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(تاریخ دریافت مقاله - 2932/21/16 :تاریخ پذیرش نهایی)2932/22/22 :

چکیده

وجود انواع شرور در جهاان سساتی سماوارس دساتمای ملحایی رارا نقای ققننیات
خیاراور رودس است .در میان پاسخسا مختلفی که از سو خیاراوران ره مسالل شار
دادس شیس است ،نظری قیل االسی غایتشناسان ساویی رارن ،فیلساود دیا مراصار
انگلیسی ،از اسمیت خاصی ررخوردار است .و در ای نظری قیل االسی ادّقا دارد کاه
نظریهاش نه تنها میتوانی ره اِشکال شرّ اخنقی پاسخ دسی ،رلکه اِشکال شرّ طبیرای را
نیز میتوانی از میان رردارد .در ای نوشتار ،در ارتیا را استناد ره آثار مختلف سویی ررن،
نظری و تحت قناوان «نظریا قایل االسای غایاتشناساانه در ماورد مسالل شارّ و
استیالالت مرروطه» تقریر و تحلیل خواسی شی ،سپس در روت نقی قرار خواسی گرفات
و نشان دادس خواسی شی که نظری قیل االسی غایتشناسانه و را اشکاالت متراید
رورهرو است.

کلیدواژهها :خیاونی ،شرّ ،سویی ررن ،نظری قیل االسی غایتشناسانه.

 .2قضو سیئت قلمی گروس فلسف اسنمی دانشگاس تهرانa.yazdani@ut.ac.ir ،
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 .1درآمد
مسلل شرّ سموارس در طول تاریخ دی میار راهقناوان یا تهییای جای رارا ایماان
دینی مطرح رودس است .قنوس رر آن ،سموارس مسالل شارّ دساتمای ملحایی رارا نقای
ققننیت راور ره خیا رودس است ،تا آنجا که سانس کونا متللاه آلماانی ،ایا مسالله را
«پناسگاس الحاد» خوانیس است ] .[6, p. 432قلیرغم اختند نظار در ترریاف ،ماسیات ،و
میزان شرّ ،وجود انواع شرور در جهان امر انکارناپذیر است .جنایاتِ خشونتراار ررخای
انسانسا ،ریرختیسا ناشی از ظلام و ساتم انساانساا ،ریماار ساا مازم و القان ،
مصایب ناشی از رنیاا طبیرای ،و غیارس .رار اساا تقسایمرنای سانتی ،رسایار از
فیلسوفان دی شرّ را ره دو دست کلّای تقسایم مایکننای :شارّ اخنقای و شارّ طبیرای.
شارّ اخنقاای شارّ اساات کااه از سااو اختیار انسااان ناشاای ماایشااود .منشاال ایا شاار
اختیار انسانساست ررا تحمیل کردن نوقی رنج ره سمنوقان خاود یاا دیگار مخلوقاات
ذ شرور .شرور اخنقی قبارتانی از خصاایص ناپسانی اخنقای و افراال قبیحای کاه در
اثر سو استفادۀ انسان از اختیار سر مایزنای .خصایصای نظیار قایم صایاقت ،طما  ،و
افرااالی سمنااون قتاال ،درو گااویی و دزد صاارفاش رخشاای از مجموق ا شاارور اخنقاای
سستنی .در ای قبیل امور ،میتوان انسان را اخنقاش مسئول شمرد .سمانگوناه کاه سیاوم
میگویی:
رزرگتری دشم انسان ،خود انسان است .ظلم ،ریقیالتی ،خفات ،تاوسی  ،خشاونت،
تهمت ،خیانت ،کنسرردار  .انسانسا را ای مسایل راهطاور متقارال یکاییگر را قاذا
میکننی و خیلی زود جامرها را که شکل دادسانی از ری میررنی[5, p. 60] .

شرّ طبیری قبارت است از سم شرور دیگر ماننی تماینت ری ،ریماار ساا ،و حاواد
طبیری .از میان شرور طبیری میتوان ره ای موارد اشارس کرد :رنج شییی یاا مرگای کاه
ناشی از حوادثی نظیر سیل ،آتشسوز و قحطی است؛ یا رهدنباال ریماار ساایی نظیار
سرطان ،کزاز و اییز پییی میآیی .سمچنی ناقصالخلقه متولی شین ماننی مرلولیتساایی
نظیر نارینایی ،ناشنوایی و جنون.
 .2مسألۀ شر بهعنوان دلیلی علیه خداباوری
مسلل شرّ سموارس دست آویز ررا ملحیی قلیه خیاراور رودس است .در انییشاهساا
الحاد مسلل شر رهصورتسا مختلف تقریر شیس است .یکای از ایا تقریرساا ،اشاکال
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منطقی شرّ 2میراشی .در ای تقریر ادقا میشود که وجود شرّ را اقتقاد ره وجاود خیاونای
منطقاش ناسازگار است .رناررای فرد دی دار در راورسا دینیاش غیرققننای اسات .چاون
نمیتوان از ی سو ره وجود شرور در جهان اذقاان داشات و از ساو دیگار مرتقای راه
وجود خیایی قادر مطلق ،قالم مطلق و خیر محض رود .ای دو راور نمیتواننی سامزماان
صادق راشنی .لذا راور ره چنی تناقضی ققنش موجه نخواسی رود .اینان مایگوینای کاه راا
توجه ره حقیقت رییهی شارّ ،خایا خیار محاض و قاادر مطلاق نمایتوانای وجاودش
محتملتر از وجود دایرۀ مرر شکل راشی .متفکر ملحی ،جان مکی میگویی:
تحلیل مسلله شر قنوس رر اینکاه نشاان مایدسای راورساا دینای فاقای تکیاه گااسی
ققننیانی ،آشکار می سازد که آنها مسلماش غیرققننیانای؛ راه ایا مرناا کاه ررضای از
اجزا ای نظریه قمیس کنمی را اجزا دیگرش ناسازگار است[7, p. 200] .

