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  چكيده

هايي وجود دارند كه خوشايند افراد نيستند از قبيـل سـيل، زلزلـه،               پديدهپيرامون ما   در جهان   
 شرور و راز آفرينش آنهـا  ة مسئل.شود گونه مسائل به شرور تعبير مي       از اين . ... مرض،مرگ و 

 خلقـت شـرور بـراي    ة حـل مـسئل  .ته خـود مـشغول كـرده اسـ     دور ذهن بـشر را بـ   ةاز گذشت 
زيرا از خداوند حكيم، رحمن، رحيم، آفرينش چنين شروري دور         ،  خداباوران دشوارتر بوده  

 ،اي بـراي حفـظ قداسـت خداونـد      تـاريخ عـده  ي از ايـن جهـت در طـ        ؛از انتظار بـوده اسـت     
نـام اهـريمن در نظـر     يگـري بـه  اند و براي آنهـا خـالق د    نسبت نداده  او آفرينش اين امور را به    

  . اند كه اين انديشه مشهور به ثنويت شده است گرفته
 به صورت يـك دغدغـه       وارهدر اسالم نيز حل مشكل شرور براي انديشمندان اسالمي هم             

توانند به ثنويت معتقد باشند و از طرفي خلقـت    توحيدي نميةزيرا آنان با انديش   ،  مطرح بوده 
 انديشمندان اسالمي گاه    ، از اين جهت   ؛رحمن و رحيم سازگار نيست    شرور با تصوير خداي     

و گـاه آنهـا را    انـد  منكر شر بودن اين امور و گـاه منكـر آفـرينش اسـتقاللي ايـن امـور شـده                  
آينـد و اگـر ضـرورت         وجود مـي    اند كه به دليل تزاحم ماديات به        ضرورت جهان ماده دانسته   
نكـه براينـد كلـي جهـان خيـر اسـت       آ وگاه به دليل  آمدند  وجود نمي   جهان ماده نبود اصالً به    

  . اند خلقت آنها را منطقي دانسته
 اسـت ي از آن كبرد كه حـا    هايي را به كار مي       در پيدايش اين امور واژه     ،خداوند در قرآن      

كه اين امور وجود دارند و وجود آنها وجود استقاللي است نه وجود تبعـي از قبيـل ارسـلنا،                    
  : ه را بايد در مقاله جستجو كردح اين ادلمشرو...  خلقنا ودمرنا، اغرقنا،
  . بالتبع، حكمت الهي ، جعلةـباالصال ، جعل، جعل شر:واژگان كليدي
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  طرح مسئله

آشنا بوده است و به دليل تأثير منفي ايـن          ... مرض، مرگ و   بشر از ديرباز با حوادثي از قبيل سيل،       
 در اين بـين خـداباوران بـراي توجيـه آفـرينش      .كندميحوادث در زندگي او از آنها به شرور ياد     

 زيرا در نگاه آنان از خداوند رحمـن و رحـيم آفـرينش              ،اند  اين نوع امور تالش زيادي انجام داده      
 براي حفظ قدسيت خداوند آفرينش اين امـور را  ، از اين جهت.چنين شروري دور از انتظار است   

انـد كـه ايـن انديـشه مـشهور بـه          لقي ديگر درنظر گرفتـه    اند و براي آنها خا      به خداوند نسبت نداده   
 شـرور بـراي دانـشمندان اسـالمي         ة در اسالم نيز حـل مـسئل       .)157مطهري، ص (ثنويت شده است    

نيـست و شـر   كردني انكـار   زيرا وجود اين امـور  ،صورت يك دغدغه مطرح بوده است       بهواره  هم
تـوان دو مبـدأ بـراي      توحيـدي نمـي  ةبودن آنها نيز امري حسي است و از طرفي با پـذيرش انديـش   

 از اين جهت انديشمندان اسالمي ضمن پذيرش اصـل وجـود آنهـا              ،جهان آفرينش درنظر گرفت   
 كه آيا خير    به اين پرسش  در پاسخ   ) قدس سره (سيد مرتضي . اند  گاه منكر شر بودن اين امور شده      
  :گويد و شر مخلوق خداوند هستند، مي

نيازي، سالمتي و بيماري،  افيت و گرفتاري، نيازمندي و بي اگر مقصود از شر اين است كه ع  
حاصلخيزي و خشكسالي، سختي و فراواني، اين امور از خداونـد اسـت؛ آري تمـام اينهـا از                   

شود، درحالي كه اينهـا بـر اسـاس حكمـت و      هاي دنيا شر ناميده مي  خداست و گاهي سختي   
ــ    ــن اســت كــه نافرمــاني، پ دري، دروغگــويي،  ردهحــق و عــدل اســت و اگــر مقــصودت اي

ــا و زورگــويي، ناسپاســي، زشــتي  ــين ســخني را   ... ه ــا چن ــد اســت؛ پــس هرگــز م از خداون
  ). 193الهدي ، ص علم(گوييم نمي

