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Abstract 

Griffin solves the problem of evil by revising the concept of omnipotent God. He claims that 

one should determine one's perception of God's power to be able to explain and justify the 

existence of evil in the world. Griffin believes that the universe was created from chaos and 

row material that has inherent power. Since God cannot control the creatures endowed with 

special power, He only persuades and excites them. This inherent power of theirs is associated 

with its value and (anti- value). That is any creature that has a lot of power, talent, and the 

ability to enjoy and suffer a lot and vice versa. Griffin's process God uses His creative power, 

which His benevolence to motivate the world to experience superior and innovative values. 

But because these beings also have creative powers, they may oppose God's goal that this lead 

to evil in the world. His argument can be criticized and evaluated. In this way, Griffin's 

persuasive God not only did not try to eliminate the evil one but by exercising his creative 

power, he led to the emergence of many evil in the world. 
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  چکیده

است باید تصوور خوود را    کند. او مدعي دیوید گریفین مسئلۀ شر را با تجدیدنظر دربارۀ قدرت مطلق خداوند حل مي

از قدرت خداوند معی ن کرد تا بتوان وجود شرور را در عالم، تبیین و توجیه کرد. گریفین بر این باور است که جهوان  

علوت   تواند موجودات جهان را به ای آفریده شده که دارای قدرت ذاتي است. چون خداوند نمي از آشوب و مادۀ اولیه

کنود. ایون قودرت ذاتوي آنهوا، موالزم بوا ارز  و         د، صرفا  آنها را ترغیو  و تهیویم موي   فرد مهار کن به قدرت منحصر

)ضدارز ( است؛ یعني هرموجودی که قدرت زیادی داشته باشد، استعداد و قابلیوت رنوم و لوزت زیوادی خواهود      

جهوان را  داشت و برعکس. خدای پویشي گریفین، با استفاده از قدرت خالقانۀ خود، که همان خیرخوواهي اوسوت،   

ند، ممکون اسوت   ا انگیزد؛ اما چون موجودات نیز دارای این قدرت خالقه های برتر و بدیع برمي درجهت تجربۀ ارز 

نقود و ارزیوابي     شود. استدالل قابول  با این هدف خداوند مخالفت ورزند که این امر به پیدایش شر در جهان منجر مي

بردن شرور نداشته است، با ا عموال   تنها تالشي درراستای ازبین نه کنندۀ گریفین است؛ به این صورت که خدای ترغی 

 قدرت خالقانۀ خود باعث پیدایش شرور زیادی در جهان شده است.

 

 دیوید گریفین، خدا، شر، قدرت مطلق، قدرت ترغیبي.گان کلیدی:  واژه
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 . مقدمه1

صورت یوك قیواو و از سوه مقدموه      مسئلۀ شر به

شود: الف( اگر خداوند قادر مطلوق اسوت،    تشکیل مي

تواند از تمام شرور جلوگیری کند؛ ب( اگر او خیر  مي

بوردن شورور باشود؛     بین محض است، باید خواستار از

کامال  خیر و قوادر  ج( شر وجود دارد؛ بنابراین، خدای 

کند بورای پاسو     مطلق وجود ندارد. گریفین تأکید مي

به مسئلۀ شر، بایود مفهووم قودرت مطلوق خداونود را      

دوباره تعریف کرد و مشخص کرد به چه معنوا، دارای  

رسوود او براسوواو   قوودرت کاموول اسووت. بووه نظوور مووي

چهارچوب متافیزیکي خوود، اسوتدالل بودیعي بورای     

رائه کرده اسوت. گوریفین قودرت    پاس  به این مسئلۀ ا

دانود   های متافیزیکي موي  خداوند را مرتبط با ضرورت

( 1کنود:   ای بیوان موي   مرحلوه  که در قال  استداللي سه

کننووده اسووت، نووه  قوودرت خداونوود ضوورورتا  ترغیوو 

( همبسوتگي بوین قودرت و ارز  وجوود     2اجبارگر؛ 

دارد که متضمن این است توانایي یك موجوود بورای   

( 3یابود؛   و شر به تناس  افزایش یا کاهش  تجربۀ خیر

خدای اخالقوا  خیور، در توال  بورای پیشوبرد جهوان       

درجهت مرات  باالتری از هماهنگي و هیجوان اسوت   

کووه الزمووۀ آن، غلبووه بوور ابتووزال غیرضووروری اسووت  

(Griffin, 2004 :291). 

براساو  این مباني، خداوند قوادر مطلوق نیسوت و    

ی از شور، مقصور و موتهم    علت نیافریدن جهان عوار  به

نیسووت. بوور ابووق الهیووات پویشووي، شوور ناشووي از     

های متافیزیکي جهان است. وایتهد معتقد است  ویژگي

مقوالت  حاکم بر تعی ن اشیاء، لزوما  بیانگر وجوود شور   

؛ بووه ایوون معنووا کووه (Whithead,1978: 341)هسووتند 

 وجود جهان مالزم با شر است.

ای او پرداختوه   حلوه مر قبل از اینکه به استدالل سوه 

شود، به دیدگاه متوافیزیکي گوریفین دربوارۀ جهوان و     

شود که نظریۀ او دربوارۀ شور    قدرت خداوند اشاره مي

 بر آن مبتني است.

 

. ديدگاه متافیزيکی گريفین دربارة جهان و قدرت 2

 خداوند

ابق دیدگاه گریفین، تلقي ما از قودرت خداونود،   

کي دربوارۀ ماهیوت   ارتباط نزدیکي با دیودگاه متوافیزی  

جهان دارد که بر آموزۀ خلق از آشووب مبتنوي اسوت    

(Griffin, 2004: 219)   او آموزۀ خلق از عودم را کوه .

کنود و   بر قدرت انحصاری خدا داللت دارد، انکار موي 

نظموي   معتقد است خداوند جهان را از آشووب و بوي  

ای آفریده است که قدرت خوال  ذاتوي و مقواوم     اولیه

. ابوق ایون نظریوه،    (Griffin, 1991: 186-187)دارد 

هوای متنواهي    آفرینش، براساو  حالت قبلوي واقعیوت  

گیرد؛ اگرچه ایون وضوعیت ممکون اسوت      صورت مي

نظمي آن، مانند این جهان واقعي  علت آشفتگي و بي به

نباشد؛ زیرا جهوان از موادۀ اولیوۀ نوامخلو  و نوامنظم      

 آفریده شده اسوت؛ اموا هموواره دارای نووعي قودرت     

مهارناپزیر است و فعل خال  الهوي نیوز، منحصور بوه     

سوی بهترین پیشرفت ممکن براساو  حالت  ترغی  به

 ,Griffin and Lubarsky)قبلووي موجووودات اسووت 

1996: 100) . 

از دیوودگاه گووریفین، آفوورینش خداونوود، متضوومن  

 :Griffin, 1991)دادن به موجودات ازلوي اسوت    نظم

اسوت، بلکوه قبول از     . خدا آنهوا را ایجواد نکورده   (23

اند. درواقع، آنها بدون آغاز  جریان خلقت وجود داشته

 ند.  ا عبارتي ضروری و به

کوردن موجوودات    گریفین دربارۀ ضورورت تلقوي  

متناهي، بر این باور است که این عقیده، ماننود وجوود   

و ممکن است. اگر عقیوده بوه    پزیر ضروری خدا، فهم

وجود خداوند، نیاز به هیچ تبیینوي نودارد و وجوود او    

شود، باور به اینکه خدا و  نفسه تلقي مي ضروری و في



 

  3/ *رستمي یداله /تبیین و نقد استدالل گریفین در حل مسئلۀ شر
 

 

الهي، وجود ضروری دارند، نیز محال  های غیر واقعیت

؛ البته الزمۀ این دیدگاه، (Griffin, 1981: 105)نیست 

وجوودات  بودن جهان نیسوت. م  نفي حدوث و مخلو 

هوا و   ترین موجودات مانند کوارك جهان، حتي ابتدایي

وجوود   ها، توسوط فعالیوت خالقانوۀ خودا بوه      الکترون

اند. مضمون این نظریوه، ایون اسوت کوه قودرت       آمده

همووواره وجووود داشووته و همووۀ موجووودات از آن     

برخوردارند. خدا هرگز قودرت انحصواری نداشوته و    

اسوت، ذاتوي    قدرتي که متعلق به موجودات غیرالهوي 

اثر کند یا بر  تواند آن را بي آنهاست؛ بنابراین، خدا نمي

 آن فائق شود.

نظر  گریفین، الزمۀ وجود این موجوودات متکرور    به

این است که نوعي اصول متوافیزیکي ذاتوي در جهوان    

بخشوي   وجود دارد. در هر موجود واقعوي، قودرت دو  

کوه  عنوان بخشي از ماهیت آن وجود دارد. از آنجوا   به

موجووودات واقعووي، ازلووي و بخووش ضووروری جهووان 

بخشوووي )قووودرت  هوووای دو هسوووتند، ایووون قووودرت

بخشي و قدرت تأثیرگزاری بور موجوودات(    تعی ن خود

های متوافیزیکي ذاتوي هسوتند کوه هویچ       نیز ضرورت

هوا فوائق    تواند بر این قودرت  موجودی حتي خدا نمي

هوای   بر قدرت اند عالوه دانان پویشي، مدعي شود. الهي

ذاتي دوبخشي در موجودات واقعي، اصول متافیزیکي 

حاکم بر کنش متقابل آن موجودات نیوز، وجوود دارد.   