رناررای  ،ادقا منتقیان ای است که وجود توأمان خیا و شرّ منطقاش نااممک اسات.
لذا دی داران رایی نشان دسنی که ای امر منطقاش ممک است ،یرنی صیق دو گزارۀ یرنای
«خیا وجود دارد» و «شر وجود دارد» امکانپذیر است.
1
تقریر دیگر ،اشکال شر رهمنزل دلیل قلیه وجود خیا است که ررخی شر را ره قنوان
دلیلی قلیه وجود خیا رهکار میگیرنی .اینان ررای راورنای کاه مایقیات ادیاان آسامانی
دررارۀ خیا را توجه ره وجود شرور در قالم پاذیرفتنی نیسات .در ایا جاا رحاب رار سار
ناسازگار منطقی 9میّقیات دینی نیست رلکه رحب رر سر ناپاذیرفتنی راودن 4مایّقیات
دینی است .در ای تقریر از مسلل شرّ ادّقا میشود که راورسا دینای نمایتواننای رارا
مسلل شرّ تبیی خردپسنی ارایه کننی .ررخی از فیلسوفان ملحی ماننی ادوارد مَیِن 1،پیتار
سر 6،مایکل مارتی  7،ویلیام رو 8،و وِزلی سمون 3ره شیوسسا مختلف ره تقریر مسلل شر
رهمنزل دلیلی قلیه وجود خایا پرداختاهانای [8, pp. 133-135; 11, pp. 86-89; 10,
].pp. 143-76

1. logical problem of evil
2. evidential problem of evil
3. logical inconsistency
4. implausible
5. Edward Madden
6. Peter Hare
7. Michael Martin
8. William Rowe
9. Wesley Salmon
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ره نظر اینان اگر خیایی قادر مطلق ،قالم مطلق ،و خیر محض وجاود مایداشات ماا
انتظار ای شرور را نیاشتیم .لذا رراسا تفسیر دینای قاالم ،نمایتاوان وجاود شارور را
تبیی نمود .رناررای  ،رریی است که خیا وجود داشته راشی .چاون پاارسا شارور وجاود
دارنی که کامنش گزاد و ریسید سستنی .البته خایاراوران یاادآور شایسانای کاه ملحایان
نمیتواننی شرور ریسید و گزاد را رهصورت قاط اثبات کننی رلکه ای شارور راهظااسر
ریسید ره خیرسا ررتر و رزرگتر منتهی میشونی .مؤلفان کتا ققال و اقتقااد دینای
میگوینی:
اگر دینیاران موفق شونی در تصویر دینی جهان ،جا مناسبی ررا شارور رایساید
ریارنی ،درواق موفق شیسانی ررسان قرینهگرایانه مبتنی رر شر را ققیم کننای .یکای از
رراسی اقامه شیس ررا نشان دادن جایگاس شرور گزاد در جهان دینی ،ررسان مبتنای
رر اختیار واقری است ،2[ .ص ]283

سمون ررسان احتماالتی مبتنی رر شر را را روش رسامی و آمار  2مطارح مایکنای
که را توجه ره وجود شر و رر اسا محاسبات آمار  ،احتماال ایا کاه جهاان محصاول
فرآینیسا مکانیکی راشی راال است و احتمال ای که قالم محصول طرح و تایریر خاالقی
سوشمنی ،سیددار و خیرخواس راشی رسیار ضریف است .اما فیلسوفانی نظیر نانسی کاارت
رایت 1و آلوی پلنتینگا استیالل نمودسانی که روشسا آمار یا رسامی ررا مطالره و
رررسی مسایل متافیزیکی ماننی وجود خیاونی کارآیی نیارنی ] .[4, pp. 177-83سویی -
ررن از سمی روش آمار ررا اثبات وجود خیا استفادس کردس است.
 .3رویکردهای متفاوت در حل مسألۀ شر :دفاعیّه یا نظریۀ عدل االهی؟
را توجه ره طرح مسلل شر در شکلسا مختلف ،پاسخسا مختلفی از ساو خایاراوران
ره مسلل شرّ دادس شیس است .ای پاسخسا را میتوان ناشی از دو رویکرد دفاقیه و نظریا
قیل االسی دانست .دفاقیه 9ررا نشان دادن ناکامی تقریر خاص از مسلل شر راه قناوان
دلیلی قلیه وجود خیا یا قلیه مرقولیت راورسا دینی اسات؛ و نظریا قایل االسای 4یاا
نظری دادراور تنش ررا ارای ی پاسخ مرقول ره ای پرسش است کاه چارا خیاونای