و گاه آنها را ضرورت جهـان       ) 164، ص مطهري(اند  گاه منكر آفرينش استقاللي اين امور شده          
اند و اگر ضرورت جهان ماده نبـود اصـالً     اند كه به دليل تزاحم ماديات به وجود آمده          ماده دانسته 

ينـد كلـي جهـان خيـر اسـت خلقـت آنهـا را        ا برچـون و گـاه  ) 168، صهمـان (آمدند وجود نمي  به
   .)424مصباح يزدي، ص(اند منطقي دانسته

رد كـه حكايـت از آن دارنـد كـه     بكار مي هايي را به اين امور واژه  در پيدايش    قرآنخداوند در       
 از قبيـل ارسـلنا، دمرنـا،    ،ارند و وجود آنها وجود استقاللي است نه وجـود تبعـي     اين امور وجود د   

و آفرينش آنها صرفاً به دليل تزاحم ماديات نبوده است بلكـه بـا هـدفي خـاص آنهـا را               ... اغرقنا و 
براي روشن شدن مسئله ابتدا به تعريف خير و شـر           ...  از قبيل اخذنا، بلونا، نبلونّكم و      ،آفريده است 

  . پردازيم مي
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  تعريف خير و شر

نخست الزم است تعريف روشني از خير و شـر ارائـه كنـيم تـا محـور آراء و نقـدها روشـن شـود           
هـا بـه آن   خير عبارت اسـت از هرچيـزي كـه انـسان        : اند  شناسان خير و شر را چنين معنا كرده       واژه

، جـوهري  ؛294ي، صديـ زب(ها از آن نفـرت دارنـد  تمايل دارند و شر عبارت است از آنچه انسان     
  ).448، صراغب اصفهاني؛ 91، صابن اثير ؛651، ص2ج
 بـراي روشـن شـدن بحـث ابتـدا      .در اينكه شرور وجود دارد جاي هيچ شك و ترديدي نيـست        

  .كنيم اقسام شرور را بررسي مي
... و قحطـي  افتد مانند سيل، زلزله، خشكسالي،      شروري كه به طور مستقيم در طبيعت اتفاق مي         .1
-انكـار واقعيـت   به معنـي    به طور قطع اين نوع شرور در طبيعت وجود دارند و انكار وجود آنها،               . 

  . هاي موجود است
 شهيد مطهري در توضيح عدمي بودن       .فالسفه بر اين باورند كه اين امور، اموري عدمي هستند             

  : گويد اين امور مي
وجود ندارد تـا گفتـه شـود ايـن     شر عدمي است اين نيست كه : گويند مقصود كساني كه مي 

بينيم كه كوري و كري و بيماري و ظلم و سـتم و   العيان مي خالف ضرورت است با لحس و       
توان منكر وجود اينها شـد و نـه منكـر     جهل و ناتواني مرگ و زلزله و غيره وجود دارد نه مي     

 سـخن  پـس ... شان و هم اين نيست كه چون شر عدمي است پس شر وجـود نـدارد      شر بودن 
باشند و وجود   اينها از نوع عدميات و فقدانات مي  ة سخن در اين است كه هم      ؛در اينها نيست  

اينها از نوع وجود كمبودها و خألها هستند و از ايـن جهـت شـر هـستند كـه خـود نـابودي و            
ــودي و خــ    ــا كمب ــستي و ي ــأل      ألني ــودي و خ ــستي و كمب ــابودي و ني ــشأ ن ــا من ــستند و ي  ه

  .) 160،159ص(باشند مي
  

  نقد اين نظريه

نـه و صـرف نظـر از اينكـه       هستند يا كه شر صرف نظر از اين   ... اموري همانند زلزله، سيل، مرگ و     
 ةتـوان گفـت اينهـا از مقولـ      نمـي ، بحـث خواهـد شـد   بعداً كه ، هستند يا بالعرض   ةـمخلوق باالصال 

 زيـرا  ،ي اسـت باشند كـه در كـالم شـهيد مطهـر     نيستي و كمبود هستند يا منشأ نيستي و كمبود مي    
 مـرگ   ؛ سيل يك انرژي متراكم است     ؛ نيستي نيست بلكه يك انرژي متراكم است       ةزلزله از مقول  



 ���

جهـت كـه يـك واقعيـت اسـت در           از ايـن   .شـود   گير موجود زنده مي     يك واقعيت است كه دامن    
  : موت گفته شده استةتعريف واژ

  ). 104جرجاني، ص (ة خلقت ضدالحياة وجوديـةصفـ
  :چشد را مي  هر انساني آن، كه صفت وجودي استاز اين جهت    

  .)185/آل عمران(ُ الْموت ةـكُلُّ نَفْسٍ ذَآئقَ 
   :بر اين اساس تعريف شده است    

  ).781ص، راغب، اصفهاني(الروح عن الجسد  ةـبابان
  : و بر اين اساس كه امر وجودي است آفريده شده است    

