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های . در روش نخست بر اساس آموزهشمردایی برای او برهویژگی توانی قائل باشیم به دو روش میااگر برای جهان، آفریننده

کنند شوند و سپس سعی میهایی برای خداوند قائل مییک دین، یا باورهای رایج در یک فرهنگ یا سخنان یک فیلسوف ویژگی

کنیم با توجه به نگریم و سعی میها همخوان باشد. در روش دوم، به جهان میجهان را به شکلی تبیین کنند که با آن ویژگی

کنیم با جهان مشاهده می کنیم. در رویکرد اول، اگر آنچه ازی آن را استخراج های احتمالی آفرینندههای جهان، ویژگیویژگی

رای هایی که برای آفریننده قائلیم ناهمخوان باشد، یا باید در تعریف خود از آفریننده تجدید نظر کنیم یا باید توجیهی بویژگی

گیری انواع . وجود خیر و شر در این جهان، با پیشفرض گرفتن خداوندی خیرمطلق به شکلامان این دو پیدا کنیموجود تو

ای داشتیم که در آن به زیستیم یا باورهای دینیحال فرض کنیم ما در فرهنگی میشر منجر شده است. وجود ها برای توجیه

شد. در آن حالت، ما همچنان نگرشی خداوندی با ویژگی شر مطلق ترویج میجای باور به خداوندی با ویژگی خیرمطلق، باور به 

کارتوان است. تنها در ویژگی اخالقی خداوند نگرشی چیزدان و همهتوحیدی داشتیم و به خداوندی یکتا باور داشتیم که همه

را برغم وجود خداوندی شر مطلق کردند وجود خوبی در این جهان متفاوت داشتیم. در آن حالت، فیلسوفانِ دیندار سعی می

که با « ری شمسئله»چیزدان و شر مطلق باور داشته باشیم آنگاه نه با کارتوان، همههمه ایجیه کنند. اگر ما به وجود آفرینندهتو

او نیست. یم. در طرح این بحث کسی به دنبال ترویج باور به خداوندی شر یا حتی تالش برای اثبات وجود امواجه« ی خیرمسئله»

در ادامه  شود.ی شر طرح میخیرمطلق و مسئلهباور به خداوندی  هاینشان دادن ظرفیت و محدودیت ی خداوندِ شرور برایایده

، «ضدخدا»، «خداوندِ شرور»پردازم. در این بحث از اصطالحی مانند های متفاوتی که در این زمینه طرح شده میبه استدالل

کارتوان و چیزدان، همهبه وجودی همه ، همگیاستفاده شده و این اصطالحات برغم تفاوت ظاهری« ی شرورنابغه»و « دیو»

اشتباه گرفت، چرا که « شیطان»یا « ابلیس»ی شرور را نباید با وجود نابغه ی هستی است.شرمطلق ارجاع دارند که آفریننده

 هم نباشد.« شر مطلق»ی هستی هم نیست و شاید آفرینندهچیزدان نیست و کارتوان و همهابلیس در ادیان ابراهیمی همه

 ی هستیهایی در اثبات وجود آفرینندهاستدالل

توانست وجود خداوند ها هم میاند. اگر حتی یکی از این استداللهایی در اثبات وجود خداوند مطرح شدهدر تاریخ فلسفه استدالل

ها را برغم تمام قوت و وجود خداوند، باوری عقالنی است. با این حال، این استداللتوانستیم بپذیریم که باور به را اثبات کند می

ی شرور نیز به کار گرفت. هنگامی که از یک استدالل بتوان برای اثبات دو توان در راستای اثبات وجود نابغههایشان میضعف

ای اثبات هر دوی اینها یکسان باشد، بر اساس آن بهره برد و قوت و ضعف استدالل بر« ی شرورنابغه»و « خداوند»ی مقوله

و انواع متفاوت  به برهان وجودی آنسلمی اگر ارز یکدیگرند. به عنوان مثالهم« ی شرورنابغه»و « خداوند»باور به  ،استدالل