1. frequentist interpretation
2. Nancy Cartwright
3. defense
4. theodicy
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وجود شر را روا میدارد .رهقبارت دیگر ،ی نظری نظری قیل االسی تنش مایکنای تاا
دالیلی را که احتماالش خیاونی ررا مجاز شمردن شرّ در اختیار داشته ،ارایه نمایی.
ررخی از فیلسوفان دی در مورد مسلل شر ،دفاقیاه را رار ارایا نظریا قایل االسای
ترجیح میدسنی .اینان ررای راورنی که ادقا آگاسی ره دلیل خیا ررا تجاویز شار یا
ادقا گستاخانه است و مرتقینی که ما سرگز نمیتوانیم دلیال واقرای وقاوع فانن شارّ
خاص (مثنش مرگ ی دوست نزدی یا پارسا از رنیا رزرگ) را ریانیم .شاایی خیاونای
دلیل خوری ررا روا داشت شّر داشته راشی اما ما از درک آن قااجز راشایم .و ایا راه-
خاطر پینییگی طرح و نقش خلقت و سمچنی ضرف و محیودیت سیستم ادراکی رشار
است ].[10
قنوس رر آن ،اینان مرتقینی که نظری قایل االسای اساسااش غیرضارور اسات .چاون
گرایش ره نظری قیل االسی ریشه در االسیات طبیری 2دارد که تنش میکنی از راس ادلّاه
و رراسی  ،ققننی رودن راورسا دینی را نشان دسی .اینان االسیات طبیری را یا تلقّای
نادرست از راورسا دینی میداننی که رر ای فرض مبتنی است که راورسا دینای رارا
مرقولیت ره ادله و رراسی نیاز دارنی .ایا دساته از فیلساوفان ماننای پلنتینگاا رویکارد
دلیلگرو  1را در مورد ققننیت راورسا دینی رهشیت ردّ میکننی و مرتقینی کاه فارد
خیاراور تحت شرایط مناسب ،ققنش مجاز است که راورسا دینای را راهقناوان راورساایی
«پایه» رپذیرد و ضرورتی ررا داشت دلیل و ررسان نیست [ .]9رر اسا ای رویکرد ،فرد
خیاراور ملزم نیست از طریق ی نظری نظری قیل االسی نشان دسی که وجود شرور راا
وجود خیا منافاتی نیارد یا توجیهی ررا آنسا داشته راشی.
 .4نظریۀ عدل االهی غایتشناسانهی سوئینبرن در حل مسألهی شر
رینارد سویی ررن ،فیلسود دی مراصر انگلیسی ،در مورد مسلل شر رر ایا رااور اسات
که آن دفاقیّها که ریشتری جذاریت را ررا انسان میرن تاکنون داشته دفاع مبتنی رر
اختیار است .اما در ظاسر چنی رهنظر میرسی که ای دفاقیه ،اگرچه اشکال شرّ اخنقای
را میتوانی جوا دسی ،در قبال شرّ طبیری چیز زیاد در چنته نیارد .سویی ررن رر ای
راور است که دفاع مبتنی رر اختیار میتوانی جوا درخور ره شرّ طبیرای سام ریسای و
آن را کنار رزنی ].[11, p. 303
1. Natural Theology
2. Evidentialism
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در حقیقت نظری سویی ررن پروژۀ دفاع مبتنی رر اختیار در ارطاالِ اِشاکالِ منطقا ِ
ی
شر را از طریق ارایه ی نظری قیل االسی که میتوان آن را نظری قایل االسای غایات-
شناسانه نامیی تکمیل میکنی .و مرتقی است که در دنیا میرن غرری ،االسیدانان راه
سر ترتیبی که شیس ره آموزۀ دادراور و نظری قایل االسای نیازمنینای اا یرنای تبیای ِ
دالیلی احتمالی که چرا خیاونی اجازۀ رروز شرور را میدسی .ریون نظریا قایل االسای و
دادراور  ،شر دلیلی قلیه وجود خیاونی محسو میشود ] .[10, p. 237سویی رارن در
نظری قیل االسی خود ادقا نیارد که دالیل واقرای خیاونای رارا تجاویز وقاوع شار در
جهان را نشان خواسی داد (ترریفی که امروزس ررا نظری قیل االسی ریان میکننی) رلکه
رر اسا ترریف سنتی نظری قیل االسی نشان خواسی داد که وجود شارور در جهاان راا
وجود خیا قادر مطلق ،قالم مطلق ،و خیر محض سازگار دارد ،اما راا وجاود  4شار
] .[12, p. 75سویی ررن چهار شر را ای گونه ریان میکنی:
 .2شر را که خیا اجازس وقوع میدسی رایی ررا تلمی ررخی امور خیار راشای و منطقااش
ررا خیا محال راشی آن خیر را در ی راس اخنقاش مجاز دیگر تلمی نمایی.
 .1اگر خیا وقوع شر را رهخاطر تحقق خیر اجازس میدسی در ای صورت رایی تضمی کنای
که را وقوع شر ،خیر تحقق خواسی یافت .رناررای  ،اگر او درد و رنج را رار ماا روا مایدارد
رهخاطر اینکه ره ما فرصت انتخا را قطا کنی ،رایی اختیار را نیز ره ما ارزانی ریارد.
 -9رهقنوس ،او رایی اخنقاش ای حق را داشته راشی که ره شر اجازۀ وقوع دسی.
 -4شر آخر ای که ی نوع شر نسبی رایای فاراسم راشای .یرنای آن امار خیار رایای
حیاقل ره قوت امر شر راشی .اگر خیاونی وقوع شر را رهخاطر تلمی خیر اجازس مایدسای
خیر رایی حیاقل ره انیازسا خو راشی که شر خو است .رهقبارت دیگار ،ارزش منفای
شر نبایی ریش از ارزش مثبت خیر راشی ].[12, pp. 75-76
و در مقال «دییگاسسا اصلی دررا نظری قیل االسی» نیز میگویی:
م میپذیرم موجود قادر مطلق میتوانی از وقاوع سرگوناه شار ا کاه منطقااش محاال
نباشی ا جلوگیر کنی ،اما نمیپذیرم موجود که متصف ره خیر محض است سمی
کار را ررگزینی .او رایی ای حق را داشته راشی تا دست ره گزینش رزنی .خیاونای ایا
حق را دارد که ررا حصول خیر ررتر وقوع شرور را تجویز نمایی ].[16, p.30