الْحو توي خَلَقَ الْماالَّذةيزِيزُ الْغَفُورالْع وهلًا ومنُ عسأَح كُمأَي كُملُوبي2/ملك(َ ل .(  
آن كس كه مرگ و حيات را آفريد تا شـما را بيازمايـد كـه كـدام يـك از شـما بهتـر عمـل              

  .ناپذير و بخشنده است كنيد و او شكست مى
پيونـد   بـه طـور مـستقيم بـه مـرگ             آفرينش و خلق   ،كنيد در اين آيه     گونه كه مالحظه مي   همان    

 چگونـه قابـل   ،گذشـته از آن .  بنابراين امر وجودي است   ،خورده است و مرگ آفريده شده است      
 ،شـوند    ولي در عين حال منشأ نـابودي و نيـستي مـي            ،تصور است كه بگوييم اينها عدميات هستند      

  تواند منشأ نيستي و نابودي شود؟  زيرا نابودي و كمبود كه نمي
  
  طـور قطـع   هبـ . ... آينـد ماننـد امـراض، آالم و     وجود مـي  هطور مستقيم در انسان ب      وري كه به     شر .2
  . هاي جهان است انكار وجود آنها، انكار واقعيت،اين نوع شرور نيز وجود دارند    
  : گويد  وجود اين نوع شرور هم ميةشهيد مطهري دربار    

ه اساسـاً خـوبي عـين هـستي و بـدي عـين              خوبي و بدي نيز همچون هستي و نيستي است بلك         
   .)161ص(نيستي است

  
  نقد اين نظريه

نـه و صـرف نظـر از اينكـه وجودشـان اصـلي         ه شر هستند يـا    كامراض و آالم نيز صرف نظر از اين       
 زيـرا  ، نيـستي و نـابودي و كمبـود دانـست     ةتوان آنها را از مقولـ        وجود دارند و نمي    ،است يا تبعي  

 از ايـن جهـت كـه    .نيـست كردنـي  انكـار   آن  جود دارد و وجـود      مرض يك ميكروب است كه و     
  : برد به عنوان نمونه كار مي  ارسال را بهة اين نوع شرور واژة خداوند دربار،وجود دارند
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تَكْبرُ       فَاسـ الَتفَـصم ات آيـ مالـدو عالضَّفَادلَ والْقُمو رَادالْجالطُّوفَانَ و هِملَيلْنَا عسكَـانُواْ  فَأَرواْ و
  )133/اعراف (قَوما مجرِمينَ

ها و   طوفان و ملخ و آفت گياهى و قورباغه       ) بالها را پشت سر هم بر آنها نازل كرديم        (سپس  
تكبـر  ) ولـى بـاز بيـدار نـشدند و       ( بر آنها فرستاديم   -هايى از هم جدا بودند     كه نشانه -خون را   

  !ورزيدند و جمعيت گنهكارى بودند
 وجـود امـراض و اينكـه امـور          . امـر عـدمي    ةرود نـه دربـار      كار مي    امر وجودي به   ة دربار ارسال    

 تاريخ براي نابودي و از بين بـردن آنهـا شـده اسـت كـه      يوجودي هستند موجب تالش بشردر ط     
  . هاي پزشكي و پيراپزشكي تجلي يافته است  تالش بشري در رشتهةمجموع

  
   بـه   آنهـا ماننـد ظلـم، تجـاوز، كفـر و فـسق كـه از               شـود      شروري كـه توسـط انـسان ايجـاد مـي           .3
  . شود معاصي و فواحش ياد مي    
اتـالف وقـت    آنهـا    اصـل وجـود      ةنيست و بحـث دربـار     كردني  وجود اين نوع شرور نيز انكار           

 آيـا شـرور   ،اسـت ايـن پرسـش مطـرح    اكنـون  .  بحث كنـيم شان كيفيت وجود ةبايد دربار است و   
 ة فالسـفه هرسـه نـوع از شـرور از مقولـ            ةبا توجه به اينكه در انديـش      مخلوق اصلي هستند يا تبعي؟      

 شـهيد مطهـري در توضـيح ايـن نـوع جعـل              .امور عدمي هستند جعل آنها تبعـي و عرضـي اسـت           
  : فرمايند مي

ها همه از نوع نيـستي اسـت و    بدي.هاست در جهان يك نوع موجود بيش نيست و آن خوبي         
تـوان گفـت جهـان      نمـي  .ردن است نه از خلق كـردن      نيستي مخلوق نيست، نيستي از خلق نك      

 مثل آفتـاب و  ،ها مثل هستي و نيستي ها و ديگري خالق نيستي دوخالق دارد يكي خالق هستي 
خاطر شاخص تاريـك  هكنيم قسمتي را كه ب       وقتي شاخص را در آفتاب نصب مي       .سايه است 

ت؟ سـايه ظلمـت اسـت و         سـايه چيـس    .ناميم  مانده و از نور آفتاب روشن نشده است سايه مي         
گـوييم نـور از كـانون جهـان افـروز خورشـيد           وقتـي مـي    .ظلمت چيزي جز نبودن نور نيست     

