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 اشاره
شک مسئله شر یکی از مباحثِ ذهن سوزی است که علیرغم قدمتش هیچگاه گرد کهنگی بر بی

را به خود  -اعم از عامی یا خاص–اش ننشسته و در هر زمان و مکانی خاطر انسانها رخساره

در فلسفۀ اسالمی تقریبا تمام دارد. حلهایی واداشته و میمشغول داشته و آنها را به فکر ارائۀ راه

 همین نیز غرب فلسفه در. گویند پاسخ مسئله این به. اندفیلسوفان  این فرهنگ غنی کوشیده

 متوسل -شر ای¬قرینه مسئلۀ و شر منطقی مسئلۀ– شرور به گروهی و بوده برقرار منوال

 در و اند¬الحادبرگزیده راه و نمایند تضعیف و نقد را خداباوری موضع رهگذر این از تا شوند¬می

 و ها¬دفاعیه ارائۀ– خاص ترفندهایی به توسل با میکوشند خداباور ورانِ ¬اندیشه سو دیگر

 ادعا شر منطقی مسئلۀ در. نمایند دفاع خویش موضع از و گفته پاسخ شر دشوارۀ به -ها¬دادباوری

 ادعا ای،¬قرینه مسئله در و است ناسازگار خدا وجود با منطقی لحاظ به شرور، وجود شود¬می

 موضع، دو هر االمر آخر. باشد معقول تواند¬نمی خداباوری شرور، وجود فرضِ با که شود¬می

 محض خیر و مطلق عالم مطلق، قادر که خدایی به اعتقاد در خداباوران که شود¬می این به منتج

 به توجهات نمودن معطوف طریق از تا کوشیده حاضر نوشتار. نیستند موجه عقلی لحاظ به است،

 به را آنها جوابیۀ از ای¬گوشه اسالم، و مسیحیت یهودیت، یعنی غربی عمدۀ دین سه دینی متون

 دادباوری" آن به که الهی عدل نظریۀ از خاصی نوع به توسل با مولف. نماید معرفی خوانندگان

 تعریف مطلب ایضاح جهت. گوید جواب شر مسئلۀ به است درصدد نهاده، نام "آزمون  بر مبتنی

 که دهند نشان کوشند¬می "ها¬دفاعیه". دهیم¬می دست به دادباوری، و دفاعیه از موجزی

 و زده آنها سینۀ بر رد دست رهگذر¬این از و بوده مخدوش  ملحدان سوی از شده ارائه براهین

 بر مبتنی دفاعیۀ" معاصر زمان در ها¬دفاعیه بهترین از یک. نشانند¬می کرسی بر خود سخن

 قائالنی نیز اسالمی فلسفه در– قدیمی فیلسوفان نظرات به آن اساس و اس   گرچه که است "اختیار

. نمود ارائه مدو ن بصورتی را آن پلنتینگا آلوین ولی گردد¬بازمی -اند¬داشته وجود دیدگاه این به

. نمایند توجیه را شرور وجود و تجویز علت کوشند¬می( الهی عدل های¬نظریه) "¬دادباوری"

 تقریرها با که هستند گذشته در شده طرح دادباوریهای از مُتخَذ خود، نیز ها¬دادباوری جدیدترین

 "برتر خیرهای بر مبتنی دادباوری" به توان¬می جمله آن از که اند¬شده ارائه نوتر رهیافتهایی و

 قرار آن کانون در نیز را "اختیار بر مبتنی دفاعیۀ" و شده ارائه برن¬سوئین ریچارد سوی از که

 .  نمود اشاره است، داده
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 2قرجالو)محمودي نسب(داود ، 1 حسن شيخياني

 .مربی دانشگاه پیام نور بوشهر 1
 .کارشناس ارشد فلسفه دانشگاه زنجان 2

شر طبيعي به منزلة آزموني براي سنجش ايمان در 

 اديان ابراهيمي
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 چکيده

 

 "دادباوری مبتنی بر آزمون"دهد که آن را ای را مورد بررسی قرار میمقالۀ حاضر، نقادانه دادباوری

آید که ایمان ما به خدا را گوید شر طبیعی به این خاطر به وجود مینامم. این دادباوری میمی

دادباوری در متون مقدس هر سه دین ابراهیمی وجود دارد. بعد از تبیین بیازماید. این قسم از 

شود که برخی موارد از متون این ادیان، استدالل خواهم کرد که از این نوع دادباوری معلوم می

آموزۀ ایمان به معنای اعتماد، وفاداری و خلوص به خداست نه اعتقاد به وجود او. بعد از طرح 

دادباوری، روشن خواهد شد که بهتر است به این دادباوری اعتقاد بیاوریم و موشکافانۀ این نوع 

در رابطه با شر طبیعی، اشکاالت خاص خود را 1خواهیم گفت که این دادباوری نیز ]بنوبۀ خود[

 .دارد
 

 .شر، خدا، دین، آزمون، ایمان، شر طبیعی :يديکل واژگان

 

 مقدمه

دهد که خدا به این خاطر اجازۀ وقوع شرور را می"اندیشیده باشد، بارها این سخن را شنیده که: هر کسی که در رابطه با مسالۀ شر 

نامم، به می "دادباوری مبتنی بر امتحان". این نوع از دادباوری که آن را "از این طریق، میزان ایمان و اعتماد بندگانش به خود را بیازماید

 هایی دارد.گویند این نوع از دادباوری نقصتقاد است. استدالل خواهم آورد که برخی نیز میصورت خاصی در میان غیرفیلسوفان مورد اع

اند این نوع دادباوری امیدبخش نیست. ولی صرفِ کردهاند، شاید خیال میبطور کلی فیلسوفان به این دادباوری اعتنایی نشان نداده

شود. عالوه بر این، وجود و ی برای عدم اعتقاد و رد  این دادباوری، محسوب نمیااحساس امیدبخش نبودن یک دادباوری، دلیل کافی و قطعی

دهد که یک فرد موحد باید به این حضور این نوع از دادباوری در کُتب مقدس مختلف)مثل قرآن و عهد عتیق و عهد جدید( نشان می

های خاصی را که در قرآن ن را نقادانه مطرح کنیم، اجازه دهید نمونهای نشان دهد. قبل از آنکه دادباوری مبتنی بر امتحادادباوری توجه ویژه

 و کتاب مقدس آمده بررسی کنیم.

 دادباوري مبتني بر امتحان در کتاب مقدس 

نویسد: مضمون اصلی کتاب ایوب، رنج کشیدن فرد بیگناه است. تأمل برانگیزترین مساله برای مفسران و ماتیتیاهو تزوات می

حلی را )اگر که راه حلی [ اما ایوب در قبال وقوع رنج بر فرد بیگناه چه راه1خوانندگان کتاب مقدس، همین مساله بوده است.]همچنین برای 

کند؟ مشکلی که در ارائۀ پاسخ به این سوال وجود دارد این است که کتاب ایوب دو قسمت دارد: قسمتِ منثور وجود داشته باشد( مطرح می

چون در قسمت  –شود رسد که ایوب در این دو بخش به دو صورت متفاوت از هم  ظاهر میها این گونه به نظر میو قسمت منظوم. نه تن

رسد هرکدام بلکه اینگونه به نظر می -کندشورد و طغیان میکند ولی در قسمت دوم صبرش تمام شده و میاول با بردباری رنج را تحمل می

 [2دهند.]قبال تحمیلِ رنج بر بیگناه، ارائه می از این دو قسمت، جواب مختلفی را در

دهد )فارغ از این ایده که انسان در جایگاهی قرار رسد قسمت منظوم، هیچ پاسخ قاطعی به این پرسش ارائه نمیگرچه به نظر می

ر جواب مستدلی را دربارۀ رنج های خداوند سوالی بپرسد، این نیز یک دادباوری دیگری است( اما قسمت منثوندارد که بتواند دربارۀ طرح

دهد. من در ادامه توجه خود را به همین قسمت، معطوف خواهم داشت. نظر خیلی از مفسران این است که پیام این قسمت آن ایوب ارائه می

 دهد، که بتواند از این طریق ایمان بندگانش را بیازماید.ها را میاست که خدا به این دلیل اجازۀ وقوع رنج

