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 باغد سروش با وگوگفت در شر؛ معضل و اسالمی فلسفه کرونا، بحران
  

  1399خردادماه  23آنالین، سایت دین :منبع
  

 الوهعبه ویروس، این به مبتالیان از زیادي تعداد مرگ و جهان سطح در آن گیريهمه و کرونا بحران شروع از پس
 چنینهم آورده، وجودبه که انسانی و اخالقی پزشکی، اقتصادي، هايبحران و مدرن انسان روزمره زندگی شدن تعطیل
 اقتصادي درکو و بیکاري قبیل از گرفت خواهد را مدرن انانس گریبان شرایط این کردن فروکش از پس که هاییبحران

 این به باغد سروش دکتر با وگوگفت در ابراهیمی احسان. افتاد هازبان سر بر دوباره »شر معضل« قدیمی پرسش …و
 :است پرداخته موضوع

 وي که دایگفته نچنی ویتگنشتاین نظریات در شر مفهوم درباره »معنا و سکوت« کتاب در شما :ابراهیمی احسان
 آن در شما گاهن البته. است کرده تبیین را شر معضل به نگاه سازيشخصی نوعی مؤمنانه، زیست مفهوم بر تاکید با

 و سلبی الهیات بر »دینی روشنفکري الهیات« عنوان با ایی مقاله در پیش سال 5 حدود نیز. است توصیفی کتاب،
 احیاناً یا و ماستش با نگاه دو این همچنان آیا بفرمایید ابتدائاً. کردید تاکید سیقد امر تبیین بهتر راه عنوان به تنزیهی

 است؟ گرفته شکل شما ذهن در نگاه دو این تقویت و تکمیل نقد،

 اشاره بدرستی که همانطور. گفتگو این شنوندگان همچنین و شما به کنممی عرض سالم هم من :دباغ سروش
 را عراق و ایران ساله هشت جنگ که شما و من نسل براي. هستیم کردن سپري لحا در را غریبی روزگار کردید
 بودیم، دهنکر تجربه البته سبک این به را امور شدن مختل و نشستن خانه در قرنطینگی، نوع این ایمکرده تجربه

 مردمان از کثیري که یستا قصه این دانی، و افتد چنانکه آن، بر افزون و. بودیم دیده را زندگی بودن نامتعارف هرچند
 قصه ینا کی و ».چیست کار انجام که نیست وقوف را کس« حافظ تعبیر به و کرده درگیر زمین کره قاره پنج در را
. یبانیمبگر دست آن با و کرده درگیر را ما همه است قدیمی مسئله که شر مقوله سبب بهمین. رسدمی سرانجامی به

 اتاالهی کالم، فلسفه، اهل لزوماً و دارند روزمره کارهاي که است کسانی مرادم( انخیاب و کوچه ساکن و متعارف مردم
 مقوالت این باره در نظري تتبعات و تآمالت که کسانی و اندمسئله این درگیر نحوي به) نیستند شناسی دین و

 سبب این هب احتماالً وبخ رودمی بیشتر سخن روزها این قصه این درباب اینکه. دیگري نحو به کنندمی اگزیسنشیل
 مسبوق ام،پرداخته بدان مقاله آن در هم من و کردید اشاره که همانطور واال. بینیممی بیشتر را ملموسش نتایج که است

 جنگ در دیانیهو شدن کشته تا هیجدم سده در بود دهشتناك العاده فوق که بگیرید لیسبون زلزله از. است سابقه به
 شر همسئل از مصادیقی جملگی سونامی دریایی زلزله فاجعه و نیویورك، دوقلوي برجهاي رانفجا قصه دوم، جهانی

 کرده درگیر دخو با بیشتر را اذهان طبیعتاً بیشتري، دوام و است کرده پیدا بیشتري شمول هم چون کرونا اما. اندبوده
 انعنو تحت است شر معضل به معطوف مشخصاً آنها از یکی. من آثار از مقاله و جستار دو به کردید اشاره. است

 14 دودح از پس اما. مهرم سر بر مقاله آن مضامین با همچنان من معنا یک به. »شر مسئله به ویتگنشتاینی نگاهی«
 آن زا بخشی به گفتگو این در امیدوارم. دارد کم چیزي مقاله آن کنممی تصور گذرد،می مقاله آن نگارش از که سال
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 با که سیان به عنایت با( معنا؟ چه به کمبود. کنم منتشر مستقل مطلبی صورت به را مابقی و بپردازیم کمبودها
 آن که یدکرد اشاره بدرستی) بودم نکرده تمام را خود دکتري رساله هنوز هست خاطرم و داشتم متأخر ویتگنشتاین

