اساس بودن حسن و قبح شده یو شرع یو نامحدود خداوند قائل به اله

که  يا به گونه ؛را حل کنند حیقبا ایبه گمان خود مشکل شر  اند تا سؤال برده ریحسن و قبح اعمال ز
 یمختلف يها چالش راه حل نیپاسخ به ا در زین یسنت غرب سؤال نبرد. در ریمطلق خداوند را ز یرخواهیخ

مسئله  نیشر به ا یانکار وجود واقع ایاز اوصاف مذکور خدا  یکی یبا نف دانان یاز اله یارائه شده است. برخ
 قابل جمع هستند گریکدیموارد با  نیا ۀمعتقدند که هم گرید یکه برخ یدرحال ؛اند دهپاسخ دا
رتیبر بص یاز شرور، مبتن يمعتبر ایموجه  يهانییشر تب ۀبه مسئل ییپاسخگو ياز خداباوران برا یبرخ

توجیه اعمال  تئودیسه، تالش براياند.  ارائه کرده ی یا تئودیسهعدل اله یۀخداباورانه تحت عنوان نظر يها
 خداوند در پرتو شرور جهان است، به نحوي که عدالتش زیر سوال نرود.

 یاست، مستلزم پرداختن به راه حل نیدۀ مسائل فلسف نیمهمتر از یکیشر، که  ۀمسئل ةپژوهش دربار
نوان پژوهش حاضر، با ع دهد. آن ارائه می حل يپاسخها، برا نیاز مهمتر یکی، بعنوان یشیپو اتیاست که اله

، آن یهدف پژوهش پردازد و به این پاسخ مهم می ،)»نیفیدگریوی(د یشیپو اتیاله دگاهیشر از د يمسئله «
 ۀدر پاسخ به مسئل ی،شیدانان پو الهی نیازمهمتر یکیبه عنوان  ،نیفیگر دیوید پیشنهادي با راه حل ییآشنا

 شر است.
شده انتخاب  رو از اینشر  ۀبه مسئل گویی پاسخ ايبر ،نیفیگر دیوید يبر آرا یمبتن ی،شیپو اتیاله کردیرو

 :که ستا
به  یشیپو یعدل اله یۀباربور، پاسخ نظر انیو ا کیه  چون جان ياریدانان بس و الهی لسوفانیاز نظر ف .1

 نیهم است و یحیمس یاز سه پاسخ اصل یکی یرنائوسیو ا ینیشر در کنار پاسخ آگوست ۀمسئل
 شده است.  یشیپو نید ۀمسئله موجب شهرت موضع فلسف

آن را  ،ییایتانیبر لسوفیف تهد،یوا ،1920 ۀاست که در ده یشیپو ۀبر فلسف یمبتن یشیپو اتیاله .2
دانند  یم یسنت یکیزیجوهر و عرض را بازماندة منسوخ متاف یۀنظر یشیپو لسوفانیکرد. ف يگذار هیپا

پس، خدا  ت؛اس انیدر جر زیچ اساس، همه نیکنار گذاشته شود. برا ایپو يا هیبه نفع نظر دیکه با



 

2 

رشد به سبب ارتباط  نیو در حال رشد باشد. ا انیدر جر دیبا زهاستیچ ۀاز هم یکیهم که 
دو طرفه برقرار است.  يا خدا و عالم رابطه انیشود. م حاصل می رییتنگاتنگ خدا با جهانِ در حال تغ

 دارد. وجودثّر متقابل أو ت ریاو و آن موجود تأث انیدر ارتباط است و م يخدا با هر موجود
 دارد؛ نید ۀبر دو موضوع مهم فلسف يا ژهیتمرکز و یشیپو ۀعیمابعدالطب کی نییدرتب ن،یفیگر دیوید .3

 يحفظ خداباور يدو مسئله را برا نیپرداختن به ا رای؛ زشر ۀو مسئل نیعلم و د انیم ۀرابط
 .داند می يضرور یحیمس

از  تیوجود خدا و وجود شر ارائه کرده است. او به تبع يسازگار وصرا در خص یمنسجم نییتب يو .4
طرفه  کیدر آن  ایبگذارد  ریتأث طرفه کیتواند در عالم به صورت  یمعتقد است که خدا نم تهدیوا

خدا  ،بیترت نیتواند مانعشان شود. به ا ینم یاست ول یمداخله کند؛ پس، خدا از وقوع شرور ناراض
دهد،  یانتخاب سوق م نیبهتر يکه ما را به سو یچون در حال. ستین هانعامل وقوع شرور در ج

 است. یبودنش به قوت خودش باق ریطرفه عمل کند. پس خ کیتواند به طور  ینم

  هاي پژوهش سؤال

 :یاصل

 د؟ده میشر  ۀمسئل ه راه حلی بهچ ی،شیپو اتیدر چارچوب اله نیفیگر .1

 یفرع

 اشکاالت وارد برالهیات سنتی کدامند؟ .1
 دهد؟ کاري براي حل مسئلۀ شر ارائه می ارچوب تئودیسۀ پویشی چه راهمبانی و چ .2
 وارد شده است؟  یشیپو ۀسیتئودچه نقدهایی بر  .3

دید استاد، در روند کار، با سؤاالت باال جایگزین  سؤاالتی که در زمان طرح پروپوزال مطرح شد، به صالح
 شد.