 ور نیز به کار گرفت.ی شرتوان برای نابغهاین استدالل را می هایی که بر اساس آن شکل گرفته دقت کنیم درخواهیم یافتبرهان

توان آنها را به ی خیر باشند میروند اگر دربرگیرندههای آنسلمی به کار میکه در برهان« بزرگتر»یا « برتر»، «ترکامل»مفهوم 

تواند به شکل یکسان برای خیر و شر ی شر باشند و اگر صرفا به بزرگی و شدت اشاره دارند میشکلی تغییر داد که دربرگیرنده
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ترین یا برترین در ذهن داشته باشیم و برهان آنسلم بر این اصل استوار است که ما بتوانیم مفهومی از کاملکار گرفته شود.  به

. بر همین اساس اگر ما مفهوم بدترین را در ذهن داشته باشیم ترین یا برترین را نتیجه بگیریمسپس بر این اساس وجود آن کامل

بخشد پس صرفا ترین و برترین وجود او را ضرورت میرا نتیجه بگیریم. اگر صرفا امکاِن وجود کاملتوانیم وجود آن بدترین می

  1بخشد.امکان وجود بدترین هم وجود او را ضرورت می

های آکویناس در اثبات علت استدالل) کند.ی آکویناس اشاره میگانهبه سه برهان از براهین پنج 2پیتر میلیکان بر همین اساس،

توان از . اگر استدالل او پیرامون محرک اول قابل دفاع باشد نمی(کند(، و وجود ضروریاول، محرک اول )که خود تغییری نمی

این در حالی است که «. از نظر اخالقی خوب یا بد است»و یا « آگاهی دارد»، «جان دارد»آن نتیجه گرفت که محرک اول 

خواهد شمارند. ولی در واقع اگر کسی میرا خداوند برمی« محرک اول»شود همگان می خود مدعی ی اثباتآکویناس پس از ارائه

اثبات وجود »با « محرک اول»را دارد. اثبات های خداوند وجود خداوند را اثبات کند باید نشان دهد که محرک اول، دیگر ویژگی

توان مدعی شد ور یکسان نیست و با اثبات محرک اول نمیی شرهمانطور که محرک اول با نابغهدو امر کامال متفاوتند. « خداوند

 ایم. ی شرور را اثبات کردهکه وجود نابغه

 ی خیر و دیوباوریمسئله

خداوند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. حتی اگر مثال برهان آنسلمی کارآمد بود « اخالق» ی شر ویژگیدر بررسی مسئله

اثبات کند باز هم مسئله اصلی این بود که این وجود اصال حساسیت اخالقی دارد و اگر دارد آیا خیر توانست برترین وجود را و می

 هستنددر تمامی وجوه آن وابسته به خداوندی  ی شر بلکهمسئلهنه تنها در مواجهه با ادیان ابراهیمی مطلق یا شر مطلق است؟ 

اباوران با مشاهده خیر و شر در جهان و با پیشفرض گرفتن آفریدگاری که حساسیت اخالقی داشته و خیرمطلق باشد. از این رو خد

بیند این پیشفرض را بپذیریم و در عوض به طراحی ولی ضرورتی نمی 3استیون کانپردازند. ی شر میخیر مطلق، به تبیین مسئله

 کنیم:های او را طرح میدر ادامه شرح مختصری از استدالل ،دازدپرمی« ی خیرمسئله»

 چیزدان وجود دارد که جهان را آفریده است.کارتوان و همهفرض کنید دیوی شرور، همه (1

 اگر دیو وجود داشته باشد، هیچ خیری در جهان نخواهد داشت. (2

 ولی در جهان خیر وجود دارد. (3

 پس دیو وجود ندارد. (4

                                                             
1 Haight, D., & Haight, M. (1970). An ontological argument for the devil. The Monist, 218-220. 
2 Millican, P. J. R. (1989). The Devil’s advocate. Cogito, 3(3), 193-207. 
3 Cahn, S. M. (1977). Cacodaemony. Analysis, 37(2), 69-73. 
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با برد. ( را زیرسوال نمی1ی )گیرد( مقدمهر میدر برابر خداباور قرا یعنی کسی که به وجود دیو باور دارد وگوید دیوباور )کان می