 فیلسوفان تلقی. دهم توضیح یجازا به را شر معضل با مواجهه مختلف شقوق امکوشیده و دارد توصیفی صبغه مقاله
 بناي. بپردازم متأخر ویتگنشتاین موضع به نهایتاً تا امداده توضیح مختصر و موجز نحو به متکلمان و عرفا دئیست،
 داریم یمختلف زبانی هايبازي ما متأخر ویتگنشتاین نظام در که بود قرار ازین مطلب لب. ندارم را وي رأي تفصیل

 المک و فلسفه زبانی بازي از دین زبانی بازي که بود این بود کرده جذب را من مقاله آن نگارش هنگام در آنچه و
 نقل من که او زا ایی مقاله در متأخر ویتگنشتیان شارحان مهمترین از یکی فیلیپس که سخنانی استشهاد با و جداست

 حالی چه که شد واقع پرسش مورد وقتی و بود داده دست از را خود فرزند دو که پیرزنی باب در ام،آورده قول
 هترینب بل کردنمی انتخاب را هرز علفهاي رفتمی ایی باغچه به چیدن براي خودش اگر که بود این او پاسخ داري؟

 را هاگل بهترین کار این با و. است برده خود پیش سبب همین به را او پسرهاي هم خدا. کردمی دستچین را گلها
 روشس عبدالکریم تعابیر از اگر یا دینی زبانی بازي دل در که است پاسخ یک این که ودشمی عرض. است چیده

 »باري حکمت« مفهوم کردن وام و کند قانع تواندمی اندیش معیشت دینداران از برخی که است پاسخی کنم استفاده
 فیلیپس الهمق ادامه در. اندبوده لهاگ بهترین که برگزیده و چیده را گلهایی خداوند اینکه گفته زن بیوه این چنانکه یا

 خواهممی و آورده وي که جالبی تعبیر اما. نیست مقنع این من نزد به و نکرد قانع را من سخنان این که کندمی اشاره
 در فهممیم من آنچه اساس بر دیگرش تعبیر این. بگوییم سخن خودمان طرف از باید من گویدمی کنم استفاده آن از

 مفاهیم کردن موا با ویتگنشتاین که مقوماتی و مقتضیات با را زبانی بازي ان و کنیم پیدا اشتغال خود یزبان بازي
 با فیلسوفان و متکلمان زبانی بازي بگویم خواهممی جا همین از واقع در. بگیریم پی متآخرش آثار در »ورزیدن«

 عارفیمت آدمیان که است رأي این توضیح جهت در مقاله آن. است متفاوت متعارف انسانهاي و دینداران زبانی بازي
 آن به مشتغل و بشوند انعق است ممکن فیلیپس، تفسبر به متآخر ویتگنشتاین تعبیر به مشتغلند دین زبانی بازي در که

 را سفهفل و کالم زبانی بازي جاي کردن، اقناع این کند،نمی ماعدا نفی اثباتشی مصداق به اما باشند زبانی بازي
 دیگري فیلسوف و. شر مسئله به گرفت منطقی اشکاالت مکی فیلسوف که امکرده اشاره مقاله همان در من. گیردینم

 کالم و فلسفه زبانی بازي این. دهد جواب را او ایراد منطقی، منظر از کوشید و داد پاسخی مشهور پالنتیگاي بنام
 االهیات و هفلسف زبانی بازي در که است چیزي آن جنس از بیشتر مدت، این در تأمالتم و گفتگو ادامه در باري. است

 کافی اما تنیکوس فیلیپس، مثال و مذکور مختلف زبانی هايبازي میان تفکیک و توصیف مقام آن و دهد رخ تواندمی
 گوییم می سخن هم با که االن. کردم منتشر پیش سال 5 که ایی مقاله آن و تنزیهی االهیات مقوله به ادامه در. نیست

 آثار لذی متأخر دینی روشنفکري شناسی دین براي بود مدلی توضیح جهت در مقاله آن مستحضرید که همانطور
 رب مبتنی منتها بود من آن از مقاله آن بندي صورت و مدل هرچند. شبستري مجتهد محمد و سروش عبدالکریم

 دینی، جربهت میان سنجی نسبت هم مقاله فرعی عنوان .کردم استفاده مقاله سراسر در وفور به و متفکر دو این هايایده
 یا لبیس االهیات معاصر دین فیلسوفان مفاهیم از ایی پاره کردن وام با هم ادامه در و. بود دینی کنش و دینی معرفت

. ردمک وام دینی و وحیانی تجربه مقوله با آن نسبت خصوصاً و متعالی امر توضیح براي را تنزیهی االهیات تعبیري به
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 به هک دینی کنش و دینی معرفت دینی، تجربه میان رابطه سازي مدل مقام در است مقولی موضع موضع، آن بنظرم
 قصه و شر مقوله باب در خصوصاً و مقاله نگارشان از سال 5 حدود از پس حقیقت، در اما. آمده آنجا در هم تفضیل
 آن) یکتفک این به دارید توجه( فلسفی لحاظ به نه و تیاالهیا لحاظ به کنممی تصور اندیشم،می مدت این کرونا