 ي ندارد.ا از آنجا که این پژوهش اکتشافی و توصیفی است، فرضیه

 پیشینه

خانۀ ملی، و مقاالت نورمگز و از این قبیل،  براساس بررسی کتاب شناختی از طریق سایت ایران داك، کتاب
، و بعد از آن، تعداد بسیار اندکی کتاب و مقاله و پایان نامه دربارة فلسفۀ پویشی 80مشخص شد که در دهۀ 

طور مستقیم به الهیات  و منتشر شده اند؛ اما آثاري که بهدر ایران نوشته یا ترجمه  ،یبه زبان فارسوایتهد، 
طور خاص، به تئودیسۀ پویشی دیوید گریفین پرداخته باشند حتی کمتر از تعداد انگشتان دست  پویشی و به

 کنم: ها را در اینجا ذکر می هستند. برخی از مهمترین آن
. 1ۀ حمیدرضا آیت اللهی استترجم، ن پسامدرنخدا ودین در جهارسد اولین اثر، کتابی با عنوان  نظر میبه
این کتاب، ارتباط موضوعی زیادي با هم ندارند زیرا کتاب، حاوي مجموعه اي از برخی مقاالت هاي  فصل

                                                 
 اند. تمامی کتابها و مقاالت مذکور در این بخش، در بخش منابع و مأخذ بطور کامل معرفی شده ۱
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تواند مخاطب  باشد؛ درعین حال، مطالعۀ آن می گریفین در باب موضوعات مختلف از منظر الهیات پویشی می
یدگاه پویشی آشنا سازد. حدوداً در همین حین، از سعیده سیاري و احد فرامرز را با برخی از مهمترین مبانی د

چاپ  یشیپو اتیاله دگاهیدر د خطاي تحویلی نگريقراملکی، مقالۀ انتقادي بسیار روان و مفیدي با عنوان 
در مقایسه با رسد انتقاداتی که در این مقاله به دیدگاه پویشی وارد آمده با نگاه درون دینی و  شد. به نظر می

تعالیم اسالمی باشد و در زمینۀ مسیحیت وارد نیستند. یک مقاله نیز اخیراً توسط رستم شامحمدي و علی 
منتشر شده که دقیقاً به موضوع مورد بحث  نیفیگر یشیپو یعدل اله یۀنظر لیو تحل یبررس سنایی با عنوان

حاضر، در موارد بسیاري، ازجمله هدف پژوهش، رسد پژوهش  در این پایان نامه پرداخته؛ هرچند که بنظر می
 درآمدي بر فلسفه و الهیات پویشیبا آن مقاله قابل قیاس نباشد. رستم شامحمدي کتاب دیگري نیز با عنوان 

ی تهیه و منتشر نموده است که براي مطالعۀ شیپو دگاهیدر باب دها و تألیفات چند مقاله  ازگردآوري ترجمه
 شود. بیشتر توصیه می

منابع فارسی اصلی در دسترس  تنها مانی که طرحنامۀ پژوهش حاضر نوشته و تصویب شد، دو اثر اول،ز
اند و دو اثر اخیر، پس از آماده شدن بخش اعظم پایان نامه  بودند که دقیقاً به الهیات پویشی گریفین پرداخته

پژوهش استفاده شده است. عالوه  ها در این حال، تاجاي ممکن از مطالب جدید و مفید آن بدست آمد؛ با این
نمودند و خالء پرداختن جزئی  ها نیز بسیار ناکافی می بر کم بودن تعداد آثار فارسی در این زمینه، محتواي آن

ها و  گویی به مسئلۀ شر و نقدهاي گریفین به آن به مواردي چون علل ناکارآمدي الهیاتهاي سنتی در پاسخ
خورد. نویسندة این  ها، بوضوح به چشم می ت پویشی و پاسخهاي گریفین به آننقدهاي سایر فیلسوفان به الهیا

 پژوهش، تالش نموده که بخشی از این خأل را پر کند.
اي با خود دیویدگریفین، و طرح مسئله با  پس از مشخص شدن موضوع و عنوان پژوهش، طی مکاتبه

ژوهش، از جانب خود فیلسوف مذکور معرفی شد. کتاب و مقالۀ انگلیسی در راستاي نیاز این پ 12، حدودشانیا
آمدند،  ها، بقیه تقریباً نایاب بودند و بناچار، از طریق مسافرانی از اقوام و آشنایان که از اروپا می بجز یکی از آن

کتاب انگلیسی منابع اصلی کار  6کتاب تهیه شد و اکنون در کتابخانۀ پژوهشگاه علوم انسانی موجودند. این  5
 گرفتند و از سایر منابع نیز تاجاي ممکن کمک گرفته شد. قرار 

 روش پژوهش

هایی که در قالب پایان نامۀ دورة  روي ما قرار دارد نیز، مانند اغلب پژوهش پژوهشی که اکنون پیش
پذیرند، در تالش است تا در دو ساحت توصیفی و تحلیلی، به  کارشناسی ارشد رشتۀ فلسفۀ دین انجام می

هاي او در رابطه با مسئله شر،  حول برداشت  دقیق پیرامون آراء فلسفی و الهیاتی دیوید گریفین،بررسی و ت
وجود ندارد و به زبان فارسی  دگاهید نیاز ا یکامل لیو تحل نییاست که تب نیروش ا نیانتخاب ا لیدل بپردازد.