( را زیرسوال ببرد یا 3( و یا )2های )کند مقدمهگذارد. بلکه سعی میسریعا باور خود به دیو را کنار نمی دیوباور ی خیر،مشاهده

د )مثل مهرورزی انسانها برطرف شود. از آنجا که خیر در این جهان وجود دار« ی خیرمسئله»به شکلی تفسیر و تعریف کند که 

باید به دنبال توجیهی باشد که چرا برغم وجود دیوی  رومعناست. بنابراین دیوبار شر( بیبه یکدیگر( پس انکار خیر )همانند انکا

در  گذاشته که cacodaemonyها را چیزدان و شرمطلق، در جهان خیر وجود دارد. کان نام این گونه توجیهکارتوان، همههمه

و پا  فلسفه مایل است برای باورهای خود توجیهی فلسفی دست آشنا با گیرد، و در آن دیوباورِی خداباور قرار میتئودیسهر براب

کند. او ممکن است به وجود توامان خیر و شر و معناداری این دو پدیده در کنار هم اشاره کند و به ما بگوید که حتی دیو 

. بنابراین اگر خداباور با استناد به وجود شر در این 4گیری خیر در این جهان جلوگیری کندتوانست از شکلکارتوان هم نمیهمه

تواند خداوند خیرمطلق را زیرسوال ببرد، و وجود شر نمی ق این جهان ضرورتی منطقی بودهشر برای خلجهان به ما بگوید وجود 

تواند بگوید وجود خیر برای خلق این جهان ضرورتی های این استدالل، دیوباور میبر اساس همین استدالل و با تمام قوت و ضعف

سوال ببرد. در مواجهه با این ادعای خداباور ما به وجود شرهایی اشاره مطلق را زیرشر  تواند دیوبوده و وجود خیر نمیمنطقی 

توان ادعای دیوباور را به چالش کشید کردیم که وجودشان برای خلق بهترین جهان ممکن ضروری نیست، بر همین اساس میمی

های گوید سمفونیکان می ضرورت منطقی ندارند.د که وجود همه خیرهای موجود برای خلق بدترین جهان ممکن و نشان دا

اند و به نظر های شکسپیر و از خودگذشتگی و سخاوت انسانها زمینه را برای وجود هیچ شری فراهم نکردهبتهوون و نمایشنامه

 مواجه شود.  یآید دیوباور در تبیین وجود این خیرها با دشوارمی

تواند به وجود کند. در توجیه خیراخالقی هم دیوباور مید اشاره میی آزا، معموال خداباور به وجود اراده5در توجیه شرهای اخالقی

خنثی  شودرا که از آن نتیجه می شر بسیار بزرگی است که هر گونه خیری ی آزاددر این حالت اراده ی آزاد اشاره کند.اراده

دیو  شویم.تر میتر شده و دیوسانشبیهی خود همه ما به آفرینندهشود های عظیمی که بشر مرتکب میکند و با جنایتمی

ی ی ارادهبه انجام شر اخالقی محکوم باشند ولی اگر شر اخالقی نتیجه شکلی بیافریند که همه انسانهاتوانست جهان را به می

ند بیشترین شر انسان باشد به مراتب بدتر از شری است که انسان به صورت غیراختیاری انجام دهد. بنابراین، برای اینکه دیو بتوا

                                                             
اهد داشت. در مثال اگر خطری وجود داشته باشد شهامت معنی پیدا نخواهد کرد و اگر درد و رنجی نباشد همدردی و همدلی وجود نخو 4

مپول بزند و چنین عملی به دکتر ببریم و دکتر به او آ را که دوست داریم این ایده قابل فهم است. گاهی مجبوریم شخصی ،دنیای ما انسانها