انود، هموواره بوه     چون موجودات واقعي آفریده نشوده 

ای بر یکدیگر  گونه اند و همواره به شکلي وجود داشته

تأثیر متقابل دارند. گریفین معتقد است همواره اصولي 

دارد کووه چگووونگي   نووامخلو  و ضووروری وجووود  

دهود   های ایون جهوان را نشوان موي     یافتن واقعیت نظم

(Griffin, 1981: 104-105) . 

ابق این دیدگاه، شر موجوود در جهوان، ناشوي از    

اور که گزشوت، آشووب ازلوي     مادۀ اولیه است. همان

دهود؛ اموا    نوعي به آن شکل موي  وجود دارد که خدا به

برابوور  واسووطۀ قوودرت ذاتووي خووود در آن همووواره بووه

ورزد؛  های خداونود، مقاوموت و مخالفوت موي     فعالیت

رو، گریفین مدعي اسوت شور حقیقوي ریشوه در      ازاین

 :Griffin, 2004)های متوافیزیکي جهوان دارد    ویژگي

. چووون شوور ناشووي از آشوووب ازلووي اسووت کووه  (276

خداوند توانایي مهار کامل آن را ندارد، نظوم خداونود   

ا از موادۀ کیهواني   کنود. خداونود جهوان ر    را مختل مي

آفرینود   مقاوم و پایدار، درراستای نظم الوهي خود موي 

کووه اهووداف خیوور و برتووری هسووتند، ولووي هرگونووه   

ناسازگاری ناشي از آشوب اولیۀ جهان که معوار  و  

مخوووالف خالقیوووت الهوووي اسوووت و نیوووز قووودرت  

بخشووي انسووان علیووه اهووداف خداونوود در   خووودتعی ن

 ,See: Scott) شوود  آفرینش، به پیدایش شر منجر موي 

215: 134) . 

 

 کننده است، نه اجبارگر . قدرت خداوند ترغیب3

عقیدۀ گوریفین، براسواو    اور که بیان شد، به همان

توان به مسوئلۀ شور    فهم و تلقي از قدرت خداوند، مي

پاس  داد. وجود شر با خدای خیر ناسازگاری نودارد،  

زیرا خداوند یگانه قدرت نیست و قودرت او، قودرت   

کننده است، نه اجبارگر. خداوند بر همۀ وقوایع   ترغی 

گوزارد؛ اموا هویچ رویودادی را کوامال  تعوی ن        تأثیر موي 

علوت وجوود شور در جهوان،      رو، بوه  بخشد؛ ازاین نمي

 .(Griffin, 1991: 140)مقصر نیست 

الهیات پویشي، اعتقاد به ذات همه توان خداوند را 

خودا و   کننودۀ  پوزیرد کوه مسوتلزم قودرت کنتورل      نمي

ناتواني موجودات در مخالفت بوا ارادۀ اوسوت. چوون    

در این صورت، وقوع هیچ امری، بودون تجوویز خودا    

نیست و او در ایجاد شر دخیل است. همچنین، قدرت 

مطلق با آزادی انسان ناسازگار است. اگر خداوند تمام 

توانند فاعلیت  ها نمي بخشد، انسان واقعیت را تعی ن مي
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ل کنند. الهیات پویشي، قائول اسوت کوه    واقعي را ا عما

بخشي انسان در برابر خدا، بوه ایجواد    قدرت خودتعی ن

شووود  نظمووي در جهووان منجوور مووي ناهموواهنگي و بووي

(Griffin, 2004: 280)  توانود موجوودات    . خودا نموي

جهان را مجبور کند، زیرا ممکن نیست قدرت ذاتي را 

ه که دارا هستند، نادیده گرفت. قودرت مطلقوي کوه بو    

شوود بایود قودرت انگیزاننوده      خداوند نسبت داده مي

 باشد.

 

 کنندة خداوند خالقیت و قدرت ترغیب 3-1

خالقیت، ویژگي کلي واقعیوت و ذاتوي آن اسوت.    

بدین معنا که واقعیت برابر و مساوی با خالقیت است 

  های متناهي با خالقیت و ضرورتا  قلمرویي از واقعیت

واقعیوت دارای  »رت  مربوط به خود وجوود دارد. عبوا  

واقعیوت قودرت   »، برابر است با اینکه «خالقیت است

ماهیت ایون قودرت دوبخشوي اسوت؛ قودرت      «. دارد

 :Griffin, 2004)خوودآفریني و قودرت دگرآفرینوي.    

. خالقیت، صرفا  بر یك موجوود واقعوي صود     (211

، بلکووه در تعووداد (Griffin, 2001b: 260)کنوود  نمووي

کنوود. تمووام  پیوودا مووي هووا تجسووم زیووادی از واقعیووت

موجودات عالم، اعم از خداونود و موجوودات دیگور،    

آینود. اموا    شمار موي  همگي تجلي و تجسم خالقیت به

معنای انکار تفاوت بوین خالقیوت ذاتوي     این مسئله به

خدا با خالقیت ذاتي دیگر موجودات نیست. خالقیت 

یووا قوودرت در همووۀ موجووودات یکسووان نیسووت و    

هووا کووه  رای مرووال، الکتوورونمراتبووي دارد؛ بوو سلسووله

هاست، قدرت یا خالقیت  شان کمتر از انسان پیچیدگي

کمتری دارند. گریفین بر ایون بواور اسوت کوه خودا،      

جا حاضر و فراگیر خالقیت اسوت و   تجسم ازلي، همه

تنها موجودی است که خالقیت را با عشق کامل نشان 

. خالقیووت خداونوود، (Griffin,1991: 23)دهوود  مووي

ای اسوت   های خالقانوه  عي برای ایجاد امکانمستلزم س

سازد؛ اموا تجلوي    ها آشکار مي که او برای همۀ واقعیت

و تجسووم خالقیووت در موجووودات متنوواهي، همووواره  

 ,Griffin)انداز محودودی اسوت.    مند و در چشم زمان

2001b: 261). 

کننوده و   از دیدگاه گریفین، قدرت خداوند ترغی 

معنوا کوه خداونود نوه از راه     انگیزاننده است؛ بوه ایون   

اجبار، بلکه از راه برانگیختن و ترغی ، موجوودات را  

بخشد؛ اما دلیل ایون مسوئله متوافیزیکي     سو مي و سمت

است و نوه اخالقوي؛ یعنوي مهارناپوزیری موجوودات      

توسط او، به این علت نیسوت کوه قودرت انگیزاننوده     

کننودۀ او   برای او مطلوب است، بلکه قودرت ترغیو   

اوور کامول    توانود بوه   از این است که خدا نموي ناشي 

 .(Griffin, 2004: 216)موجودات را مهار کند 

در الهیووات پویشووي، قوودرت انگیزاننوودۀ خداونوود، 

آیود. خداونود آفورینش را     شمار موي  صفت ذاتي او به

منودی،   هوای برتوری از تحقوق و بهوره     درجهت حالت

کنود   کند، اموا آن را تعوی ن نموي    تحریض و هدایت مي

(Cobband Griffin, 1976: 139)  او، بووه تمووام .

دهود   ها، یك هدف اولیه موي  ها، ازجمله انسان واقعیت

که باید تال  کنند تا در شورایط خواخ خوود، آن را    

محقق سازند. از آنجا که ترغی  هرگز مسوتلزم اجبوار   

نیست، خداوند نه ما را وادار به تسلیم در برابر غر  

تواند ایون کوار را انجوام     کند و نه مي مطلوب خود مي

دهوود؛ بووه عبووارت دیگوور، خوودا در تووال  بوورای     

هوای   کردن هر موقعیتي درجهت تحقوق امکوان   ترغی 

توانوود خودشووکوفایي آن  مطلوووب اسووت؛ امووا او نمووي

موقعیت را کنتورل کنود. هور موجوود واقعوي، هودف       

صورت توأثیر علوت فواعلي در خوود       خداوند را به

ۀ موجودات واقعي، دارای پزیرد؛ اما از آنجا که هم مي

اوور کامول متعوی ن     بخشي هستند، بوه  قدرت خودتعی ن

تواننود هودف    و مي (Griffin, 2004: 218)شوند  نمي

آرماني خداوند را بپزیرند یا رد کنند؛ بنابراین، قودرت  
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خداوند، بر دیگور موجوودات واقعوي، قودرت مطلوق      

موجوودی نیسوت کوه     نامحدود نیست. خداوند، یگانه

جانبه بور کنتورل هموۀ موجوودات و      قدرت یكدارای 

اوور کوه وایتهود بیوان      اوضاع آنها باشد؛ بلکوه هموان  

کنوود، فاعلیووت الهووي در جهووان را بایوود فاعلیووت   مووي

کننده و انگیزاننده، نه فاعلیوت اجبوارگر تلقوي     ترغی 

 .(Whithead, 1967: 213)کرد 

همۀ موجوودات دارای خالقیوت، قودرت ذاتوي و     

ماننود    ؛ حتوي موجوودات کوچوك   تأثیرگزاری هستند

هوووا،  هوووا، بووواکتری هوووای زنوووده، ویوووروو سووولول

هوا، ذرات   های معمولي، اتم ها، مولکول مولکول درشت

ها، نیز قدرت دوبخشي دارنود کوه    ریز اتمي و کوارك

نحو  خودانگیخته واکنش نشان دهند و بور   توانند به مي

موجودات دیگر، تأثیر خیر یا شور بگزارنود. بواور بوه     

که سطحي از جهان وجود دارد که کامال  ارادۀ الهي این

کند، اما خدا به دالیول اسورارآمیز، مورال      را منعکس مي

های مهلك و کودکوان دارای   خواستار سراان، بیماری

اوور کوه    نقص عضو اسوت، نادرسوت اسوت. هموان    

افالاون گفته است، خودا در هور مرحلوه از آفورینش     

ورده اسووت جهووان، بهتوورین نظووم ممکوون را پدیوود آ 

(Griffin, 2001a: 123)   چون خدا، کنترل کامول بور .