-ترسد و از ارتکاب هرگونه عمل بد اجتناب میشود که از خداوند میقسمت اول، ایوب به عنوان فردی بیگناه و پاك توصیف میدر 

رسد که از ایوب هیچگونه شری سر نزده است و سزاوار هیچگونه شری نیست. اما کتاب ایوب شرایطی [. از این متن چنین به نظر می3کند]

آزماید تا از این طریق استقامت و پایداری ایوب را بسنجد. به گفتگویی که میان خدا و شیطان خداوند، ایوب را میکند که در آن را وصف می

 شود که شرور عظیمی بر ایوب نازل شود، توجه کنید:گیرد  و به این امر منتهی میصورت می

را مثل او پیدا کنی. وی مرد درستکار و خداترسی  توانی کسیبینی در زمین نمیخدا به شیطان گفت: آیا بندۀ من ایوب را می"
کرد. ایوب و خانواده و اموالش را از جوید. شیطان به خدا گفت: اگر خداترسی برای او سودی نداشت،  این کار را نمیاست و از گناه دوری می

                                                            
 . عبارات داخل ] [ افزودۀ مترجمان است. 1
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ا آشکارا نفرین خواهد کرد. خدا گفت برو و هرکاری هایش را از او بگیر خواهی دید که چگونه تو رای. داراییهرگونه گزندی مصون نگه داشته
 (8-2.)ایوب کتاب اول:"خواهی با او بکن و فقط به خودش آسیبی مرسان. پس شیطان از درگاه خداوند بیرون امدکه می

آسمان، طوفان اند مثل نزول آتش از دهد معلوم است؛ شیطان بالهایی را که اکثرشان نیز بالهای طبیعیجریانِ آنچه که روی می  

میرند. وقتی ایوب در برابر این بالها استقامت نشان ها فرزندان، چارپایان و اکثر خدمتکارانش میآورد و در نتیجۀ اینشن و غیره به وجود می

تا به پایش را دهد تا او، ایوب را به بیماری مبتال سازد و در نتیجه وی به بیماری دردناکی که از سر دهد، خدا به شیطان اجازه میمی

، ایوب و دوستانش دربارۀ اینکه چرا و به چه علت خداوند اجازه داده تا "کتاب ایوب"( در بخش منظوم 7: 3گردد)ایوبپوشانده مبتال می

یی نزول ای نمی رسند. برخالف ایوب و دوستانش، ما به اصل ماجرا در چراخیزند ولی به هیچ نتیجۀ قطعیایوب به رنج افتد، به منازعه برمی

 گوید خدا در کتاب ایوب در شکل خدایی اشکار می شود که:بالها بر ایوب آگاهیم. همانطور که یکی از مفسران می

:  7ffمستقل از انسانها، به انسانها اختیار عطا کرده تا از این رهگذر آنها را در معرض آزمایش ها قرار دهد. بهبود یافتن ایوب در "
 [4]"نیست بلکه نکتۀ اصلی، در تصدیق صداقت و پایداری و استقامت در صراط خداوند، از جانب ایوب است نکتۀ اصلی کتاب ایوب 42

خواهد که برغم داشتن موقعیت ای را میخواهد بلکه آن وفاداریای را که خودش به انسانها داده باشد، نمیخداوند آن وفاداری  

شود افرادی که به خاطر منافع، ب کرده باشند. بنابراین آزمودن انسانها از طریق شر، باعث میارتکاب خیر و شر، انسانها آزادانه آن را انتخا

مومن بودند کنار بروند و این افراد از افرادی که خلوص و اعتقادشان به خداوند مشروط به شرایط و منافع نیست از همدیگر تفکیک داده 

 شوند.

اند که ایمان انسانها باید از طریق به همین ترتیب خیلی از مفسران، کتاب ایوب را اینگونه تفسیر کرده و از این دیدگاه دفاع کرده  

 نویسد:با تصدیق این فرض که خداوند نمی تواند به نتیجۀ آزمون ایوب  علم داشته باشد، می روالند مورفیها، آزموده شود. آزمایش

ای از نعمتِ آزادی و اختیاری است که خدا به مخلوقاتش عطا کرده شود. این، گوشهعشق و اخالص بندگان معین می از این طریق"
توانند سرکشی کنند. خدا فقط زمانی می تواند به وفاداری آنها علم یابد که آنها را بیازماید. اگر غیر از این باشد،  قول و قرار است. انسانها می
بود . . . ]مخلوق خدا[ ممکن است آشکارا به خدا کفر بگوید. تنها از طریق آزمون خدا و شیطان صورت پذیرفت، عبث می و توافقی که میان

: 1999)"شود. از طریق آزمایش است که انسانها عشق حقیقی خود را به خداوند ابراز می دارند.است که یک فرد، مورد اطمینان واقع می
10-11) 

نویسد: رنجی که ایوب به آن مبتال شد . . . آزمونی برای او بود تا خلوص و ثبات قدم خود را به خدا نشان می گرينهنريويليام

 بارت اِرمان( 44: 1999/  1875کند، به نظاره بنشیند.)دهد و خدا با خشنودی، ثبات قدم وی را در بالها و امتحاناتی که شیطان اِعمال می

آید که معلوم شود ایمان این داستان قدیمی، معلوم است، گاهی رنج به این خاطر بر فرد بیگناه وارد می هدف اصلی وقوع رنج در"نویسد: می

اند که اوضاع بر وفق مرادشان باشد یا آنکه اوضاع و وی به خدا خالصانه بوده یا خیر و معلوم شود که آیا انسانها فقط در آن مواقعی متدین

اگر خدا همۀ زندگی "(این سخنان به گونۀ دیگری نیز گفته شده:318-317: 2008)"آورد؟وجود نمی شرایط مختلف خللی در ایمانشان به

افتد؟ جواب این است که در این داستان قدیمی، خدا را تحت کنترل دارد، ممکن است این سوال تداعی شود که چرا یک بیگناه به رنج می

آید، بازهم هایی که به سراغشان میکه از این طریق دریابد آیا افراد علیرغم رنج و بدبختی دهد رنجی بر بیگناه وارد آیدبه این دلیل اجازه می

( در دیگر متون کتاب مقدس نیز مواردی از رجوع به دادباوری مبتنی برامتحان 8-327: 2008مانند ]یا خیر[. )قدم میدر ایمانشان ثابت

 م:خوانی( می8-6: 1شود. در رسالۀ اول پطرس)دیده می

طریق ایمان شما که از ولی از این–اید اندوهگین شده های گوناگوننمایید. گرچه اندکی به خاطر ضرورت، در تجربهدر آن وجد می"
 "گیرد و بهنگام ظهور مسیح، تسبیح و جالل و اکرام می یابد.طالی فانی ارزشمندتر است با آتش مورد آزمون قرار می

 نویسد:در توضیح این قطعات چنین می د ال. بارتلتدیویاند، این آیات کمی مبهم

دهد. شاید این مشکالت به این آید دلیلی ارائه میای که از این مشکالت حاصل میدر رابطه با مشکالت کنونی و نتیجه 7آیۀ "
عث اثبات حقیقی بودن ایمانِ یک فرد شوند که واقعی بودنِ ایمان یک فرد را در بوتۀ آزمایش قرار دهند و شاید نزول بالها بادلیل نازل می

 (251: 1998)"شود.
-ای حبیبان تعجب نکنید از این آتشی که در میان شماست و برای امتحان شما می "تر است؛کمی واضح 12: 4رسالۀ اول پطرس

 کند:. بارتلت این آیه را به صورت زیر تفسیر می"آید

شود که برای گرداند. در آن آیات به آنها یادآوری میباز می 7و  6به باب اول آیۀ امتحان به آتش، آزمونی است که خوانندۀ آیات را 
طور که از طریق ابتالی به مدتی آنها از طریق نزول رنجها آزموده خواهند شد تا از این طریق شاید حقیقی بودن ایمانشان اثبات شود همان

نیز به کار رفته است. در این گونه موارد است که آتشِ]بالها[  12آیۀ  4و باب  7آیۀ  1شود[. کلمۀ آتش در باب آتش]عیار طال معلوم می
 (310: 1998گیرد.)سوزانند و ایمان یک فرد مورد آزمایش قرار میانسانها را می
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 7و  6ی هاگوید که بالهای سختی که در رسالۀ اول و آیهرسد که بارتلت با قطعیت بیشتری میدر این قسمت از تفسیر، به نظر می

نیز در این زمینه تفسیر مشابهی ارائه  "ارمان"آمده است، برای آزمودن ایمان خوانندگان و تعیین میزان واقعی بودن و قوت ایمانشان است. 

