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رابطه اختیار و شرور اخالقی از دیدگاه مالصدرا و آگوستین
تاريخ تأييد3171/33/2 :

تاريخ دريافت3171/6/3:

مسئله شر از چالش برانگیزترین مباحث

سید مرتضی حسینی شاهرودی *

*

جهانگیر مسعودی **

*

کوکب دارابی ***

*

للسث ه ک مثبه بثهشثاا مثی کد.

عدهای از مت کران د طول تا یخ با این اشکال د صثدد ن ثی کجثود ک صث ا
ماالیه خداکند برآمدند .د مقابل اندیشاندان بسیا ی نیز برای پاسخ بثه اشثکال
شرک موشیدند .د این مقاله به مهمترین پاسخ مبمی بثه مسثئله شثرک یعنثی
شرک الزمه اختیا از دیدگاه مبصد ا ک آگوستین پرداختهایم .این دک لیلسثو
د این مسئله اشتراما ک اختبلاتی دا ند البته بهخاطر اعتقاد به توحید ک توجه
آنان به آثا البطون نقاط مشترک آ اء آنان بسیا بیشثتر از اختبلاتشثان اسث .
آنان انسان ا موجودی مختا میدانند ک بالطبع از این موجود مختا گاهی خیثر
ک گاهی شرّ صاد میشود .هرچند پاسخ اختیا الزمه کجود شثرک تنهثا پاسثخ
مسئله شرک نیس

اما قسا

قابل توجهی از شرک یعنی شرک اخبقثی بثا آن

توجیه میشود.
* استاد گروه فلسفه و حکمت اسالمی ،دانشگاه فردوسی مشهد.
** دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسالمی ،دانشگاه فردوسی مشهد.
*** کارشناس ارشد فلسفه و کالم اسالمی ،دانشگاه فردوسی مشهد(نویسنده مسئول).
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واژگان کلیدی :مبصد ا آگوستین مسئله شرّ خیر اخبقی اختیا .
مقدمه

شرک د یک تقسیمبندی مشهو به شثرک اخبقثی ک طبیعثی تقسثیم مثیشثود
پاسخی مه د اینجا به آن میپردازیم ناظر بر شرک اخبقی اس  .این مطلب مه
شرک از اختیا انسان ناشی میشود از پاسخهای مهای اس
د حل شبههی شرک است اده میمنند .اهای

مه دینباک ان از آن

این پاسخ حتی برای لیلسولان دین

مه سعی د کا د مردن اشکال د عقایثد خثدابثاک ان دا نثد نیثز کشثن اسث .
بهطو ی مه مکی لیلسو

معاصر د اینبا ه میگوید« :شاید بتوان این پاسخ مثه

شرک الزمهی اختیا آدمی هستند ا مهمترین اهحل پیشنهاد شثده بثرای مسث له
شر بهشاا آک د» (پلنتینگا .)464 :4731 ،جان هاسپرز نیز بر ایثن نرثر اسث
«احتااالً این اهحل جدیترین تبشی اس
گرلته اس

مثه

مه برای هایی از مس له شر صو

(هاسپرز ،بیتا.)441 :

مالصدرا

محاد بن ابراهیم قوامی شیرازی ملقب بثه صثد الاتالهین یثا مبصثد ا د سثال

 999قاری دیده به جهثان گشثود .مبصثد ا هیث

تث لی ی پثرتثوانی ا میثان

جریانهای للس ی گذشته ایجاد مرد .اندیشهی اک تا به امثرکز بثر تاثامی للسث ه
ایرانی ک بهطو ملی کجدان شیعی د سطح بیان للس ی آن اثر گذاشته اسث  .از
مبصد ا مجاوعه آثا عریای باقی مانده اس

مه بثال بثر چهثل ک پثنو عنثوان

میباشد .تعلیقهی اک بر حکمۀاالشراق سهرک دی شالودهای اسثتوا بثرای اشثرا
لراهم میآک د .شاهکا اک الحکمۀالمتعالیۀ مجاوعهای اس

مه از آن پس عادهی

اندیشاندان ایرانی بر مبنای آن اندیشیدهاند .کی شاگردان بسثیا ی تربیث

مثرده
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مه از میان آنها مبمحسن لیض ماشانی مبعبدالرزا الهیجثی ک حسثین

اس

تنکابنی از دیگران پرآکازهتر هستند (کربن.)116-114 :4737 ،
جبر ،تفویض یا اختیار

مبصد ا به دشوا ی بح

جبر ک اختیا اشا ه میمند (صدرالدین شیرازی ،بییتیا،

ج .)763 ،6مبک اختیا ی بودن لعل ا مسبو بودن آن به علم ک ا اده مثیدانثد
(صدرالدین شیرازی173 :4731 ،؛ همو ،بیتا ،ج743 :6ی )743ک لرقی نایمند علم ک
ا اده امری کاحد باشند ک یا امو ی متعدد ک نیز عین ذا
خداکند ک غیر ذا
حاال

بودن ا اده ک علم ماننثد

بودن آنها نیثز تث ثیری د آن نثدا د یعنثی د هاثهی ایثن

لاعل مختا اس (همان .)774 :مبصد ا گاهی به جثای اختیثا ک مختثا

ا اده ک مرید ا به ما میبرد (همان.)741 :
بهطو ملی د مس له اختیا انسان ک ابطه آن با خداکند سثه دیثدگاه کجثود
دا د:
دیدگاه اکل به اشاعره ک جبریون تعلق دا د مثه بثر ایثن اعتقادنثد د جهثان
هستی مؤثری جز خداکند کجود ندا د ک انسثان د العثال خثویش هثی گونثه
ت ثیری ندا د ک اعاال انسان مخلو خداس  .این نرر یشه د اعتقثاد آنثان بثه
حسن ک قبح شرعی دا د د نتیجه بح