 است. یمبتن دگاهید نیا نییبر تب گریهاي د از روش يریگ بهره
 

شود تا از طریق بررسی چندین اثر دیوید گریفین، از مضامین فلسفی و  توصیفی، تالش میدر ساحت 
ها و گزارشاتی که  گیري از شماري از شرح چنین با بهره الهیاتی آن در جهت حل مسئلۀ شر استفاده شود و هم

ویشی گریفین، ارائۀ اند، به استخراج و بیان کلیت نظام فلسفی پ گران از آثار او ارائه نموده دیگر پژوهش
هاي الهیاتی وي، به ویژه بحث از مسئله شر در نظام فکري او، بیان نقدهایی که به این  اي از اهم دیدگاه خالصه

 ها اقامه شده، پرداخته شود. هایی که از جانب او در واکنش به نقد دیدگاه وارد شده و در نهایت بررسی پاسخ
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گیري  چنین بهره آوري شده درساحت اول و هم هاي جمع انۀ دادهشود تا به پشتو در ساحت دوم تالش می
گریفین به مسئله شر، نحوة   ها به نقد و بررسی جوانب مختلف پاسخ هاي گوناگون تحلیل کیفی داده از شیوه

 در مقابل انتقادات گوناگون پرداخته شود.  دفاع او از دیدگاهش
اطالعات، با  يو ابزار گردآور  به لحاظ روش شا یلیو تحل یفیتوص تیبه واسطۀ ماهاین پژوهش، 

 جیرا وةیآن به دو ش برد شیپ يبرا ازیمورد ن يها واسطه عمدة داده نیمواجه است. به هم ،یفراوان ها تیمحدود
 یکه به زبان فارس یو ترجمۀ متون و منابع یاز منابع فارس يبردار شیف یعنی ؛يا نهاخ در مطالعات کتاب

 شده است. يآور جمع،  برگردانده نشده

 محتواي فصول

هایی چون علّیت، جهان عینی،  کلیات پایان نامه، اعم از پیشینۀ موضوع و تعریف کلید واژه شامل فصل اول
مسئلۀ شر، تئودیسه، دفاعیه، قدرت مطلق خدا، علم مطلق خدا و خیر خواهی محض خدا و معرفی 

دان و فیلسوف معاصر، دیوید  و چارلز هارتسهورن، و الهیگذاران این تفکر، یعنی آلفرد نورث وایتهد،  بنیان
است، در این فصل،  یشیپو ۀو لوازم فلسف یمبانگریفین است. از آنجا که فهم تئودیسۀ پویشی مستلزم فهم 

 شناسی پویشی وایتهد بپردازد. کوشیده تا به شرح فلسفه وکیهان سندهینو
ن از نظر گریفین اختصاص دارد؛ نویسنده پس از بررسی پاسخهاي اصلی آشر و  ۀمسئلفصل دوم، به 

ها را به  دانان سنتی، ملحدان و پراگماتیست توضیح مختصري در باب مسئلۀ شر و اقامۀ برهان شر، پاسخ الهی
ها را بیان نموده  این مسئله، از نظر گریفین شرح داده و سپس دالیل گریفین مبنی بر عدم کارآمدي این پاسخ

گرایی جبرگرایانه و اختیارگرایانه را  ، دو شاخۀ مهم الهیات سنتی، یعنی ماوراءالطبیعهسپس نویسنده است.
 پردازد.  تري می طور مفصل ها به پاسخ آناشکاالت وارد بر طور جداگانه معرفی کرده و به  به

همه  ی اختصاص دارد.شیپواخالقی تئودیسۀ -به معرفی مفصل مبانی و چارچوب و نتایج عملی فصل سوم
اصول  ،جهان خدا و ۀاز رابط يدیجد فیتوصی، نظم یخلق از ب یۀنظر قیتصد ،و ادراك کامل ییتجربه گرا
ا و اصل جاودانگی عینی در خدا، از قدرت خد یو خاص دیجد فیتعر ،تیخالق ،قدرت و ارزش یهمبستگ

 . دهند مبانی این تئودیسه را تشکیل می
ی، شیپو اتیبه پاسخ اله ز جانب برخی از فیلسوفان مشهورا وارد شده ينقدها ، منتخبی ازفصل چهارمدر

 نیا مبنی بر عدم التزامهفنر  پیلینقد ف ی،شیپو اتیاله از جمله نقد جان هیک، مبنی بر نخبه گرا بودن
ي مسیحی، شایستۀ پرستش ندانستن خداي پویشی، از جانب تعداد کثیري از فیلسوفان و انگار گانهبه ی اتیاله

و نقد ویلیام هاسکر مبنی بر عدم کفایت خداي این الهیات و ضعف آن در برآوردن لوازم ایمان دانان،  الهی
 شود. ، بررسی میها داده به آن نیفیکه گریی پاسخها و ،دهشمطرح  مسیحی

پژوهش با توجه به محتواي فصول قبل،  آورد دست درفصل پنجم نیز به طور اجمالی نشان داده شده که
 یخود را ط يتالش کرده تا ادعاین در پاسخگویی به مسئلۀ شر چه بوده و چگونه چیست؛ ادعاي گریف

و خالصه  کل مطالب این پژوهش بندي فصل پنجم شامل جمعیعنی  ؛ارائه دهد نییتب نیاستنتاج از راه بهتر
 آمده است. همین فصل در آخر زیفهرست منابع و مأخذ ننتایج آن است. از  يا
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 . مقدمه1-1

 اتیاله نوع نی. اافتیمدرن رواج  است که در دوران پست یاتیاله يها از نظام یکی یشیپو اتیاله
از متألهان  يشمار این نظام، در یت از دست رفته در دوران مدرن را احیاء نماید.کوشد که معنو یم

 یعیم) را به عنوان چارچوب مابعدالطب1861( تهدیواآلفرد نورث  یکیزیمتاف یشیفلسفه پو ،یحیمس
 رورتیص شهیذات خدا، معتقد به اند ریدرباره تفس ،یمکاتب فلسف ریاند و برخالف سا کرده اریخود اخت