من رسد، آزمونی است تا معلوم شود که آیا آنها تا آخر و حتی تا پای مرگ نسبت به خدا مؤرنجی که به متدینان می"نویسد: دهد و میمی
 (324: 2008.)"باقی می مانند یا خیر

 دادباوری مبتنی بر امتحان در قرآن

 نویسد:کتاب مقدس، تنها متن مقدسی نیست که در آن، این دادباوری مبتنی بر امتحان ارائه شده است. جان ناس می

درستیِ ایمان آنها سخن گفته شده  به آزمون انسانها و علی الخصوص آزمون و امتحانآیه وجود دارد که راجع 100در قرآن حدود 
( و این دنیا را به منزلۀ جایگاهی برای Q2:256است . . . الرازی در تفسیر قرآن خودش توجه خاصی به این آیات مبذول داشته است)

مومنان در دنیا، هم از لحاظ آزمایش ها معرفی می کند که دال  به این حقیقت است که انسان ها مختارند که ایمان بیاورند یا نیاورند . . . 
 (3363-362: 2006مادی  و هم از لحاظ معنوی، در بوتۀ آزمایش قرار می گیرند.)

ها و چشد. و ما تو را به بدیهرنفسی طعم مرگ را می"گفته شده که:  "سورة انبياء"یک نمونه از قرآن را در نظر بگیرید. در 
 کند:در تفسیر جامع خود، این آیه را چنین تفسیر می (مفتی محمد شفیعی21:35.)"ردیدگها خواهیم آزمود. و به سوی ما باز میخوبی

اند بر امور ناخوشایندی گیرند امور بد مشتملها مورد آزمایش قرار میها و هم با بدیاین آیه بیانگر آن است که انسانها، هم با خوبی
اند بر امور خوشایندی همچون تندرستی، رفاه و دارایی ها مشتمله. و خوبیهمچون بیماری، رنجش و حزن و اندوه، درد، تنگدستی و غیر

گیرد و امتحان او به این ترتیب است که وی در زمان بالها و شود که مورد آزمایش قرار میفراوان. انسان در این جهان در شرایطی واقع می
 (192: 6. ج1999ای آورد و سپاسگذار او باشد. )عسرت باید صبر پیشه کند و به وقت رفاه و آسایش شکر خدا را به ج

 کند:از سورۀ انبیاء را این طور تفسیر می 35آیۀ  "تفهيم القرآن"در تفسیر معروف خود یعنی ابوعالمودودیسید

 (2006.)"اهلل همواره انسان ها را با تنگدستی ها و دارایی ها در معرض آزمایش قرار می دهد"
 خوانیم:سورۀ بقره است که در آن می 157تا  155توان یافت آیات آن، این مضمون را می یکی دیگر از مواردی که در

و البته شما را به سختیهایی همچون ترس و گرسنگی و نقصان اموال و آفات و زراعت بیازماییم و بشارت و مژدۀ آسایش از آن 
ایم و به سوی او نیز گویند ما به فرمان خدا آمدهگیرند و میه میشوند، صبر پیشسختیها، صابران راست. آنانکه چون به حوادث مبتال می

 .2گردیم. آن گروه هستند که مخصوص الطاف الهی و رحمت خاص خداوند هستند و آنها به حقیقت به سوی خداوند هدایت یافتگانندبازمی
آزماید؛ و آنهایی که در مواجهۀ با این حوادث، بازهم ها میدر اصل پیام آیات فوق، آن است که خداوند انسانها را با حوادث و بدبختی

مانند، اینها رستگاران واقعی هستند. پس نتیجه کنند و در مقابل خداوند متواضع باقی میدر اعتقاد به خداوند استقامت و صبر پیشه می

د دارند که ایمان انسانها را در بوتۀ آزمایش گویند که حداقل شروری وجوهای مختلفی از متون مقدس ادیان توحیدی میگیریم که نمونهمی

 دهند. اجازه دهید تبیین خود از این دادباوری را بیان کنیم.قرار می

 ايمان چيست؟

گیرد چیست؟ به شود، این است:آنچه که دقیقاً در این دادباوری مورد آزمون قرار میسوال متداولی که در این دادباوری مطرح می   

تفسیر می کنند)یعنی باوری که مدلل  "باور"توان به طُرُق مختلف تفسیر نمود. در فلسفه دین، غالباً ایمان را به فرد را میهرحال ایمان یک 

 نشده و یا مبتنی بر قرائن و شواهد نشده باشد(. 

گویم به یک چیز و که میتوان ایمان را به منزلۀ التزامی همچون اعتماد و وفاداری و خلوص به حساب آورد. وقتی از سوی دیگر می

مل یا به یک فرد ایمان دارم، به این معنا نیست که من به وجود آن شیء یا فرد معتقدم بلکه به این معناست که به آن شیء یا فرد اعتماد کا

برد، ایمان را ه قلم میکند اما وقتی دست ب( ایمان را به باور تعریف می1998دارم و به آن/او پشتگرم هستم. مثالً هرچند سی. اس. لوئیس)

توان این نوع از دادباوری را بر حسب اعتماد یا وفاداری تفسیر کرد نه باور. کند نه باور. به چند دلیل مینوعی اعتماد و وفاداری تفسیر می

صاحبان این متون  بینیم کهکنیم، میدلیل اول این است که ما وقتی به مواردی از متون مقدس که در ابتدای مقاله ذکر شد توجه می

ای ندارد بلکه آنچه مورد شک بود، این وشبههاند. مثالً در کتاب ایوب، باور ایوب به وجود خدا اصالً جای شکنبوده "باور"مقدس دلمشغول 

آشکارا خدا را " گفت[ و یا آنکه به حرف زنش که می6کند]ها، باز هم ایوب ایمان خود را حفظ میاست که آیا با وجود و نزول بالها و رنج

صورت یک دیدگاه جدید در رابطه با ایمان مطرح ( ما اگر ایمان را به معنای باور بگیریم، در آن9: 2دهد.)ایوب، ، گوش می"نفرین کن و بمیر

رود. یم، کنار میای که مدنظر متون مقدس بود و ما در آغاز مقاله ذکر کرد[ ما اگر بر مسالۀ باور تمرکز کنیم، براحتی نکته7ایم.]ساخته

رسد با توجه به محتوای این متون، اگر ما ایدۀ ایمان را به مثابه نوعی التزام و سرسپردگی تفسیر نماییم، بهتر باشد. و در بنابراین به نظر می

                                                            
 . در ترجمة اين آيه از ترجمة الهي قمشه اي استفاده شد.م 2
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واحد است؛ به همین  گوید: اعتقاد تو این است که خداواقع اعتقادِ صرف به وجود خداوند، کافی نیست. همانطور که مؤلف رسالۀ یعقوب می

(. اینکه فقط معتقد به وجود خدا باشی کافی نیست. و اگر ایمان 19: 2لرزند)دهی. شیاطین نیز ایمان دارند اما میخاطر فعل نیک انجام می

 [.8را به گونۀ دیگری تفسیر کنیم یعنی به مثابه التزامی همچون وفاداری، اعتماد و یا خلوص به خدا، خیلی بهتر است]

 ر طبيعي در برابر شر اخالقيش 

دهد. دو راه ها را مدنظر قرار میشود، مربوط به اقسام شروری است که دادباوری مبتنی بر امتحان، آنمسالۀ دیگری که مطرح می

یک وسوسه وجود دارد که در آنها شر، به منزلۀ امتحان مورد مالحظه قرار میگیرد. راه اول این است که ممکن است شر اخالقی به صورت 