 و تناسب است آمده دینی سنت در آنچه و مقدس متن با االهیاتی مسئله که معنا این به. نیست پاسخگو لزوماً موضع
 فاعر. بوده ديج توجه مورد عرفانی سنت در سلب سلب اکهارت مایستر تعبیر به یا سلبی االهیات. کندمی پیدا تالئم

 ررنگپ هم ایجابی االهیات مقدس متن در چون اما. قمی سعید قاضی مثل متکلمان و فیلسوفان از ایی پاره حتی و
 رتصو وفور، به است، آمده مسلمانان مقدس متن در چناچنه اهللا و خداوند براي متعددي اوصاف و است، شده طرح

 بازي شودمی که دادن بدست آن از معقولتري احیاناً وضیحت و شر مقوله با شدن مواجه براي االهیاتی لحاظ به کنممی
 پاسخ شر ولهمق آن، به استشهاد و استناد صرف با و سلبی و تنزیهی امر به شود اضافه امري باید آنجا در کالم، زبانی
 که ینید تسن و متن در مواجهیم اوصافی با ما چون. کندنمی پیدا) االهیاتی لحاظ به کنممی تاکید هم باز( مقنعی

 .اندیشید تدبیري باید برایشان بهرحال

 زا هرکدام و است نوسان در الهیات دو این بین که است مقدس متن سطح دو گفتید که ایی نکته :ابراهیمی
 سوفانفیل درباره پرسشی دهید اجازه اگر. باشند داشته متنی درون مستندات توانندمی االهیات این به باورمندان

 شر ربارهد اسالمی/ایرانی فکري مکتب سال هزار جامع عنوان به مالصدرا مسلمان فیلسوفان میان در .بپرسم مسلمان
 درك چه رامالصد دهم توضیح کردم تالش توصیفی نحو به که شد منتشر من از مطلبی هم اخیراً. است کرده صحبت

 وعموض تحلیل در فلسفی، مکتب مکدا در اسالمی، فلسفه چارچوب در را خود شما. دارد شر معضل از ايتلقی و
 کنید؟می بندي دسته شر

 .شود روشنتر تا دهیدمی توضیح موجز و مجمل. امخوانده را شما مقاله آن من :دباغ

 خوانش یک را شر اول سطح. دادم توضیح شر درباره مالصدرا روش بهمان سطح 4 در من مطلب آن در :ابراهیمی
. کندیم بندي دسته شر عنوان تحت دانم،نمی طبعش مالئم را امري اینکه محض به انسان یعنی داندمی اومانیستی

 شر بودن نسبی دیگر، سطح و است شر قلت و خیر کثرت سوم، سطح. است خیریت و وجود تساوق دوم سطح
 مثال قل،ع عالم به عالم بندي تقسیم با دیگري سطح در). مثبت وجهی به است شر وجهی به نسبت امري هر. (است

 سه همجموع یعنی آفرینش کلیت به نسبت در و است ماده عالم به مختص شر شر، وجود فرض با گویدمی ماده و
 شر به کثیر، یرخ تحقق براي که است پذیر توجیه اخالقی و فلسفی نظر از معنا این به. است قلیل و اندك بسیار عالم
 رد نقصان نوع یک را شر. دارند باور مسلمان متکلمان که آنچنان داندنمی عدمی را شر امر مالصدرا. دهیم تن قلیل

 از درامالص فهم دهم توضیح کردم تالش. نقطه آن به رسیدن براي است حرکت در وجود که برتري کیفیت جهت
 .است چگونه شر مسئله

 دارد يردیگ رأي گفتید بدرستی و کردید اشاره شر بودن عدمی قصه به چون. گفتید که نکاتی از ممنون :دباغ
 و بودن تشکیکی به قائل حال عین در و دارد وجود ترکب عدم و بساطت و اصالت از که درکی بخاطر مالصدرا

 بیان شما اشاراتی به راجع را خود مالحظه دو من گذریم در که نکته این از است؛ وجود بودن تشکیک به مقول
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 عموض( را شر بودن عدمی حقیقت، در. شوم ترنزدیک اسالمی سنت در خود رأي به و برسم شما پرسش و کنممی
 شده اشتهنگ باب این در که مطالبی از دیگر ایی پاره در و آمده تانمقاله در بسطش و گفتید اختصار به را مالصدرا

 مشهوري مثال. فهممنمی را شر بودن عدمی معرفتی هم و اگزیسنشیل هم بلحاظ و ندارم همدلی.) است آمده است
 مهه و است ساختن حال در آهویی جنگل یک در که کنید فرض که اندزده معاصر دین فیلسوفان از ایی پاره که

 را این. است سوختن حال در جنگل میان در و ندارد جایی به راهی گریختن حال در آهو و است شده بسته راهها
 یا .کشیدن رنج حال در و است سوختن حال در پوستش و گوشت آهو یعنی! عدمی؟ امریست گفت شودمی چطور