 تهدیوا یشیپو ۀبر فلسف یمبتن یشیپو اتیاله یباشند. مفهوم اصل یکمال م يبه سو یجیو حرکت تدر
. افتی لیتفص نیفیگر ير دیوید ۀلیو بعدا به وس دش يگذار هیپا يشاگرد و ،توسط چارلز هارتسهورن

از قدرت مطلق خداوند  يدیجد فیتعر تهد،یوا یشیپو یجهان شناس یاساس یاز مبان يریگ او با بهره
صفت کمال  ژهیازخدا و خلقت جهان و اوصاف خاص خالق، بو یخاص و متفاوت ریو تصو دهد یارائه م

الحاد  یی ناشی ازمعنا یو ب یکه از پوچ یکسان يبراي دیام روزنۀ اتیلهنوع ا نیکند. ا عرضه می
ۀ آن از موانع توسع ی،حیمس انیادگرایبن لبته مقاومتا کند؛ ، فراهم میاند مدرن به تنگ آمده یزندگ
 )3و1: 1389ی، قراملکي، اریس(. است

سال  ، دربار نیاول يبرا ،2نیفیگر ير دیوید ۀنوشت  ،1یشیپو ۀسیخدا، قدرت وشر:  تئودکتاب
آلفرد نورث ی شیپو ۀفلسف یکرد تا با استفاده از مبان یسع نیفیکتاب، گر نیچاپ شد. در ا 1976

 6یشیپو اتیکه اله یحلارائه بدهد. در بدو امر، به راه  یمناسب 5ۀسی، تئود4و چارلز هارتسهورن 3تهدیوا
 اتیبعد، بحث از اله ینشد. اما اندک یالتفات چندان شر ارائه داده بود، ۀمواجهه با مسئل يبرا 6یشیپو
کرد  افتیرا در یمفصل يپس از انتشار آن کتاب، نقدها ي. وافتی شیافزا يریبه نحو چشمگ یشیپو

اند.  شر نوشته ۀدرباب مسئل یهمهاي م بودند که خودشان رساله يمشهور لسوفانیاز جانب ف شتریکه ب

                                                 
1 GOD,Power and evil: A Process thiodicy 
2 David Ray Griffin 
3 Alfred North, Withead 
4 Charles Hartshorn 
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 ةمنتشر کرد. عمد1نظرها دیشر، پاسخها و تجددر  يبازنگربا عنوان  يگریکتاب د، 1991او در سال
اند.  ها نوشته است که آن یهای هیگوناگون و رد يبه انتقادها ییشامل پاسخها ،کتاب نیمطالب ا

 مجدد يتبندصور يکه برا یبر دو نوعند: نکات ی نیز در این کتاب انجام داده کههای يباز نگر ،نیفیگر
داده است.  دهیعق رییها تغ که در مورد آن یو نکات الزم دانسته، برخی مفاهیم کتاب قبلی

طور پراکنده مشاهده  ، به7و 6، 3هاي  در فصل ژهیکتاب، به و نیا يجا يدر جا دیجد يها يبند صورت
کتاب  نیاو از نوشتن ا یاند. مراد اصل ارائه شده دیبه انتقادات مف واکنشها در  يبند صورت نیشود، ا می
 2»یفرجام شناس«  کي یاعطایعنی باشد؛  یدر آن م یمهم رییو تغ یاب قبلکت حیو تصح لیتکم ،دوم

 3پسامدرن ۀدر نسخ دیمفی فرجام شناس کۀ یکه آن را قانع کننده سازد. توسع یشیپو اتیمناسب به اله
را 4برالیدانان ل او است. چون معتقد است اگر مفروضات مدرن الهی دیاز موارد مهم تاک یکی یشیپو اتیاله
 يبرا 5یستیرئال ییها نهیانجامد که زم یم یجیبه نتا برالیروش ل م،یمدرن حذف کن پست نیمواضع آغازاز 
 (Griffin,1991:1)باشد.  یعیبه حفظ باور به مداخالت ماوراء طب ازیآنکه ن یکند. ب فراهم می دیام

مورد نظر  فیرتعرداللت دارد که لزوماً ب يا دهیچیپ متنوع و يکردهايرو بر ،»مدرن پست« اصطالح
و  انگار ینسب يکردیاصطالح اشاره به رو نیکنند. معموالً ا نمی قیاصطالح، تطب نیاز ا نیفیگر

ارائه  قتیحق ةدربار یعام قابل قبول اریمع چیمعنا که متفکران پست مدرن، ه نای هساختارشکن دارد. ب
تر  تیبسنده و باکفا خود ینیب جهان کیساختن  يبنظرشان دوران تالش برا ن،یبنابرا دهند و ینم

 تیواقع« چیدارد که ه دیانگار تاکینسب ۀتیبه سرآمده است. پسامدرن نیشیپ يها بینی ازجهان
به عنوان  افراد مشترك باشد و بتوان آن را ۀهم يبرا باشد و یوجود ندارد که همگان يا»یتجرب

 يساختار ات،یبرد. بلکه تمام واقع بکار لیبد يها ینیب جهان یخودبسندگ یابیدر ارز یعیطب ياریمع
 نیکه ا است معتقد یعام اتیوجود واقع  به تهد،یوا مانند زین نیفیدارند. اما گر یشخص ای یاجتماع

مفروض هستند. مثل  لشوند، درعم لفظاً انکار اینباشند و  درتجربه حاضر تاًیاگر نها یحت ،میمفاه
مثل  ،مکان خاص زمان و به فرهنگ و دیمق میفاهبرخالف م ؛8یجهان واقع ای 7اریاخت  ای 6علّیت