رویوودادهای جهووان نوودارد، وقوووع شوور ناسووازگار بووا  

خیرخووواهي خداونوود نسووبت بووه موجووودات نیسووت  

(Cobb and Griffin, 1976: 53) گریفین به این دلیل .

کنود و   که قدرت خداوند را منحصرا  ترغیبي تلقي موي 

هوای واجود     ها یا هسوته  همۀ موجودات عالم را کانون

داند، وجود شورور حقیقوي    قدرت و خالقیت ذاتي مي

 پزیرد. را مي
 

 . همبستگی متافیزيکی ارزش و قدرت4

بعد از تبیین مرحلۀ اول استدالل گریفین در حول   

مسئلۀ شر، ممکن است این پرسش مطور  شوود کوه    

چوورا ایوون همووه شوور وجووود دارد. چوورا موجووودات و 

قدرت انجوام اموور شور دارنودا آیوا      ها  ازجمله انسان

خداوند در آفریدن شرور ترسناکي کوه در جهوان ر    

 دهد، موجه استا مي

در پاس  بوه ایون پرسوش، بایود خاارنشوان کورد       

اور کوه ذکور شود، آفورینش      خداباوری پویشي، همان

داند. این مسوئله بوه    جهان را ناشي از آشوب اولیه مي

فیزیکي ذاتوي  شوود کوه اصوول متوا     این پیامد منجر مي

متعلق به ماهیت موجوودات متنواهي، روابوط آنهوا بوا      

یکدیگر و با خدا، وجود دارد و توسط خدا به وجوود  

اند. به عبارت دیگر، این اصول، حاکم بر کونش   نیامده

عقیودۀ   متقابل موجودات ازجملوه خداونود اسوت. بوه    

قووانون متریرهووای »گووریفین، ایوون اصووول متووافیزیکي، 

 -1دارند که به این شر  هستند: نام « قدرت و ارز 

توانوایي   -2توانایي برای تجربۀ خیور ذاتوي )ارز (؛   

قوودرت  -3بوورای تجربووۀ شوور ذاتووي )ضوودارز (؛   

قدرت تأثیرگزاری خیر و شر بور   -4بخشي؛  خودتعی ن

. بور  (Griffin, 2004: 291)تجارب دیگر موجوودات  

اور مسوتقل عمول    ابق دیدگاه گریفین، این اصول به

د، بلکه همبسته و مالزم هوم هسوتند. او ادعوا    کنن نمي

کند اگر یکي از ایون متریرهوا افوزایش یابود، هموۀ       مي

یابنود   متریرهای دیگر، به تناس ، ضرورتا  افزایش موي 

(Griffin, 2001b: 225) یعنووي اگوور اسووتعداد یووك .

موجود برای تجربۀ خیر ذاتي افوزایش یابود، توانوایي    

ه شوور ذاتووي نیووز آن، بوورای متریرهووای دیگوور، ازجملوو

یابد. موجوداتي کوه قابلیوت زیوادی بورای      افزایش مي

 نیز زیاد است.  دارند، توانایي آنها برای رنم  لزت

منظور گریفین از ارز  ذاتوي، ارزشوي اسوت کوه     

نفسه دارد. صرفا  افراد واجد تجربه دارای  موجودی في

ارز  ذاتووي هسووتند. حتووي اگوور ایوون تجربووه، لزومووا  

ای  نباشد. همۀ افراد حقیقي، واجد تجربوه خودآگاهانه 

هستند که استعداد و قابلیت لزت و رنم را دارند. البته 
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هوا( ماننود    شوود جموع متوراکم )انبوهوه     او متزکر موي 

هوایي هسوتند کوه     هوا تووده   هوا و ماشوین   ها، کوه سنگ

ای کوه   ای ندارند. تنها تجربه معنای دقیق، هیچ تجربه به

ط بوه سوازندگان آنهاسوت.    در آنها نهفته اسوت، مربوو  

هوا،   نود از: الکتورون  ا هایي از افراد حقیقي عبارت نمونه

ها و نفوو حیواني و انسواني   ها، سلول ها، مولکول اتم

(Griffin, 1981: 106-107). 

 

 توانايی و قابلیت برای تجربۀ خیر و شر ذاتی 4-1

گریفین معتقد است که هر موجود واقعي، ظرفیت 

. (Griffin, 1981: 106)یدن دارد کشو  بردن و رنم لزت

او بر این باور اسوت کوه افوزایش پیچیودگي موجوود      

موجو    زنده، مالکي برای افزایش غنای تجربوه و بوه  

ای کوه   آن، افزایش خیر ذاتي اسوت. هور نووع تجربوه    

هوا دارنود، بسویار انودك      ها و مولکوول  ها، اتم الکترون

نود،  رو، هر خیر ذاتوي کوه از آن برخوردار   است؛ ازاین

هوای زنوده، میوزان     نیز بسیار کم است؛ اموا در سولول  

منودی وجوود دارد.    توجهي از تجربۀ لزت و بهره قابل

جهش بزرگي در قابلیت حیوانات برای تجربه وجوود  

ها نیز قادر  اند و انسان دارد، چون دارای دستگاه عصبي

هایي هستند که موجودات دیگور از آن   به درك ارز 

. یعنوي در انسوان،   (Griffin, 1981: 101)انود   محوروم 

کند و بوه هموین    وجود تجربه، شدت بیشتری پیدا مي

میزان، ارز  یا خیور ذاتوي او نیوز بیشوتر اسوت؛ اموا       

جانبووه  مراتوو ، دو افووزایش پیچیوودگي در ایوون سلسووله

است؛ یعني هرچه قابلیت یوك موجوود واقعوي بورای     

مندی و لزت از خیر ذاتي، بیشتر شود، قابلیوت او   بهره

 ,Griffin)شوود  برای تجربۀ شر ذاتوي نیوز بیشوتر موي    

. درواقع، گریفین بر این بواور اسوت کوه    (293 :2004

دنبوال   تجربۀ زیاد در موجودات، لزت و رنم بیشتر بوه 

 دارد.

هرچووه ادراك از حساسوویت بیشووتری برخوووردار  

باشد، میزان درد ]و لزت[ بیشتر است. این مسوئله در  

نوات اهلوي بوه سوهولت     هوا و حیوا  مقایسه بین انسوان 

توانند نهایت لزت و نیوز   ها مي شود. انسان مشاهده مي

اوج ناامیدی را تجربه کنند؛ اما حیوانات این تجربه را 

ندارند. گریفین معتقد است موجووداتي کوه قابلیوت و    

های برتور را دارنود،    مندی از اقسام ارز  استعداد بهره

شووند   آوری را متحمل موي  گاهي نیز تجربۀ بسیار رنم

 . (Griffin, 1991: 27)کنند  که حتي خودکشي مي

بنابراین، همبسوتگي ضوروری و ذاتوي در ماهیوت     

چورا خودا موا را    »موجودات، پاس  این پرسش را که 

قودر متحمول درد جسوماني و رنوم      خلق کرد تا ایون 

توانود   خودا نموي  »صوورت کوه    ، به ایون «رواني باشیم

منودی از خیور،    کوار دیگوری انجوام دهود و بهوره      هیچ

 دهد.   مي« ضرورتا  مستلزم خطرپزیری برای شر است

 