 و منیست مهر سر بر این با! خواند؟ عدمی آنرا شودمی چطور آیدمی بدنیا دارد جدي جسمانی مشکل که کودکی یک
 نکته کی با. دارند باور ایی عده مستحضرید که همانگونه اسالمی سنت در چنانچه باشد مقنعی پاسخ کنمنمی فکر

 کترد آقاي ما گرامی دوست دیدم اتفاقاً. کنممی عرض که توضیحی به. منیست همداستان مالصدرا از منقول دیگر
 توضیح و ودندب کرده اشاره کثیر خیر و قلیل شر میان نسبت همین به شر مسئله باب در زیتون با مصاحبه در کدیور

 با دانمنمی عمقن هم را این. آیدمی بنظر شر مقوله براي پاسخی صدرایی مبناي با فیلسوفان از ایی پاره که بودند داده
 قرار سانیک چه یا منظري چه از و کسی چه که نیست معلوم یعنی. اندمبهم اینجا قلیل و کثیر قصه که توضیح این

 این اندشده کشته میلیون 50 حدود دوم و اول جهانی جنگ در. دهند نشان ما به را قلیل و کثیر ثغور و حدود است
 نیدک مطرح را شبهه این شما است ممکن. باشد کثیر خیر انرا اگر شود؟می حسوبم قلیل شر امري چه با قیاس در
 ثغور و حدود. کنممی اشاره سونامی و لیسبون زلزله همان به من. طبیعی نه و بوده انسانی/ اخالقی شر یک این که

 حطیق یا و بروند ینب از زلزله در یا و شوند کشته آدم هامیلیون چیست؟ ما محک و مالك چیست؟ کثیر و قلیل
. بفهمیم ار موضوع است قرار اگر شود؟می زنی گمانه چگونه شر، بودن قلیل این قیاس در آن بودن کثیر این. بیآید

 بیش یدبگو و ببرید باري حکمت ذیل را امور این همه یعنی-زدم فیلیپس از که مثالی همان بگویید است ممکن –
 ثغورش و حدود یمباش داشته االهیاتی و فلسفی بحث باز. کندنمی قانع را یلسوفف من فیلیپس قول به. دانیمنمی ازین
 دارمن مالکی چون من شود؟می قیاس امري چه با کثیر و قلیل و است محک و مالك من براي مهم. شود روشنتر باید

 خیر با قیاس در نستدا قلیلی شر را آدم میلیون 50 شدن کشته المثل فی شودمی منظري چه از اندیشممی هرچه و
 کثیري خیر آن پی از تا داد رخ قلیل شر این بگوییم سهولت و راحتی به توانیمنمی و نشده محقق کنون تا که کثیري
 توانیمیم چگونه را کثرت و قلت این اگر. کنم زنی گمانه توانمنمی و ندارم آن به راجع درکی چنین من. بیآید پدید

 ممکن دعام باصطالح. دانمنمی مقنع شده، داده تاکنون که توضیحی بگویم اینگونه مک دست یا کنیم؟ سازي معقول
 دعام این مثبِت قدما بقول من بنظر کردید اشاره شما و شده اقامه که ادله این اما باشد درست االصول علی است

 کنممی کرف من. است بوده مسلمان متکلمان و فیلسوفان عموم کالسیک پاسخ دو پاسخ، دو این حال، ایها علی. نیست
 آتی هايپرسش اگر تا کنم ذکر اندیشممی من آنچه به اختصار به بدهید اجازه جا همین از. کندنمی کفایت قصه این
 از یکی شاید) است درست حتماً سخنانم که نیست این مدلولش( امکرده فکر خیلی باب این در. دهم جواب را

 امري یعنی. است مترک گیروگرفتش که ایی نظریه سروقت به برویم باید غربی وفانفیلس بقول که باشد این مدلوالتش
 توجیهی/ ینیتبی قدرت که ایم مواجه بدیلی تئوریهاي با. کرد تصرف و دخل امري در باید بگوییم یا. کرد فدا باید را
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 توضیح را شر مسئله بتوان بهتر تا کرد تصرفی و دخل االهیاتی نظام در را امري باید بنظرم. ندارند یکسانی کنندگی
 شده، یرتقر اسالمی االهیات در که خدایی از متعارف و کالسیک تلقی آن و باشیم اگر ما واال. کرد فهمتر قابل و داد

 در که ار مسلمان عرفاي از ایی پاره پاسخ و شویممی مواجه بیش و کم رفت، ذکرش که مشکالتی این با من بنظر
 ظهور لب نیستیم، ما بگوییم اینکه. است مسئله صورت کردن پاك نوع یک. دانمنمی مقنع هم را نآ آوردم، مقاله همان