از شرک د نزد اشاعره سالبه به انت ثای

موضوع اس  .جبری ها این دیدگاه ا به خاطر اطب قد

خداکند ک تنزیثه اک

از نقص انتخاب مرده اند .مبصد ا اشکاالتی ا بر این دیثدگاه کا د مثیدانثد .از
جاله اینمثه «ایثن عقیثده مسثتلزه باطثل دانسثتن حکاث
قضاک ها مسدکد مردن باب اثبا
شیرازی.)434 :4731 ،

برمنثا ی عقثل از

صانع ک بستن ابواب ت کر اس »(صیدرالدین
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دیدگاه دکه متعلق به اهل ت ویض اس

مه معتقدند خداکند بعثد از آلریثدن

انسان به آنان اختیا تاه ک استقبل مامل داد .اهل ت ویض به چند دلیل به این امر
باک پیدا مرده اند از نرر آنان د این صو
کعده ک کعید د س

اس

مه تکلیف به اکامر ک نواهی ک

ک م ید خواهثد بثود اسثتحقا ثثواب ک عقثاب معنثیدا

خواهد بود ک مهم تر مه به بح

حاضر مثرتب اسث

خداکنثد از ایجثاد ک ا اده

زشتیها ک بدیها منزه خواهد بثود .مبصثد ا ایراداتثی ا بثر ایثن دیثدگاه کا د
میداند از جاله اینمه اینان د آلرینش به طو حقیقی بثرای خداکنثد شثریکانی
قائل شدهاند ک از نرر مبصد ا بیتردید اینما از قرا دادن بتها به عنوان ش یعان
پیش خدا زش تر اس  .همچنین الزه میآید مه ا اده خداکنثد د عثالم تحقثق
نیابد ک به عبا تی چیزی مه خب

ا اده خداکند اس

د عالم کاقع گثردد (همان:

.)434
دیدگاه سوه دیدگاه لبس ه اس  .اینان بر این نررند مه خداکند بر هاه چیز
قاد اس

کلی موجودا

د پذیرش کجود با هثم ت ثاک

دا نثد (همیان.)437 :

حوادثی مه د این جهان نیازمند علل هستند تا آن علثل لثراهم نباشثد کقثوع آن
ماکن نخواهد بود؛ صدک لعل اختیا ی از انسان هم بر پایهی هاین قاعده اس
یعنی عبکه بر علل متعدد اختیا انسان هم جزء اخیر آنهاس

ک بثدکن اختیثا

لعل از انسان صاد نخواهد شد .بر هاین اساس العال ا ادی انسان هم منتسثب
به خداس

ک هم منتسب به خودش ک به عبا تی د این دیدگثاه خداکنثد لاعثل

بعید ک انسان لاعل قریب اس  .از نرر مبصثد ا مثبک احتیثاه بثه علث
کجودی معلول اس

لقثر

(صدرالدین شیرازی ،بیتا ،ج )403 :4ک ایثن لقثر هاثوا ه بثا

موجود ماکن هاراه ک عین ذا

ک حقیق

اک اس

پس انسثان د هاثه العثال
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ذاتاً نیازمند اس

ک هی گاه نایشود اک ا به طو مستقل لاعل دانسث  .انسثان ک

العال اک هاه تح
اختیا ی مه از طر

سیطرهی قد

تامهاش میباشد (فالح رفیع .)36 :4761 ،این دیدگاه از

عل

امتیازاتی برخو دا اس

خداکند اس  .یعنی انسان مختثا اسث

بثه

از جاله این مه هم حالظ اطب قد

خداکند اس

ک

هم حالظ اختیا انسان مثیباشثد د حثالی مثه منالثاتی نیثز میثان آن دک دیثده
نایشود.
اختیار و اصل موجبیّت

برای صدک لعل از انسان علل متعددی دخیل هستند مه بعضثی از ایثن علثل از
اختیا انسان خا ه اس

ک به عبا تی اضطرا ی اس

ا اده ک اختیا آدمی صو
اخیر عل

ک بعضثی از آنهثا نیثز بثا

می گیرد .کقتی این علل منا هم جاع شوند ک جثزء

تامه یعنی ا اده ی انسان بثه آن الثزکده شثود صثدک لعثل ضثرک ی
ک اختیا ناسازگا ی کجود ندا د (همان.)431 :

میگردد .البته بین این ضرک
هر معلولی با مامل شدن عل
انسان هم به هاین نحو اس

تامهی خود کجودش ضرک ی میگثردد .لعثل

ک بدکن ا ادهی انسان ضرک ی نایگردد (صدرالدین

شیرازی ،بی تا ،ج .)734 :6بنابراین اختیا جزئی از نراه علثی ک معلثولی اسث
تعا ضی با ضرک
تامه اس

ک

علی ک معلولی ندا د .اعتقاد به اینمه اختیا جزئثی از علث

عبکه بر اینمه کجود اختیا د انسان ا اثبا

میمند اشکال اختیا ک

علم پیشین خداکند به العال انسان ا نیز دلع میمند.
دیدگاه چها ه مبصد ا برای این دیدگاه ا نرریه اسخان د علم مثینامثد.
البته به نرر می سد این دیدگاه ت سیر دیدگاه سوه اس  .مبصد ا بیان می منثد
مه این مطلب از اه شهود ک عرلان به دس

می آید البته مطابق با منطق ک برهان
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نیز هس  .بر اساس این نرریه تاامی موجودا
العال ص ا

جه
آنهاس

با کجثود ت ثاک هثایی مثه از

ک آثا کجودی با هم دا ند د حقیق

الهی مه جامع حقایق

موجود میباشند .لذا هاانطو مه هاه اشیاء ک کجودا

ش ن خداکند

هستند همچنین هاهی العال لعل حثق تعثالی هسثتند؛ پثس هثر لعلثی مثه از
موجودا

ک از جاله انسان صاد می شود این لعل حقیقتاً هم لعل انسان ک هم

لعل خداکند اس

انجثاه لعثل از جانثب

با ذمر این نکته مثه شثرای ک قثد

خداکند به انسان اعطا شده اس  .البته انتساب لعل انسان به خداکنثد بثه کجهثی
اعلی ک اشر