و استیالل میکنی که در واق شرور موجود در ای دنیا رارا نیال راه ررخای از ایا
مقاصی و اغراض نی  ،ضرور انی و ادقا میکنی که رراسا فرض دفاع مبتنی رر اختیار،
مرقول است خیاونیِ خیر محض ره فاقلسا مختار ،قیرت کاملی ریسای کاه راهواساط
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انتخا ِ اراد شان موجب رروز اختند قارل توجهی نسبت ره جهاان و خودشاان شاونی.
خیاونی در نتیج دادن ی چنی اختیار ره انسانسا ،آنسا را در کار آفارینش دخیال
میکنی.
2
سویی ررن در کتا مشیّت االسی و مسلل شر رر ای راور اسات کاه خایا جهاان و
سم پینییگیسا آن را رهخاطر اسیاد و اغراض رسیار مترالی آفریایس اسات .ررخای از
ای اغراض نی تا ره حال محقّق شیسانی و ررخی دیگر نیز درحاال تحقاق سساتنی .اماا
اکثر خیاراوران سنتی رر ای اقتقادنی که آن اغراض رری یا در ای دنیا محقَّق میشونی
و یا در جهان آخرت محقق خواسنی شی و سرآننه که امروزس در دنیا در حاال رو دادن
است گام رو ره جلو ضرور ا ررا تحقق آن اسیاد رری میراشی .ای اغراضِ نیکاو
و خو  ،شامل ره کمال رسانیینِ ایا دنیاا در سما جواناباش و ساتایش خیاونای در
رهشتِ اخرو توسط کسانی که مختارانه آن نحوۀ زنایگانی را ررمایگزیننای؛ مایشاود.
ررخی اغراضِ نی ِ االسی متوجه سم مخلوقات و یا سم انسانساست که راه آن مشایت
قام االسی میگوینی و ررخی از اغراض نیز متوجه اشخاصی خاص میراشی کاه راه ایا ،
مشیت خاص االسی گفته میشود.
سویی ررن در کتا مشیّت االسی و مسلل شر ضم تلکیی رر مشیت االسای رار ایا
راور است که در جهان خیر و شرسا مختلفی وجود دارنی و ایا ساا رراطساا منطقایِ
پینییسا ره سمییگر دارنی رهطاور کاه شاما نمایتوانیای خیرساا خاصای را رایون
رروز شرور خاص داشته راشیی تا جایی که اگر شاما رخواسیای راقاب راه وجاود آماین
خیرسا دیگر رشویی ،ره سمان انیازس سببِ رروز شارور خااص خواسیای شای و اگار
میخ واستیی از ای شرور اجتنا کنیی ای امر ره قیمتِ راروز یا سار شارور دیگار
حاصل میشی.
اگر در دنیا خیرسا در ره او ِ لذت رسیین منحصر میشینی و امور ری سم منحصر راه
رنجور گشت از دردسا میرودنی ،در آنصورت راه وجاود آوردنِ جهاانی کاه در آن سای
ری ا نباشی ررا خیاونی سهل میرود .و در ای صورت اگر درد ره وجاود مایآمای ا
حتی اگر فقط ی انسان ره دنیاندرد سادسا مبتن میشی ا سمی مورد دلیال قااطری
قلیه وجود خیاونی محسو میشی .اما ادقا سویی ررن ای است که در واق ِ امر ،خیار
افراد انسانی منو است ره مختار رودنشان دررارۀ دست ره گزینش زدن میانِ خیر و شر،
1. Providence and the Problem of Evil
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یرنی داشت توانایی جهت رسط شخصیت خویش و اطرافیان تا شجاقت و وفادار اراراز
کننی ،قشق رورزنی ،مفیی واق گردنی ،دررا زیباایی تلمّال کننای ،و حقیقات را ریارنای.
سی کیام از ای سا نمیتواننی ریون وارد آمین کمی رنج حاصل شونی.
سویی ررن در کتا وجود خیاونی ریان میکنی که ممک است رهنظار رسای ریشاتر
شرور جهان چنان نیستنی که ررا تلمی اسیاد خو نظام سستی راشنی .ممکا اسات
رهنظر رسی که اگرچه مختار رودن انسانسا ری آسیب رسانین ره یکییگر و نف رساانین
ره سم منطقاش مستلزم ای است که احتمال دارد انسانسا توسط دیگاران آسایب ربیننای،
اما تجویز شرور اخنقی از سو خیا راهخااطر خیار اسات کاه اختیاار آن را محتمال
میسازد .گاسی اوقات افراد خیرخواس اجازۀ وقوع شر را میدسنی در صورتی که میتواننای
رهراحتی از وقوع آن جلوگیر کننی .رهطور مثال ،والیی رهدرستی اجازس مایدسنای کاه
رنهسایشان رو صنیلی دنیانپزشکی ،رهخاطر تالمی سانمتی دنایان ،درد را تحمال
کننی .اما خیا ،ررخند والیی انسانی ،میتوانای رایون نیااز راه درد ناشای از جراحاای
دنایانپزشکی ،سنمتی دنایان را تلمی کنی .را وجود ای  ،حتی خایاونی سم نمیتوانای
محال منطقی 2را انجام دسی .رناررای  ،مرقول خواسی رود فارض کنایم کاه خایا خیار
محض وقوع شر  Eرا روا داشته یا آن را ره وجود آورد اگر منطقاش محال نباشای یاا ایجااد
ی خیر ماننی  Gجز را اجازس دادن شر  Eمحال راشی .رناررای  ،وقوع شار موجاب وقاوع
خیر ررتر میشود .سویی ررن از ای تز دفاع میکنی که سم شرور در جهاان احتمااالش در
جهت تلمی خیر ررتر میراشنی ] .[12, p. 237لذا در کتا مشیت االسی و مسالل شار
نیز میگویی« :موجود خیر محض سرگز اجازۀ شرور را نمیدسای مگار راهخااطر حصاول
خیرسا ررتر»[11, p. 13] .
اما پرسشی که در ای جا مطرح است ای است که شارور چگوناه خیرساا رارتار را
تلمی میکننی؟ در مورد شر اخنقی ای مطلب قان کننیس است که شارور خیار ررتار را
تلمی میکننی؟ اگر انسانسا مختارنی که از رو اختیار ،خیر یا شر را انجام دسنی منطقاش
ضرور است که شر اخنقی توسط خیا اجازس دادس شاود .ساویی رارن در کتاا وجاود
خیاونی ] [12, pp.236-272که فصل یازدسم آن را مستقنش ره مسلل شر اختصاص دادس
است میگویی :اگر خیا رهطور مرمول ررا متوقف ساخت گزینشساا رای ماا دخالات
نمایی ،ما مسئولیت مهمی ررا جهان نخاواسیم داشات .از سمای رو ،قانوس رار توجیاه
1. the logically impossible
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شرور اخنقی آن رخش از شر طبیری که تماینت ری است نیز توجیه مایشاود [12, p.

] .238اما در مورد انواع دیگر شرور طبیری ،یرنی ریمار و حواد طبیری چه میتاوان
گفت؟
و ارتیا ره راسحلسا رایج اشارس میکنی که از نظر او راسحلساا نااقص سساتنی و
سپس دییگاس خود را مطرح نمودس و استیالل میکنی و میگویی :ی دفاع ای است کاه
ای شرور ررا مجازات انسانسا رهخاطر گناسانشان است .اگرچه ممک است ایا دفااع
ررخی از شرور طبیری را توجیه کنی ،اما روش اسات کاه قاادر نیسات رناج و دردساا
کودکان و حیوانات را توجیه نمایی .دفاع اساسایتار ،دفااقی اسات کاه از ساو ررخای
نویسنیگان خیاراور استفادس شیس که شرور طبیری توسط فاقلساا مختاار غیرانساانی،
یرنی فرشتگان مطرود و رانیسشیس (ره زقم و ) رهوجود میآینی .لاذا فرشاتگان مطارود
مسئول وجود شرور طبیری در جهان سستنی .ایا دفااع رارا حال سما اناواع شارور
طبیری کافی است .اما ی مشکل اساسی وجود دارد که ای دفاع در صورتی خایاراور
را از رطنن نجات میدسی که ی فرضی دیگر ره آن افزودس شود و آن ای کاه راه دلیال
مستقلی نیاز دارد تا اثبات نمایی که ای فرشتگان را خیاونی آفرییس است.
 .5نظریۀ سوئینبرن در تبیین شر طبیعی :نظریۀ عدل االهی مبتنی بر اختیار

سویی ررن در کتا وجود خیا ررا تبیی شر طبیری ،نظریا قایل االسای مبتنای رار
اختیار را مطرح میکنی و دو دلیل رر آن اقامه میکنی .یکی استیالل مبتنی رر خیرساا
ررتر و دیگر استیالل مبتنی رر ضرورت قلم و مررفت است .و ادقاا مایکنای کاه راا
وجود ای دو دلیل ،نیاز ره فرضی فاقلسا مختار غیرانسانی و نیاز راه اقاما دلیال
رر اثبات وجود چنی موجوداتی ررا توجیه خیاراور نخواسیم داشت.