 بخشی قدرت خودتعی ن 4-2

هرچه افراد دارای قابلیت بیشتری در برخوورداری  

هوووا باشوووند، ضووورورتا  واجووود قووودرت     از ارز 

یعنووي  بخشوي و آزادی بیشوتر نیوز هسوتند؛     خوودتعی ن 

افزایش توانایي بورای تجربوۀ خیور، مسوتلزم افوزایش      

بخشووي آن موجووود اسووت. در ایوون  قوودرت خووودتعی ن

کووردن  صووورت، اسووتعداد بوورای ترکیوو  و یکپارچووه 

یابود.   ااالعات متنوع حاصل از محیط هم افزایش موي 

سوازی ااالعوات    این قدرت تأثیرگوزاری و یکپارچوه  

اسوت کوه   های قبلي، هموان چیوزی    متنوع از موقعیت

نامود. وقتوي    بخشي مي گریفین آن را قدرت خودتعی ن

کننود،   ها، خیر و شر ذاتي بیشتری را تجربوه موي   انسان

پوزیریم   بخشي زیادی نیز دارند. ما مي قدرت خودتعین

ها،  ها، پرندگان نسبت به پشه ها نسبت به آمی  که پشه

هوا نسوبت بوه     هوا و انسوان   ها نسبت به سنجاب میمون

. (Griffin, 1991: 27)آزادی بیشتری دارند ها،  میمون
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بخشوي، نسوبت بوه     بنابراین، قودرت ذاتوي خوودتعی ن   

افزایش توانایي برای تجربۀ خیر و شور ذاتوي افوزایش    

 یابد. مي

گریفین معتقود اسوت ایون قودرت، هموان آزادی      

بخشووي  اسووت. موجوووداتي کووه از قوودرت خووودتعی ن 

در  )آزادی( برخوردارنوود، بوورای مقاومووت و مخالفووت

های عل ي جهان، ماننود خداونود، توانوایي     برابر قدرت

بلند و آگاهانه به « نه»»توانند با یك  ها مي دارند. انسان

 ,Griffin)کننوده خداونود پاسو  دهنود      تأثیر ترغیو  

. درواقووع، ایوون قوودرت اسووت کووه باعووث (27 :1991

هوا، در برابور ارادۀ    شوود موجووداتي ماننود انسوان     مي

رزنود. براسواو  الهیوات پویشوي،     خداوند مخالفت بو

ای نیست که خودا توجوه بیشوتری بوه      آزادی، ویژگي

ایجاد آن داشته باشد، بلکه موجوداتي با آزادی بیشوتر  

شووند، زیورا آزادی بیشوتر، جوزء      و بیشتر ایجواد موي  

منودی و لوزت    ناپزیر قابلیت بیشتر بورای بهوره   جدایي

 .(Griffin and Lubarsky, 1996: 102)است 

اوری پویشوي، پاسوخي روشون بوه پرسشوي      خداب

دهد که پاس  آن بورای خوداباوران سونتي دشووار      مي

است؛ اینکه چرا خداوند موجوداتي را نیافریود کوه از   

منودی از عقالنیوت و    ماننود بهوره   -هر نظور شوبیه موا   

باشووند.  -هووای آن، امووا فاقوود آزادی حقیقووي   ارز 

های عاقول را خلوق نکوردا     اصطال ، چرا او قدیس به

تواند ایون کوار را    خداوند نمي»دهد  گریفین پاس  مي

. (Griffin, 1981: 108)« جانبه انجوام دهود   اور یك به

ممکن است این پرسش مطر  شود که اگور خداونود   

علوت وجوود قودرت     توانود افوراد حقیقوي را بوه     نمي

واسوطۀ آن در برابور قودرت     بخشوي کوه بوه    خودتعی ن

اوور کامول    بوه ورزنود،   کنندۀ خدا مخالفت مي ترغی 

هوا دادا   مهار کند، چرا او قدرت بسیار زیادی به انسان

توری   ها را در یك قوالدۀ کوتواه   اصطال ، چرا انسان به

منود   داردا پاس  این است که موجودات بهره نگه نمي

از خیر ذاتوي بیشوتر، ضورورتا  موجووداتي بوا قودرت       

تواننود   بخشي بسیار هستند که توسط آن موي  خودتعی ن

کنند. همبسوتگي بوین اسوتعداد     از ارادۀ خدا سرپیچي 

بخشوي باعوث    بوردن از شور و قودرت خوودتعی ن     رنم

شود حدود و عمق رنوم بشوری را بهتور دریوابیم.      مي

ن در انسوان و  بورد  ترکی  وجود باالترین ظرفیت رنم

وجود بیشترین قدرت سرپیچي از ارادۀ الهوي موجو    

 ,Griffin)شود انسان مایۀ بدبختي خوود  باشود    مي

. ابق دیدگاه گریفین، خداوند این فرایند (108 :1981

علت تمایول   ای که فراتر از فهم ما باشد یا به گونه را به

هووای  ترسوواختن انسووان یووا بعضووي ویژگووي  بووه قوووی

وجود نیاورد، بلکه به این دلیل که  ذاتي، بهآزارگرایانۀ 

راهي جز توقف فرایند تکامل، قبل از پیودایش چنوین   

 ها( وجود نداشت. ای )انسان موجودات پیچیده

 

قدرت تأثیرگذاری خیر و شرر برر موجرودات     4-3

 ديگر

بر ابق قانون متریرهوا، موجووداتي کوه از قابلیوت     

ني از قدرت بیشتری برای تجربۀ ارز  ذاتي و به میزا

بخشي برخوردارند، قدرت زیادی نیوز بورای    خودتعی ن

اور  تأثیر بر دیگر موجودات دارند. درواقع، آنها همان

کنند، دارای ارز  ابزاری  که ارز  ذاتي را تجربه مي

. این مسوئلۀ زمواني   (Griffin, 1981: 109)نیز هستند 

شود که مالحظه کنیم یك فرد ضعیف، تأثیر  آشکار مي

کنود   و فورد قووی، توأثیر قووی را اعموال موي       ضعیف

(Griffin, 2004: 295)هووا،  هووا و پروتووون . الکتوورون

هوا ندارنود؛ بنوابراین، آنهوا      ارز  ذاتي مانند مولکوول 

هوای   دارای ااالعات کافي برای تأثیر بر تقویت سلول

توانوود توسووط  زنووده نیسووتند؛ همچنووین حیوووان نمووي 

ا تقویت شوود  ه ای از اتم ااالعات حاصل از مجموعه

(Griffin, 1981: 109) نحوو زیوادی    هوا بوه   ، اما انسوان

 ای دارند. چنین قدرت تأثیرگزاری



 1399 زمستان و پاییز ،30 شماره دوازدهم، سال (پژوهشي: مقاله نوع) متافیزیك علمي نشریه/ 8
 

 

کند به نسبت افوزایش ارز    متریر چهارم، بیان مي

بخشي، امکان قدرت مخورب   ذاتي و قدرت خودتعی ن

نظر گریفین، توانایي برای ایجواد   یابد. به نیز افزایش مي

م هسوتند. گوریفین اصوول    و تخری ، الزم و ملزوم ه

دهود. او ایون    همبستگي را حتي به خدا هم نسبت مي

کنود؛ خودا در آفورینش     گونوه تبیوین موي    نکته را ایون 

هوای بوا فضویلتي ماننود عیسوي، بوودا، نیووتن،         انسان

ضرورتا  موجوداتي مستعد ایجاد شر ناشي از بردگوي،  

 :Griffin, 2001b)کنود   آلودگي و نوابودی خلوق موي   

موجودی که دارای قدرت ذاتي بیشتر، اعوم  . هر (229

از خیر یا شور اسوت، قودرت ابوزاری و تأثیرگوزاری      

 زیادی نیز دارد.

اصوووول همبسوووتگي ارز  و قووودرت، اصوووولي  

غیرمخلو ، ازلي و ضروری متعلوق بوه هور واقعیتوي     

متقابول بوین بسویاری از      هستند؛ چون هموواره کونش  

ارد، موجودات و رویدادهای ناشي از خداوند وجود د

 ها وجود داشته است.   همیشه اصولي حاکم بر آن کنش

 

 . هدف خدای خیر پويشی و خطر شر5

نگوریم کوه در آن درد و رنوم     وقتي به جهاني موي 

کند که آیوا   وجود دارد، این پرسش به ذهن خطور مي

آفریود، بهتور نبوودا آیوا بوا       اگر خدا این جهان را نمي

هوا بوا شور و    بوودن آن  های واال و همبسته وجود ارز 

رنم، آفرینش جهان ارزشمند استا گریفین با وجوود  

قبوول   اینکه با این مسئله موافق است که دیودگاه قابول  

دربارۀ مسئلۀ شر باید متضمن حفظ خیرخوواهي خودا   

علوت   باشد؛ اما به اعتقاد او وجود شور در جهوان، بوه   

خیرخووواهي خداونوود اسووت. براسوواو  خووداباوری    

هموان خالقیوت الهوي     پویشي، خیرخوواهي خداونود  

است. خالقیت خدا، همواره معطوف به حقیقت، خیر 

نظور گوریفین هموان     و زیبایي است و این خالقیت، به

 :Griffin, 1991)گوسوت   عشق خال  یا عشق پاسو  

. گریفین بر این باور است این واقعیت کوه عشوق   (31

خال  معطوف به حقیقت، زیبایي و خیر است، بیانگر 

سوی  وند همۀ موجودات واقعي را بهاین است که خدا

کند. الزمۀ دسوتیابي   حقیقت، زیبایي و خیر ترغی  مي

به چنین هدفي، قابلیت و ظرفیت حداکرری آنها بورای  

 تجربۀ خیر ذاتي است.