می باشد بهگونهای مه شایستهی ذا

احدی اس

یعنی لاعلیث

خداکند برای العال انسانی بدکن ان عال ک تشبیه ک اخثتبط ک امتثزاه بثا اجسثاه
(صدرالدین شیرازی ،بیتا ،ج .)731-737 :6لاعلی

اس

خداکند برای العال انسان
نه

مبه امیرالاؤمنین ا به یاد میآک د مه میلرمایند« :خداکند با هاه چیز هس

اینمه همنشین آنان باشد؛ ک با هاه چیز لر دا د نه اینمه از آنان جدا ک بیگانثه
باشد» (همو431 :4731 ،؛ دشتی.)44 :4714 ،
از آنجا مه خداکند بسی حقیقی اس
خداکند مل اشیاء اس
لعلی نیس
مشی

ک ذا

ک بسیط الحقیقۀ کل االشیاء اس

خدا خالی از هی ذاتی نیس

ذا

با این مبحره هی

مه از دایره العال اک بیرکن باشد ک هی ا اده ک مشیتی از دایره ا اده ک

خداکند بیرکن نیس

خداکند میلرماید:

«کُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ» (الرحمن)43 :
«ما يَکُونُ مِنْ نَجْوى ثَالثَۀٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ»« -وَ ال خَمْسَۀٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ» (مجادله)3 :
«وَ ما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ اللَّهَ رَمى» (انفال)43 :

«قاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيکُمْ» (توبه( )41 :صدرالدین شیرازی ،بیتا ،ج)799-736 :6
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به مثال ن س اشا ه میمند زیثرا هثر

مبصد ا برای کشن شدن این بح

لعلی مه به کاسطه حواس مختلف صاد میشود از آن حی
حاسّه اس

مه لعثل ایثن قثوه

لعل ن س هم میباشد (همان.)431 :

همچنین مبصد ا معتقد اس

مه معنای حقیقی امر بین االمرین به کاسطه این

توجیه تحقق مییابد (همان .)433 :این دیدگاه مو د ت یید نقل نیز هس « .بِإِرَادَتِي
کُنْتَ أَنْتَ الَّذِي تُرِيدُ لِنَفْسِكَ مَا تُرِيد» (بابویه ،بیتیا)711 ،؛ یعنثی بثه ا اده خداکنثد
اس

مه انسان خواستههایش ا ا اده میمند.
اشکال شود حال مه العال انسان لعل خداکنثد نیثز هسث

ماکن اس

ک از

طرلی انسان عبکه بر لعل حسن لعل قبیح هم صثاد مثیشثود بنثابراین الزه
شرک اخبقی باشد مه با اختیا انسان بثه کجثود آمثدهانثد.

می آید خداکند عل

گویی مبصد ا به این اشکال توجه داشته اس
الاضهی کجود بر هاهی آلریدههاس

(صیدرالدین شییرازی .)431 :4731 ،از ایثن

گ ته مبصد ا میتوان این نتیجه ا گرل
خداکند اس

کی بیان میمند مه ش ن خداکند

مه العال انسان از جه

ک هر کجود ک اثر کجود از آن جه

خیر ک نیکوس

کجودی لعل

مه کجود ک اثر کجثود اسث

(همان.)436 :

شرّ بودن خود اختیار

ماکن اس

گ ته شود مه کجود خود اختیا برای انسان شرّ اس

چرا مثه اگثر

انسان مختا نبود بسیا ی از شرک اخبقی کجود نداشتند ک از آنجایی مه اختیا
انسان از جانب خداس

پس خداکند عل

به اشکال لو میتوان اینگونه پاسخ گ
3ث د س

اس

بسیا ی از شرک اخبقی اس .
مه:

مه اختیا د انسان زمینهی شر اخبقی د عالم ا بثهکجثود
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می آک د کلی هاین اختیا مانع پیدایش شرک طبیعی نیز میشود (سلیمانی:4711 ،

 .)61برای مثال انسان با قد

ک اختیا خود با ایجاد سد مثیتوانثد مثانع بثرکز

سیل شود.
2ث کجود اختیا د انسان خیر زیادی دا د به صو تی مه شرک ی مه الزمهی
آن اس

د مقابل آن اندک میباشد .از آنجا مه ترک خیر مثیر به خثاطر کجثود
(صدرالدین شیرازی ،بیتا ،ج  )63 :3ک چنین عالی از

شر قلیل خود شر مثیر اس
خداکند خب

حکا

اکس

1ث به کسیله اختیا اس
برسد .به هاین دلیل اس
د جه
حرم

نیل به اهدا

حقتعالی انسان ا مختا آلریده اس .
مه انسان میتواند به مااال

ک مراتب عالی انسانی

مه مبصد ا میگوید« :ا اده ک اختیا قد
ک خواستههای خود هدای

میمند ک قد

انسثان ا
عاملی بثرای

مردن میشود مه انسان ا د انجاه العال خثود توانثا سثازد» (صیدرالدین

شیرازی.)400 :4704 ،
اشکال دیگر اینمه «شر الزمهی اختیا » لق پاسخگوی شرک اخبقی اس
اما از توجیه ک حل شرک طبیعی عاجز اس

(هاسپرز ،بیتا)443:

از آن جا مه امثر لبس ه ک نیز مبصد ا ک آگوستین بثرای حثل مسث له شثرک
پاسخ های دیگری ا نیز ا ائه مردهاند مه آن ها توجیه مناسبی برای شرک طبیعثی
میباشند این اشکال کا د نایباشد.
آگوستین

آگوستین د سال  171میبدی (معاصر بهراه گو پادشثاه ساسثانی) (اسیتراترن،

 )43 :4731د شهر تاگاس
به دین مسیحی

بهدنیا آمد .پد کی لردی ب پرس

بود ک مثاد ش

معتقد بود .د نوزده سالگی از طریق مطالعثهی نوشثتهایثی مثه
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سیسرکن نوشته بود به للس ه عبقه مند شد .د هاین ایثاه بثه حلقثهی مانویثان
(یاسپرس3-1 :4767 ،؛ اروین .)430-411 :4710 ،مسائل پیرامثون خثدا ک