 .5 .1استدالل مبتنی بر خیرهای برتر در تبیین شر طبیعی
اولی استیالل سویی ررن ای است که ریون شرور طبیری ،ارزش و اسمیات اختیاار راه
طور جی از ری خواسی رفت .چیز که ره دفاع مبتنی رر خیرسا ررتر 2مررود اسات.
رر اسا ای استیالل ،ادقا میشود که شرور طبیری فرصتسایی را ررا انواع ارزشامنی
پاسخ قاطفی و اختیار فراسم میسازنی .خیر رزرگتر ،که پاسخ قااطفی و اختیاار راه
1. higher-order goods defence
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رنج و دردسا دیگران است ،فقط درصورتی تحقاق خواسای یافات کاه شارور راشای و
دیگران رنج ربیننی .ای ی ارزش نیکو است که ما را دیگران در درد و رنجشان احسا
سمیرد قاطفی داشته راشیم[12, p. 240] .
ممک است اشکالکننیس رگویی اگر احسا سمیرد در شرایط درد و رناج مطلاو
است رهتر از آن ،وضریتی است که در آن اصانش درد و رنجای وجاود نیاشاته راشای .اماا
سویی ررن ررای راور اسات کاه یا جهاان راا چنای درد و رناج و چنای احساا و
قاطفها حیاقل ره خوری جهان ریون درد و رنج و ریون احسا و قاطفاه اسات .چاون
ای خو است که ما نگرانی قمیق ررا دیگران داشته راشیم .انسان نمایتوانای درراارس
شرایط کسی نگران راشی مگر آنکه چیز ری تحقق داشته راشی یا احتماالش ری راشی ،اگار
اشیا سموارس ررا افراد خو راشی ررا نگرانی قمیاق فرصاتی وجاود نخواسای داشات.
رناررای  ،دفاع مبتنی رر خیرسا نوع ررتر اولی دلیل را فراسم ماینمایای کاه چارا شار
طبیری امکان اختیار را مهم میسازد و داللت دارد که اناواع خااص از اختیاار ارزشامنی
مخصوصاش محتمل سستنی فقط رهخاطر ای که پاسخسایی ره شر راشنی.
ممک است گفته شود که رهتر رود ریون نیاز ره رنج کشیین از طریق رونی طبیرای،
فرصت کافی ررا احساسات خو سطح راال ،مخصوصااش اناواع ارزشامنی اختیاار فاراسم
گردد .سویی ررن در پاسخ آن میگویی :درست است کاه خایا مایتوانسات نباودن شار
طبیری را جایگزی درمرارضقاراردادن انساانساا رارا چنای احساا سمایرد یاا
خوددار قمی نمایی .یا او میتوانست چنان شر طبیری ررا ما ایجاد کنی که ما فاقای
ترحم طبیری راشیم و ذاتاش راهگوناها راشایم کاه یکاییگر را شاکنجه و آزار ررساانیم و
موجب رنج و درد یکییگر شویم .اما ره سی وجه روش نیست که آن ررا خیا رهتر رود
ریمار را را چنی محرومیت فراوان ذاتی (یرنی نظامی که در آن تمایل شییی راه رای
راشی) .رلکه م ررقکسِ آن مرتقیم .جهانی که در آن انسانساا و حیواناات فاقای تارحم
طبیری راشی ی مکان وحشتناکی خواسی رود .رناررای  ،را وقوع طبیرای درد و رناجساا،
خیاونی شر را فراسم نمود و اجازس داد تا واق شود ،تنها راس اخنقاش مُجاز کاه در آن او
میتوانی حالتسا خو زیاد را ممک سازد[12, p. 243] .
 .5 .2استدالل مبتنی بر ضرورت علم و معرفت
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دومی دلیل سویی ررن ررا تبیی شر طبیرای ،ایا اسات کاه شارور طبیرای قلام و
مررفتی که ررا اختیار انسان الزم است را فراسم ماینمایای .اگار فاقالساا رایای قلام و
مررفت داشته راشنی که چگونه شر را روجود آورنی یاا از وقاوع آن پیشاگیر کننای ،در
ای صورت شرور طبیری ضرور سستنی .اگر انسان رایی قلم ره چگونگی انجام ای اقمال
واسطها را را استنبا ققننی از مشاسیات قوانی در جهان رهدست آورد ،و اگر او رایای
مختار راشی که تنش کنی ای قلم را را رررسی و تفحص ققننی چنی قاوانینی ریسات
آورد ،ای قوانی طبیری رایی سادس ،قارل مشااسیس و قارال حای و پایشرینای راشانی.
رناررای  ،پیشرینیسا آن احتماالش درست خواسنی رود کاه ساویی رارن آن را اساتنتا
استقرایی مینامی .سادس تاری ماورد اساتنتا اساتقرایی مرماولی جاایی اسات کاه ما
استنبا میکنم که ی وضریت فرلی امور ماننی  Cوضریت آینیس ماننی  Eرا راهدنباال
خواسی داشت چون در گذشته اوضاع امور ماننی  Cدر سمه زمانسایی که م قلم دارم
اوضاقی ماننی  Eرا رهدنبال داشته است .رهطور مثال ،در رسیار از اوقاات کاه مایدانام
ی تکه گ وقتی از دستم رسا میشود ره طرد پایی سقو میکنی ،مایتاوانم نتیجاه
رگیرم که در زمان آینیس سم اگر گ از دستم رسا شود رر زمی خواسی افتاد.
استنتا استقرایی مرمولی چه سادس راشی ،چه پینییس ،نکات کلّی خاصی میتوانی در
مورد ادقا قلم ره آینیس از آن ناشی شود .اولی نکته ای است کاه سار قایر اطنقاات
ریشتر از گذشته در دست راشی ادقا چنی قلمای رهتار تبیای مایشاود .سار قایر
اطنقات ریشتر راشی تئور یا کلیت در وضریتسا متفاوت را رهتر نشان میدسی .ثانیااش
اگر اطنقات ،تجرریات ذسنی خودم راشی یا حوادثی راشی که خودم آنساا را دیایسام ،در
ای صورت قلم ره وقوع آنسا اطمینانیتر است .اگر آنها تجرریااتی سساتنی کاه دیگاران
گزارش میکننی یا حوادثی است که دیگران ادقا میکننی که دییسانی در ای صورت قلم
م ره وقوع آنسا اطمینان کمتر دارد .ایا یا امار متایاولی اسات کاه افاراد از آن
حوادثی که خودشان گزنیِ آن را تجرره کردسانی و یا رارا یکای از نزدیکانشاان رخ دادس
راشی ،ریشتر دور میجوینی در مقایسه راا مناار ِ غیرشخصایِ راواساطها کاه درراارۀ
احتیا از چیز اخطار میدسنی .ی فرد اگر خودش و یا سمسایهاش دچارِ آتشساوز
یا سرقت شیس راشی ،ریشتر جانبِ احتیا را در قبالِ آتشسوز و سارقت نگاه مایدارد
تا ای که پلیس ره آنسا سشیار دسی که در روستا ِ مجااور دزد یاا آتاشساوز رو
دادس است.
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نتیجها که از ای رهدست میآیی ای است که اگر ما دنبال ای راشیم که ره اثاراتِ
افرالمان مررفت کسب کنیم ،در ای صورت رایی امور راه شایوۀ متراارفی قمال نماینای.