توان  می ندارند و تیها عموم ناانس ۀهم يبرا ای و ستندین معتبر گریکه د نیتصور مسطح بودن زم
 کرد.  را رد ها آن ي،بدون ناسازگار

به ي جامع منظر از یاست که وقت 9ی/اصیلقیشر حق تیمشترك عام و ثابت، واقع میمفاه نیاز ا یکی
ها که درمقام سخن آن را انکار  آن یافراد، حت ۀکند و درعمل هم حفظ می شر بودنش را م،ینگرآن ب
رخ  دینبا هاداد روي یبرخ میداشته باش دهیآن است که عق یقیباور به شرحق ۀکنند مفروض است. الزم می
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را رد کند  یقیشرحق تیکه واقع یخاص ۀسیتئود چیها بهتر باشد. پس ه توانست بدون آن یدهند و جهان م
و  عتقد استکامل خدا م تیریبه خ نیفیکه گر داشته باشد. از آنجا تیکفا یتجرب اتیواقع يتواند برا ینم
در  یشر را اصالح اصل سنت ۀحل مسئل يممکن برا یوةقائل است، تنها ش تیهم اهم یدرون يسازگار يبرا

 (Griffin,1991: 2-3)دهد.  یرار مق یشیپوۀ سیاصالح را قلب تئود نیو ا ابدی یم 1باب قدرت خدا
ارائه شر به ما  ۀمسئل يبخش برا تیرضا یتواند راه حل یم یشیپو ياستدالل کرده که خداباور يو

خدا،  قدرت است که در کتاب اولش،  یدگاهیهمان د ،بدان پرداخته ریکه در کتاب اخ یدهد. راه حل
پرکردن  شه،یاز چند اند يتر قیدق يبند به صورت ،ریکتاب اخ نیتفاوت که در ا نیارائه داده؛ با ا و شر
رداخته است. یی، پغا دیمعنا و ام ۀنیدر زم ویژهب ،چند اصالح جادیفرض و ا شیچند پ یخال يجاها

راه حل  نیاست؛ از نظر او ا یاتیو اله یفلسف تیرضا ،یراه حل نیبخش بودن چن تیاز رضا يمنظور و
خدا در سنت  یکل ةدیا يتجربه شده روشنگر باشد، و برا يها تیاقعو يتواند خودسازگار بوده، و برا یم

در وي باشد.  ایگو یدرباب قدرت اله یحیمس زیمتما يها دهیا ةو دربار باشد یکاف تیحیمس
کرده؛  انیب یابعاد روان گریرا از نظر د سهیتئود نیبخش بودن کامل ا تیکتاب، رضا نیا يریگ جهینت
خود ما  نکهیو ا میبدان یلهرا ا یما چه نوع قدرت نکهیبه ا تینها آن در یبخش تیمعتقد است رضا يو

 در باب خدا و جهان را شهیاند نیکه اگر ا میما هست نیدارد. و ا یبستگ میشو یم ای میهست يچه افراد
بخش  تیرضا ینیآن را از لحاظ د زین ندگانیتا آ میبه خدا کمک کن دیبا م،یابی یبخش م تیرضا

 (Griffin, 1991:213)بدانند. 
فهم  يبرا ازیمورد ن يها واژه دیکل ، پس از توضیح مختصري درباب الهیات پویشی،ادامه در
پایه گذاران این تفکر را معرفی  و سپس دهیم می حیطور مختصر توض را به ۀ مربوط به آنسیتئود
به شرح  انیو در پا ها شکل گرفته در آن سهیتئود نیکه ا میکن یم یرا بررس ییهانهیزم کنیم و می

 ۀسیکامل خود تئود حیو توض میپرداز یم سهیتئود نیا شیدایپ یاصل ۀنیبه عنوان زم یشیپو ۀفلسف
 .میکن یرا به فصل سوم موکول م یشیپو

 ها .کلید واژه1-2

 علّیت. 1-2-1

 يذارگ ریتاث نیو ا گرندید يدادها روي ریدادها تحت تاث روي ۀاست که بر طبق آن هم یقانون علّیت
  دارد. یدر پ یمعلول یو هر علت ستیبدون علت ن يداد روي چیمتقابل است. ه

را  یفعل ای رییکه حرکت، تغ يزیهر چ فلسفه عبارت است از یاصطالح تخصص کیعلت به عنوان 
 2.دینما جادیا

                                                 
1 divine power 
2 Meta-Encyclopedia of Philosophy 
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چیاست که ه يآثار ةرندیاست و دربرگ دهیچیپ اریبس يروند ،علّیتبینی پویشی،  در جهان

نسبت به موجودات  1)یعلت-(خودیتوان واکنش کنون داد را می . هر رويستین يکامالً اجبار انکدامش
حال، هر  نینمود. در ع یتلق 3)ییموجود(علت غا يها یاساس بالقوگ بر و 2گذشته(علت فاعلی)

 ) 634: 1392(باربورخاص خود است.  تیو فعال ی، محصول مشترك علل سابق، اهداف الوهيموجود

 بودن جهان ینی/عیواقع .1-2-2

جهان  تینیو عدم ع تینیخود را در قبال ع فیتکل دیابتدا با ینیجهان ب ای هیهر نظر ۀارائ يبرا
جهان هستند، معتقدند که هر آنچه ما  تینیکه قائل به عدم ع ی. کسانمیخارج از خودمان روشن کن

 يزهایچ ت،ینیستند. اما بنابر عذهن خودمان ه ۀساخته و پرداخت میکن یبعنوان جهان خارج تجربه م
  وجود دارند.  اند وخارج از تجربه یخودمان واقع یمثل هست زین گرید

 ۀمسئل يداده خواهد شد، برا حیکه در فصل سوم توضطور همان با توجه به اینکه دیدگاه پویشی،
بنظر است،  ها قائل دهد و وظایف عملی نیز در جهت رفع آن براي انسان ي ارائه میشر راه حل نظر

هاي اصلی این دیدگاه است. بالتبع، از نظر  فرض وجود جهان عینی خارج از ذهن ما از پیش رسد یم
 گریفین نیز جهان و شرور و رنجهاي آن، به نحو مستقل از ذهن وجود دارند.