پیوس

شرک بود مه سبب شد آگوستین به آیثین مثانوی جثذب شثود (گاتلیی:4711 ،،

 .)106کلی د سال  132از این آیثین کی برگردانثد (یاسیپرس .)1 :4767 ،کی
آک دن به دین مسیحی

مبنای اندیشهی آگوستین میباشد ک با تحول د اندیشهی

اک نحوهی زندگیاش نیز دگرگون شد (یاسپرس3-1 :4767 ،؛ اروین-411 :4710 ،

 .)430تقریباً تااه بح های للس ی آگوستین از مسائل الهیاتی ک دینی سرچشاه
میگیرد (گاتلی.)144 :4711 ،،
د بین مسیحیان آگوستین بیش از دیگران به ترکیو الکثا البطثون پرداختثه
اس

(بریه744 :4731 ،؛ دلی73 :4717 ،؛ گاتلیی .)137 :4711 ،،اعتقثاد آگوسثتین

این اس

مه للس ه البطون مامل ترین نثوع معرلث

عقلثی اسث

ک بثر سثایر

للس هها برتری دا د (آگوستین )743 :4734،البته اللوطین د آن تجدید نرر مرده
ک آن ا موالق زمانه ساخته اس

(ژیلسون4734744 ،؛ اروین.)434 :4710 ،

به نرر می سد مساله شرّ مهمترین مسثاله للسث ی ک الهیثاتی آگوسثتین بثود.
آگوستین د طول زنثدگیاش بسثیا تثبش ناثوده اسث

تثا بثرای مسثاله شثرّ

پاسخهای للس ی ک مبمی ا ائه دهد .پاسخ شرّ الزمهی اختیا آدمی مه بثیشتثر
ناظر به شرک اخبقی اس

مهمترین پاسخ آگوستین محسوب میشثود مثه کی

د آثا خود به آن بیشتر از دیگر پاسخها پرداخته اسث  .بثرای ک کد بثه بحث
ابتدا نرر آگوستین د با هی اختیا ا بیان میمنیم.
اراده و اختیار از دیدگاه آگوستین

به گ تهی ژیلسون «نرریه اختیا انسان از هاان بدک ظهو دین مسیح مو د قبثول
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لکن اختیا قانونی اس

قرا گرل

آن معادل قدم

مه قدم

انسان میباشثد»

(ژیلسییون .)163 :4766 ،م هثثوه ا اده از م ثثاهیم اساسثثی د اندیشثثه آگوسثثتین
مه د غثرب بثه شثر ک بسث

میباشد؛ به گونه ای مه کی نخستین مسی اس

م هومی از ا اده پرداخته اس  .از آنجا مه آگوستین د شثر مثبه پثولس بثه
صراح

م هوه ا اده ا به اختیا پیوند میدهد د این نوشثته ا اده ک اختیثا از

دیدگاه کی ا به یک معنا د نرر میگیریم.
به باک آگوستین ا اده به منزلهی یکی از مایّزهای انسان میباشد کی انسثان
ا به یک معنا هاان ا اده اش میداند (پورسینا411-473 :4711 ،؛ یاسپرس:4767 ،

 .)31آگوستین اختیا ا توانایی انتخاب یک یثا دک امثر جثایگزین معرلثی مثرده
اس  .یعنی انسان این توانایی ا داشته باشد مه بین دک چیز یکی ا انتخاب بکند.
الزمه ی چنین اظها ی این اس

انجاه دادن ما ی غیثر از مثا ی

مه انسان قد

مه د حال حاضر ک لی الواقع انجاه میدهد ا داشته باشثد (فروغیی ،4760 ،ج:4

 . )34از دیدگاه کی انسان به این معنا مختا اس
مه برایش پیش می آید من عل صر
میل ک ضای
امو اس

اکس

نیس

ا نپذیرد به عبا

یعنی کی د مواجه با امثو ی

بلکه میتواند امو ی ا مثه خثب
دیگر خود انسان محو قبول ک یثا د

(پورسینا.)411 :4711 ،

اثبات اختیار

از نرر آگوستین د صو تی مه انسان د العال خود اختیا نداشته باشد بسثیا ی
از امو د زندگی اجتااعی مانند کضع قوانین ک تثدبیرهای انسثانی موعرثههثا
سرزنشها ک ستایشها پاداش ها ک مجازا
عدال

معنایی نخواهثد داشث

ک اساسثا از

جز م هوه چیزی نخواهد ماند (آگوستین .)447 :4734 ،د حالی مه عقثل
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به کجود ک ضرک

این امو حکم میمند ک این نشاندهندهی کجود اختیثا د

انسان اس .
اثبات خیر بودن اختیار

مه از جانب خداکند اعطا شده اس  .هرچند

از نرر آگوستین اختیا خیری اس

از این امر خیر می شود به ناد ستی است اده مرد .کی بثرای اثبثا

ادعثای خثود

کجود خیراتی د جسم ا مثال میزند مه میشود از آنها بثه ناد سثتی اسثت اده
مرد ک د عین حال خیر بودن ن س آنها ا زیر سؤال نبثرد مثثبً دسث
چشم ک ...نعا ها ک خیرا

ک پثا ک

بز گی هستند مه گاهی به ناد ستی از آنها اسثت اده
مه د ک ما نیز امو خیری باشثد مثه قابلیث

میشود پس جای تعجب نیس

سوء است اده از آن کجود داشته باشد ک د این امر باید مسانی ا مثه از آن سثوء
است اده میمنند ا سرزنش ک محکوه مرد نه اینمه خیر بودن آن ا زیر سؤال برد
یا معطی آن ا محکوه مرد.
از نرر آگوستین اختیا خیر ک خوب اس
زندگی د ستی داشته باشد ک هد
سعاد