درای صورت ضرور خواسی رود که جهان در کل ی نوع جایگاسِ خااصِ کاامنش تاوأمِ راا
جبر داشته راشی که ضرورتاش قوانی جبر ِ طبیرات در آن راهصاورت کلّای قمال کننای.
رناررای  ،اگر انسانسا در پی ای مررفت راشنی که چگونه خودشاان سابب وقاوع شارور
میشونی و یا چگونه از وقوع شر جلوگیر کننی ،درای صورت شرور طبیری رایای وجاود
داشته راشنی (چه فرآینیسا طبیری ،قلت رو دادنِ آنسا راشنی و چه رهصورت اتفااقی
توسط انسانسا رو دادس راشنی) .اگار انساانساا در پای کسابِ مررفات یقینای راشانی،
ضرور است که شرور طبیری رخ دسنی زیرا سمانطور که دیییم مررفتِ یقینی ره آن
چیز که در آینیس رو خواسی داد فقط از راس اساتقرا از نموناهساا رخدادس در زماان
گذشته حاصل میآینی[12., p. 245 ff] .
استیالل سویی ررن ای است که انسانسا ررا ای که موجب شرور اخنقی یاا ماان
شرور اخنقی گردنی ضرور است که صاحب مررفت گردنی ،و اگر انسانسا در پی کسب
مررفت سستنی ،ضرورتاش رایی شرور طبیری رو دسنی .اگر انسانسا در پی کسابِ مررفات
یقینی راشنی که چگونه خودشاان سابب وقاوع شارور مایشاونی و یاا چگوناه از وقاوع
شر جلوگیر کننی ،ضرور است که شرور طبیری وقوع یارنی زیارا مررفاتِ یقینای راه
آن چیز که در آینایس رو خواسای داد فقاط از راس اساتقرا از نموناهساا رخ دادس در
زمان گذشته حاصل میآینی .اگار انساان ساا در پای ایا سساتنی کاه توساط افرالشاان
یا جهلشان موقریتی را روجود آورنی تا راقب پییای آماین پیامایسا شارورانه در مایت
زمان طوالنی رشونی و یا ای که از آن رپرسیزنی ،درای صاورت آنساا رایای راه پیامایسا
اقمالشان ،قلم و مررفت حاصل کننی و یقینیتری مررفات مایتوانای از تااریخِ گذشات
آدمی حاصل آیی .اگر انسانسا در پیِ رنا نهادنِ شهرسایی در امتایادِ کمررنایِ زلزلاهخیاز
راشنی ،چنی ریس کردنی منجر ره ویرانیِ کال شاهر راا جمریاتاش در ساالیان ررای
خواسی شی ،و یا اینک ه در پی اجتنا از ایا کاار راشانی .یا چنای انتخااری چگوناه
میتوانی در دستر ِ آنسا قرار گیرد ،آیا رهجز از طریق ای که آنسا ریاننای کاه در کجاا
احتمال دارد زلزله رو دسی و پیامیسا احتمالیِ آن چیست؟ پاس اگار انساانساا ایا
مجال را داشته راشنی که شرور جی ا را را قملشان یا را تسامحشان رار خویشات وارد
آورنی و یا ای که از وقوقشان جلوگیر نماینی و اگر کلِّ مررفت از طریق استقرا حاصال
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آیی ،در ای صورت رایی شرور جیّ ا وجود داشته راشی که رارا انساانساا و حیواناات
رو دسی.
اما ای که آیا خیا نمیتوانست مررفت را از راس دیگر ره انسان دسی؟ حصولِ مررفت
ره آینیس ررا ما فقط از طریقِ استنتا ِ استقرایی از زمانِ گذشته ،حاصل نمیآیای .خایا
میتوانست مررفت ره پیامیسا اقمال را رهصورت مُصرّح ریان کنی ماننی ای که «اگر رار
لب پرتگاس گام نهیی ،ره پایی خواسیی افتاد» .سویی ررن چنی مررفت یافت ِ ره آینایس را
«مررفت مبتنی رر ریان» مینامی .سویی ررن ره پرسش مذکور ای گونه پاسخ میدسی کاه
در دنیایی که خیاونی ره انسانسا دررارۀ پیامیسا افرالشان مررفت مبتنی رر ریاان قطاا
فرمودس راشی ،آن دنیا دنیایی نخواسی رود که در آن انسانسا حقِّ انتخا مهمی در قباالِ
سرنوشتِ خود داشته راشنی .خیا میتوانی آنقیر ره آنسا نزدی گردد که امور را رارا
آنسا حل و فصل کنی .اما سم سخ دفاع مبتنی رر اختیار ای اسات کاه یا خیاونای
خو ره انسانسا حق انتخا در سرنوشت را مایدسای .اگار خایا راه انساانساا درراارۀ
پیامیسا افرالشان مررفت ریانی دادس راشی در ای صورت قادر نخواسی راود کاه آن حاق
انتخا را ریسی .اما اگر شما در قبالِ پیامیسا اقمالتان مررفت مبتنی رر ریاان نیاشاته
راشیی در ای صورت مررفت شما میرایی از طریق استنتا ِ از آن چیاز کاه در گذشاته
اتفاق افتادس [یرنی استقرا ] کسب شود و تنها استنتا موجه از آن چیز که در گذشته
رو دادس ای است که امور رهسمان صورتی که قبنش حیو یافتهانی ،حاد شاونی .و آن
فرضی که اثبات میکنی وض ریی منوال است از طریق آن چیز است که ره اساتنتا
استقرایی تشخص میرخشی .ای چنی رهنظر میرسی که خیاونای تنهاا راا قطاا کاردنِ
ل احتماالی انساانساا،
مررفت استقرایی مای توانای درراا پیامایسا ساو ِ ررخای افراا ِ
مسئولیتِ قارل توجهی ره انسانسا در قبال سرنوشتشاان و نیاز اطرافیانشاان ریسای .اماا
دادن چنی مررفتی مستلزم خیایی است که شارور طبیرای را نیاز راهوجاود آورد .اگار
انسانسا ررا انتخا مهم دررارۀ سرنوشتشاان اختیاار داشاته راشانی ،درایا صاورت
ضرور است که شرور طبیریا موجود راشنی .و ره سمی دلیل است که خیاونی راقاب
رو دادن شرور میشود .رناررای  ،ررخند آنچه در راد امار راهنظار مایرسای ،دفااع
مبتنی رر اختیار سمانطور که میتوانی از قهیۀ شارور اخنقای ررآیای ،راه سماانساان
میتوانی از قهیۀ شرور طبیری نیز ررآیی.
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رر استیالل مبتنی رر کسب مررفت میتوان اشکال کرد که اگر ررا حصول مررفات،
وقوع شرور رر قیمش میچرری در ای صورت سر قایر شار ریشاتر در جهاان رخ دسای
مررفت ریشتر را ررا انسانسا رهدنبال خواسی داشت که در ای صورت شار حایاکثر
مطلوریت و خیریت پییا خواسی کرد و حال آنکه مطلو رودن شر حایاکثر در جهاان
پذیرفتنی نیست .قنوس رر آن ،اگر در جهان شرور وجود نمیداشات ضارورتی راه قلام و
مررفت سم احسا نمیشی تا رهخاطر حصول مررفت ،وقوع شر ضرور رنمایی.
 .6نقد نظریۀ عدل االهیی غایتشناسانۀ سوئینبرن
 .6 .1نقد ویلیام رو بر نظریۀ عدل االهیی سوئینبرن