تشعشع يافته است نبايد پرسيد كه سايه از كجا تشعشع كرده و كانون ظلمت چيست؟ سايه و            
ست معني سـخن     ا ظلمت از چيزي تشعشع نكرده و از خود مبدأ و كانون مستقلي ندارند اين             

  .)164ص(شرور مجعول بالذات نيستند بلكه مجعول بالتبع و بالعرضند: گويند كه ميحكما 
  

  نقد اين نظريه
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 ولـي  ،داننـد   آنهـا را امـور تبعـي مـي    ةپندارنـد و همـ   فالسفه هرسه قسم شرور را اموري عدمي مي    
شد هر سه قسم وجود دارند با ايـن تفـاوت كـه دو قـسم اول مخلـوق خداونـد و قـسم                 پيشتر گفته 

  .ين اساس نقدها بايد جداگانه باشدم مخلوق انسان است بر اسو
شـوند   طور مستقيم در طبيعت واقع مـي هما بر اين باوريم كه شرور قسم اول، يعني شروري كه ب       

 خداوند با هدفي خاص به خلق همين امور تعلق گرفته است نه             ةمجعول باالصاله هستند يعني اراد    
  . وليد سايه باشد خلقت خورشيد و ت ماننداينكه
  

  مؤيدات قرآني جعل استقاللي

  :كند كند كه خداوند سيل را ايجاد مي  آيات فراواني تصريح مي: سيل.الف
ا                   يمـا أَلذَاب ينَ عـمال ةً وأَعتَـدنَا للظـَّ اسِ آيـ » وقَوم نُوحٍ لَّما كَذَّبوا الرُّسلَ أَغْرَقْنَاهم وجعلْنَـاهم للنـَّ
را تكذيب كردند غـرق نمـوديم و آنـان    ) ما(و قوم نوح را هنگامى كه رسوالن         ؛)37/نفرقا(

  !ايم را درس عبرتى براى مردم قرار داديم و براى ستمگران عذاب دردناكى فراهم ساخته
سـپس  ). 173 و 172/ شـعراء (وأَمطَرْنَا علَـيهِم مطَـرًا فَـساء مطَـرُ الْمنـذَرِينَ     . ثُم دمرْنَا الĤْخَرِينَ   «

بر آنها فرسـتاديم؛ چـه بـاران بـدى بـود بـاران       ) از سنگ(و بارانى  !ديگران را هالك كرديم  
  .!انذارشدگان

كننـد كـه      هاي اغرقنا، دمرّنا و امطرنا به صراحت بيـان مـي            كنيد واژه   گونه كه مالحظه مي     همان    
تقاللي به اينها تعلق گرفته است نه       كنند جعل اس    ند، افزون بر آنكه داللت مي       اينها مخلوق خداوند  

  . جعل تبعي
 نمونـه پـس از   رايكنـد؛ بـ     كند كه خداوند زلزله را ايجاد مي         آيات فراواني تصريح مي    : زلزله .ب

  :فرمايد نقل داستان لوط عليه السالم مي
ك بِ      لـرِ بِأَهفَأَس كلُواْ إِلَيصلَن ي كبلُ رسا لُوطُ إِنَّا رقَالُواْ ي      نكُم مـ ت لْتَفـالَ يلِ و نَ اللَّيـ طْـعٍ مـق

دهم الـصبح أَلَـيس الـصبح بِقَرِيـبٍ            عـوإِنَّ م مهابا أَصا مهيبصم إِنَّه رَأَتَكإِالَّ ام داء    أَح ا جـ فَلَمـ
فرشـتگان  ( ؛)82 و   81/ هود( من سجيلٍ منضُود   أَمرُنَا جعلْنَا عاليها سافلَها وأَمطَرْنَا علَيها حجارةً      

آنهـا هرگـز دسترسـى بـه تـو پيـدا            ! ما فرستادگان پروردگار تـوايم    ! اى لوط «: گفتند) عذاب
و هيچ يك از شما پشت      ! حركت ده ) از اين شهر  (ات را    در دل شب، خانواده   ! نخواهند كرد 

شـوند،   يـى كـه آنهـا گرفتـار مـى     سرش را نگاه نكند؛ مگر همسرت، كه او هـم بـه همـان بال             
و هنگامى كه فرمان ما  »!موعد آنها صبح است؛ آيا صبح نزديك نيست؟     ! گرفتار خواهد شد  
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ل [= را زيـر و رو كـرديم؛ و بـارانى از سـنگ              ) شهر و ديـار   (فرا رسيد، آن     هـاى متحجـر   گـ [
  ...متراكم بر روى هم، بر آنها نازل نموديم

مجمـع البيـان   طبرسـي،  (اند مقـصود خشكـسالي و قحطـي اسـت     فتهبا توجه به تفسير سنين كه گ          
كنـد كـه اينهـا مخلـوق خداونـد             اخذنا به روشني داللت مي     ةو كاربرد واژ  ) 446ص،  لعلوم القرآن 