یابد که ایمان کند. راه دوم نیز این است که شاید شر به این خاطر وجود میظاهر شود که انسان را به سوءاستفاده از اختیارش اغوا می

ای دادباوریکه محل بحث ما نیست. راه دوم به  "دادباوری مبتنی براختیار"شود به ها را در بوتۀ امتحان قرار دهد. راه اول مربوط میانسان

رسد شری که دهد؟ به نظر میمروبط میشود که محل بحث ماست. ولی کدام نوع از شر است که ایمان انسانها را در معرض امتحان قرار می

ه با خاطر که اگر دادباوری مبتنی بر اختیار کارایی داشته باشد، الزم نیست شر اخالقی در رابطمدنظر است، شر اخالقی نباشد. اوال به این

کند. و برای توجیه یک مورد دیگر به کار رود. همین که گفته شود شر اخالقی حاصل از ]سوء استفادۀ[ انسان از اختیارش است، کفایت می

اگر آید، شر اخالقی، رجوع به اختیار کافی است. ثانیاً به این دلیل که باتوجه به اینکه بنا به فرض چون شر اخالقی از اختیار انسان حاصل می

تواند بر میزان و مقدار شر اخالقی کنترل یابد )و یا اینکه حداقل اینگونه باشد که خداوند فقط در صورتی می تواند گفته شود که خداوند نمی

 [9شر اخالقی را کنترل کند که در اختیار انسانها دخالت کند( همین کافی است.]

بندی شرور را مدنظر دارد و به نظر ی مبتنی بر امتحان تا حد خاصی تقسیمبا این حال، همانطور که استدالل خواهم کرد، دادباور

تواند شرور اخالقی را توجیه و تبیین کند در نتیجه هدفش تبیین شر طبیعی است. طبق این درك از دادباوری، رسد این دادباوری نمیمی

 اجازه دهید نقاط ضعف و قوت این دادباوری را بیان کنیم.

 دن رنج در چيست؟فايدة وارد آم

شاید اگر گفته شود اجازۀ وقوع شر داده شده تا از این طریق خیری حاصل آید، سخن خوبی باشد. اما در دادباوری مبتنی بر امتحان 

ایام  های مهمی هستند. بعالوه با توجه بهچه خیری مدنظر قرار گرفته است؟ ابتدا باید بگوییم ثبات قدم، وفاداری و امثالهم عموماً فضیلت

وجه وفادار واقعی نیست. وفادارِی ماند، به هیچخوب و بد زندگانی، فردی که فقط در مواقع بهروزی و منفعت، به فرد دیگری وفادار می

حقیقی، آنجاست که فرد در مواقع عسرت و تنگدستی نیز ثابت قدم باشد. کسی که فقط تا بهنگام برآورده شدن منافعش، به فرد و یا یک 

ها نیز ثابت گر است نه وفادار واقعی؛ شخص وفادار در ایام دشوارییک شخص محاسبه "ماند، به قول یکی از مفسران، ص وفادار میگروه خا

ها وقوع یابند، این است که به افراد فرصتی دهد حقیقی دهد رنج(. بنابراین هدف خدا از اینکه اجازه میEwin: 1992 :411) "ماندقدم می

گفت ایوب واقعاً وفادار نیست، بلکه به این خاطر اظهار شان را اثبات کنند. سخنان شیطان را به یاد آورید که به خدا میبودن وفاداری

 نویسد:طور که اِرمان نیز میرسد. همانها نگشته و ایوب در ظاهر وفادار به نظر میکند که مبتال به شرور و رنجوفاداری می

معلوم است: بعضی مواقع به این خاطر رنج بر انسانها وارد می آید که فهمیده شود آیا ایمان آنها  نکتۀ اصلی این داستان قدیمی
وارد  واقعی بوده یا نه. آیا آنها فقط در مواقعی که اوضاع بر وفق مرادشان باشد مومن هستند یا آنکه تغییر مواضع و شرایط خللی در ایمانشان

ن ف، بدی شرایط هیچ مشکلی ایجاد نمی کند و هنوز هم خداوند سزاوار پرستش و ستایش آورد؟ به همین خاطر برای این مصنمی
 (318-317، 2008است.)

دهد که حقیقی بودن ایمانشان را اثبات کنند و این کند، این فرصت را به مؤمنان واقعی میشر طبیعی، سره را از ناسره جدا می     

شود )اگر در این دنیا پاداش آیند، پاداش داده می. به کسانی که از این آزمون سربلند بیرون میکنندایمانان سقوط میدر حالی است که بی

 داده نشود همان طور که به ایوب در این دنیا جزا داده شد، در جهان آخرت پاداش داده می شود(. اینک دریافت کاملتری از دادباوری مبتنی

میزان استقامت )وفاداری، خلوص، صداقت و اموری از این دست( مومنان وارد میشود تا  بر امتحان داریم: شر طبیعی به خاطر ازمودن

رو اجازه دهید نقاط کنند، تفکیک شوند. از اینمومنان راستینی که مزی ن به فضیلت ایمان هستند از غیرمومنانی که تظاهر به خداباوری می

 قوت آن را بیان کنیم.

 اشکاالت اوليه

ر باب این دادباوری آن است که این دادباوری باید دال  براین باشد که حتماً شرور به طور مساوی پخش شود. به اشکال قابل طرح د

رسد که یک فرد بیشتر از فرد دیگر به رنج مبتال گردد و از این طریق آزموده شود. شری که در جهان هرحال اصالً منصفانه به نظر نمی

ده است و برخی از افراد بیشتر از افراد دیگر به رنج مبتال می گردند. میتوان اینگونه به این اشکال وجود دارد به صورت مساوی توزیع نش

گیرد. و این پاسخ دال بر این است که خدا شوند، آزمونشان به تدریج و به نرمی صورت میهای بدتر میجواب داد که کسانی که مبتال به رنج
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کند. امتیاز هرکس به میزان موفقیت اوست و شرکت کننده، استفاده می "شیرجه در المپیک" در این گونه از آزمون، از روش مسابقۀ

 دشواری این امتحان را پذیرفته است.

رسد. و با فرض قبول اینکه های دشوارتری دارند غیرمنصفانه به نظر میاشکال این پاسخ آن است که در رابطه با کسانی که آزمایش

تری را در شود، اما به هرحال آنها مجبورند رنجهای سختهستند، و بسته به رتبه و درجۀ انسانها، با آنها به نرمی رفتار میها درجه درجه رنج

تواند یک شخص را با میزان کمتری از مقایسۀ با دیگران تحمل کنند. مشکل دومی که بر این پاسخ مترتب است، این است که اگر خدا می

ماند. تواند این کار را بکند، در این صورت این دادباوری عقیم میکند؟ اگر خدا میی، شرور بیشتری را تحمیل میشر بیازماید، از چه رو

تواند یک فرد را با نزول شری کمتر بیازماید و اگر خدا شری بیشتر از حد لزوم وارد آورد، در آن صورت این شر، شر واضح است که خدا می

 گزافی خواهد بود.