 انسان اریاخت. 1-2-3

یک به  اما وجود هیچ ،قرار دارد 4در برابر مفهوم جبر ،عمل يآزاد ینوع، به معناي اریمفهوم اخت
ر میان متفکران دکنند. در طول تاریخ،  دیگر را محدود می معناي عدم کامل دیگري نیست؛ بلکه یک

دینی، در باب اینکه درجات این دو در عالم هستی چگونه است و غلبۀ کدام بیشتر است، اختالفات 
واقعیت که موجودات، مختارند  زیادي وجود داشته و هنوز هم این بحث جایگاه مهمی دارد. زیرا این

 یخاص ازیامتی تاثیر زیادي دارد. در برخی از متون مقدس، نید ینیب جهانگیري  شکلدریا مجبور، 
دهند و  ها نسبت می را تنها به آن اریکه اخت ،شود موجودات لحاظ می ریها نسبت به سا ناانس يبرا

چه درمورد انسان و چه براي سایر موجودات،  ،اریاختدارا بودن . شمرندسایر موجودات را فاقد آن می
 ینیب شیعوامل پ کامالً با رفتار ما طور کلی بدین معناست که هویت ما از پیش تعیین شده نیست و به

یم و قادریم هویت هست یبخش نیخودتعما داراي قدرت بلکه  ؛شوندیخودمان محدود نم نشده خارج از
خود  يبرا ها نانسکه ما ا ياریاخت .محیط اطرافمان تاثیر بگذاریمخود را شکل دهیم و با ارادة خود بر 

با  در ظاهر م،یریگ یآن را مفروض م یزندگ ماتیها و تصم انتخاب يو در عمل برا میکن یشهود م
                                                 
1self-causation 
2efficient causation 
3causation final 
4 determination 
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خداباوران  ينسبت دادن قدرت مطلق به خداوند از سو ژه،یناسازگار است. بو ینید ياز باورها یبرخ
 نیشناخت. ا تیبه رسم يگریمخلوق د چیه ایانسان  يرا برا اریان وجود اختموجب شده تا نتو یسنت

نه تنها  اریاخت نیا ،یشیاست. در نگرش پو ختهیخداباوران برانگ انیرا در م یفراوان يها موضوع، چالش
  شود. می نییو تب قیتمام موجودات تصد يانسان، بلکه برا يبرا

 1شر ۀمسئل. 1-2-4

شر و ارتباط آن با خدا و صفات اوست.  مشکل وجود ن،ید ۀائل کالم و فلسفمس نیتر از مهم یکی 
طور  به یوجود دارد ولدربارة آن  يریناپذ انیحاصل نشده و مجادالت پا یتوافق شر فیتاکنون در تعر

و  یموجب آشفتگ ایبشر و  یرنج و سخت یۀما ایقلمداد کرد که  ینامطلوب تیتوان وضع شر را می یکل
 . گرددیم عتیبط ینظم یب

ارائه کند. مسئله شر باعث  یبه آنان پاسخ مقبول نیافراد منتظرند د ،شود بحث شر مطرح می یوقت
که کشتارها، سرطان، زلزله،  رسدیشود. مثالً به نظر م از افراد می ياریالحاد کامل بس ایخشم  ،یرانیح

به  دیام ياعتماد برا بلقا ۀنید هرگونه زمفاق ،يتجاوز، قتل و قتل عام نژاد ،يا هسته يها گردباد، سالح
افراد معتقدند  یباشند. برخ ریشر بر خ یینها يروزیدال بر پ توانندیبر شر هستند، و م ریخ يروزیپ

با وصف  ییوجود خدا هعلی یلیتواند دل یباشد م ادیز يا هسته یرانیجنگ و و کیکه امکان  نیهم
افراد تا  یخدا وجود دارد؟ برخ صالًا ایپرسند که آ یم در غم از دست رفتگان یباشد؛ برخ رخواهیخ
را  یزندگ يمعنادار هاي شر، عنوان یکی از جلوه به بشر، اتیح ينابود ندیگو یروند که م یم شیپ ییجا

و دردناك  رمنصفانهینامعقول و غ یسرانجام هولناک نیوجود امکان چن یحت رایز زد؛یریفرو م یبه کل
 )Griffin,1988: 1-5( 2کنند. یاد میمسئلۀ شر از این دغدغۀ مهم با عنوان  دانان الهی .دینما یم

 3هیدفاع. 1-2-5

 ۀشر نجات دهند به ارائ ۀمانند مسئل یرا از شبهات يخداباور نکهیا يدانان برا از الهی ياریبس
 ریخ يخدا« و» شر وجود دارد« يها کنند اعتقاد به گزاره ثابت می هیدفاع درپردازند.  یم ییها هیدفاع

که معتقدند  یآن خداباوران سنت یندارد. حت یلزوماً تناقض منطق» محض و قادر مطلق وجود دارد
 یدفاع يا اندازه کنند که تا بسنده می يا سهیاغلب به تئود م،یدار ازیهم ن سهیبه تئود ه،یدفاع بر افزون 