شود که خداوند مانع از درد دردآور است ولی این شر برای رسیدن به خیر بزرگتر که سالمتی است ضروری است. بر همین اساس گفته می

هایی کارتوان نیازی ندارد به چنین روششود. ولی خداوند همهو رنجها باعث پرورش و ساخته شدن روح ما میشود چرا که درد و رنج ما نمی

کند که این سبک استدالل کردن چه تواند با روشهای دیگری نیز این کار را بکند. عالوه بر این، میلیکان اشاره میروح ما را بپروراند و می

دهند اگر بتوانند همدردی شود که جنایتهایی که رخ میخیر در پس شر، آن را توجیه کند نتیجه این می داللتهای عجیبی دارد. اگر وقوع

، چرا که با ارتکاب شر اخالقی ما انسانها را برانگیزند توجیه خواهند شد. در این صورت، افراد جنایتکار در واقع در حال افزایش خیر در جهانند

 شوند.ه خیری اخالقی است میگیری همدردی کخود منجر به شکل
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جان هیک در مواجهه با « پرورش روح»کان به استدالل  6دهد.ی آزاد میها ارادهممکن را در این جهان به بار آورد به انسان

ها برای پرورش روح ما انسانهاست و خداوند نخواسته کند که در آن هیک مدعی است وجود سختیشرهای طبیعی اشاره می

اشاره « نابودی روح»شد. بر همین اساس او به استدالل درست کند چرا که پرورش روح ممکن نمیای مملو از لذت عشرتکده

تا ما انسانها در تالش باشیم با وظایف  هها را نیز آفریدگاهی بیافریند بلکه برخی خوبیخواسته صرفا شکنجهکند. دیو نمیمی

تواند انجامد. عالوه بر این جهان، دیوباور مییت به نابودی روح ما میکننده و دشوار خود سر و کله بزنیم و این امر در نهاخسته

دهد چنان تواند بگوید شری که در جهان پس از مرگ روی میبه جهان پس از مرگ نیز برای توجیه موضع خود ارجاع دهد و می

است گفته شود چرا دیو یک راست  )همانطور که ممکن. 7بزرگ است که وجود هر گونه خیری در این جهان را توجیه خواهد کرد

فرستد. در این زمینه نیز دو دیدگاه خداباوری توان گفت چرا خداوند ما را یک راست به بهشت نمیفرستد، میما را به جهنم نمی

 (8.و دیوباوری با چالشی یکسان مواجهند

غیرممکن « ی خیرمسئله»شود، وجود دیو هم با غیرممکن نمی« ی شرمسئله»با  وجود خداوندکند همانطور که کان اشاره می

توان نتیجه گرفت وجود خداوند یا دیو تناقضی منطقی است ولی با این حال وجود . یعنی برغم وجود شر و خیر، نمیشودنمی

ی ارائه کند، توجیه مسئله ی را که خداباور برایکند. از آنجا که هر استداللتوامان خیر و شر وجود خداوند و دیو را غیرمحتمل می

  9.رسندتواند برای وجود خیر طرح کند، این دو دیدگاه به یک اندازه غیرمحتمل به نظر میمی رودیوبا

کارتوان و خیرمطلق است و خداباور مایل است با چیزدان و همهقویترین استدالل علیه باور به وجود خداوندی همه ،ی شرمسئله

ی شر ی خداباور در توجیه مسئلهای نشان دهد که باور به وجود خداوند برغم شر معقول و ممکن است. تئودیسهی تئودیسهرائها

توان از آن برای نشان دادن معقول بودن دیوباوری استفاده کرد و در توجیه هر چقدر توانا و کارآمد باشد، به همان میزان می

هر دو شکلی یکسان دارند و « ی شرمسئله»و « ی خیرمسئله». بنابراین خداباور باید بپذیرد که ی خیر از آن بهره گرفتمسئله

اگر یکی قابل حل باشد آن دیگری نیز قابل حل است و اگر یکی غیرقابل حل باشد آن دیگری نیز غیرقابل حل است. در این 

                                                             
 

Millican, P. J. R. (1989). The Devil’s advocate. Cogito, 3(3), 193-207. 
 