 امنظ آن در و »تراش چندین با الشیم همه ما باش تو هم بشنو تو هم بگو هم« مثنوي در موالنا قول به. نمودیم و
 عصر انسان ايبر مسئله این که البته. نیست عمقن هم پاسخ این من نظر به! کنیم؟ ادعایی چنین که باشیم چه ما اساساً
 به را المع اصالً و بکشیم چشم بر ایی سرمه که عرفانی نگاه آن. طلبدمی پاسخ کرد؟ باید چه اما است مطرح جدید
 بنظر مقنع ،بینممی و فهمممی من که چنان کنونی روزگار از کثیري براي نیستی میانه در گویی تو که کن نگاه نوعی
 نیم،ک ختم و گفتگو ادامه در و دارید که دیگري مالحظه با و بگویم اجمال به کنممی فکر من آنچه باري،. آیدنمی

 تلقی خصاًمش و کردندمی یاد سنت این در ما مشائی فیلسوفان آنچه کنممی تصور من دیگر، ایی مقوله براي بسطش
 قواعدي و کرده خلق را دنیایی را خدایی که بگوییم یا دهکر وضع را عالمی که خدایی بهرحال که امثالهم و سینا ابن
 روي رب قوانین این انکسار و کسر و تأثر و تأثیر نتیجه است ساري و جاري هستی در آنچه و است کرده وضع را

 بینیمب باید کنممی تاکید هم باز. است بیشتر اشتوجیهی قدرت احتماالً پرداختن، شر مقوله به منظر ازین و یکدیگرند،
. نیست کار در دیگر، نظر کامل برگرفتن و یکی فرونهادن اصالً اینجا. دارد نسبی مزیت توضیح، کدام یا نظریه کدام
/ مدل/ نظریه آن. مواجیهم بدیلی نظریات با ما که است این درکم شناسی دین و االهیات عرصه در هاستمدت

 مشکالت بینیت ارزش رقیب، نظریات با قیاس در یا دارد بیشتري تبینی ارزش دارد، کمتري گیروگرفت که توضیحی
 فارابی ردم،ک یاد بوعلی از دارد سابقه ما سنت در که مشائی نگاه که است این تصورم. برگزید باید آنرا دارد کمتري

 بخاطر هک دارم عنایت. دهدمی تر کننده قانع توضیح احتماالً این. ما متکلمان از ایی پاره احیاناً و است بوده نهج بر هم
 پاره که دارم توجه. کرد تکفیر را بوعلی غزالی دارد، هستی به خداوند علم نحو باب در لوازمی احیاناً مسائل همین

 بانیز بازي دل در مسئله این کنممی فکر من حال عین در. نیآمده خوش را سخن این فقیهان احیاناً و متکلمان از ایی
 همه و است وجوب با مساوق که وجودي و العلل علت که خدایی. فلسفه زبانی بازي فقط نه و کالم و االهیات
 دادن نشان نییع نظریات، و مدلها دیگر با قیاس مقام در که است این تصورم گفتندمی مشائی فیلسوفان که سخنانی

 و علیبو آنچه با مطابق مراتبی سلسله و کرده وضع را هستی که صانعی و خالق خداي جهان، و خدا نسبت و ربط
 براي گرفت کار در بتوان بهتر را فلسفی ایده این برد،می یونانی فیلسوفان هاياندیشه از نسب البته و اندگفته دیگران
 فصیلشت و بفرمایید دارید ایی مالحظه اگر. باب این در اجمالی نحو به من رأي از این. شر مسئله االهیاتی توضیح

 .کنیم موکول دیگري موعد به را

 شر صمخت را هاآن کثیر، خیر و قلیل شر درباب مالصدرا. بگویم نکته دو فقط. توضیحات از سپاس :ابراهیمی
 خداوند شما، موضع طبق اینکه دوم نکته و. است انسان آزاد اراده به ناظر که اخالقی/انسانی نه داندمی االهیاتی

 ریدهآف را تحقق اسباب و احکام خداوند مشائی، فلسفی نظام آن طبق. رویدادها خداي نه است قواعد و اسباب خداي
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 رویداد و اسباب میان تفکیک این بنظر. است خداوند علم از خارج اسباب و احکام آن بر مبتنی جزییات و رویداد و
 .دهدمی توضیح بیشتر را فلسفی نظام این

 آن رايب محک و مالك. برگردیم ردمک طرح که پرسشی آن به یعنی دهید؟می بیشتري توضیح را اول نکته :دباغ
 چیست؟ قلت و کثرت

 موجودي که همین و است خیر وجود، گویدمی و کندمی نگاه پدیدارشناسانه اینجا مالصدرا واقع در :ابراهیمی
 لیلق خیر، آن برابر در شود، محقق هم شري مسیر این در اگر. است شده محقق کثیر خیر واقع در آیدمی وجود به