ک زندگی د س

اس

زیرا بثدکن آن انسثان ناثیتوانثد

خداکند از اختیثا نیثز اسثت اده آن د جهث

ک نباید گاان مرد مه خدا به انسانها اختیثا داده

تا قاد به گناه باشند (همان.)11 :
این امر مه خداکند عبکه بر خیرا
متوس

ا نیز خلق مرده اس

میدهد .زیرا خلق هاه ی خیرا

نهای

بثز  ،پثایینتثرین خیثرا
خیرخثواهی ک حاث

خداکنثد ا نشثان

اعم از بز  ،متوسث ک پثایین بهتثر از خلثق

برخی از آنهاس  .از نرر آگوستین اختیا خیر متوس اس
بر سیدن به سعاد

ک خیثرا

زیثرا از آن عثبکه

میتوان برای انجاه گناه نیز است اده مرد ک است اده گناهما ان
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از اختیا سبب نایشود مه اختیا جزء شرک محسوب شثود (همان37 :ی .)36بثه
نرر آگوستین خداکند به دلیل نهای

مهربانی خود حتی موجوداتی ا مه میداند

بهطو ملی گناهما نیستند اما گاهی گناه میمنند ا آلریده اس .
اگر مسی مانند مکی اشکال مند چرا خداکند خیرخواه با اینمثه مثیدانسث
انسانهای مختا مرتکب شرک خواهند شد به آنها اختیا داد؟ (پلنتینگیا:4731 ،
)464

آگوستین پاسخ میدهد «یک اسب گریز پا بهتثر از سثنگی اسث
یکجا سامن اس

مثه تنهثا د

زیرا سنگ بهخودی خود هی حرمتی ک د می نثدا د مرتبثه
باشد از شیء مادی بهتر اسث

ک هرچهقد هم پس

ک امکثان نثدا د ک از

یک جسم پایینتر باشد بنابراین آلریدهای مه به اختیا خود گناه میمنثد بهتثر از
موجودی اس

مه به خاطر عده اختیا گناهی انجاه نایدهد زیرا حتی ا کاحثی

مه مرتکب گناه میشوند بهتر از ا کاحی هسثتند مثه بثه خثاطر نداشثتن اختیثا
نایتوانند گناهی ا انجاه دهند» (آگوستین .)444-401 :4713 ،از نرر کی کجثود
این ا کا برای تکامل جهان ضرک ی اس
اقتضای جهان طبیع

(همیان .)441 :د کاقثع ایثن شثرک

ک احسن بودن نراه هسثتی اسث  .عثبکه بثرایثن شثرک

موجود د دنیا اگرچه شرّ باشند اما سبب خیرا

می شثوند ک از مرثاهر الطثا

الهی هستند.
رابطه شرّ اخالقی و اختیار

از نرر آگوستین بدیهای اخبقی ا باید تنها شثرا
دانس

یثا بثز ،تثرین شثرا

(همو .)460 :4734 ،آگوستین منرو خود از شرّ اخبقی ا د قالب «گناه»

بیان مرده اس

مه بر اساس ا اده ک اختیا انسان د عالم انجاه می شثود (همیو،
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 .)443 :4713این مطلب شایعترین مشی لکری د الهیثا
(آلستون )30 :4714 ،کی د اعترالا
حیا

مسثیحی بثوده اسث

میگوید« :مثن… بثا هاثان یقینثی مثه بثه

خویش داشتم د خود ا ادهای مییالتم .آنگاه مه انجاه یا تثرک لعلثی ا

اختیا می مرده یقیناً تنها خود «من» بود مه ا اده میمرد ک نه هی مس ک هاثین
ا عل

گناهان خود دانستم» (آگوستین.)407 :4733 ،

توجه ک دق
این مطلب اس

د دیدگاه های گوناگونی مه د با ه م هوه گناه هس
مه مبک اصلی هاهی این دیدگاهها این اس

لرهنگها د مقولهی شرّ به کیژه د میان مقوال
همچنین هایشه هاثراه ا اده مثیباشثد .ماهیث

نشانگثر

مه گناه د هاهی

دینی اخبقثی جثا مثیگیثرد
گنثاه سثرپیری ا ادی از اکامثر

موجثودی مثالو مثه خصوصثیتی الهثی دا د مثیباشثد (پورسییینا413 :4711 ،؛

آگوستین .)474 :4713 ،کی شرّ اخبقی ا لقثدان نرثم صثحیح د ا اده مخلثو
می داندمه به جای این مه به خدا نرر مند به خود نرر مرده ک منثالع خثود ا بثر
خداکند ترجیح داده ک طغیان میمند .آنچه شرّ اس
تغییر به سوی خیر های قابل تغییر اس
عشق به خدا ک ذا

برگشث

از خیثر غیثرقابثل

(آگوستین .)400 :4733 ،اگر اصل اخب

شرّ کی گرداندن از خدا باشثد آدمیثان ا مثیشثود بثه دک

دسته تقسیم مرد .آنان مه خدا ا بر خود ترجیح می دهند ک آنان مثه خثود ا بثر
خدا ترجیح میدهند (کاپلستون ،4730 ،ج.)31 :4
از نرر آگوستین ا اده شر از آن حی
دقیقاً آنچه باید باشد نیس
آگوستین معتقد اس

شرّ اس

مه ا اده اس

خیر ک از آن جهث

(پورسینا .)430 :4711 ،بثه عبثا

آن چه انسان بر اثر سوء است اده خواس

مثه
دیگثر

لی ن سه بد نبود

زیرا کجود ک خیر با هم مساکقند ک موجود بثودن ک بثد بثودن مسثتلزه تنثاقض
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اس .
آگوستین د