او بر این عقیده است که تحقق ایون هودف الهوي،    

اوور کوه    ضرورتا  یك کار پرمخااره است؛ زیرا همان

تواند بدون افوزایش   یر ذاتي نميقبال  ذکر شد، متریر خ

متریرهای دیگر، ازجملوه شور ذاتوي و توانوایي بورای      

علوت   انجام شر افزایش یابود. بوه اعتقواد گوریفین، بوه     

ضرورت متافیزیکي ناشي از قانون متریرها، خیر بدون 

شود و الزموۀ آن ایون اسوت کوه      خطر شر محقق نمي

ن تواند بهترین جهان ممکن را بودو  حتي خدا هم نمي

خطر ناشي از تباهي جهان به بدترین وضعیت ممکون  

. هر موقعیتي دربردارندۀ (Griffin, 1991: 31)بیافریند 

بزرهایي برای خیر و شور اسوت. خداونود در توال      

برای تطمیع و تحریض موجوودات، درجهوت تحقوق    

ترین خیری است کوه در ایون موقعیوت خواخ      بزرگ

شوان،   رتعلت اعمال قد ممکن است؛ اما موجودات به

ممکن است به یك امکوان، فعلیوت و تحقوق کمتوری     

 ببخشند.  

 

 دو معیار برای خیر و شر ذاتی 5-1

اوور کوه گفتوه شود، خیرخوواهي خداونوود       هموان 

مستلزم وجود شر در جهان است. گریفین بورای فهوم   

پوردازد. او بور ایون     این نکته به بررسي ماهیت شر مي

دو معیوار خیور   عقیده است که دو معیار شر متناظر بوا  

شوود کوه از    وجود دارد. وجود این دو معیار باعث مي

لحاظ متافیزیکي، امکان شر، برای دسوتیابي بوه هودف    

 اساسي و ذاتي خداوند ضروری باشد.
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بودن تجربه، منوط به زیبوایي   عقیدۀ گریفین، خیر به

چیزی است که او آن  آن است؛ اما منظور از زیبایي آن

تجربه تا حدی که هم »نامد؛  را هماهنگي و هیجان مي

هماهنگ و هم مهیم باشد، خیر است؛ اما این دو امور،  

 :Griffin, 1991)« با هم ناسازگار و در تونش هسوتند  

شوود کوه سوعي     . این مسوئله زمواني آشوکار موي    (30

درجهت دستیابي به هیجان ممکن است همواهنگي را  

به خطر اندازد و برعکس. گریفین بر این عقیده اسوت  

افزایش هیجان، مستلزم افوزایش پیچیودگي اسوت    »که 

که ممکن است جزئیات متنوع و متکرری را در مقابول  

هم قرار دهد. ایجاد جزئیات بیشتر در تجربوه، ممکون   

دسوت آموده اسوت،     ای را که از قبل به است هماهنگي

به خطر اندازد؛ اما اگر هماهنگي حاصول شوود، یوك    

 :Griffin, 2004)« هماهنگي بسیار پیچیده خواهد بود

؛ بوورای مرووال، برخووي از افووراد، در مراحلووي از   (282

زندگي، با جدیت از پزیرفتن افکار جدیود خوودداری   

کنند. آنها از ناهمواهنگي بوین ایون افکوار و افکوار       مي

گزاری کرده بودند؛ اموا   دیگری واهمه دارند که ارز 

ما معتقدیم که تداوم یوادگیری خیور اسوت. یوادگیری     

کان تجارب مهیم را که برای یك همواهنگي  مداوم، ام

کنود   اور زیادی فراهم موي  بسیار پیچیده الزم است، به

(Griffin, 2004: 282)   خداباوران پویشي، شور ذاتوي .

داننود. گوریفین    را عبارت از ناهماهنگي و ابتوزال موي  

رنم جسسمي و رواني مانند بیماری، غم و هوراو را  

دادن  دسوت  نود و از ک شر ناشي از ناهماهنگي تلقي موي 

نظر  او، ابتوزال   تجربۀ برتر، شر ناشي از ابتزال است. به

تر از آن چیوزی   افتاده پا ای است که پیش هرگونه تجربه

توانود   است که باید باشد و در مقایسه با آنچه که موي 

. این دو معیار، (Griffin, 2004: 309)باشد، شر است 

متناظر بوا دو معیوار خیور ذاتوي هسوتند. ناهمواهنگي       

مخالف و نقیض هماهنگي است. گریفین معتقد است 

دهد که دو یوا چنود عامول     این نوع شر، زماني ر  مي

یك تجربه با هم ناسازگار و مرایر باشند تا جایي کوه  

وجود  احساو ناشي از تخری  و ویرانگری متقابل به

رسد که شور   . به نظر مي(Griffin, 2004: 282)آید  مي

ای  ناشي از ناهماهنگي، شر نفسي، مطلق و غیرمقایسوه 

است. شر ناشي از ابتوزال کوه مخوالف و نقویض شور      

ناشي از هیجان است، گریفین آن را عبارت از ماللوت  

دانود. درواقوع، بورخالف     و نبودن  شوور و شوو  موي   

اسووت  ای ناهموواهنگي، ابتووزال، شوور نسووبي و مقایسووه

(Griffin, 2004: 284). 

بوریم؛   درواقع، ما در زندگي از دو چیوز رنوم موي   

ناهموواهنگي و ابتوووزال. وقتووي واقعیوووت بووورخالف   

بریم، ماننود   های ماست، از ناهماهنگي رنم مي خواسته

شناسوي نشوان    دهود. تحلیول روان   وقتي زلزله ر  موي 

های  ها با خواسته دهد شر یعني ناسازگاری واقعیت مي

های ما، ولوي   ؛ اما وقتي که اوضاع موافق خواستهانسان

همواره ثابت و پایدار باشد، جهان برای انسوان مبتوزل   

شووود؛ مووا اووراوت و تووازگي را   پاافتوواده مووي و پوویش

خواهیم همواره بر وضع فعلي بواقي   خواهیم و نمي مي

بمووانیم. هرچنوود ادعووای گووریفین در ایوون مرحلووه از  

رسد منظوور او از   مياستدالل مبهم است؛ ولي به نظر 

ناسازگاری بین هماهنگي و هیجان این است کوه اگور   

هوای   سو جهان هسوتي را مطوابق خواسوته    خدا از یك

شود و ازسوی  انسان نگه دارد، انسان دچار ماللت مي

دیگر، اگر خدا بخواهد جهان توازه و بودیع شوود کوه     

وجوود   هدف خدا همین است، ضورورتا  شوروری بوه   

هوای انسوان ناسوازگار     ها و آرمان ستهآید که با خوا مي

شدن اوضواع   است و این شرور پیامد ابیعي گوناگون

 جهان است.  

گریفین معتقد است که شر ناشي از ناهمواهنگي و  

آید که موجودات واقعي، بوا   وجود مي ابتزال، زماني به

هدف الهي که درجهوت همواهنگي و هیجوان اسوت،     

همووواره  کوه خالقیووت الهوي   مخالفوت کننود. درحووالي  
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سمت خیر گرایش دارد؛ اما قدرت خوال  ذاتوي در    به

شوود کوه هودف آنهوا      موجودات متنواهي باعوث موي   

ای از  ضوورورتا  خیوور نباشوود. چووون مووا انگیووزه و رانووه

گیوری خالقیوت او    کنویم، جهوت   خداوند دریافت موي 

سمت حقیقت، زیبایي و خیر است؛ اموا موجوودات    به

توانند بوا   یا ميمتناهي براساو  قدرت خال  خودشان 

شده توسط خالقیت الهي سوازگار   گیری هدایت جهت

هوا علیوه    شوند یا از آن خوودداری کننود و جانبوداری   

شود انواع خشوونت و درد و رنوم    خداوند، باعث مي

ایجاد شوود. گوریفین قائول اسوت کوه در بسویاری از       

کارگیری خالقیت بورای اقتودا بوه     موارد، ما به جای به

خال  الهي، آن را درجهت مخوالف   گویانۀ عشق پاس 

بوریم   کوار موي   اعتنوایي بوه   و برای افزایش نفرت و بوي 

(Griffin, 1991: 32). 

 

 ضرورت امکان شر 5-1-1

چگونه خیرخوواهي خودا مسوتلزم امکوان شور در      

جهان استا براساو  خداباوری پویشي گریفین، هور  

آنچه با قدرت ترغیبي خداوند که ازاریق خالقیت او 

هودفي کوه در قالو      -گیرد و با هدف الهوي  ميانجام 

مقابلوه و   -گویانۀ خداونود متجلوي اسوت    عشق پاس 

مخالفت کند، شر ناشي از ناهماهنگي است؛ زیرا مانع 

اهداف اصلي خداوند در ترغی  جهوان و موجوودات   

نووعي   شوند و به های واال مي منظور تجربۀ ارز  آن به

بتوه ایون امور،    کننود کوه ال   با خواستۀ خدا مخالفت مي

علت قدرت خال  موجودات در جهان ذاتي اسوت.   به

شوود کوه چورا     در این صورت، این پرسش مطر  مي

خداوند موجودات واقعي را آفریده است کوه مسوتعد   

درد و رنووم هسووتندا پاسوو  گووریفین ایوون اسووت کووه 

بر شر ناشي از ناهماهنگي، شر ناشوي از ابتوزال    عالوه

ي خداونود مسوتلزم ایون    نیز وجود دارد که خیر اخالق

 :Griffin, 2004)است کوه از آن نیوز اجتنواب شوود     

285). 