ویلیام رو در «شر و فرضی خیاراورانه» رر استیالل مبتنی رر خیرسا ررتر اشاکال نماودس
است که «چون در ورا شرور که در جهان رخ میدسنی خیر نمیرینایم مایتاوانیم
رهصورت مرقول نتیجه رگیاریم کاه چنای خیرساایی وجاود نیارنای .[12, p. 96] ».رو
میگویی آنچه آشکار است درد و رنج است و خیرسایی که ادقا میشود رار ماا پنهاان و
پوشییس رودس و قارل مشاسیس نیست ،پس چرا رایی آنسا را راور کرد.
سویی ررن در مشیت االسی و مسلل شر ارتیا پاسخسا احتمالی خیاراوران را ره ایا
اشکال طرح میکنی که خیاراور میتوانی ره خیر ررتر ورا ای شرور مرتقی راشای حتای
اگر ره آنسا قلم نیاشته راشی و رگویی جهانی که تحت تایریر خیاسات شارور در آنساا
دارا حکمت و مصلحت میراشی حتی اگر رر ما مرلوم نباشی .قنوس رر آن ،خایاراور سام
میتوانی ره اشکالکننیس رگویی شما چگونه ادقا میکنیی که در ورا ای شرور سی خیر
ررتر نیست؟ ] .[11, pp. 13-14سپس و میگویی ای استیالل که چون نمایریانم
پس نیست مبتن ره ی چاالش مررفاتشاناختی اسات .آنناه مسالم اسات راهخااطر
محیودیتسا سیستم ادراکی ،ما انسانسا از سم مصلحتسا و حکمتسا آگاسی نایاریم.
سویی ررن در دف اشکال رو «اصل آسانراور » 2را طرح میکنای .مطاارق ایا اصال تاا
زمانی که دالیل قاط رر قیم چیز وجود نیاشته راشای ،رایای گفات احتمااالش آن چیاز
وجود دارد .رهقبارت دیگر ،اصل رر پذیرش است مگر آنکه دلیل قو و قاط رر قلیاه آن
در دست راشی .چون در ای موارد که دالیل یافت نمیشونی از قاو تاری گارایشساا
خود پیرو میکنیم و ای نقطه شروع توجیه راور در انسان است .رر ای اسا  ،خیاراور
1. The Principle of Credulity
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میتوانی رگویی جهانی که تحت تیریر خیا قالم مطلق ،قادر مطلق ،و خیر محض اسات
رهنظر میرسی که در ورا شرور که در آن رخ میدسی حتمااش خیرساا ررتار وجاود
دارد.
سویی ررن در مشیت االسی و مسلل شر ررا استحکام رخشیین ره دییگاس خاود راه
اصل دیگر ره نام «اصل اقتماد» 2نیز توسل میجویی .ره ای مرنا که چون خایاراور راه
خیاونی راور دارد و ره کتب آسمانی راور دارد که در آنسا ای نظری قایل االسای تلییای
شیس است را اقتماد ره آنسا مرتقی میشود که ورا شرور که در ای جهان نظااممنای
رخ میدسنی خیرسایی ررتر وجود دارنی[11, pp. 139-140] .
 .6 .2نقد فیلیپس بر نظریۀ عدل االهیی سوئینبرن (مسئولیت کاذب)