دیابی یشه شر اخبقی به «گناه نخستین» یعنی خو دن میثوهی

مانوعه توس حضر

آده 9می سد .د کاقع کی معتقد به گناه اکلیثه ک لطثری

د انسان می باشد ک برای ت یید نرر خود از سخنان پولس سول است اده میمنثد
(پرایس .)43 :4734 ،از نرر کی حتی مودمان تازه متولد شده نیز معصوه نیستند
بلکه هاراه با گناه متولد شده انثد (کومی .)403 :4711 ،،کیثل دک انث

گثرایش

لکری آگوستین د با هی «گناه نخستین» ا چنین بیثان مثیمنثد« :نرریثهی گنثاه
نخستین ابداع آگوستین نبود؛ پولس ترتولیثانوس موپریثانوس ک آمبرکسثیوس
آن ا پیش از اک آک ده بودند» (دورانت .)13 :4734 ،بهنرر مثی سثد آگوسثتین د
این دیدگاه خود تح
کمیان آمده اس

ت ثیر پولس بوده زیرا د ساله پولس ک د بخش نامثه بثه
شد(پولس ،بیتا.)41 :

گناه به کسیله آده کا د جهان طبیع

فیض الهی؛ راه مهار گناه

مرد انسان گناهما از خود

تجربه شخصی آگوستین د ا تباط با شرّ به کی ثاب

قد تی ندا د مه خیر ا انتخاب مند .از نرر آگوسثتین انسثان د انتخثاب بثدی
مختا تاهّ اس

کلی اک لق با اختیا ک بدکن بخشش ک یا ی خداکند نایتواند

نیکی ا انتخاب مند .زیرا کی اسیر شهوا
آگوستین معتقد اس

خثویش ک جهثان محسثوس اسث .

انسان به منرو خوب بودن ک قرا گرلتن د جه

کاقعی از خلقتش به لطف ک عنای
یاسپرس .)13 :4711 ،به عبا

الهی نیازمند اس

(مائورر471-473 :4763 ،؛

دیگر از نرر آگوستین لق

مه ما ا به سوی اک سو میدهد .این مضاون د عبا ا
به گ ته ی آگوستین اگر خواس

هثد

حا

خداکند اسث

اک آشکا اسث

زیثرا

ک توجه خدا نبثود هرگثز اک بثه انجیثل معتقثد
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نایشد (آشتیانی .)717 :4761 ،کی عقل ا از لرکنشاندن شهوا
تنها اه آن ا شریع

اس

الهی مه قانون محب

عاجز میداند ک

معرلثی مثیمنثد (دلیی:4717 ،

 .)11آگوستین لیض خدا د هر مرحله از زندگی مسیحی از آغاز تا پایان ا مقده
میداند .این لیض موهبتی اس

اما این موهبث

مه خداکند آن ا اعطا مرده اس

به سبب شایستگی انسان نیس  .به عقیثدهی آگوسثتین الثراد بشثر د برداشثتن
گاههای اکلیه برای سیدن به سعاد

از اختیا الزه برخو دا نیسثتند .انسثان بثا
مثه گنثاه آن ا بثه لسثاد مشثیده ک اک ا

کجود آزادی ا اده د بند ا ادهای اسث
متاایل به شرّ ک گریزان از خدا مرده اس

ک تنها ا اده خداس

مه میتوانثد ایثن

تاایل به گناه ا خنثی منثد (می گیرا  .)61-67 :4711 ،ا اده انسثان بثه سثبب
ضع ی مه دا د قاد نیسث

بثدکن اشثرا لضثائل الهثی از خیثر پیثرکی منثد

(آگوستین443 :4713 ،؛ مائورر .)473 :4763 ،دلاع آگوستین از لیض آنچنان قوی
بود مه کی بعدها به «استاد لیض» معرک

شد (م گرا .)61-67 :4711 ،

اراده و اختیار؛ علت ایجاد فعل

آگوستین برای لاعلی
متعدد اس

اشیاء مه د علم پیشین خداکند قطعی اس

مه د أس آن ها خداکنثد اسث

قائل به علل

مثه لقث خثالق اسث

ک مخلثو

نایباشد .از نرر کی نباید گاان منیم مه چون ترتیب معینی از هاهی علل بثرای
خدا کجود دا د هی چیز به اختیا ما کابسته نیس ؛ زیرا هاین ا اده مثا نیثز د
ضان ترتیب علل مه برای خدا معلوه اس
نیز احاطه دا د؛ زیرا ا اده انسان عل

کاقع میشود ک علم پیشین اک بثر آن

ما های اکس

ک مسی مه هاه علل اشثیاء

ا از پیش میداند مسلااً د ضان آن علل از ا اده ما مثه علث

اعاثال ماسث

بی خبر نخواهد بود .بنابراین ا اده ک اختیا انسان د ترتیب این علل جای مهاثی
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ا اشغال میمند (آگوستین .)441-447 ،4734 ،از نرر آگوستین علثم خداکنثد بثه
این تعلق میگیرد مه انسان ا اده خواهد داش

ک با ا اده خود العال خود ا انجاه

میدهد (همو .)401 :4713 ،بنابراین ا اده انسان د ایجاد العال خود نیز آن اندازه
قد

دا د مه خدا خواسته ک از پیش دانسته اس

مه آن اندازه قثد

خواهثد

داش ؛ پس ا اده انسان هر قد تی مه دا د آن ا بثهطثو مسثلم دا د ک هثرچثه
بناس
می دانس

بکند مسلااً میمند .زیرا مسی مه علم پیشین اک خطاناپذیر اس
انجثاه دادن آن ا خواهثد داشث

مثه آن ا اده قثد

ک آن ا انجثاه

خواهد داد (همیو .)443-446 :4734 ،بنثابراین بثه هثی کجثه الزه نیسث
نگه داشتن علم پیشین خدا اختیا

از پیش
بثرای

ا د مرد یا برای ح ظ اختیا علم پیشثین اک

به امو آینده ا زیر سؤال برد؛ بلکه انسان باید هر دکی آنها ا بثا هثم بپثذیرد؛
«علم پیشین ا بپذیرد تا ایاانش د س
باشد ک مسی مه ایاانش به خدا د س