دربارۀ این مسئله، الهیدانان پویشي معتقدنود خودا   

خواستار جلووگیری از شور و درتوال  بورای انجوام      

چنین عملي اسوت، اموا او بنوابر هودف الووهي خوود       

خواهد از شر ناشي از ابتزال نیوز جلووگیری کنود.     مي

ایون امور، او شوروع بوه هودف خالقوش        برای تحقق

رغم اینکه با شور و درد و   کند و موجودات را علي مي

رو هسووتند، درجهووت برخووورداری از    رنووم روبووه 

کنود؛ در غیور    های ذاتي برتر و مهی م ترغی  مي ارز 

آید. تا جوایي   این صورت، شر ناشي از ابتزال پیش مي

میوع  ترغی  و تط که گریفین بر این باور است که عدم

 :Griffin, 2004)کنندۀ وجود شر اسوت   خدا، تضمین

. بدین معنا کوه جهوان در یوك حالوت راکود و      (309

توان گفوت   ماند. مي عاری از بداعت و تازگي باقي مي

خدای پویشي بورای اجتنواب از تحقوق شور ناشوي از      

پزیرد. حاال  ابتزال، خطر شر ناشي از ناهماهنگي را مي

آیوا خودا در قبوال شور     شود که  این پرسش مطر  مي

علوت هودف    ناشي از ناهماهنگي مسئول است کوه بوه  

وجوود آموده اسوت.     الوهي خداونود و ترغیو  او بوه   

سووی   کند چون خداوند جهان را بوه  گریفین اذعان مي

کند که در آن، احساسوات   اوضاع و احوالي ترغی  مي

 :Griffin, 2004)ناهماهنگ وجود دارد، مسئول است 

300). 

آید این است که آیوا   در اینجا پیش ميپرسشي که 

خاار شر ناشي از ناهماهنگي مقصر اسوت. بوه    خدا به

رسد پاس  گریفین منفي اسوت؛ زیورا او بایود     نظر مي

خاار اجتناب از ابتزال بورای موجوودات متنواهي و     به

دستیابي به برترین هیجان ممکن برای آنها، خطر شور  

، به ایون دلیول   ناشي از ناهماهنگي را بپزیرد. همچنین

نیووز مقصوور نیسووت کووه همووۀ موجووودات از قوودرت  

 بخشي و قدرت تأثیر بر دیگران برخوردارند. خودتعی ن
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 نقد ديدگاه گريفین

 . ارزيابی آموزة خلق از آشوب1

کنود؛ زیورا    الهیات پویشي خلق از عدم را انکار مي

بیانگر آن است که قدرت در انحصار خداوند اسوت و  

و علت سوازندۀ جهوان اسوت. اگور      تنهایي، عامل او به

گونه ضورورت   جهان از نیستي آفریده شده است، هیچ

متافیزیکي متعلق به جهان وجود ندارد. گریفین معتقد 

آفریند کوه   بود که خداوند جهان را از آشوب اولیه مي

دارای قوودرت ذاتووي اسووت. خداونوود بووا قلمرویووي از 

و  کنود  نیواز از تبیوین عمول موي     موجودات متناهي  بي

 اصول متافیزیکي غیرمخلوقي بر آنها حاکم است.

این دیودگاه، مسوتلزم محودودیت قودرت خودا و      

نوعي حاکي از برابری قدرت خدا بوا موادۀ اولیوه و     به

موجودات ازلي است. گریفین بور ایون بواور بوود کوه      

نیواز از تبیوین    وجود موجودات متناهي همانند خدا بي

تند. کیوث  است و از لحاظ متوافیزیکي ضوروری هسو   

نیواز از تبیوین    معتقد است صرفا  یك موجود بي 1وارد

پزیر است؛ زیرا اگر بیشتر از یك موجود باشود،   امکان

 :Ward, 1981)آنها برای تببین به همدیگر نیاز دارند 

. اگوور چیووزی از نظوور منطقووي ضووروری باشوود، (9-14

کردن آنچه کوه از   نیاز تلقي نیاز از تبیین است؛ اما بي بي

لحاظ متافیزیکي ضوروری اسوت، قابول فهوم نیسوت.      

وارد، ادعای کساني را کوه مواده و قووانین ابیعوت را     

پزیرد؛ زیرا فورد ممکون اسوت     دانند، نمي ضروری مي

قوانین مختلفي دربارۀ ابیعت را بپزیرد که بوا قووانین   

 .(Ward, 2008: 54)موردنظر دیگری متفاوت باشد 

ین، همبستگي مربتي بوین عقیوده بوه    عقیدۀ گریف به

خلق از آشوب و اصول متافیزیکي ذاتوي وجوود دارد؛   

اما این همبستگي بوین عقیوده بوه آفورینش از عودم و      

اصول متافیزیکي وجود ندارد؛ زیرا اصوول متوافیزیکي   

                                                           
1. Keith Ward  

فقط رو  توأثیر متقابول موجوودات واقعوي را نشوان      

 :Griffin, 2004)انود   دهد که همواره وجود داشته مي

. خداباوری سنتي، ضرورت موجووداتي ازلوي را   (297

تنهایي جهوان را از عودم خلوق     کند و خدا به انکار مي

گفوتن از اصوول    کرده است؛ در ایون صوورت، سوخن   

واسوطۀ ایون    معناسوت و ایون اصوول بوه     متافیزیکي بي

. اما (Griffin, 2004: 297)آیند  وجود مي موجودات به

ي وابسووته بووه ممکوون اسووت بعضووي اصووول متووافیزیک

خداوند وجود داشته باشد؛ مرال  در جهاني که خدا بوه  

اور که صفات علم مطلوق و   تنهایي وجود دارد، همان

خیرخووواهي وجووود دارد کووه از لحوواظ متووافیزیکي    

ضروری هستند، قوانین متوافیزیکي حواکم بور وجوود     

خوودا نیووز وجووود دارد. مسوولما  در چنووین جهوواني،    

موجوودات واقعوي ازلوي    های متقابل بین خدا و  کنش

دیگر، وجود ندارد؛ اما اصوول متوافیزیکي مربووط بوه     

کنش متقابول خودا بوا موجوودات دیگوری کوه خلوق        

 پزیر است. کند، امکان مي

گریفین معتقد است اعتقواد بوه آفورینش از عودم،     

تنهوایي منشوأ هور چیوزی      مستلزم این است که خدا به

آفورینش  شود گفت که آیا عقیده به  باشد. در پاس  مي

تنهوایي علوت    از نیستي، بدون اعتقاد به اینکه خودا بوه  

باشد، ممکن نیستا ممکن است خدا بوا موجوودات   

دیگر، جهان را از عدم خلق کرده باشند؛ بورای مروال،   

شوود نیسوت،    گناهي که فورد مرتکو  موي     خدا علت

تواند بدون اذن خودا مرتکو  آن    اگرچه او )فرد( نمي

درواقع، اعتقاد به آفرینش  .(Davis, 2001: 135)شود 

جهان از نیستي موجه است، بدون باور به اینکوه خودا   

رسد  تنهایي منبع یا علت هر چیزی است. به نظر مي به

گریفین صرفا  ادعای این آموزه را دارد و استداللي بور  

اینکه جهان از آشوب خلق شده اسوت، اقاموه نکورده    

متوسول  است و صرفا  برای توجیه شر به ایون نظریوه   

 شود. مي
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 . نقد خالقیت و قدرت ترغیبی خداوند 2

گریفین معتقد است هموۀ موجوودات از قودرت و    

توانود آنهوا را    خالقیت ذاتي برخوردارند و خودا نموي  

کنود. او بور    مجبور کند، بلکه صرفا  آنها را ترغی  موي 

این باور است که برای حل مسوئلۀ شور، بایود تصوور     

اصال  کورد و اینکوه    خود را از قدرت مطلق خداوند

تواننود در   هستند که موي   همۀ موجودات دارای قدرتي

برابر ارادۀ الهي مقاومت کنند. بر ابق الهیوات پویشوي   

گریفین، خدا کنترل کاملي بر جهان هستي ندارد؛ مرال  

خواهود؛ اموا    خدا، بیمواری، مورگ و تخریو  را نموي    

 بردن آنها ندارد. قدرتي برای از بین

از منتقدان گریفین، معتقود اسوت از   یکي  1زونتاگ

خدایي با مسئولیت و قدرت محدود انتظار انجام چوه  

توان انتظوارات موا را    توان داشت. چگونه مي کاری مي

با قدرت چنین خدایي سازگار کرد. مسولما  بوا سول     

مسئولیت مستقیم از خدا در قبال شور، فقوط بوه ایون     

بور شور،   نداشوتن   علت کنتورل  رسیم که او به نتیجه مي

کنود،   قادر به غلبه بر آن نیست. آنچه خدا خلوق نموي  

 ,Sontag)تواند کنترل کاملي بر آن داشوته باشود    نمي

1981: 124). 