شود در رابطه با توزیع نامساوی شرور طبیعی به دست داد، این است که توانایی برخی انسانها برای تحمل ری که میتبیین دیگ

[ این پاسخ نیز 10های بزرگتر قرار گیرند.]توانند با تحمل شرور بیشتر، در معرض آزمایشها بیشتر از دیگران است و این افراد میرنج

های ال اول، این است که اصال درست نیست یک شخص را به خاطر اینکه تحملش بیشتر است مورد آزموناشکاالت خاص خود را دارد. اشک

بینی کنیم کسانی توانستیم پیشبود، میدشوارتر قرار دهند و شر بزرگتری بر او وارد آورند. اشکال دوم این است که اگر این پاسخ درست می

بینی شوند و این افراد ایمان قویتری در مقایسه با دیگران خواهند داشت. اما این پیشه میتر مواجکه تحمل بیشتر دارند با شرور سخت

کنند و اکثر های دشوارتری را تحمل میشوند و رنجتر مبتال میتری دارند به بالهای سختاشتباه است و اغلب کسانی که ایمان متزلزل

ها و نظرات دادباوری مبتنی بر امتحان را سربلند شوند. پس این پاسخوادث میتری دارند به ندرت دستخوش حافرادی که ایمان منعطف

 آورند. بیرون نمی

 ايمان و علم پيشين الهي

-شود در رابطه با این دادباوری مطرح کرد، آن است که این دادباوری تلویحا بر نقص علم خداوند داللت میاشکال دیگری که می

یک فرد خاص به اندازۀ کافی قوی هست که بتواند در برابر این آزمون تاب آورد یا خیر. بنابراین اصال معلوم  داند که آیا ایمانکند. خدا می

 کند شرور طبیعی مورد نظر را تحمل کنند. باره قضاوتی کند انسانها را وادار مینیست که چرا خدا قبل از آنکه دراین

پاسخگویی برآید که اگر کسی را که مرتکب چیزی نشده، مجازات کنیم، ناشایست شاید فرد خداباور با دادن این جواب در مقام 

است ولو از اختیاری که به وی اعطا شده است معلوم باشد که وی مرتکب خطا خواهد شد. طبق این پاسخ ولو اینکه خدا از نتیجۀ آزمون ما 

تواند پاداش یا تنبیهی در نظر بگیرد و اِعمال نماید.  اشکالی که ایم، نمیهمطلع باشد، ولی از آنجا که ما هنوز امتحان خود را به انجام نرساند

توان یک شخص را درحالی که مرتکب هیچ خطایی نشده است تنبیه نمود. چون اگر من ممکن است بر این جواب ارائه شود این است که می

تا من وی را بکشم و بعد از آن اقدام به دستگیری من نماید ریزی برای کشتن یک نفر باشم، الزم نیست پلیس صبر کند در حال برنامه

 تواند مرا قبل از اقدام، دستگیر کند و به همین اتهام )به اتهام دسیسه چینی برای قتل( نیز مجازات کند.پلیس می

توانیم اند میتکب نشدهتواند این جواب را رد  کند. چون ما فقط موقعی افراد را در قبال جرمهایی که مرطرفدار دادباوری می  

توانیم او را همچون زمانی که واقعاً اند و در اینجاست که ما می[ که الاقل آنها نشان بدهند که قصد ارتکاب جرم را داشته11مجازات کنیم]

جرمی بکند، غیر خواهد اقدام به مرتکب جرم شده مجازات کنیم. اما مجازات کسی که مرتکب جرمی نشده و یا اصالً نشان نداده که می

ریزی کرده تا فرد دیگری را بکشد، قبل از ارتکاب به قتل دستگیر نمود، ولی عقیدۀ متداول در شود کسی را که برنامهمنصفانه است. مثال می

باره دراینخواهد دست به قتل بزند و هایی از خود بروز داده باشد که میهای حقوقی اکثر غربیان این است که یک فرد باید نشانهنظام

 [12چینی نیز نموده باشد.]توطئه

تواند کسی را که در حال خرید مواد مخدر است دستگیر کند، چون آن فرد قصد خرید مواد مخدر را داشته همین طور پلیس می

م گریزی به دادباوری است پس این فرد باید قبل از اقدام به جرم واقعی قصد و تالش خود را برای ارتکاب آن جرم نشان بدهد. اگر بخواهی

داد که طبق آن، یا ایمان خود را حفظ کنیم و یا آنکه ایمان خود را از مورد نظر بزنیم باید بگوییم که اگر خداوند به ما این موقعیت را نمی

 توانست پاداش یا تنبیهی برای ما در نظر بگیرد.صورت نمیدست بدهیم، در آن

ه است، این موقعیت حاصل نشده که نشان دهد که آیا ایمان خود را میخواهد از دست شخصی که هنوز با شر طبیعی مواجه نشد

خواهد باشد(. ماجرای این فرد شبیه زندانی نمودن فردی است که اگر بفهمد زنش به او خیانت کرده، دهد یا نه؟)حال معنایش هرچه می

کند و در آینده نیز خیانت نخواهد کرد(. اما این سخنان دفاعیۀ ت نمیکشد)اما هنوز که زنش به او خیانت نکرده و االن هم خیانوی را می

 فرد مدافع دادباوری در مقابل اشکال حاضر را طوالنی می کنند.

بنابراین پاسخی )که بر طبق آن ما باید متحمل آزمون الهی شویم تا از این طریق مستحق پاداش یا تنبیه شویم( که دادباوری 

آید. اما این نیز مبهم است. به هرحال ما دربارۀ شخصی که ]اگرهمسر خیانت کند[ همسر خیانتکار خود را آب درمی کند، موفق ازمطرح می
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شود باید به خاطر شخصیت بدش مورد مجازات قرار گیرد، کشد، نظرمان این است که وی هنگامی که واقعا مرتکب این کار ]قتل[ می می

خواهند مرتکب جرم شوند)و یا نشان دهند که مید را باید موقعی تنبیه نمود که جرمی را مرتکب میگوید افراهرچند نظام قانونی ما می

انکه سر بگذارد، از توانایی و نتیجۀ آزمونش مطلع باشد و حتی بتواند بی شوند(. شاید خدا حتی قبل از آنکه هر فردی آزمون خویش را پشت

 هرکس را بین افراد توزیع کند. آزمونی اجرا شود، عادالنه پاداش و مجازات

تواند این من دربارۀ اینکه ایا خدا در انجام این کار موجه است یا نه، عقیدۀ خشک و تندروانه ندارم. اما طرفدار مبتنی برامتحان می

-واقعی بیازماید. این فرد میاستدالل را مطرح کند که خدا باید حتما قبل از آنکه پاداش و مجازاتی به انسانها اختصاص دهد، آنها را بصورت 

 تواند سخن زیر را بگوید:

شخصیت و ویژگیِ یک فرد، همان سرنوشت او نیست. ممکن است شخصی که ایمان ضعیفی دارد با عزمی جزم، ایمان خود را در 

انسانها علم داشته باشد باز  برابر آزمونها مصون نگه دارد ولی شخصی که ایمان قوی دارد ایمانش را ببازد. پس حتی اگر هم خدا به شخصیت

جال معلوم نیست واکنش و نتیجۀ کار چه خواهد شد. انکار این سخن به معنای انکار اختیار است. در نتیجه خدا باید ما را بیازماید تا، این م

 را در اختیار ما بگذارد که آزادانه واکنش نشان دهیم.

اند به همین از آنجا که اعمال ارادی ما، واقعاً مختارانه"گوید ند که میممکن است فردی استدالل فوق را با این موضع تلفیق ک

دادباوری ». پس فرد خداباور میتواند پاسخ مناسبی به این اشکال بدهد: "داند واکنش ما به این ازمون چه خواهد شدخاطر خدا هم واقعاً نمی

 ازه دهید به قسمت دیگر این بحث وارد شویم.اج«. شود ارائه دهدمبتنی برامتحان به نقص علم الهی منتهی می

 ايمان و دليل

خواهم بحث را با اشکالی که دربارۀ ایمان به مثابه اند، میبرای طرحِ اشکال آخری که بر دادباوری مبتنی بر امتحان وارد آورده

های مبتنی بر ی که همۀ اقسام دادباوریشویم به نقد عام شود که ما رهنمون میاعتماد بیان شده است، شروع کنم و ببینم چگونه می

 انگارد.می -همچون وفاداری–برد و ایمان را به مثابه یک نوع التزام غیر اعتقادی امتحان را زیر سوال می

یل توانی به فالن دلتواند توأم با دلیل و یا فاقد دلیل باشد. این، مثل آن است که شما به من بگویید که میاعتماد، همچون باور می

دلیل  به فالن فرد اعتماد داشته و یا انکه هیچ دلیلی ارائه ندهی. استداللهای مجاب کننده ای ارائه شده که الزم است اعتماد به خدا توأم با

 نویسد:باشد. مثالً مایکل اسکریوِن می

و یا چیزی دیگر کامالً ایمان داریم . . .  گوییم به یک فرد، ادعاامروزه، معنای متداول ایمان، همان اعتماد و اطمینان است. مثالً می

ای توانیم بگوییم آیا این ایمان، ایمان مستحکمی است یا خیر. بنابراین، در این قبیل موارد ناسازگاریاز طریق چنین ایمانی است که می