8 Law, S. (2010). The evil-god challenge. Religious Studies, 46(3), 353-373. 

دریافت خواهد کرد و هر  که هر کس که مرتکب شر شد پاداشدیو الزاما به عدالت با محوریت شر باور ندارد. یعنی الزاما بر این باور نیست  9

 درستکار باشد. کس کار خوبی کرد مجازات خواهد شد. بلکه ممکن است تنها هدفش گسترش شر باشد و لو به قیمت مجازات انسان بدکار و
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ی شر مواجه خواهد تر از صرف مسئلهای خود با چالشی جدیصورت، چه این مسائل قابل حل باشند چه نباشند، خداباور در باوره

  11وجود داشته باشد او نیز چنین وضعی خواهد داشت(. وریدیوباشخص )اگر  10.شد

گوید دالیلی مجزا ولی می ،کندی شر را رد میی خیر و مسئلهشباهت کامل بین دیوباوری و خداباوری و مسئله 12پیتر میلیکان

توجه توجه در برابر اعمال شر قابلد. به عنوان مثال اعمال خیر قابلتر از خداباوری باشوجود دارد مبنی بر این که دیوباوری محتمل

خ ناچیزند یا افراد بسیار کمی وجود دارند که زندگی آنها سرتاسر لذتبخش باشد در حالی که انسانهای زیادی در طول تاری

ولی از آنجا یا افراد فاسد در کسب قدرت و موفقیت تواناترند.  گرسنگی، سرکوب و بیماری بوده زندگیشان تالشی تمام وقت علیه

که توان دیوباوری و خداباوری در تببین خیر و شر در جهان کم و بیش یکسان است و هر دو در تببین شر و خیر ناکام، در نتیجه 

  13اعتبارند.بیباور به یک اندازه  هر دو

وجود شر برغم  خواهد نشان دهدد بلکه تنها میخواهد احتمال وجود خداوند را بررسی کنولی خداباور خواهد گفت تئودیسه نمی

ی ناکارآمدی دیوباوری و خداباوری در مواجهه با خیر و شر نشان دهندهتوان بودن انجامد. هموجود خداوند به تناقض نمی

 16.خواهد چالش پیش روی خداباور را شدت ببخشدمی در مواجهه با چنین نقدی، 15ادوارد اشتاین .14تئودیسه نیست

دهند که هر توجیهی برای وجود همزمان دهند نشان میهایی که همشکل بودن خداباوری و دیوباوری را نشان میاستدالل

وظیفه را پیش روی خداباور قرار خداوند و شر با هر توجیهی برای وجود همزمان دیو و خیر قدرتی یکسان دارند. اشتاین ولی سه 

                                                             
ی های مرتبط به خداباوری و مسئلهاستدالل در« دیو»با « خداوند»و « شر»با « خیر»از آنجا که با جابه جا کردن واژگان به دیگر بیان  10

ی شر یا هر دو با ی خیر و مسئلهی خیر بدست خواهد آمد، در نتیجه مسئلههایی کامال یکسان در مورد دیوباوری و مسئلهشر، استدالل

 اند و یا هیچکدام قابل حل نیستند.هم قابل حل
11 Madden, E. H., & Hare, P. H. (1968). Evil and the Concept of God. 
12 Millican, P. J. R. (1989). The Devil’s advocate. Cogito, 3(3), 193-207. 