  . هستند و جعل استقاللي به آنها تعلق گرفته است نه جعل تبعي
  .تكند كه خداوند مرگ را خلق كرده اس آيات فراواني تصريح مي : مرگ.ج

 آن كـس  ؛)2/ملـك ( ليبلُوكُم أَيكُم أَحسنُ عملًا وهو الْعزِيزُ الْغَفُور     ةَالَّذي خَلَقَ الْموت والْحيا    
كنيـد و او     كه مرگ و حيات را آفريد تا شما را بيازمايد كه كدام يك از شما بهتر عمل مـى                  

  . چشد را مي  و اينكه هر انساني آنناپذير و بخشنده است شكست
  .كند  و اينكه به وسيلة همين شرور آزمون مي؛)185/آل عمران(ُ الْموتةـكُلُّ نَفْسٍ ذَآئقَ 
ــشِّرِ      بو ــرَات الثَّماألنفُــسِ والِ وــو ــنَ األَم نَقْــصٍ مــوعِ و الْجو ــوف ــنَ الْخَ م ءــشَي ــونَّكُم بِ   ولَنَبلُ
 ةقطعاً هم ؛  )155-156/بقره(ٌ قَالُواْ إِنَّا للّه وإِنَّا إِلَيه راجِعونَ      ةـأَصابتْهم مصيب الَّذينَ إِذَا    الصابِرِينَ  

كنـيم   ها آزمايش مى   ها و ميوه  ها و جان  شما را با چيزى از ترس، گرسنگى، و كاهش در مال          
مـا  «: گوينـد  رسد، مى  آنها كه هر گاه مصيبتى به ايشان مى        !كنندگان و بشارت ده به استقامت    

  !گرديم يم و به سوى او بازمىياز آنِ خدا
ها حكايت از آن دارند كه اينها مخلوق خداوند هستند و جعل اسـتقاللي بـه آنهـا                    اين نوع واژه      

آينـد نيـز    اما شروري كه به طور مـستقيم در انـسان بـه وجـود مـي          .تعلق گرفته است نه جعل تبعي     
  .اللي دارند نه جعل تبعيگذشته از آنكه وجود دارند جعل استق

  

  مؤيدات جعل استقاللي

  :گونه شرور اشاره شده است در آيات به كليت اين
تَكْبرُواْ وكَـانُواْ           فَاسـ الَتفَـصم ات آيـ مالدو عالضَّفَادلَ والْقُمو رَادالْجالطُّوفَانَ و هِملَيلْنَا عسفَأَر 

طوفان و ملخ   ) بالها را پشت سر هم بر آنها نازل كرديم        (سپس   ؛)133/اعراف (قَوما مجرِمينَ 
 بـر آنهـا فرسـتاديم؛    -هايى از هم جدا بودنـد  كه نشانه-ها و خون را     و آفت گياهى و قورباغه    

  !ت گنهكارى بودند و جمعيتكبر ورزيدند) ولى باز بيدار نشدند(
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سـيده كـه مقـصود از طوفـان طـاعون اسـت       با توجه به تفسيري كه از امام صادق عليه السالم  ر     
گونـه شـرور هـم        ماند كه ايـن      ارسلنا شكي باقي نمي    ةو با توجه به كاربرد واژ     ) 605كاشاني، ص (

  .نها تعلق گرفته است نه جعل تبعيآباشند و جعل استقاللي به  مخلوق خداوند مي
م  از طرف خداوند مـسل صدور اين آالمها و اصل  در كالم شيعه اصل وجود آالم و درد و رنج            

  : بر اين اساس در كالم شيعه دربارة آالم چندين بحث مطرح گرديده است. فرض شده است
  : گويد سره مي  به عنوان نمونه شيخ طوسي قدس:موارد قبح آالم

اي باشـد و يـا    در صـورتي كـه ظلـم باشـد يـا در آن مفـسده      : الم در سه صورت زشت اسـت    
  ).225، صتميهد االصول في علم الكالم(م نيكوستهدف و لغو باشد و گرنه ال بي
  : گويد به عنوان نمونه حمص رازي مي : موارد حسن الم

رهبران عدليه بر اين باورند كه الم گاهي نيكوست به داليلي از جمله آنكـه شـخص سـزاوار             
ز تري ا   آن باشد يا اينكه الم براي شخص سودي داشته باشد و يا اينكه با اين الم ضرر بزرگ                 

  ).307ص(شخص دفع شود
  

  وجوب عوض الم بر خداوند

انـد، در  م فـرض كـرده  آالم و صـدور آن از خداونـد را مـسل     با توجه به اينكه متكلمان شيعه اصل        
 مواردي كه بنده گناهي نكرده كه سزاوار آن باشد وجوب عوض دادن خداوند به اين بنـدگان را       