دیگر بنشینند. اگر آن دو به همدیگر نپیوندند، توانند در کنار هماند که میمیان ایمان و دلیل وجود ندارد. ایمان و دلیل از دو مبحث جداگانه

 (.1998:380آید که شاید به امر ناگواری منتهی شود )اعتماد و اعتقاد سست بنیانی به وجود می

یعنی اگر ضروری باشد که ما از روی دلیل معتقد به این شویم که –اما اگر الزامی باشد که اعتماد ما به لحاظ عقلی مدلل باشد 

در آن صورت اگر برخی دالیل، خالف آن را نشان دهند، نباید به خدا اعتماد نمود. و باز اگر الزامی باشد که  -بل اعتماد استخداوند قا

، توبیخ اعتماد مبتنی بر دلیل باشد، در آن صورت اگر خداوند تعمداً شرور را واقع نماید، نمی تواند فردی را به خاطر آنکه به او اعتماد نکرده

 ها دلیلی به دست می دهد که به خدا اعتماد نشود. باز هم به این مورد باز خواهم گشت.ن همیننماید چو

 اما اگر ایمان، بدون دلیل باشد چه؟ یعنی اگر ما هیچ دلیلی برای اعتماد بخدا نداشته باشیم ولی باز اظهار اعتماد به او بکنیم، ماجرا

. اما اگر دادباروی خود را براین پایه بنا کنیم، نتایج 3که به ایمانِ بدون دلیل ارزش قائل استای وجود دارد چگونه خواهد بود؟ طریقتِ دینی

-شدغیرقابل قبولی خواهد آورد. ابتدا باید بگویم دادباوری مبتنی بر امتحان فقط زمانی معنادار خواهد بود که ایمان به خدا امر تکلیفی با

( Bob Seltzerتوانیم در بحث و اشکالی که در سخنان باب سلتذر)ه ایمان باید امری تکلیفی باشد مییعنی دِینِ ما به خداوند باشد. این را ک

 دید. استداللِ وی این است که اشکال این دادباوری آنجاست که اگر بدون رضایت یک فرد، اور ا بیازمایند، صحیح نیست. مثال  او بشرح زیر

 است:

کند. پس از آنکه حسابی مرا زد، رسد و شروع به زدن من میسر می 4]ناگهان[ اِوَندِر هالیفیلد زارها قدم میزنم،هنگامی که در سبزه

رود. حال وضعیِت زیر را با وضعیتی که بیان کردم مقایسه کنید: من دارم قدم گذارد و میچکی به مبلغ یک میلیون دالر در جیب من می

دقیقه با من مبارزه کنی یک  5ببین اگر به مدت "گوید:دفعه شروع به زدنِ من بکند، میو به جای آنکه یک–رسد زنم و هالیفیلد سر میمی

. این دو موقعیت چه فرقی باهم دارند؟ در موقعیت اول، من کتک سختی خوردم و یک چکِ یک میلیونی گرفتم "دهممیلیون دالر به تو می

                                                            
 . همان موضع ايمانگرايي. 3
4  .Evander Holyfield يكي از معروفترين بوكسورهاي امريكا 
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رسد خیلی واضح است که اگر مبارزه کنم و کتک بخورم یا نخورم. به نظر میو در موقعیت حاضر، من این حق انتخاب را دارم که آیا با او 

توان ضارب را مورد مؤاخذه قرار داد. این حداقل چیزی من ناخواسته و بدون اینکه رضایتی داشته باشم، مورد ضرب و شتم قرار گیرم، می

کنید در موقعیت اول هالیفیلد مرا به سختی کتک بزند و سپس شود موقعیت بدتری را نیز تصور کرد مثالً فرض است که می شود گفت. می

 به من بگوید: متأسفم تو در این مسابقه باختی به همین دلیل یک میلیون دالر را نیز از دست دادی.

غلب نیز یعنی شروری را بر ما وارد آورد که ا –آنکه رضایتی داشته باشیم، بیازماید تواند ما را بیحال تحت چه شرایطی خدا می

دقیقه با یک  5نماید تواناییِ مبارزه برای مدت ناگوارند؟ توجه داشته باشید که یکی از شقوق مذکور در مثال باال که خیلی هم ناعادالنه می

ای که یک فرد اخالقاً موظف به داشتنش است، شبیه نیست. ای است که به هیچ وجه به یک فضیلت اخالقی و یا خصیصهبوکسور حرفه

ر براین اگر فردی را بدون رضایتش توسط تنبیه، بیازمایند تا از این طریق ببینند که آیا او فالن خصیصه را دارد یا خیر، این طرز عمل غیبنا

رسد. توان گفت. همچنین اگر خصیصۀ باال بدون تکلیف نیز ارزشمند باشد، اخالقی به نظر نمیاخالقی است، این حداقل چیزی است که می

ای آزمونِ توأم با تنبیه مجاز شود، آنجاست که خصیصۀ مدنظر منوط به تکلیف شود به صورت متقاعد کنندهعیتی که تحت آن میتنها موق

مان تواند ایمان ما را بدون رضایتباشد یعنی آنجا که شخص مدنظر اخالقاً مکلف به داشتن خصلتی خاص باشد. یعنی خدا موقعی می

به عبارت دیگر هنگامی که ایمان چیزی باشد که ما در مقابل خدا متعهد به داشتن آن -از ما بخواهد مومن باشیم بیازماید که مُحِق  باشد که

باشیم و یا اخالقاً مکلف به مومن بودن باشیم. از این رو پرسش ما این است که آیا می توانیم بدون آنکه شاهدی دال  بر قابلیت اعتماد 

 اعتماد بورزیم؟ خداوند داشته باشیم، به خداوند

دانیم که خدا خیر بوده و قابل اعتماد است. ولی چنین ممکن است فردی اشکال بگیرد که این پرسش جا ندارد طرح شود، ما می

به اعتماد به یک واکنشی در اصل شانه خالی نمودن از ارائه پاسخ به پرسشی مهم است. اگر داشتن دالیل و شواهد در اتخاذ تصمیم راجع

-شواهدی که بر غیرقابل اعتماد بودن خدا داللت می -همانطوری که قبال نیز ذکر شد–صورت نقش مهمی داشته باشد، در آنشخص، 

ل کنند)بر فرض( خدا نباید فرزندان و یارانت را بکشد همانطور که با ایوب کرد، عقالً اعتمادتان را به خدا سلب خواهد کرد. بنابراین سوا

اد کردن باید مبتنی بر داشتن دلیلی بر قابلیت اعتماد باشد یا خیر، سوال با اهمیتی است. همانطور که دیدیم، اگر الزم دربارۀ اینکه آیا اعتم

م است اعتماد ارتباط تنگاتنگی با دلیل داشته باشد، در آنصورت دادباوری مبتنی بر امتحان کاراییِ خود را از دست خواهد داد)قبال هم گفت

یح بیشتری ارائه خواهم نمود( پس اجازه دهید بحث را با این فرض ادامه دهیم که در صورت فقدان دالیل و قراین، که در این باره توض

لیت اعتماد ورزیدن باید امر تکلیفی برای ما باشد. اما اگر ما مجاز نباشیم وقوع اعتماد را مبتنی بر دالیل و شواهدی بکنیم که دال بر قاب

د، در آن صورت چه چیزی ما را از اعتماد بر یک موجود شرور باز خواهد داشت؟ از چه روی ما نباید به جای اعتماد بودن یک چیزی باشن

خدا به شیطان اعتماد کنیم؟ دوباره ممکن است فرد خداباور در مقام اعتراض بگوید که جا ندارد این اشکال طرح شود. آری من هم موافقم 

اییِ این پرسش، بیمعناییِ این نحوۀ خوانش از دادباوری مبتنی بر امتحان را نیز در پی دارد. اعتماد که این سوال جای طرح ندارد. اما بیمعن

ز بر فرد خاص، ارتباط تنگاتنگی با ارزیابی وی در خصوصیات اخالقی و قابلیت اعتمادِ وی دارد. و همچنین اعتماد بر فردی که شواهد نشان ا

گذاری برای اعتماد بر چنین معناتر این است که گفته شود ما مکلف به سرمایهمعنی است. و بیالً بیکنند، کامغیرقابل اعتماد بودن او می

آید، امتحان توأم با تنبیه گرچه این فرد ما را از طریق بروز تنبیهاتی خاص بیازماید. همانطور که از تبیین مثال باال بر می-فردی هستیم 

کلیفی باشد اما همانطور که دیدیم اگر ما ایمان را امر تکلیفیِ توأم با فقدان دلیل در نظر بگیریم، فقط زمانی جایز است که ایمان امری ت

 دادباوری مبتنی بر امتحان ناکارآمد خواهد شد. همین سخنان ما را به اشکال آخر دادباوری مد  نظر می رسانند.