 ،و مکتوب کتاب مقدس میمستق يها را در حد آموزه یقدرت مطلق اله ةدربار شاندگاهید رایز ؛است
 )Griffin,1991: 41( انگارند. یشده م قیتصدی و نیقی

 

                                                 
1 Problem of Evil 

 توضیحات بیشتر در فصل دوم۲
3 Defense 
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 سهیتئود. 1-2-6

 هیتوج يتالش برا يساخته شده، به معنا عدالتو خدا ی وناني یها واژه بیکه از ترک سهیتئود ةواژ
از خداباوران  یود. برخر یسؤال نرود به کار م ریز يکه عدالت و يرفتار خدا در پرتو شرور جهان، به طور

اجازه  يبرا توانستهیکه خدا م یلیصرف و طرح دال یۀدفاع کۀ یارائ يشر بجا ۀبه مسئل ییگو پاسخ يبرا
 يهارتیبر بص یاز شرور، مبتن يمعتبر ایموجه  يهانییتب ۀدادن به شر داشته باشد، اقدام به عرض

که  دانند یخداباوران خود را مجاز م نینامند. ا یم هسیتئود يبند کار را صورت نیاند که ا خداباورانه کرده
 قیمض ياز شر تالش کنند. از آنجا که خداباور ورزانهخرد یبه فهم دنیرس يخودشان برا دگاهیمطابق د

 ياز خداباور یها بر شکل مبسوط سهیاز تئود کیلذا هر ؛کند کار فراهم می نیا يبرا یمواد و مصالح اندک
ی کل افتیاز ره زین اتینظر نیا شتریهستند. ب بندیکه مخاطبانشان بدان پاکنند  می هیتک یخاص
وقوع  یکه درپ شماردیرا برم يتر میعظ يها ریکنند که مطابق آن خ می يرویپ تر میعظ ریخ ۀسیتئود

 تواند یپس نم ستیگزاف ن ایهدف یب يریخ چیکه ه رندیگیم جهیها نت آن ،. در واقعشوند یشر حاصل م
 ن،یآوگوست اریبر اخت یمبتن ۀسیتوان تئود میه . از آن جملدیشمار آ وجود خداوند به هعلی يانهیقر

 نیاز ا کیرا نام برد. هر  کیپرورش روح جان هۀ سیو تئود تسین بیجهان ممکن ال نیربهت ۀسیتئود
 )164و 140-135 :1393(پترسون،و  (Griffin,1991: 195-201)کنند.  شر گزاف را انکار می ات،ینظر

 خدا 1قدرت مطلق. 1-2-7

 نیدارد و در ع یشر نقش اساس ۀخدا در فهم و حل مسئل يبرا ،درت مطلقق تاز آنجا که صف
واژه با  نیواژه الزم است. عمدتاً ا نیاز ا یفلسف دانیمراد اله نییکلمه مبهم است، تع نیا يحال، معنا

 در نظر گرفته شده: ریز یمعان
 ؛از همه شیقدرت داشتن ب .1
 ؛داشتن تمام قدرت .2
 د؛موجود ممکن است داشته باش کیکه  یداشتن تمام قدرت .3
 ؛قدرت نیشتریداشتن ب .4
 (Griffin,1991:55) ي.گرید زیغلبه برهر چ يقدرت برا .5

 
 نیخود ا خدا، قدرت و شرو در کتاب  ردیپذ یباال را م یاللفظ تحت یمعان انیسوم از م يمعنا نیفیگر

 ؛هدیبرگز شانیرا برا C3قدرت مطلق  و I2مطلق قدرت ن کرده و عنوا میتقس یکل ۀاوصاف را به دو دست

                                                 
1 Omni Potence 
2 I Omni Potence 
3 C Omni Potence 
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طور مفصل  در این کتاب، به قدرت مطلق منسجم، و قدرت مطلق نامنسجم است. او ه ترتیب، به معنايکه ب
 (Griffin,1976: 56) دهد. یها نسبت م به آنبر چه اساسی عدم انسجام را  یاکه انسجام  دهد یم توضیح

 Iمطلق قدرت. 1-2-7-1

I  دهد. طبق  یبه خدا نسبت م یسنت اتیاست که اله یاست. همان قدرت مطلق 1نامنسجممخفف
اثر گذارد، اگر آن وضع ذاتاً  یبر هر وضع 2جانبهکیتواند به طور  یموجود قادر مطلق م ف،یتوص نیا

ما  ۀخدا با تجرب کامل توسط یبخش نییتع کهبخاطر آن است  دگاهید نیممکن باشد. نامنسجم بودن ا
 (Griffin, 1976: 270)ناسازگار است.  یموجودات بالفعل واقع یبخش نییاز خودتع
داده شده، خلقت  حیفصل توض نیهم یشیپو اتیکه در بخش فلسفه و اله ن،یفیگر ینیب جهان طبق
 طلقاست. پس قادر م اریاز تجربه و اخت یسطح يدارا یهر مخلوق و ستیاز عدم ن نشیآفر يبه معنا

 درتاز مراکز ق ياریداشتن تمام قدرت باشد. از آنجا که بس يتواند به معنا یبودن نم )توانمند-همه(
از آن  کیکه در آن، موجودات بتوانند به طور کامل توسط هر  ستین 3یاوضاع و احوال چیوجود دارند، ه

و قدرت  4بخشی نیید تعقدرت داشت، هر دو قدرت خو دیخالق بودن با يبراشوند.  نیمراکز قدرت متع
 نیبا ا یلزوماً از موجودات ند،یافریتوانست ب یکه خدا م یهر جهان ن،ی. بنابراگرانیاعمال نفوذ علّی بر د