 که همان گفتید که آهویی آن. است وجود مفهوم بودن خیر و برتر همان بحث، این در مالصدرا مفروض. است
 که سوم مرحله فرض با. است ترمطلوب نیآمده، بوجود که آهویی از چشیده را وجود نعمت و لذت و آمده بوجود

 رینشآف بندي تقسیم سوم سطح در هستی کلی نظام در دارند، وجود عالم در طبیعی شرور که پذیردمی مالصدرا
 .است لقلی شر آفرینش، کلیت به نسبت و است

 دم،کر طرح سیاق آن در سوزد،می و آتش در است شده گرفتار که آهویی آن بپرسم اینگونه بدهید اجازه :دباغ
 ناقص نوزاد یک باب در. شده برخوردار وجود حظ از و چشید را وجود لذت و کرده زندگی سالها کنید فرض
 را بودن سِنف همین فلسفی نظام آن در این شود،می مواجه تنفسی عمیق بیماري با تولد بدو در که نوزادي یا الخلقه

 بلحاظ ودنشنب از چرا برد،می رنج تنفسی مشکل از که نوزادي این نبودن چرا چیست؟ مبنا باز کرد؟ قلمداد کثیر خیر
 از ییا پاره تعبیري به. است کرده زندگی مدتها بفهمم توانممی آهو مثال در دارد؟ بیشتري خیر مالصدرا منظر و

 با تماالًاح این دارد؟ خیریت اینجا وجود این نفس زنممی من که مثالی این در. است رسیده فعلیت به استعدادهایش
 .نیست دادن پاسخ قابل ما شهودهاي

 حال هر به. موجود اصالت و داریم وجود اصالت. »وجود« تا است »موجود« بر شما تمرکز کنممی فکر :ابراهیمی
. است خیري امر مالصدرا فلسفی نظام دل در شودمی محقق موجودي و شودمی منشینه وجودي با ماهیت یک

 لیتک در را آفرینش نظام این اگر. ماده عالم همان در نیست شرور وجود منکر مالصدرا بهرحال کنیم نگاه منظر ازین
 .است قلیل همچنان موجود شرور ببینیم،

 :مطلب این همانند

 ببرد باال را زیستمحیط مورد در جهانی آگاهی باید کرونا شیوع: پاپ

 کندمی سازيمتناسب کرونازده جامعه با را محرم هايآیین مذهبی، هوش: ادیان انشگاهد استاد

 هاستفاد ها هایدگري لسان از اگر حال و کردید اشاره که موجود و وجود تفاوت به دارم توجه. خوب بسیار :دباغ
 امالصدر دارم توجه) اندگرفته نشأت جا یک از نظام دو این بگویم اینکه بدون) Being و being بین تفکیک کنیم

 رغم علی کنممی تکرار را خود نکته همان هم باز. گویدمی الوجود صرف به ناظر را وجود ترکب عدم و اصالت
 و مآالً ریتشخی که پذیردمی فلسفی توضیح چگونه طبیعی شرور این محک و مالك نمیابم در دادید که توضیحاتی

. الوجودند رفص از متکثر و متعدد تعینات که وجوداتی اینکه به عنایت با است؟ بیشتر کرده ایجاد که شري از نهایتاً
 وضیحت داریم عنایت. اندبرده کرانه بی و تعین بی مقام و الوجود صرف از) عربی ابن قول به( هایی صهح اینها همه
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 هک خدایی من لسان به. نیکویست توضیح هم دومتان توضیح. است مهم محک و مالك مسئله، اما. را حضرات این
 نه ع،واض خداي این. دادندمی باري علم درباره توضیحاتی بوعلی امثال سپس و نخست، وهله در است قواعد واضع
 شرور معنا، نای به. یکدیگرند روي بر قوانین و قواعد این تأثر و تأثیر و طبیعی نتیجه رویدادها یعنی رویدادها؛ خداي

 را این تهاان در. اندشده وضع که قواعدیست این معلولی و علی یا طبیعی نتیجه یعنی. است امر این اقتضائات از هم
 اگر و است شده طرح مدرن و جدید بشر براي پرسشها و مسائل این بود نوشته کسی خواندممی جایی که مکن ذکر

. ندکنمی پیدا اعراب از محلی هم شرور قصه نیآید میانه در اگر) است سربرآورده در که انسانی( خودمحوري این ما
 توانمی هم را روزگاري ایم؛رسیده اینجا به ما ات برده زمان سال هزار چندده که دوپایی موجود این کنید فرض یعنی

 و زلزله هم زمان آن. نباشد یا نبوده بشر است، آن عمر سال میلیارد 4 که خاکی کره این روي بر که کرد تصور
 واعديق نتیجه یعنی. است نبوده آوریممی بحساب امروزه ما که معنایی این به شر دادهمی رخ آنچه و بوده آتشفشان