 
های رقیب از هستی است و برن از جمله خداباورانی است که مدعی است اوال خداباوری تبیینی بسیار ساده در برابر تبیینریچارد سوین 13

شود. در نقد او مایکل مارتین نشان چیزدان و آزاد است، خیرمطلق بودن او از این دو ویژگی او نتیجه میعالوه بر این از آنجا که خداوند همه

ارز است و هیچکدام بر دیگری برتری ندارد )هرچند مالحظات پسینی ممکن است هد که دیوباوری نیز در ساده بودن با خداباوری همدمی

های خداوند بر این پیشفرض برن در مورد ویژگیداوری را به سمت یکی از این دو شکل از باور سوق دهد( و عالوه بر این دیدگاه سوین

توان کند در حالی که هم میدهد یا نیت به انجام آن نمیی اخالق اگر کسی بداند عملی شر است، آن را انجام نمیصهاستوار است که در عر

 کنند. چنین عمل کرد هم افرادی چنین عمل می

Martin, M. (1985). The coherence of the hypothesis of an omnipotent, omniscient, free and 

perfectly evil being. International journal for philosophy of religion, 17(3), 185-191. 
14 King-Farlow, J. (1978). Cacodaemony and devilish isomorphism. Analysis, 38(1), 59-61. 
15 Stein, E. (1990). God, the demon, and the status of theodicies. American Philosophical 

Quarterly, 27(2), 163-167. 
برای توجیه خیر برغم ( است، eodicythکه آن هم در برابر ) Demonacy از اصطالح« شناختیزیبایی»اشتاین با توجه به مالحظات  16

 برد.شر بهره می
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وند دلیل اقامه کند، دلیلی برای همخوانی وجود خداوند و شر موجود در جهان ارائه کند و دهد. خداباور باید برای وجود خدامی

تواند به نفع دیدگاه خود در توجیه خیر به کار گیرد یعنی خداباور باید نشان دهد که چنین دالیلی را دیوباور نمیهمچنین 

قابل استفاده نباشد بلکه وجود دیو و همخوانی وجود دیو و خیر  استداللی ارائه کند و دالیلی اقامه کند که نه تنها توسط دیوباور

کارتوان باور دارند و اختالف نظر آنها بر سر ماهیت چیزدان و همهد. دیوباور و خداباور هر دو به وجودی همهنرا زیرسوال ببر

کند توسط دیوباور هم قابل استفاده هایی که خداباور برای ماهیت اخالقی آن وجود ارائه اخالقی آن وجود است. اگر استدالل

از جمله دالیلی که در توجیه خیر توسط دیوباور ارائه گیری کرد. توان راجع به ماهیت اخالقی آن وجود نتیجهباشد یعنی نمی

ی آزاد هی آزاد ممکن است به خودی خود خیر باشد، شر باشد، و نه خیر و نه شر باشد. اگر ارادی آزاد است. ارادهشود ارادهمی

کامال  اخالقی ی خیراخالقی نسبت به دفاع دیوباور در توجیه مسئله به خودی خود خیر باشد، آنگاه دفاع خداباور از وجود شر

ی ی آزاد به خودی خود خیر باشد، آنگاه دیوباور باید نشان دهد که شری که انسانها با ارادهیکسان نخواهد بود. چرا که اگر اراده

ی آزاد را ی آزاد بیشتر است در حالی که خداباور چالشی مشابه ندارد چرا که اگر ارادهنند از خیرِ داشتن ارادهکخود خلق می

ی آزاد به کاهد. اگر ارادهآورند نمیوجود میه ی خود بی آزاد از خیری که انسانها با ارادهخیر در نظر بگیریم، آنگاه خیرِ اراده

ن وضعیت وجود خواهد داشت ولی به نفع دیوباور خواهد بود. اشتاین این مسئله را برگرفته از خودی خود شر باشد، آنگاه همی

توانست در بهتر یا توانست متفاوت باشد و تفاوت آن میی آزادی که ما داریم میشمارد. ارادهی آزاد برمینگاهی نادرست به اراده

باشد چه خداوندی، خداباور و دیوباور باید به ما بگویند چرا این وجود  بدتر شدن آن تاثیرگذار باشد. حال چه دیوی وجود داشته

ی آزاد و توان اختیار ما در حالی که اگر این اراده ههای فعلیش آفریدی آزاد ما را با محدودیتکارتون ارادهچیزدان و همههمه

ی کنیم. در نتیجه خداباور و دیوباور در تبیین اراده تر عملتوانستیم در ارتکاب شر یا انجام خیر موفقبود میحدودش متفاوت می