 (Griffin, 1991: 57)  شده است. لیو علّیت کارآمد تشک بخشی نییخودتع ۀقدرت دوگان
 ایموجود  اینظر کرد و  آن صرفتوان از  که نمی ه نحوياند، ب نهاقدرت دوگ نیا يموجودات دارا 

 موجود کی، جهان کی تیاز ماه فیتعر نیآن را لغو کنند. با توجه به ا توانند ینم گریموجودات د
 و موجود داشته باشد کیکه ممکن است  ی استتمام قدرت يداراي که فرد یعنی 5قادر مطلق

 يها تیبه طور کامل فعال تواند ینم یموجود قادر مطلق چیتمام قدرت را داشته باشد. و ه تواند ینم
موجود  تیکه فعال ستینفر به طور کامل ممکن ن کي یبرا منطقاً رایکند، ز نییرا تع گریموجودات د

 بخشد.   نییتع ستیمشتق ن يگریموجود د چیدارد که از ه یتیفعال فیرا که طبق تعر يگرید
هر گونه ، جانبه کیکه  بتواند به طور  ستین يموجود ر،یموجود قادر متعال و کامالً خ کی ن،یبنابرا

شر  چیکند که ه نیجهان تضم يرا برا یبخشد، مثالً وضع نییجهان تع کی را در یاوضاع و احوال
 (Griffin,1991: 57)در آن رخ ندهد.  یواقع

  

                                                 
1 Incoherent omnipotence 
2 unilaterally 
3 State of affairs 
4 Self-determination 
5omnipotent 
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 Cمطلق  قدرت. 1-2-7-2

 C مطلق را به توان به نحو منسجم قدرت  می یمعنا که تنها زمان نیاست. به ا 1منسجممخفف
در  یاز شر واقع يریکه ممکن است در جلوگ میبدان یرا موجود قادرمطلق خداوند نسبت داد که او

 چیه ایخداوند  ،ي گریفینشنهادیپ ینیبا موجودات خود مختار موفق باشد. اما بنابر جهان ب یجهان
کنند که شر  نید تضمنتوان ینم نیباشند و بنابرا یتیوضع نیچن یت کافتوانند علّ ینم يگریموجود د

 به خود موجودات دارد.  یبستگ يندادن شر تا حد ایدادن  رخ ندهد، بلکه روي
اثر گذارد.  یبر هر وضع ذاتاً ممکن جانبهکیتواند به طور  یاز قدرت مطلق، خدا نم فیتوص نیبنابرا

از  خواهد یم که ستین یوجود موجود قادرمطلق هعلی يدر جهان، شاهد یلذا، حضور بالفعل شر واقع
 (Griffin,1976: 270)کند.  يریجلوگ یتمام شرور واقع

بکار رود که قدرت  یقدرت يتواند برا یبه آنچه گفته شد، اصطالح قدرت مطلق تنها م باتوجه
 رایسخن گفت، ز2گربی/ترغیقدرت مطلق اقناعتوان از  . در واقع میستیکننده و اجبارگر ن کنترل
 (Griffin,1976: 56)است.  همین نوع از قدرت تواند داشته باشد یود مموج کیکه  یقدرت نیبزرگتر

 تیها تقو را در آن یکیبه ن لیسوق دهد و م ریخ يتواند موجودات را بسو یتنها م اقناعی قدرت
اصطالح  ف،یتوص نی. تنها با انندیرا برگز ریخود خ اریو شر با اخت ریخ يها راه انیها از م کند تا آن

 چی، چون نامنسجم است، هIمفهوم قدرت مطلق  رایتوان مورد استفاده قرار داد، ز ا میقدرت مطلق ر
 .میناقص بخوان ایرا محدود  Cیصرفاً اقناع یبا قدرتیی خدا نکند که توسط آ فراهم نمی ياریمع

 یخلق جهان بدون شر، استدالل خاص يموجود قادر مطلق برا کیی یاثبات توانا يحال، برا نیدرع
دهد  ینامد و نشان م یم3قدرت مطلق ۀمغالطآن را  نیفیاقامه شده که گر یخداباوران سنت ياز سو
 يریگ جهیفوراً نت یناکاف يها است که نه تنها با مقدمه زیآم مغالطه جهتنیاستدالل از ا نیکه ا
 (Griffin,1976: 267). 4نامقبول است زیآن ن ازیمورد ن یاضاف یاصل ۀکند، بلکه مقدم می

 خدا  5مطلق علم. 1-2-8

به  نسبت . علم اوستیکامل) ن يمطلق(به معنا ،همانند قدرتش ،زیعلم خداوند ن ،یشیپو اتیاله در
 ۀمعتقدند خداوند از ازل به هم یدانان سنت است. الهی تردیدمورد  ، در این دیدگاه،ندهیحوادث آ
علم خداوند هستند. حوادث  از یسنت يمعنا نیمنکر ا یشیعلم دارد اما متفکران پو ندهیحوادث آ

که رخ  ستیاز آنجا که ممکن الوقوعند، کـامالً روشن ن یعنـیهسـتند.  نینـامعها  به نظـر آن ندهیآ
و  ردیپذ یم مشدن هستند؛ خداوند از تجارب موجودات تعلی ندینه. خداوند و جهان در فرا ایدهند  یم

                                                 
1 Coherent Omnipotence 
2 Persuasive Omnipotence 
3 Omnipotence Fallacy 

 شرح و بررسی این استدالل در فصل چهارم انجام خواهد شد.٤ 
5 Omniscience 