از آنجوووا کوووه الهیوووات پویشوووي بووور قووودرت   

کند، بوه   بخشي و تأثیرگزاری انسان تأکید مي خودتعی ن

محوری  بیني حاصل از انسان رسد نوعي خو  نظر مي

ه اینکه دیدگاهي برای حل مسوئلۀ شور   دهد، ن ارائه مي

باشد. اگر شر را انسان از بین ببرد و ما بوه توانوایي او   

بین باشیم، خدایي بوا   برای ایجاد جهان جدیدی خو 

کنود و مداخلوۀ    قدرت محدود و خیرخواه کفایت موي 

خدا درجهت تعیین مسیر جهان ضورورتي نودارد؛ اموا    

کوردن شور    کون  ریشههای انسان برای مهار یا  اگر ار 

کافي نباشد و شر حاکم بر ساختار واقعوي ابیعوت و   

                                                           
1 .Sontag  

ابیعت انساني باشد، خدایي با قدرت کافي برای مهار 

رسود   ابیعت و ترییر اساسي آن الزم است. به نظر مي

خدایي که دارای قدرت انگیزاننده است، کافي نباشود  

(Sontag, 1981: 125)   شوود گفوت بایود     . حتوي موي

بوین بوود؛ زیورا آنهوا      ها خوو   فت انساندربارۀ پیشر

 ,Sontag)دهنود   نحو  مؤثرتری این کار را انجام موي  به

توانوود از شوور   . خوودای گووریفین نمووي (125 :1981

یوافتن   جلوگیری کند، او حتي بورای اصوال  و بهبوود   

شوود کوه قودرت     هوا متوسول موي    موجودات به انسان

 تأثیرگزاری زیادی دارند.

کوردن قودرت    ا محودود گریفین، مسوئلۀ شور را بو   

خداوند حل کرده است. خدای او، براساو قدرتي که 

از لحاظ متافیزیکي محدود است، بهترین کوار ممکون   

دهد؛ اما اگر فردی با توجه به این نکته، به  را انجام مي

رسود بهتورین    بررسي شرور جهان بپردازد، به نظر موي 

ای کوه گوریفین و    کار خدا، هرگز کافي نیست. مسوئله 

شوند، این است که آنهوا را   رو مي ای او با آن روبهخد

سرکشي و تمرد انسان با هم پیوند زده است. گورایش  

بسیار زیاد انسان به شر که در درون او نهفته اسوت و  

شود، ضعف خدای گریفین را  باعث تخری  جهان مي

دهد؛ همچنین، تاری  پیشرفت اخالقي اندکي  نشان مي

خداوند را آشوکار سواخته    های ترغیبي ناشي از قدرت

 .(Roth, 2001: 121)است 

دیدگاه گریفین به این امر اشاره دارد کوه خداونود   

برای جلوگیری از وقوع شرور ترسناك جهان، بهترین 

توانود بوا    دهد، ایون اسوت کوه موي     کاری که انجام مي

قدرت ترغیبي خود باعث ایجاد یك پیامد متفاوت در 

أثربرانگیز اسوت،  هستي شود. چنین خدای ضوعیفي تو  

کننوده دارد.   نظر از اینکوه چقودر قودرت ترغیو      قطع

دهد قدرت ترغیبي خداوند برای ایجاد  تاری  نشان مي

پیاموودهای متفوواوت بسوویار ناکووافي اسووت؛ همچنووین، 

ارف معتقد است که خدا ما را با درك  گریفین از یك
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توورین خیووری کووه ممکوون اسووت در  و تحقووق بووزرگ

اشوته باشود، تطمیوع و    هوای خواخ وجوود د    موقعیت

کند؛ اما ازارف دیگر، خداوند تحت مهار  تحریض مي

ضرورت است. پرسوش ایون اسوت چگونوه خداونود      

زنجیور   و که با غل دهد؛ درحالي بهترین کار را انجام مي

 ,Roth)ضرورت، مجبور به انجام این کار شده است 

2001: 128) . 

سوت  باره بر گریفین وارد ا انتقاد دیگری که در این

اعتقاد دارد؛ یعني اینکه  1این است که او به دورجنباني

توانند اجسام را از فاصلۀ دور بوه حرکوت    ها مي انسان

. اگوور (See: Griffin, 2000: 224-227)درآورنوود 

دادن از راه  توانند اجسوام را بورای حرکوت    ها مي انسان

دور ترغی  کنند، خدا نیز باید قادر باشد ایون کوار را   

که اغل  اوقات بسیار مفید خواهد بود. بوه   انجام دهد

ها با استفاده از قدرت ترغیبي خود  رسد، انسان نظر مي

دهنوود کووه خوودا از عهوودۀ آن  کارهووایي را انجووام مووي

تورین   آید. این بودان معناسوت کوه خودا بوزرگ      برنمي

تصور را نودارد. گوریفین در پاسو  اظهوار      قدرت قابل

ن انسان ازاریوق  داد دارد ارز عمل خداوند، نجات مي

 :Griffin, 1981)هایشان است، نه بدون آنهوا   فعالیت

. عمل خداونود نوه در سویل و زلزلوه، بلکوه در      (132

تواناساختن افراد برای نجات مردم از سیل و بازسازی 

کنود.   شدۀ ناشي از زلزله تجسم پیدا مي منااق تخری 

خداوند مانند آتش، انرژی نهفته را در هور یوك از موا    

. البتووه بحووث در (Griffin, 1996: 91)کنوود  مووي آزاد

هوا ایون    بر مقایسۀ قدرت خودا بوا انسوان    اینجا، عالوه

نحو  مؤثری سوایر موجوودات    است که چرا خداوند به

کند و آیا تفواوتي بوین قودرت خودا و      را ترغی  نمي

 ها وجود دارد. انسان

 

                                                           
1. telekinesis 

 . نقد همبستگی ارزش و قدرت3

متافیزیکي در ماهیت و گریفین مدعي است اصول 

ذات موجودات وجود دارد که آن را قانون متریرهوای  

( توانوایي  1نود از  ا نامود و عبوارت   قدرت و ارز  مي

( توانوایي بورای تجربوۀ شور     2برای تجربۀ خیر ذاتي؛ 

( قوودرت 4بخشووي و  ( قوودرت خووودتعی ن 3ذاتووي؛ 

تأثیرگزاری بر تجارب موجودات دیگر. اگر هور یوك   

افزایش یابد، متریرهای دیگور ضورورتا    از این متریرها 

 .(Griffin, 2001b: 225)یابند  به تناس  افزایش مي

جان راث بر این باور است که گریفین این قضویۀ  

مشکل را ساده انگاشته اسوت. آیوا دیودگاه او دربوارۀ     

ای ضروری است یا ممکنا در صورت  متریرها، قضیه

نخست، چه شواهدی ادعای گوریفین را بورای چنوین    

 . (Roth, 2001: 126)کندا  ضرورتي تأیید مي

نظر  راث، رجووع بوه حقوایق تجربوي، موجو        به

شود، زیرا این حقایق ممکن هستند؛ بوه   ضرورت نمي

این صورت که رجووع بوه آنهوا، مروال نقضوي بورای       

هووای  م کوورده اسووت و تعموویمدیوودگاه گووریفین فووراه

دهد؛ برای مروال، از   ای را نشان مي متافیزیکي نسنجیده

زمان کشف واکسن فلم اافوال، اسوتعداد فورد بورای     

کشیدن از این بیماری عموال  از بوین رفتوه اسوت؛      رنم

برانگیوز اسوت کوه     تنها این مسوئله پرسوش   بنابراین، نه

م منودی از ارز  مربوت مسوتلز    توانایي او بورای بهوره  

کشیدن است، کامال  واضح است کوه   توانایي برای رنم

شوود،   اثور موي   مصونیت فرد در مقابل آن بیمواری بوي  

بووراین،  کشوویدن دارد. عووالوه وقتووي کووه اسووتعداد رنووم

شدن توانوایي فورد بورای لوزت از      نظر از مختل صرف

کشویدن از   ارز  مربت، کاهش قابلیوت او بورای رنوم   

برای تجربۀ خیر افزایش بیماری، درواقع توانایي او را 

واقع، چه ضرورتي بورای رنوم از بیمواری     دهد. در مي

. (Roth, 2001: 126)منظور تجربۀ خیر وجود دارد،  به
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رسد گریفین دربارۀ اینکه قابلیت بورای   البته به نظر مي

ند، نوعي حکوم کلوي   ا تجربۀ لزت و رنم با هم متالزم

نظور   بیان کرده و نابودی نوعي بیمواری خواخ را در  

 ها متکرر هستند. ها و رنم نداشته است، زیرا لزت

 