طریق بحث خود را بسط دهیم تا دیگر را ادامه دهیم تا از این "ایمان، همان اعتماد داشتن است"گوید ای که میاجازه دهید روی ه

دانم که در برابر قسم خاصی از دادباوری مبتنی بر امتحان را نیز در برگیرد. مشکلی که آن را مهمترین مشکلی می "وفاداری"التزامات مثل 

خاطر که ست که وارد آوردن شرور بر فردی خاص صرفاً به اینیابد، این ابروز می "ایمان را مساوی اعتماد قرار میدهد"یعنی آن نوعی که 

ن اخالقی( ایمان و اعتماد وی را بیازمایند و این انتظار را از او ببرند که او در همان سطح اعتماد نیز باقی بماند،کامالً غیرمعقول)خالف موازی

 است.

ام ولی رد که مثالً بر روی چوب موازنه راه برود. من او را گرفتهگیفرض کنید فرزندم بر من اعتماد دارد. فرض کنید که دارد یاد می

دهم که او بیافتد. دفعۀ بعد ترسد. فرض کنید کمی که جلوتر رفت من برای آنکه میزان اعتماد او به خودم را بیازمایم، تعمداً اجازه میاو می

گذارم بیافتی. آیا او باید به گویم: به من اعتماد کن نمید و من به او میترسد که بیافتگیرد و از این میاو دوباره روی چوب موازنه قرار می

 من اعتماد کند؟

در باب مثال باال باید به دو نکته اشاره نمود. اول آنچه من کردم به لحاظ اخالقی ناشایست بود. من به اعتماد دخترم، خیانت کردم. 

کند، در آن صورت او از کمال اخالقی به دور خواهد بود و این رور طبیعی بر ما میاگر این کار همان کاری است که خدا به هنگام صدور ش

رسد. نکته دوم اینکه دختر من در واقع باید در اعتماد به سخن فارغ از اینکه ایمان را همان اعتماد لحاظ کنیم یا نکنیم، صحیح به نظر می
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دادم او بیافتد. معقول نخواهد بود که وی مثل قبل به من اعتماد کند و به لحاظ من، شک به دلش راه دهد زیرا در دفعۀ قبل تعمداً اجازه 

اخالقی ناشایست است که من او را به خاطر از کف دادن اعتمادش تنبیه کنم. پس اگر ایمان را به مثابه اعتماد تفسیر نماییم، دادباوری 

غ از اینکه اعتماد را توام با دلیل در نظر بگیریم یا نگیریم، این دادباوری مبتنی بر امتحان با دو اشکال مواجه خواهد شد. اشکال اول( فار

ناسازگار با کمال اخالقی خداوند خواهد بود. اشکال دوم( آزمودن اعتماد یک شخص به این شیوه، موجب کاهش اعتماد شخص موردِ آزمون 

[. ممکن است فرد 13هد بود که این تقلیل اعتماد را مذموم شمارد]خواهد شد و برای کسی که این نوع آزمون را اِعمال می کند ناپسند خوا

اید. مثالی را که در باال ارائه نماید، درك نادرستی داشتهخداباور بگوید شما در قبال آن نوع آزمونی که خدا در باب سنجش اعتماد اِعمال می

 یرید. فرد خدا باور ممکن است بگوید:دادم مبنی براینکه اجازه دادم دخترم از روی تخته بیافتد، در نظر بگ

اید، شاید الزم بوده دخترتان از افتادنش چیزی بیاموزد)مثال افتادن از تخته خیلی شاید در اینکه اجازه دادید او بیافتد، دلیلی داشته

کنیم، آن هم مثل همین است. رساند، و افتادن چیزی نیست که وی از آن بترسد(. وقتی خدا از ما می خواهد به او اعتماد هم آسیب نمی

-جازه نمیخدا نیز در تجویز ورود رنج ها بر انسانها دلیل دارد و ما نیز باید به این ایمان داشته باشیم که وی در تجویز رنجها دلیل دارد. او ا

ل شویم که خداوند در حکمت خویش شود تا ما قائدهد ما صرفاً به این خاطر رنج بکشیم که ایمان ما را بیازماید بلکه ایمان ما آزموده می

 ای دارد و ورود این رنج و شر بخشی از همان طرح و نقشه اند. طرح و نقشه

در حالی که این استدالل، استداللی تاییدگر است، اما در عین حال همین سخن، دادباوری مبتنی بر امتحان را از اساس سست   

گوید ما دهد شرور روی دهند؛ سخن باال میخدا به دالیلی غیر از سنجش ایمانِ ما اجازه می گویدکند. برغم همۀ اینها، استدالل باال میمی

شود دادباوری مبتنی بر باید ایمان به این داشته باشیم که خدا دالیل دیگری در تجویز شرور دارد. پس به عبارت دیگر پاسخ باال باعث می

ها داشته باشد)و فرض بر این باشد که ما باید اعتماد خدا دلیل کافی در تجویز شرور و رنجامتحان به دادباوری دیگری تحویل برده شود. اگر 

خواهد باشد؛ حتی اگر فقط خودِ خدا آن را بداند( داشته باشیم به اینکه چنین دلیلی وجود دارد( در آن صورت این دلیل)هر دلیلی که می

-گوید شر برای سنجش ما وقوع میتوجیه میکند، که در این صورت دیدگاهی که میهمان دلیلی است که تجویز رنج و شر را از جانب خدا 

 یابد، دیدگاهی زائد خواهد بود که اصالً برای توجیه این شر الزم نخواهد بود. 

فاداری مفهومی گیرد که ایمان را به منزلۀ اعتماد در نظر بگیریم. البته وایمان به مثابه وفاداری، در جایگاهی برتر از این قرار نمی

پذیریم که با آن در باب هر شخصی قضاوت نماییم. مثالً وفاداری زیاد به یک شخص بدکار و بدذات پسندیده اخالقی است. ما وفاداری را نمی

فرزند  تواند مبتنی بر روابط باشد) مثل وفادارینیست. وفاداری باید مبتنی بر اوصاف اخالقی مثبتِ یک شخص باشد. همچنین وفاداری می

توانند آن را باطل نمایند. اگر هایی است و برخی مالحظات اخالقی میای توام با محدودیتنسبت به والدین( ولی طبیعتاً چنین وفاداری

وفاداری موجب شود )مثالً( شما در سرپوش گذاشتن بر جرمی که یک از بستگان نزدیکتان مرتکب شده کمک برسانید، در آن صورت 

داریم تا حدودی ای که ما به دیگران ابراز مییلت خواهد بود نه فضیلت. اگر وفاداری، مفهومی اخالقی باشد و میزان وفاداریوفاداری یک رذ

صورت البته به همان میزانی که آنها رفتار ناشایستی از خود بروز دهند همین امر بر میزان وفاداری ما به مبتنی بر اوصاف آنها باشد، در آن

صورت آنها شرور گزافی خواهند بود که خواهد گذاشت. پس اگر شرور طبیعی صرفاً برای آزمودن وفاداری ما بروز یابند، در آنآنها تاثیر 

آیند و باید در میزان وفاداری ما نسبت به او اثر بگذارند. همانطور که اِرمان در بحث خود راجع به سنجش تعمداً از جانب خدا بر ما وارد می

 اوند چنین می نویسد:ایوب توسط خد

برخی از نویسندگان کتاب مقدس فکر کرده اند که ورود رنج ها به منزلۀ آزمونی است برای سنجش ایمان. ولی من نمی پذیرم که 