باشد ک اختیا ا بپذیرد تا عالش د س
نباشد عالش نیز د س

نخواهثد بثود»

(همان.)443-441:
معنای ضروری بودن اراده و اختیار

مسی مه میگوید« :ضرک ی اس

مه ا اده منم» با لرض ضرک

سعی مثیمنثد

مه نقش ا اده ا نا دیده بگیرد چون مه اگر ا اده اک ضرک ی باشد چگونه اک ا اده
میمند زیرا د این صو

هی ا ادهای کجود ندا د (همان .)401 :4713 ،از نرر

آگوستین اگر ا اده تابع ضرک

باشد نای تواند آزاد باشد .زیرا اگر چیزی مانند

ماس

ک بدکن ا ادهی ما تث ثیر خثودش ا مثیگثذا د

مر ،مه خا ه از قد
«ضرک

ما» نامیده شود بدیهی اس

مه بر ا اده ما مه طبق آن د سث مثا یثا

بدما زندگی میمنیم چنین ضرک تی صد نایمند زیرا ما ما هثای زیثادی ا
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انجاه میدهیم مه اگر نایخواستیم آنها ا انجاه نایدادیم .کلی اگر ضرک
به گونهای دیگر تعریف منیم مثبً کقتی مه میگثوییم ضثرک
لبن طبیع

ن ی نایمند .د س
حیا

داشته باشد ک هاه امو

تابع ضرک
خطا مند قد

دا د لثبن چیثز

ا داشته باشد یا به لبن شیوه انجاه شود این ضرک
مانند زمانی مه گ ته میشود ضرک
ا از پیش بداند حیا

ا

اختیا ما ا

دا د مه خثدا پیوسثته
خدا یا علثم پیشثین خثدا

قرا نایگیرد .هاانطو مه اگر گ ته شود اک نایتوانثد بایثرد یثا
اک محدکد نایشود زیرا این امو برای اک محالاند ک اگر ماکن

میبودند قد تش ماتر میبود (همو.)443 :4734 ،
ماکن اس

اشکال شود خود اعطای قد

اختیا میتواند دلیل بر ایثن امثر

باشد مه خداکند جواز صدک شرک اخبقی ا داده اس
خداکند اختیا گناه ا داده اسث
هاان طو مه ذمر شد هد
منرو انجاه گناه نیس

ک به عبا

دیگر چون

بنثابراین شثرک اخبقثی منتسثب بثه اکسث .

خداکند از اعطای اختیا قد

بلکه سیدن انسان به سعاد

دادن بثه انسثان بثه

ک زندگی د س

میباشد.

عبکه بر این آگوستین د بسیا ی از موا د خداکند ا از خلق گناه منزه میدانثد.
کی د اعترالا

میگوید« :خدایا تو انسان ا خلق مردی اما گناه ا د اک خلثق

نکردی» (همو« .)11 :4733 ،خداکندا من گناهما ه ای مسی مه خالق ک داک هاه
امو طبیعی هستی اما خالق گناه نیستی بلکه تنها آن ا داک ی مثیمنثی» (همیان:

.)13
به نرر آگوستین برای ا اده ک اختیا انجاه گناه ضثرک ی نیسث
مسی مه به آنها قثد

ا اده داده اسث

ک خداکنثد

آنهثا ا کادا بثه گنثاه نکثرده اسث

چنانمه لرشتگان د عین داشتن اختیثا هرگثز گنثاه نکثردهانثد ک هرگثز گنثاه
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نخواهند مرد (همو .)401 :4713 ،تا جایی مه از نرثر آگوسثتین انسثان د حالث
گناه نایتواند آزادی انتخاب خویش ا ح ظ مند .آزادی به معنی استین ملاثه
با گناه سر ناسازگا ی دا د (مائورر.)471 :4763 ،
نتیجهگیری

مبصد ا ک آگوستین نیز مانند دیگر مت کران خدامحو به مساله شرّ توجه داشتند
ک د آثا خود تبش ناوده اند به این مساله پاسخ دهنثد .آنثان از مطثر مثردن
مس له شرّ ک تبش برای حل آن هثد
خداکند ک ص ا

مشثترمی یعنثی دلثاع از اثبثا

کجثود

ماالیهاش ا دنبال میمردند .د کاقع برای مبصد ا ک آگوستین

بعد مبمی مس له شرّ از بعد للس ی آن مهمتثر بثود .شثیوهی ایثن دک مت کثر د
پاسخگویی به این مساله شیوه ترمیبی میباشد ک آنان پاسخهای للس ی ک مبمثی
مت اکتی ا د این مساله مطر ناودند د این مقاله به یکی از پاسخهای مبمثی
پرداخته شده اس  .این مطلثب مثه شثرک از اختیثا انسثان ناشثی مثیشثود از
پاسخهای مهای اس
بح

مه دینباک ان از آن د حل شبههی شرک است اده میمنند.

اختیا از مباحثی اس

مثه مبصثد ا ک آگوسثتین عنایث

کیثژهای بثه آن

داشتند .مبصد ا گاهی به جای اختیا ک مختا ا اده ک مرید ا به ما مثیبثرد ک
آگوستین نیز د شر مبه پولس به صراح
می دهد به هاین جه

م هثوه ا اده ا بثه اختیثا پیونثد

د ایثن نوشثته ا اده ک اختیثا ا بثه یثک معنثا د نرثر

می گیریم .مبصد ا ک آگوستین هر دک بر این نررند مه مجبو بودن انسان مستلزه
باطل دانستن حکا

برمنا ی عقل از قضاک ها مسدکد مردن باب اثبا

ک بستن ابواب ت کر ک تدبیرهای حیا

صانع

انسثانی بثیلایثده بثودن کضثع قثوانین

سرزنشها ستایشها گلهها ک موعرهها ک نیز پاداشها ک مجازا

میباشد .آنثان
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د مساله اختیا ک اصل موجبی