  : گويد س سره مي به عنوان نمونه، عالمه حلي قد،اند م گرفتهمسل
اند بـه بنـدگان    مسئله ششم آنكه بر خداوند واجب است عوض آالمي را كه از او صادر شده      

  ).33ص(و واجب است اين عوض بيش از الم باشد؛ و گرنه كار عبثي خواهد بود... بدهد
  

  اقسام عوض

   ، به عنوانشده استم بودن عوض در كالم شيعه مطرح با توجه به مسلبحث اقسام عوض 
  : گويد نمونه عالمه بحراني مي

يـا بيـشتر از   ... باشـد  بحث سوم دربارة اقسام عوض اسـت كـه عـوض يـا مـساوي بـا الـم مـي                    
  ).120ص(الم

  
  عموميت الم
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رو در صـدد      در كالم شيعه هيچ انساني از شمول آالم صـادره از خداونـد مـستثني نيـست؛ از ايـن                   
  : گويد سره مي  به عنوان نمونه شيخ طوسي قدس.اند شود برآمده توجيه آالمي كه متوجه انبيا مي

توان گفت اين آالم به دليل گناهان آنان          اند و نمي    همچنين پيامبران نيز به آالمي گرفتار شده      
بوده است، زيرا دليـل داريـم كـه انبيـاء هـم قبـل از پيـامبري و هـم بعـد از پيـامبري معـصوم                  

  ).88ص، االقتصاد الهادي الي الطريق الرشاد(باشند مي
بنابراين اصل وجود آالم و مصائب و به تعبيري شرور قطعي است و صدور آنها نيز از خداونـد                

باشـد، بـه    قطعي است و عوض دادن خداونـد نيـز قطعـي و عـوض بيـشتر بـه خـاطر آالم دنيـا مـي              
ــه ــام گونــ ــه امــ ــادق اي كــ ــر مــــصائب  ) ع(صــ ــد در برابــ ــاداش خداونــ ــزان پــ ــارة ميــ   دربــ
  :فرمايد مي

دهند هر آينـه آرزو     هاي دنيا به او مي    ي  دانست كه چه پاداشي در برابر گرفتار        ن مي  اگر مؤم 
  ). االنوار في غرر االخبارةمشكاطبرسي، (مي كرد او را با قيچي قطعه قطعه كنند

 از بعضي از بنـدگان كـه در دنيـا بـه خـاطر مـصالح       ، خداوند در قيامت،از نظر روايات اسالمي      
 امـام صـادق   ،به عنـوان نمونـه   .كند متوجه آنان شده است عذرخواهي مي      كلي آفرينش مشكالتي  

  :  مي فرمايد عليه السالم
گونه كه بـرادري از   كند، همان بدون ترديد خداوند از بندة نيازمندش در دنيا عذرخواهي مي  

سوگند به عزتم نيازمندي تو در دنيا       : گويد  كند و خطاب به بنده مي       برادرش عذرخواهي مي  
اين پرده را كنار بزن و ببين در مقابل دنيـا چـه بـه               . خاطر نبود كه نزد من ارزش نداشتي       بدين

رود و به عوضي كه خداوند نسبت به دنيا بـه او داده اسـت نگـاه         ام پس پرده كنار مي      تو داده 
اي نــسبت بــه آنچــه از مــن  اي پروردگــارم بــا آنچــه كــه بــه مــن داده: گويــد كنــد و مــي مــي

  ).241، ص االنوارةمشكاطبرسي، (ام نيا هرگز زيان نكردهاي در د بازداشته
كنند كه اوالً در دنيا مشكالت و شروري وجود دارنـد و      گونه روايات به روشني داللت مي         اين    

 متوجـه بنـدگان شـده اسـت و گرنـه عـذرخواهي خداونـد معنـا                  ،ثانياً اين مشكالت، حساب شده    
  .ندارد
معاصـي و   مثابـه   شود، مانند ظلم، تجاوز، كفر و فـسق بـه             اد مي شروري كه توسط انسان ايج        از  

اين نوع از افعال بندگان مـورد نـزاع اشـعري و معتزلـي و شـيعه مـي             . شود  فواحش و قبايح ياد مي    
بـاره   انـد و در ايـن   انديشمندان شيعه انتساب اين نوع شرور را به خداوند به شـدت رد كـرده           . باشد

  .كنيم به بعضي از آنها اشاره ميداليل فراواني وجود دارد كه 
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- مـي  يگونه افعـال بـر       آيات فراواني وجود دارد كه خداوند متعال را از اين          نآ قر  در :قرآن. الف

 : دهد، به عنوان نمونه ها نسبت ميگونه افعال يا شرور را به خود انسان داند و اين

  

   :نفي شرك
      مضُرُّها الَ يم ونِ اللّهن دونَ مدبعيئُـونَ              وقُـلْ أَتُنَب اللّـه نـداؤُنَا عؤُالء شُفَعقُولُونَ هيو مهنفَعالَ يو 