کشت را میکند یا نه. اگر کسی ده فرزند شما خدا دَه فرزند ایوب را بکشد)یا اجازه دهد شیطان آنها را بکشد( تا ببیند آیا ایوب او را لعن می

 دهد.آیا حق نداشتید که او را لعن کنید؟ و این فکر، خیلی زشت است که بگویید خدا به جای آنها، ده فرزند دیگر به ایوب می

کنند تا ببینند آیا والدینی را در نظر بگیرید که برای آزمودنِ میزان وفاداریِ فرزندشان، مدام اسباب بازیهای کودکشان را خراب می

برد، و یا کسی را در نظر بگیرید که در قبال هدفی مشابه، کودکش را کند یا رفتار آنها را زیر سوال میعصبانیت با انها رفتار میکودك با 

شود، زیرا گونه آزمودنِ وفاداری، عملی است که از روی خودشیفتگی ِاعمال میکند. اینزند و یا تنبیه نابجایی را بر فرزندش اِعمال میمی

گیرد تا میزان سرسپردگی و عالقۀ او به والدینش سنجیده شود، این آنکه سودِ کودك در نظر گرفته شود( کودك مورد تنبیه قرار می)بدون 

خواه مطلق است، اصالً پسندیده نیست. اجازه دهید تا بحث خود را بسط دهیم تا اقسام دیگری از کار در رابطه با خدایی که عادل و نیک

گی را نیز در برگیرد. آزمونی که طرح می شود تا میزان اعتماد و وفاداری یا خلوص)یا هر چیزی که شما برای توصیف ایمان التزام و سرسپرد

های نامیده شود. در کل آزمون "آزمون مبتنی بر فرمانبری"انتخلب می کنید؛ چنانچه ایمان را به منزلۀ باور لحاظ نکنید( بسنجد، می تواند 

ک مشکل اخالقی دارند. همانطور که قبال گفتم جایز نیست در رابطه با اعتماد و وفاداری، شروری را بر کسی وارد کنی تا مبتنی بر امتحان ی

ت میزان فرمانبریِ وی را به خودت بیازمایی هرچند به او زندگی داده باشی. اما مشکل مهمتر در رابطه با آزمون مبتنی بر فرمانبری، آنجاس

سنجیده شود. در ابتدا شیطان اجازه نداشت خود ایوب را لمس کند خدا گفت هر  Bرد آیند تا میزان فرمانبریِ فرد وا Aکه شرور بر فرد 
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-ها و علی( بنابراین شیطان خود را به از بین بردن دارایی12: 1آنچه ایوب دارد در اختیار تو ولی به خودش کاری نداشته باش)ایوب، 

آورد تا میزان التزام و فرمانبری آنها را ب راضی نمود. حال فردی که شروری بر فرزندانش وارد میالخصوص فرزندان و خدمتکارانِ ایو

سازد تا میزان فرمانبری همسرش را بسنجد، هیوالست. آیا همسرِ چنین بسنجد، فرد بدی است اما مردی که فرزندان را مبتال به شرور می

بماند؟ مسلم است که نه. ایا موجه است که او شوهر خود را ترك گفته و کودکانش را با خود بردار باقی فردی باید نسبت به شوهرش فرمان

های اخالقِی باید با قطع نظر از ویژگیببرد و از دست او به دنبال سر پناهی بگردد؟ البته. یک فرمانبری مثل اعتماد، وفاداری یا خلوص نمی

نویسد قضاوت نقش مهمی به وفاداری میهمانطور که آر. ئی. اوین در تحلیل جذابش راجع شخصی باشد که شما ملتزم و فرمانبرِ او هستید.

(. 406: 1992تواند به عنوان یک وفادار نادان توصیف شود)کند . . . فردی که وفادار به یک چیز ناشایستی است، میدر وفاداری ایفا می

ز وی فرمانبرداری نمود بلکه استداللم این است که حتی فرد خداباوری که معتقد استدالل من در اینجا این نیست که خدا بد است و نباید ا

تواند چنین رفتار کند و دادباوری مبتنی بر امتحان را رد کند. فرد خداباوری که به خیریت محض خداست نباید فکر کند که خداوند می

م از دادباوری مبتنی بر امتحان یعنی دادباوری مبتنی بر فرمانبری ملتزم تواند به این قسپذیرد، نمیخیریت ذاتی خداوند را با جان و دل می

-ای برای رد  دادباوری مبتنی بر امتحان وجود دارد که در آن ایمان به منزلۀ نوعی التزام غیرباورانه شناخته میشود. پس دالیل اخالقی قوی

 شود مثل اعتماد، وفاداری، خلوص یا چیزی شبیه به آن. 

نشاند: نکته اول( اگر ایمان، همان اعتمادِ )یا دو نکته راجع به آنچه که قبال قول به تفصیل آن داده بودم کنار هم می بحث حاضر

آیند، باید ایمان ما را زایل کنند و نکتۀ دوم( یک نوع التزام دیگر باشد( مبتنی بر شواهد باشد، شروری که برای سنجش ایمان ما وارد می

و قراین معنایی نخواهد داشت زیرا اعتماد نباید مستقل از ارزیابیِ شخصیت اخالقی و اعمال فردی باشند که مورد وثوق  اعتماد بدون شواهد

توان توبیخ نمود به خاطر خورد: یک فرد را نمیگیرد. خدایی که تعمداً شری بر فردی وارد می آورد به هر دو مورد زیر برمیو اعتماد قرار می

شود)به هر حال، دهد که باعث سلب اعتماد میدهد زیرا این شخص شواهدی از خود بروز میبه شخص دیگر از دست میآنکه اعتمادش را 

براین برای اعتماد، وفاداری و دیگر کند(. عالوهبه شرور طبیعی به آن اشاره میای است که دادباوری مبتنی بر امتحان راجعاین همان نکته

شود، غفلت نمود؛ و همانطور که قبالً اثبات شد، اگر شخصی که اعمال و اوصاف شخصی که مورد این التزامات واقع میها نباید از اقسام التزام

گیرد تعمداً شرور بدی بر شما وارد آورد تا میزان التزام شما را بسنجد، همین امر باعث می شود شما در مورد اعتماد یا وفاداری شما قرار می

شود: در یک یش به او بازنگری کنید. پس همانطور که دانستیم، فرد خدا باور با یک دیلما)برهان ذو حدین( مواجه میفرمانبری و التزام خو

ها و تواند کامالً مستقل از ارزیابی شما از ویژگیتواند بدون شواهد و قراین باشد، زیرا التزام به یک شخص نمیشق، التزام و فرمانبری نمی

تواند به یک نتیجۀ عبث برسد و به جای خدا، مقابل باشد. در غیر این صورت همانطور که دانستیم، فرد مینحوۀ عملکردهای شخص 

شوند تا آن التزام را به چالش بکشانند، فرمانبردار شیطان گردد. در شق دیگر، اگر التزام مبتنی بر شواهد گردد، )دوباره( شواهدی که ارائه می

گوید باید التزامات در را به چالش خواهند کشاند. انکار این امر، در واقع بازگشت به همان ادعایی است که می حتماً فرمانبری و التزام شما

 گردد.فقدان شواهد و قرائن اتخاذ شوند که البته به یک شق دیگر بازمی

 بحث ونتيجه گيري:
 این حاضر سخن. نیست شرور همۀ جوابگوی زیرا ندارد کارایی مدنظر دادباوری که کنند¬می استدالل ها،¬دادباوری نوع این منتقدین برخی

 و دیگر ای¬شیوه به باید مانند، می باقی که شروری و است جزئی دادباوری یک حاضر دادباوریِ شود گفته که گذارد¬می باقی را مجال

 حاضر دادباوری که بود این من استدالل و بود دیگر نوعی از دادم ارائه قبالً که براهینی لیکن. شوند داده پاسخ دیگر های¬دادباوری توسط

 این نتیجه بنابراین و دهد ارائه مواجهیم، آنها با درجهان که طبیعی شرور به¬راجع جزئی تبیین یک حتی تواند¬نمی و دارد هایی¬کاستی

  . دارد هایی کاستی امتحان بر مبتنی دادباوری  که شود می
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