1

فیلیپس میگویی سویی ررن میخواسی ره اصل اخنقی مخالف نظری قیل االسی پاساخ
دسی .اصل اخنقی ای است که خیاونی میتوانسات مخلوقااتش را چناان ریافرینای کاه
سموارس کار خیر انجام دسنی ،یا سموارس ره ی دیگر و ره خودشان آسیب ررسااننی .نظریا
قیل االسی سویی ررن تنش دارد نامرقولیت ای اصل را نشان دسی و میگویی اخنقااش
غلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااط نیساااااااااااااااااااااااااااااااااااااات
که خیاونی شرور را ریافرینی یا اجازس وقوع دسی ،چون الزم منطقی خیرساا ررتار ایا
است که شرور اجازۀ وقوع داشته راشنی .جهانی که در آن مخلوقااتش اجاازس انجاام شار
نیاشته راشنی جهانی نخواسی رود که انسانسا در آن مسئولیت 9داشته راشنی.ررا داشت
چنی مسئولیتی انسان رایی رها آن را نیز رپردازد و رها آن امکان وقوع شارور اسات.
اگر آنسا رایی ای مسئولیت را داشته راشنی ،ای رهایی اسات کاه منطقااش رایای پرداخات
شود.
فیلیپس میگویی تحلیل سویی ررن ریان ی مسئولیت اخنقی نیست رلکه ریان ی
مسئولیت کاذ یا مسئولیتنما است .چون ای تحلیل ،مفهوم مسائولیت را قاوامپسانی
می سازد .از ای نکته که ما نخواسیم توانست احساا مسائولیت کنایم مگار آنکاه در
مقارل کسی یا چیز مسئول راشیم ،نمیتوان نتیجه گرفت کاه کسای یاا چیاز رایای
رهقنوان ی فرصت ررا احسا مسئولیت ما لحاظ گردد .قنوس رر آن ،میتوان ره ریان
1. The Principle of Honesty
2. antitheodicist
3. responsibility
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فیلیپس افزود که ای خود ی اصل ضیاخنقی رهنظر میرسی که ما ررا رشای خاود از
طریق احسا مسئولیت از درد و رنج دیگران مایه رگذاریم .ای خودخواسی است کاه از
درد و رنااج کشاایین دیگااران پلاای راارا رشاای خااود رسااازیم .رناااررای  ،واکاانشسااا
مسئولیتپذیر نمیتواننی شرور و رنجسا آن را توجیه کننی.
 .6 .3نقد استدالل مبتنی بر خیر برتر!
سویی ررن در استیالل خود ادقا میکنی که شرور میتوانی فرصتسایی را ررا خیر ررتار
(اقمال خو ) فراسم نمایی .و میگویی ی جهان رایون شار جهاانی خواسای راود کاه
انسان ساا در آن نخواسنای توانسات صافات و فضاایل ارزشامنی انساانی ماننای رخشاش،
مهررانی ،ایثار را نشان دسنی .ریون شرور ،انساانساا از فرصات نشاان دادن احساساات و
قواطف و رهتری اقمالشان محروم خواسنی رود.
فیلیپس ای استیالل را نمیپذیرد و ررای راور است که سویی ررن سم احتماالت را
رررسی نکردس است .چرا شر رایی خیر را ره وجود آورد؟ درست است که انسان نمیتوانای
ریون ارتکا خطا احسا پشیمانی کنی اماا گااسی ارتکاا خطاا و شار ممکا اسات
موجب اشتیاق و رغبت ررا ارتکا شر ریشتر شود .گاسی شار واکانشساا سابرانه را
تسری میرخشی .گاسی شرور طبیری ماننی ریمار یا شرور اجتماقی ماننی فقر میتوانای
انسان را پست و منحط سازد یا از ری ربرد .ویلیام سامرست موم میگویی:
در آن زمان (زمانی که ریشتر مردم دارا آسایش و رفاس کافی رودنی وقتی کاه راه نظار
میرسیی آرامش قطری و خوشبختی تلمی است) میرساها رارا نویسانیگان وجاود
داشت که در آن نویسنیگان رراساا ارزشساا اخنقای ریماار و رناج رشای مای-
کردنی .آنسا ادقا میکردنی که ریمار و رنج آموزنایس راودس و دلساوز و احساساات را
افزایش میدسی و رر ای ادقا رودنی که رنجساا راسساا جییای از زیباایی را راه ساو
روح راز میکننی و روح را قادر میسازنی تا راه مررفات قرفاانی خایا دسات یارای .آنساا
ادقا میکردنی که رنج شخصیت انسان را تقویت کاردس و آن را از فضااحت انساانی پااک
و منزس میسازد ،و موجب میشود که انسان از آن خاوددار نکنای رلکاه رارا رسایین
ره شادمانی کاملتر ره دنبال آن ررود .م در مقارل دفترسا یادداشاتم ماینشساتم ،ناه
ی رار و دو رار ،رلکاه راه کارّات ،و حقاایقی را مشااسیس مایکاردم و مایدانساتم کاه
مصیبت ،شرافت و رزرگی نميدسی ،رلکه موجب تنزل مایشاود .انساانساا را خودخاواس،
پست ،تن نظر و ریگمان میکنی .آنسا را ره چیزسا کوچ و پست جاذ مایکنای.
آنسا را ریش از انسانرودن نميساخت؛ رلکه آنسا را ره جایگاس پاایی تار از انساان تنازل
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میدسی و م را ریرحمی مینوشتم که ما تسلیم و راضیرودن را یااد مایگیاریم ناه راا
رنج و مصیبت خودمان ،رلکه را رنج و مصیبت دیگران[9, p. 114] .

فیلیپس میگویی نه تنها شر نمیتوانی خیر را راه وجاود آورد ،رلکاه خاود خیار نیاز
ممک است موجب شر شود .ولای ساویی رارن ایا احتماال را در اساتیاللش رررسای
نمیکنی .قشق ی انسان ره سمسرش ممک است او را وادار ره کشت سمسار قاشاقش
کن ی .ظهور خیر در ررخی افراد ممک است سبب تنفر در ررخای دیگار شاود .رنااررای ،
استیالل سویی ررن پذیرفتنی نیست.
 .6 .4نقد دیگر فیلیپس بر سوئین برن
سویی ررن در استیالل خود ادقا میکنی که خیاونی ای جهان را سمراس را شرور آفریی تاا
انسانسا رتواننی گزینشسا ققننی 2را تمری کننی و چگونه انسان رودن خود را تریای
کننی.
فیلیپس میگویی ای نه آن جهانی است که م میشناسم و نه آن جهانی است کاه
سویی ررن در آن زنیگی می کنی .جهان ماا جهاانی اسات کاه فجاای طبیرای و شارور
اخنقی میتواننی ریون نظم و ریون دلیل ره انسانسا ضرره رزننای .جهاانی کاه سار قایر
آزاد قمل در آن ریشتر شود ریشتر میتوانی زنیگی ما را تهییای کنای ،راهگوناها کاه
نتوانیم آن را کنترل نماییم[9, p. 114ff] .
 .7نتیجه

اگرچه استیالل مخالفان نظری قیل االسی رر قایم ضارورت نظریا قایل االسای رارا
توجیه خیاراور ناتمام است و موض سویی ررن در جانابدار از نظریا قایل االسای
قارل دفاع میراشی ،را ای حال نظری قیل االسی غایتشناسان و مقرون ره توفیاق راه
نظر نمیرسی .نظری سویی ررن که پروژۀ دفاع مبتنی رر اختیار را از طریق ارایا نظریا
قیل االسی غایتشناسانه تکمیل میکنی ،ریان میدارد که رر اسا نظریا قایل االسای
مبتنی رر اختیار ،مرقول است خیاونیِ خیر محض ره فاقلسا مختار قیرت کاملی ریسی
که در نتیج دادن چنی اختیار  ،آنسا را در کار آفرینش دخیل مایکنای .او راا طارح
مشیّت االسی استیالل میکنی که خیا جهان و سم پینییگیسا آن را رهخاطر اسایاد
1. rational choices
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و اغراض رسیار مترالی آفرییس است و در واق شر موجود در ای دنیا ررا نیل ره ررخای
 اما نظری و از طارد فیلساوفانی ماننای رو و.از ای غایات و اغراض نی ضرور است
 سماانطاور کاه در ایا،  رناررای.فیلیپس و دیگران مورد اشکالسا مترید قرار گرفت
- مقاله نشان دادس شی را وجود نکات ارزشمنی در نظری قیل االسی غایتشناسان سویی
- ای نظریه را نقیسا مترید رورهرو است که قلیرغم تنش سویی ررن در پاساخ،ررن
. رهنظر میرسی و در پاسخ ره ررخی از ای نقیسا موفق نبودس است،گویی ره ای نقیسا
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