 . خیرخواهی خدای پويشی گريفین4

خررا ر خیررر   فررداکردن خیررر اخالقرری برره   4-1

 شناختی زيبايی

بعضي از منتقدان بر این باورند که دغدغوۀ اصولي   

جوای درد و رنوم، زیبوایي اسوت.      خدای پویشوي، بوه  

ناشوي   خاار تجربۀ هیجان، خطر شر خدای گریفین به

پووزیرد؛ بنووابراین، هوودف خوودا   از ناهموواهنگي را مووي

شناختي  درجهت خیر اخالقي نیست، بلکه خیر زیبایي

معتقد است که خودای پویشوي در    1است. استیون الي

رنم، مشکالت ما، دغدغه موضوعي بجز لزت و حوظ  

شناسي ندارد. در این صورت بایود گفوت خودا     زیبایي

بلکووه خواسووتار  عموودتا  خیوور و خواسووتار آن نیسووت،

و پیتور   2. ادوارد مودن (Ely, 1942: 52)زیبایي اسوت  

بور ایون باورنود کوه خودای گوریفین، خواسوتار         3هر

پرداختن هر هزینه و بهایي برای شر اخالقي و ابیعي 

شناسي اسوت و چنوین    برای دستیابي به ارز  زیبایي

خوودایي از لحوواظ اخالقووي غیرقابوول تحموول اسووت   

(Madden and Harre, 1968: 123)  یعني حتي اگور .

این هدف خداوند، شرور زیادی را در جهان به همراه 

هوا را   بیاورد، باز هم شایستگي دستیابي به ایون ارز  

دارد. درواقع، او احساسوات انسواني را بورای اهوداف     

شناسي فودا کورده اسوت و ایون اهوداف را بور        زیبایي

دهود کوه بشور     شرور اخالقوي و ابیعوي تورجیح موي    

 شود. متحمل مي

                                                           
1 .Stephen Ely  

2 .Edward Madden  

3 .Peter Here  

وفور شر ناشری از قردرت ترغیبری خردا در      4-2

 جهان با وجود قدرت محدود او

آیا خدا با وجود قدرت محدود ، باید خطر شور  

ناشووي از ناهموواهنگي را بوورای موجووودات ازاریووق   

های برتور بپوزیردا خودای     سمت ارز  ترغی  آنها به

پویشي، قدرت الزم برای تضمین خیر یا جلوگیری از 

هوایي کوه    . با وجود این، همۀ درد و رنوم شر را ندارد

آید، ناشي از ترغی  اوست. آیا ایون بودان    وجود مي به

معنا نیست که خودا در ترغیو  جهوان، بویش از حود      

آمودن نظوم    وجود خطر کرده استا آیا خدا نباید از به

از آشوب یا حداقل از اشکال برتری از نظم خودداری 

یافتند  تحقق نميکرد؛ به اوری که اقسام عظیم شر  مي

هوای زیواد    و مانع جهان از ارتکاب و تجربۀ پیامد رنم

شدا به عبوارت دیگور، از آنجوا کوه خودا قودرت        مي

تواند از وقووع شور جلووگیری     مهارکننده ندارد و نمي

کند، آیا خودداری از آفرینش جهاني که در آن شورور  

زیادی وجود دارد، بهتر نبودا این پرسش، مستقیم موا  

توانود   کند که آیا خدا موي  ین مسئله رهنمون ميرا به ا

بدون اینکه از لحاظ اخالقي مقصور باشود، مسوئول و    

های جهان شناخته شودا خدا بوه یوك    پاسخگوی رنم

های جهان اسوت. اگور او    معنا مسئول تمام درد و رنم

از ایجاد بداعت و تازگي قبل از پیدایش حیات دسوت  

نبود. اگور او بوه    گونه رنجي کشیده بود، در جهان هیچ

وضعیت آفورینش خاتموه داده بوود، قبول از پیودایش      

موجوداتي که دارای دسوتگاه عصوبي هسوتند، شودت     

درد و رنووم در جهووان پووایین بووود و اگوور خداونوود از 

هوا دسوت    تحریك و تهییم رشد توانایي ذهني انسوان 

کشیده بوود، تورو در ایون جهوان وجوود نداشوت و       

تورین اقسوام شور     اكها علت و قربواني وحشوتن   انسان

 شدند.   نمي
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آید گریفین بر این بواور بوود    از آنچه گزشت برمي

شود ایجاد جهان  که سه ضرورت متافیزیکي باعث مي

عاری از شر برای خداوند غیرممکن باشد؛ اینکه هموۀ  

موجودات دارای قدرت ذاتي هستند که مسوتلزم ایون   

ده باشد، نوه اجبوارگر.   کنن است قدرت خداوند ترغی 

بووین قوودرت و ارز  در موجووودات دارای تجربووه،   

کوه همووۀ   نحووی  همبسوتگي و توالزم وجوود دارد، بوه    

موجودات، به تناس  دارای قودرت و تجربوۀ خیور و    

شر ذاتي و ابزاری هستند و ماهیت متافیزیکي خودای  

هوای ممکون    خیر، جهوان را درجهوت برتورین ارز    

آن، امکوان شور ضوروری     کند که در نتیجۀ ترغی  مي

است. اموا دیودگاه گوریفین نقدپوزیر اسوت. بوه نظور        

رسوود انتقووادات علیووه دیوودگاه او مبنووایي و بنووایي  مووي

هستند. بعضي از منتقدان، مبنای او را در حول مسوئلۀ   

پزیرند و بور ایون باورنود کوه خداونود دارای       شر نمي

 -اعم از اینکه آن را اعمال کند یا نکنود  -قدرت مطلق

بعضي از انتقادات بنایي هستند؛ یعني با پزیر   است.

دیدگاه گریفین، نقد همچنان وارد اسوت. بوا پوزیر     

کنندۀ خدای پویشي، چرا او نباید قوادر   قدرت تحریك

به ترغی  موؤثرتر باشود و چوه تموایزی بوین توال        

 ها وجود داردا خداوند و ا عمال قدرت او با انسان

یووت الهووي در خووداباوری پویشووي گووریفین، خالق

تواند به موا تضومین بدهود کوه هودف او محقوق        نمي

خواهد شد. هیچ ضمانتي وجوود نودارد کوه سورانجام     

های برتور نائول شوود. موجوودات در      جهان به ارز 

عبوارت   کنند. بوه  پنجه نرم مي و جهان مدام با شر دست

ا  را در نظور   دیگر، خودای گوریفین، هودف الووهي    

بورای تضومین ایون     گیرد، در حالي که قدرت الزم مي

 هدف را ندارد.

براین، در چهوارچوب متوافیزیکي گوریفین،     عالوه

همبستگي متریرهای ارز  و قدرت، بر خداونود نیوز   

قابول ااوال  اسوت؛ اموا ایون امور، بوا خیرخووواهي و        

خالقیت خدا مبني بور اینکوه موجوودات را درجهوت     

انگیوزد )و گوریفین بور آن     های برتر برمي تجربۀ ارز 

ورزد( منافوات دارد. خودای پویشوي، دارای     يتأکید م

بخشي  تعی ن توانایي خیر ذاتي، خیر مؤثر و قدرت خود

است، اما توانایي او برای شر ذاتي و ابزاری او چگونه 

استا آیا او دارای چنین قابلیت هایي استا گریفین 

سوی حقیقت، خیر  معتقد بود خالقیت الهي همواره به

اور ابیعي و  براین، خدا بهو زیبایي معطوف است؛ بنا

رسود   سوی خیر گرایش دارد. به نظر موي  متافیزیکي به

ااال  بر خداوند  دهد دو متریر قابل این نکته نشان مي

 نیستند.

تنهوا قودرت مطلوق،     به هر حال، خدای پویشي، نه

قوودرت نوواقص را هووم نوودارد. یکووي از حاجووات مووا  

 کردن شرور است، ولي خدا قدرت رفوع آن را  برارف

ندارد. او همانند انسان، توانایي رفع بیماری را ندارد و 

تالشش در حد آنهاست. در حالي که خدا باید میزاني 

از قدرت را داشته باشود کوه بتوانود شورور را از بوین      

ببرد. گریفین برای توجیه شر، قودرت مطلوق خودا را    

کوورد و بوور صووفت خیرخووواهي او تأکیوود   انکووار مووي

ت است. اما صرف تأکید بور  ورزید که همان خالقی مي

خالقیت خدا و ترغیو  موجوودات ازسووی او، روان    

کنود. او صورفا  سوه     هوای رنجوور را قوانع نموي     انسان

ضرورت متافیزیکي را مطور  کورد، اموا دلیلوي بورای      

اثبات آنها ندارد؛ مرال  انسان چگونه بفهمود موجوودی   

کنندۀ خوود هودف اولیوه را بوه او      که با قدرت ترغی 

عوالوه، تموایز بوین جبور و      دهد، خداست. به ينشان م

پزیر نیست؛ زیورا اجبوار صورفا      آساني امکان ترغی  به

نحو  رواني مجبوور   ما را به فیزیکي نیست و شاید خدا

 کند.  
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