نیز نرر مشترمی دا ند ک معتقدند بثرای صثدک

لعل از انسان علل متعددی دخیل هستند مه بعضی از این علثل از اختیثا انسثان
ک به عبا تی اضطرا ی اس

خا ه اس
آدمی صو

ک بعضی از آنها نیثز بثا ا اده ک اختیثا
تامه

می گیرد .کقتی این علل منا هم جاع شوند ک جزء اخیر عل

یعنی ا ادهی انسان به آن الزکده شود صدک لعل ضرک ی میگردد .البته بین این
ک اختیا ناسازگا ی کجود ندا د .بنابراین اختیا جزئی از نراه علثی ک

ضرک

ک تعا ضی با ضرک

معلولی اس

مبصد ا د بح

علی

علی ک معلولی ندا د .البته طبق نرثر خثا

هاانطو مثه هاثه اشثیاء ک کجثودا

شث ن خداکنثد

هستند همچنین هاهی العال لعل حثق تعثالی هسثتند؛ پثس هثر لعلثی مثه از
موجودا

ک از جاله انسان صاد می شود این لعل حقیقتاً هم لعل انسان ک هم

لعل خداکند اس

انجثاه لعثل از جانثب

با ذمر این نکته مثه شثرای ک قثد

خداکند به انسان اعطا شده اس  .البته انتساب لعل انسان به خداکنثد بثه کجهثی
اعلی ک اشر
اس

می باشد .د کاقع العال انسان از جهث

ک هر کجود ک اثر کجود از آن جه

کجثودی لعثل خداکنثد

مه کجود ک اثر کجثود اسث

خیثر ک

نیکوس  .مبصثد ا ک آگوسثتین خثود اختیثا ا بثرای انسثان خیثر قثد
کسیله ای برای سیدن به ماال ک سعاد

میدانند .به هاین جه

مثیر خواهد بود مه صدک آن از خداکند حکیم محال اس
آگوستین خداکند به دلیل نهای

ک

عثده آن شثرّ

عبکه بر این به نرثر

مهربانی خود حتی موجثوداتی ا مثه مثیدانثد

بهطو ملی گناهما نیستند اما گاهی گناه میمنند ا آلریده اس .
آگوستین د تعریف لغوی اختیا مولق بوده اس

ک اختیا

ا توانایی انتخاب

یک یا دک امر جایگزین معرلی مرده اس  .یعنی انسان این توانایی ا داشته باشد
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مه بین دک چیز یکی ا انتخاب بکند کلی این تعریثف از اختیثا بثا ایثن اعتقثاد
آگوستین مه می گوید انسان د انتخاب بدی مختا تثاه اسث

کلثی اک لقث بثا

اختیا ک بدکن بخشش ک یا ی خداکند نایتواند نیکی ا انتخاب مند با م هثوه
حقیقی اختیا سازگا ی ندا د گرچه این نرر کی به بح

تولیق الهی د الهیا

مسلاانان نزدیک اس  .یشه ی این نرر آگوستین به اعتقاد کی د با ه تاثیر گنثاه
آده 5بر کی انسانها برمیگردد مه د اعتقادا

اکلیه حضر

اسبه جایگثاهی

ندا د.
اختیا انسان اشکال تعثا ض علثم الهثی ک اختیثا انسثان مطثر

د مبح

میشود مبصد ا ک آگوستین هردک به این اشکال توجه داشتهاند .از نرر مبصد ا
علم خداکند اگرچه سبب مقتضی برای کجود لعثل از جانثب بنثده اسث
کجود ک صدک آن اقتضاء میمند مه مسبو به قد
هاانگونه مه ذا
اس

حقتعالی عل

بنده ک اختیا اک باشد .پس

لاعلی برای کجود هر موجودی ک کجثوب آن

ک این کاسطه بودن عل ها ک شرای ک ب اسثباب بثه مسثبّبا

نایسازد د علم تامهی اک به اشیاء مه عین ذا
به عبا

کلثی

اکس

ا باطثل

نیز امر هاینگونه اس .

دیگر قضا ک قد الهی به لعل اختیا ی انسان تعلق گرلته اس

ک اگثر

از انسان سلب اختیا مند خلف الزه میآید .آگوستین به این اشثکال ایثنگونثه
پاسخ میدهد مه صر
بر مجازا

اینمه خداکند به اعاال ناد س

انسانها علم دا د دلیثل

از سوی خداکند نایگردد زیرا د این صو

نباید به مسانی هم مه

عال صالح انجاه دادهاند پاداش دهد به این دلیثل مثه اک از اعاثال خثوب آنهثا
آگاهی دا د.
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 کربن ،هانري( ،)9878تاريخ فلسمفه اسمالمي ،ترجممهي جمواد طباطبمايي ،تهمران ،سمازمان وانتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.
 کونگ ،هانس( ،)9831تاريخ کلیساي کاتولیك ،ترجمه ي حسن قنبري ،قم ،مرکمز مطالعمات وتحقیقات اديان و مذاهب.
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 گاتلیب ،آنتوني( ،)9831روياي خرد ( تماريخ فلسمفه غمرب از يونمان باسمتان تما رنسمانس)،ترجمهي لیال سازگار ،تهران ،ققنوس.
 ما ورر ،آرماند.ا ،)9831( .آگوستین ،ترجمه سیدعلي حقي،کیهان انديشه ،شماره.81 مك گراث ،آلیستر( ،)۴۸۳۱درسنامه الهیات مسیحي ،ترجمهي بهروز حدادي ،قم ،مرکز مطالعاتو تحقیقات اديان و مذاهب.
 هاسپرز ،جان(بيتا) ،فلسفه دين(نقدي بر براهین اثبات وجود خدا) ،ترجمه دفتر تبلیغات اسالمي،قم.
 -ياسپرس ،کارل( ،)9838دورهي آثار فلوطین ،ترجمه محمدحسن لطفي ،تهران ،خوارزمي.
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