برد توسط دیوباور نیز در هایی که خداباور برای توجیه شر به کار میآزاد برغم شر یا خیر وظایفی یکسان دارند و تمامی استدالل

اعتبار باشند و هم دیوباوری بیشود هم خداباوری و توان گفت این مسئله باعث میبنابراین میتوجیه خیر قابل استفاده است و 

    کارتوان هستی اظهار نظری کرد.چیزدان و همهی همههای اخالقی آفرینندهنتوان در راستای ویژگی

 سنت دینی

شوند را بتوان برای دیوباوری به کار برد، باید به دنبال عاملی برای تبیین هایی که برای خداباوری به کار برده میاگر استدالل

گیری سنت ادیان ابراهیمی است و اگر سنتی وجود داشت ی شکلخداباوری به جای دیوباوری گشت. باور به خداوند نتیجه رواج

ته های خداباوری در جهت دفاع از وجود دیو به کار گرفشد آنگاه همان استداللکه در آن به جای خداوند باور به دیو ترویج می

ی تخیلیِ دیوباوران کند. او دانشنامهمین اساس تاریخ تخیلیِ جایگزیِن خداباوری را معرفی میدقیقا بر ه 17شدند. کریستوفر نیومی

                                                             
17 New, C. (1993). Antitheism: a reflection. Ratio, 6(1), 36-43. 
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شمارد. در ابتدای این مدخل برهانی شبیه برهان آنسلم برای اثبات دیو وجود های متفاوت آن را برمیشود و مدخلرا متصور می

سپس به برهانی شبیه برهان نویسد. می« ملسنآ»آنسلم را برعکس و  نام ،)شبیه آنچه که باالتر به آن اشاره شد(. منتها نیو دارد

گوید هر می« سانیوکآ»کند. در این مدخل هم نام آکویناس برعکس نوشته شده است. در برهان علیت، علیت آکویناس اشاره می

یاز به علتی دارد و اگر هر آنچه که باشد و هر آنچه که وجودش ممکن باشد ن هتوانست وجود نداشتآنچه در جهان وجود دارد می

وجودش ممکن است بتواند وجود داشته باشند باید وجودی ضروری علت آنها باشد، و خود این وجود علتی نداشته باشد. 

نام « برهان نظم»نامند. مدخل دیگر این دانشنامه، چیزدان و شر مطلق میکارتوان، همهاین وجود ضروری را دیو همه« سانیوکآ»

کنیم ترین تبیین برای وجود آنچه در جهان مشاهده میرا عقالنی کند بلکه وجود دیوا اثبات نمیرد. این برهان وجود دیو ردا

شمارد. در این برهان نظم بسیار باال در هستی و تطابق پذیری باالی موجودات با محیط اطرافشان را نیازمند تبیینی کارآمد برمی

ولی از ی شرور. نابغهدیو یا تواند تصادفی باشد. پس این جهان نیاز به طراحی هوشمند دارد: دقت نمیداند چرا که این نظم و می

توان نتیجه های دیوید مویه )که برعکس دیوید هیوم است( مشخص شده که بر اساس مشاهدات نمیسده هجدهم و با نوشته

ی ابدی است. ولی باورمندان به نابغه-کارتوان و ازلیبگیریم همهشرور است، چه رسد به اینکه نتیجه  ،ی هستیگرفت که آفریننده

ی جهان اطالق کرد. توان ویژگی شر مطلق بودن را به آفرینندهگویند با وجود شر فراگیر در عالم میشرور در نقد دیوید مویه می

و سخنان او را شنیده و به  اند و دستورهادهی شرور را رویت کری ماورایی داشته و در آن نابغهجربههمچنین گروهی از انسانها ت

اند، ها در راستای خداباوری نقد کردهگروهی به این استدالل ،فلسفه اند. همانطور که در تاریخ واقعیِسمع و نظر دیگران رسانده