شْرِكُونَ          ا يـمالَى عتَعو انَهحبضِ سي األَرالَ فو اتاومي السف لَمعا الَ يبِم آنهـا  ؛ )18/يـونس (اللّه
بخـشد و   رسـاند و نـه سـودى مـى     ان مـى پرستند كه نه به آنان زيـ  غير از خدا، چيزهايى را مى    

دهيـد كـه در    آيا خدا را به چيزى خبر مـى «: بگو» !اينها شفيعان ما نزد خدا هستند «: گويند مى
 !دهند منزه است او و برتر است از آن همتايانى كه قرار مى» !ها و زمين سراغ ندارد؟آسمان

  

  : نفي ظلم
خـاطر چيـزى   هايـن بـ  ؛ )182/آل عمـران ( اللّه لَيس بِظَالَّمٍ لِّلْعبِيـد  ذَلك بِما قَدمت أَيديكُم وأَنَّ    

خـاطر آن اسـت كـه    هو بـ )  كـار شماسـت  ةو نتيجـ  (هاى شما از پيش فرستاده      است كه دست  
 .كند ستم نمى) خود(خداوند به بندگان 

  

   :مطلق گناهان
      ا آبهلَينَا عدجشَةً قَالُواْ ولُواْ فَاحإِذَا فَعشَاء أَتَقُولُـونَ              و رُ بِالْفَحـأْم الَ يـ ا قُلْ إِنَّ اللّهرَنَا بِهأَم اللّهاءنَا و

: گوينـد  دهنـد مـى    و هنگامى كـه كـار زشـتى انجـام مـى           ؛  )28/اعراف(علَى اللّه ما الَ تَعلَمونَ    
اونـد  خد«: بگـو » !پدران خود را بر اين عمل يافتيم و خداوند ما را به آن دسـتور داده اسـت                  «
 »!دانيد؟ دهيد كه نمى آيا چيزى به خدا نسبت مى! دهد به كار زشت فرمان نمى) هرگز(

در .  خداوند از معاصي بندگان بسيار برجسته مطرح شده اسـت ة در روايات شيعه تبرئ :روايات. ب
  : كنيم اينجا به چند نمونه اشاره مي

نچ چيز را براي من تضمين كنيد       رسول خدا صلي اهللا عليه و آله و سلم ضمن روايتي فرمود پ            
ــل  : از آن جملــه: ... كــنم مــن بهــشت را برايتــان تــضمين مــي  ــر خــدا تحمي و گناهانتــان را ب

  ).202الهدي، صعلم(نكنيد
اي محمـد دو    : جبرئيـل نـزد مـن آمـده و گفـت          : در روايت  ديگري فرمود    ) ص(رسول خدا 

كي شرك به خداوند و ديگري  اي ندارد؛ ي    خصلت است كه با وجود آنها نماز و روزه فايده         
  ).جاهمان(ِ خويش مجبور كرده است  اي تصور كند كه خداوند او را بر نافرماني اينكه بنده
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در آينـده، مردمـي در ايـن     : رسول خدا صلي اهللا عليه و آله و سلم در روايت ديگري فرمـود             
. كـار خداسـت   دهند و تصور مي كند ايـن گناهـان            امت خواهند بود كه گناهان را انجام مي       

  ).جاهمان(اگر آنان را ديديد آنها را تكذيب كنيد و بعد هم آنان را تكذيب كنيد
باشـد كـه در آنهـا بـه شـدت نـسبت دادن گناهـان بـه                    آنچه بيان شد بخشي از روايات باب مي           

  . خداوند نهي شده است
 شـرور بـا ربوبيـت       گونـه    ايـن  ة اين اسـت كـه رابطـ       شودمطرح مي گونه    كه در اين  پرسشي  تنها      

 بايد گفت با توجه بـه تفكـر جبـر و تفويـضي     پرسشخداوند چگونه خواهد بود، در پاسخ به اين      
گونه از رفتارهاي انسان مطـرح گرديـده، نقـد ايـن دو تفكـر در           نيسنت دربارة ا    كه از طرف اهل   

  : كنيم روايات شيعه بسيار پررنگ آمده است كه تنها به ذكر يك روايت اكتفا مي
: بحـث جبـر و تفـويض مطـرح شـد آن حـضرت فرمـود               ) ع(نـزد امـام رضـا     : گويد  اوي مي ر

خواهيد در اين مورد يك قاعدة كلي در اختيار شما بگـذارم كـه ديگـر در آن اخـتالف       نمي
اگـر دوسـت داريـد بفرماييـد،     : نداشته، با هركس كه بحث كنيد او را شكست دهيد؟ گفتيم      

دم را با قدرت، به اطاعت يا گناه و معصيت واداشـته و         بدون ترديد خداوند نه مر    : پس فرمود 
او مالـك آنهـا و مالـك آنچـه در اختيـار آنهـا           . نه آنها را در ربوبيت خود رهـا كـرده اسـت           