 ذهن در رش مقوله کنیممی نگاه اینچنین را عالم شما و من و آمده وجود به انسان وقتی از. است رفتهمی پیش که بوده
 بود ادهد ادامه نویسنده سپس. ایمنداشته شر عنوان تحت چیزي که بوده روزگاري یعنی. است شده زنده ما ضمیر و

 آمده ما عرفاي از ایی پاره آراي در آنچه شبیه شاید. شودمی توجه مسئله به منظر ین از بودایی و هندویی مکاتب در
 اما سته حرف این در بصیرتی. میآبد دیگري رنگ قصه فروبنهیم، را خودمحوري این و کنیم نگاه منظر ازین. است
 رویممی راه روز شبانه در که شما و من. کنیم مطرح دیگري طور را مثال این شودمی. نیست مقنع امروزي بشر براي

 شر مورچه، منظر از مسامحتاً اما دانیم،نمی شر آنرا شما و من شود، له شما و من پاي زیر ایی مورچه است ممکن
 زیر ه،مورچ یک براي اما دانیم می شر را کرونا که هستیم شما و من این. کنندمی فرق منظرها و پرسپکتیوها. است

 و راتبم تفاوت این. خیر ما براي اما شریست امر) باشیم قائل شانبرای درکی مسامحتاً اگر( هامورچه دیگر پارفتن
 از نویسنده یرتعب به که نداریم گزیري و گریز ما که شودنمی ازین مانع اما دارد بصیرتی نویسنده، آن توضیح به منظر
 .کنیم نظر کند،می نظر پیرامونش هايپدیده به منظر ازین بهرحال و شده شرآگاه که انسانی یعنی خودمحورانه منظر

 که تندهس انسانها و است اومانیستی نگاه یک شر مالصدرا، نظر از که شد گفته مطلبم در. عالی بسیار :ابراهیمی
 و ورندآمی حیوانات سر بر انسانها که بالیی که است آمده مثال این هم خمینی آقاي اسفار شرح در. هستند شرآگاه

 یول است شر یک انسانی رفتار این حیوان آن منظر از حیوانات خوردن اقعو در حیوانات جمعی دسته کشتارهاي
 .دانیمنمی شر را موضوع این ما ندارند را مفاهیم بیان امکان چون

 نگاه یک ینا که گویید می درست کامالً اما است پسارنسانسی جدید ترمکه اومانیسم که دیگر تعبیر به بله :دباغ
 .است محورانه انسان

 عیینت کند،می درك انسان که وضعیتی با را نسبتش باید امور همه و است خلقت محور انسان گویی :میابراهی
 .کند

 ارهدرب توانندنمی و ندارند را ما آگاهیی حیوانات. شودنمی ازین مانع اما خوبست نکته آن و دارم توجه بله :دباغ
 که یممای. نیست تأمل جنس از نیست آگاهی سجن از شودنمی مکتوب چون و بگویند سخن جمعیشان دسته ذبح
 اخالقی یرتیبص. نیست کافی اما هست تحلیل درین بصیرتی گویم می. شودمی داده سامان ما براي امور کنیممی فکر
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 اما. دانیمب جنبندگان و موجودات همه براي ترامن محیط باید را پیرامون جهان کنیم گفتگو بخواهیم اگر امروز. است
 این همه با .فرونهاد تواننمی را اومانیستی نگاه. کند نظر دنیا به محورانه انسان غیر انسان شودنمی درگذریم، هک ازین

 یافت؟ توضیحی شر براي باید و است شده مسئله شر انسان براي چرا توضیحات

 شآسای و امنیت مخل که را ایی پدیده هر افراطی نحو به نباید که است این تذکر این اخالقی نکته :ابراهیمی
 باید را شر ثغور و حدود. نیست شر لزوماً پسندیم،نمی انسان ماي و دهدمی رخ عالم در هرچه. بدانیم شر ماست،

 .آن بردن بین از نه و است شر مفهموم کردن کمینه ما، هدف. کرد مشخص

 سال میلیونها که کردم اشاره که چنان امور ازین خیلی با است اخالقی تذکر و تنبه یک. است درست کامالً :دباغ
 انانس یک از المثل فی شودنمی حال عین در اما. است نبوده انسانی چون. شدندنمی محسوب عالم در شر اند،بوده

 اند،گفته ادیان آنچه و باري اراده با و ماست متعارف زندگی آنچه با نسبتش و کرونا مقوله به خواست متعارف
 تعبیر هب زبانی هايبازي و بحث مختلف سطوح همان شاید کردیم گفتگو ابتدا از چنانچه حال عین در. نیاندیشد

 و هفلسف زبانی بازي در و است متعارف پاسخ، یک دین زبانی بازي و دارند را خود اقتضائات کدام هر تردقیق
 رکمد من آنچه و بود مسو و دوم زبانی بازي در حرکت نوع یک ما گفتگوي واقع در. دیگر متعارف پاسخ االهیات