شناختی برای برتری لی معرفتگیرد دلینیو نتیجه میها به کار گرفت. ی دیوباورانه این استداللتوان علیه گونههمان نقدها را می

ی است که در آن به دنیا های دین، و تنها دلیل باور ما به خداوند سنتریمی شرور یا دیو ندادادن باور به خداوند بر باور به نابغه

که ما دوست داریم  ی شرور باور داریم. چرارسد ما انسانها به دالیل احساسی به وجود خداوند و نه دیو یا نابغهبه نظر می ایم.آمده

   تر است. بخشتفاوت یا شرور، چرا که باور به خداوندی مهربان آرامشمخلوقات خداوندی مهربان باشیم و نه مخلوق وجودی بی

 گریزالهیاتِ توصیف

ای آفرینندهبرد ولی حتی اگر هستی محرک اول یا ی هستی را زیرسوال نمیی شر، باور به محرک اول یا حتی آفرینندهمسئله

برد. آیا بر کارتوانی و خیرمطلق بودن به آن را زیرسوال میچیزدانی و همههایی همچون همههم داشته باشد برشمردن ویژگی

توان دانان بر این باورند که خداوند را نمیتوانیم توصیفی از او ارائه کنیم؟ برخی از الهیاتفرض که خداوندی وجود داشته باشد می

های اخالقی )مهربان بودن یا عادل بودن( تنها در صورتی که استعاری بنابراین اطالق ویژگی توان شناخت.و نمی دتوصیف کر

. ولی این رویکرد قویتر استی شر از میان دیگر رویکردهای خداباورانه در برابر مسئله رسد این رویکردبه نظر می باشند معنادارند.

 انجامد.به دو پارادوکس می
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غیرقابل »شماریم او را دوکس معناشناختی: اگر بگوییم خداوند غیر قابل توصیف است، در عین اینکه او را غیرقابل توصیف برمیپارا

 کنیم.توصیف می« توصیف

شماریم، مدعی توان خداوند را شناخت، در عین اینکه او را غیرقابل شناخت برمیشناختی: اگر بگوییم نمیپارادوکس معرفت

 دانیم که غیرقابل شناخت است(. خت نسبت به او هستیم )مینوعی شنا

که فرض  هایی است. برغم این دو پارادوکس، کسیواجد چه ویژگی داند خداوند وجود دارد یا ندارد و اگر وجود داردکسی نمی

های ما از خداوند را فای ندارد که تمام توصیگیرد خداوندی وجود دارد ولی غیرقابل شناخت و غیرقابل توصیف است چارهمی

های استعاری در نظر بگیرد. در این حالت ولی هر گونه توصیفی از خداوند استعاری خواهد بود، چه ما خداوند را پیرمردی با ریش

، سفید باالی ابرها در نظر بگیریم چه مفهوم خداوند را با لعاب سنت عرفانی هندی یا فلسفه نوافالطونی یونانی تزیین کرده باشیم

های منفی اخالقی هم برشمارد یا گوییم استعاری است. حتی اگر کسی برای خداوند ویژگیدر هر صورت هر آنچه از خدا می

« خدا یکتا است»چرا نباید مثال  او نیز در حال استعاری سخن گفتن است. توان به او خرده گرفت،نمی حتی دشنام دهد باز هم

، استعاره از چیزی نیستند و تنها بازنمایی اوهام «هااستعاره»داوندی وجود نداشته باشد این ولی اگر خ را استعاری در نظر گرفت؟

   و افکار بشرند.     

هایی همچون مهربانی و شخصی وابسته است و ویژگی یگذشته از اینها، خداباوری در سنت ادیان ابراهیمی به مفهوم خداوند

حتی اگر آیند. اگر چنین باشد، به نظر از اجزای ضروری این ادیان میبه شکلی که برای ما قابل فهم است عدالت برای خداوند 

بر بیاید، با ادیان ابراهیمی ناهمخوان خواهد هم ی شر و از پس مسئله را بتوان به شکلی معنادار بیان کرد گریزالهیاتِ توصیف

 بود. 
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