 با اسخیپ یا کندمی مهیا بهتري پاسخ مشائی، فیلسوفان آراي از برآمده االهیاتی پاسخی احتماالً که کردم عرض را
 ینا و خداوند قدرت و باري اراده و علم مسئله و ماییم بهرحال و االهیاتیست بحث ما بحث. کمتر هايگرفتاري

 مشائی فیلسوفان که چنان باري علم به را نگاهیم ما اگر اینکه و است االهیاتی تمقوال مستحضرید که همانطور امور
 .شوندمی داده توضیح بهتر انسانی و طبیعی از اعم عالم در شرور مقوله احتماالً کنیم، اصالح گفتمی

 کرونا انبحر که چالشهایی و هافرصت. کنممی مطرح سریع که دارم دیگري پرسش دهید اجازه اگر :ابراهیمی
: باغد سربرمیآورد؟ بحران ازین سلبی االهیات از خوانش کدام و کدامند شما بنظر کرده ایجاد سلبی االهیات براي

 االهیات قیاس در سلبی االهیات من بنظر آمد، هم گفتگو این در چنانچه اما. کنم فکر بیشتر پرسش این به باید حقیقتاً
 گفتید که همانطور اام. دارد بحران این براي بهتري فلسفی پاسخ. کند تمهید نظراً تريرفته شسته پاسخ احتماالً ایجابی

 صفاتی اوند،خد اوصاف و اراده به راجع که توصیفاتی و سنت و متن با چون کنممی فکر است االهیاتی بحثی بحث و
 در. بپردازد باید بیشتري زینهه روبروییم، ابراهیمی، ادیان میان است الورود مشترك بحثی و آمده، مقدس متون در که

 املک بطور است، مشائی فیلسوفان آراي از برآمده آنچه هم ایجابی االهیات باب در. کنممی عرض شر مسئله باب
 حلیلت وقتی کنممی فکر اما. داد االطراف جامع مقنع االهیاتی توضیح تواننمی را امور از برخی. داد پاسخ تواننمی

 گویند یم بوعلی امثال که توضیحی بهمان باري قدرت یا باري علم در تصرف و دخل با ما حتماالًا کنیم، فایده/هزینه
 ینا در که همانطور. است ترمقنع احتماالً دادم، که توضیحی به است قواعد طریق از که عالم بر خدا اشراف نحو و

 نیکوست یاربس خود جاي در و دینی ربهتج فهم براي است مدلی. گفتم سخن تنزیهی و سلبی االهیات از آمد گفتگو
 با یمتعال امر از تصویرم شروري بلحاظ هرچند داریم شرور مقوله بار در االهیاتی/  کالمی بحث ما وقتی شاید اما

 که تعبیري هب است، رنگ بی و تعین بی و است سلب سلب که خدایی یعنی دارد، بیشتري تناسب تنزیهی االهیات
 در هک اوصافی از کثیري کنم،می نگاه که شرور مقوله به اما اند،آورده اندیش تنزیهی عرفاي خصوصاً و دانان االهی
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 تاالهیا در. مستحضرید که همانطور. کندمی مخدوش را تنزیهی االهیات است، شده بیان خداوند براي مقدس متن
 شر ولهمق باب در کمتري توجیهی رتقد با احتماالً کردم عرض که چنان کردیم، نرم پنجه و دسته آن با که ایجابی

 و مواجهیم بدیلی هايتئوري با اینجا نکنیم فراموش که محوریست و رهگشایی نکته نسبی مزیت مقوله. روبروییم
 من درك البته. ستا بدیل نظریات از بهتر بسی بسی کنیم فکر و برکشیم را یکی اینکه نه و است نسبی مزیت بحث
 شناسی معرفت و 21 و 20 قرن االهیات و دین و علم فلسفه در که است مباحثی و آرا از رمتأث کامالً میدانم و است
 آقاي رحومم و طباطبایی آقاي مرحوم مثل بپرسید، کالسیک دانان االهی و فیلسوفان اگر واال. است سربرآورده جدید

 یعنی یمپرداخت بدانها گفتگو این رد و شد ذکر که کالسیکی استدالل دو همان کنم فکر و ندارند عقاید ازین مطهري،
 و صرفت و دخل به نیاز من بنظر ولی. دانندمی مقنع را قلیل شر و خیرکثیر دیگري و شر بودن عدمی مقوله یکی

 .دارد بیشتري توضیحات

 گذاشتید ما اختیار در که وقتی و شما از سپاس :ابراهیمی

تر عرض کردم امیدوارم مجالی پیدا کنم و بنحو مبسوطممنون از نکات نیکویی که طرح کردید و چنانچه  :دباغ
در این باب سخن بگویم و اگر تقدیر موافق تدبیر بیفتند در قالب جستاري مستقل منتشر کنم. اوقات خوشی را براي 

 .کنم و امیدوارم همه عزیزان از بالیاي کرونایی بدور باشندشما و شنوندگان آرزو می
 