پـس اگـر مـردم قـصد     . هايي است كه بـه آنـان داده اسـت       باشد و قادر به توانمند      گذاشته مي 
عصيت كردند، اگر خواست بين آنها      شود و اگر قصد م      اطاعت كردند خداوند مانع آنها نمي     

كند و اگر مانع نشد و آنان آن گنـاه را انجـام دادنـد خداونـد                 و بين آن گناه فاصله ايجاد مي      
هر كس حدود اين كـالم را درك كنـد بـر            : آنان را وادار به گناه نكرده است، سپس فرمود        

  ... شود مخالفانش در اين بحث پيروز مي
اي پـسر پيـامبر بـراي مـا از امـام صـادق عليـه                : عرض كـردم  ) ع(به امام رضا  : گويد  راوي مي 

نه جبر است و نه تفويض، بلكه امري بـين      : اند كه آن حضرت فرموده است       السالم نقل كرده  
  معناي اين سخن چيست؟ . اين دو است

دهد سپس به خاطر ايـن        هر كس تصور كند خداوند كارهاي ما را انجام مي         : حضرت فرمود 
ة كند قائل به جبر شـده اسـت و هـر كـس تـصور كنـد خداونـد مـسئل                      ذاب مي كارها ما را ع   

رساندن به بندگان را به بندگان خاصش واگذار كرده است قائل به تفويض    آفرينش و روزي  
  .قائل به جبر كافر است و قائل به تفويض مشرك. شده است

 يعني چه؟ پـس  اي پسر پيامبر، پس امر ميان دو امر است: پس از آن به حضرت عرض كردم      
  .وجود راهي براي انجام دادن واجبات و رها كردن محرمات: فرمود
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امـا در  : اي دارد؟ فرمـود  آيا خداوند در اين مورد مشيت و اراده   : به آن حضرت عرض كردم    
 خدا دستور دادن  به آنها و رضايت به آنها و كمـك كـردن بـه انجـام            ةطاعات مشيت و اراد   

يت و اراده خـدا نهـي از انهـا و ناخـشنودي از آنهـا و كمـك                   آنهاست و امـا در گناهـان مـش        
  .نكردن بر انجام آنهاست

آري، هـيچ   : آيـا خداونـد در ايـن مـورد قـضايي دارد؟ فرمـود             : به آن حضرت عرض كـردم     
  .مگر اينكه خداوند در آن قضايي دارد) چه خير و چه شر(دهند  كاري را بندگان انجام نمي
حكـم  : قـضاي خداونـد در ايـن مـورد چيـست؟ فرمـود            معنـاي   : به آن حضرت عرض كردم    

كردن بر بندگان به آنچه سزاوار آن هستند؛ چـه ثـواب و چـه عقـاب، چـه در دنيـا و چـه در              
  .)36-37صعطاردي، (آخرت

 رب.  ربوبيت خدا خارج نيست    ةگونه از افعال انسان يا به تعبيري شرور هم از حوز            بدين سان اين      
 شرور و ابعاد آن به عنوان نظر نهـايي          ةپس از بحث دربار   ) قدس سره   (  امام خميني    ،همين اساس 
  : نمايد چنين بيان مي

داننـد و امـر هـيچ     بلكه اماميه و ائمة آنها در هيچ فعلي از افعال عباد ارادة حق را معـزول نمـي    
  ).641ص(دانند چيز را مفوض به بندگان نمي

 ايـن اسـت   پرسـش ها اصلي است نه تبعي اكنون با توجه به اينكه شرور وجود دارند و وجود آن        
   خلقت شرور چيست؟ةفلسفكه 
  

  تحليل جامع شرور

طـرح جـامع   .  شرور نيازمند توجه به نظام معرفتي اسالم هستيم      ةبراي رسيدن به تحليل جامع دربار     
ايـن  . باشـد   نظام معرفتي اسالم در اينجا ممكن نيست، ولي تذكر چند اصل كلي آن ضروري مـي               

  :نداارتاصول عب
  
 عالم غيب و شهود. 1

مقـصود از عـالم   .  اسالمي، جهان هستي به دو بخش غيـب و شـهود تقـسيم شـده اسـت       ةدر انديش 
باشد و مقصود از جهان غيـب ، جهـان       شهود جهان مادي است كه با حواس انسان قابل درك مي          
هـان غيـب از   بر اين اساس، ايمـان بـه ج   . و موجوداتي است كه با حواس بشري قابل درك نيست         

 :آيات بسياري بر اين مسئله داللت دارند به عنوان نمونه. اوصاف پرهيزگاران شمرده شده است
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آنچـه از حـس   [=كـسانى هـستند كـه بـه غيـب       ) پرهيزكاران(؛  )3/بقره(الَّذينَ يؤْمنُونَ بِالْغَيبِ  
  . آورند ايمان مى]  پوشيده و پنهان است

  
 هستي مخلوق اهللا. 2

 همـه مخلـوق و   ، هستي يعني موجودات مجـرد و مـادي از جملـه انـسان         ةيني مجموع  د ةدر انديش 
آيات بسياري بر اين مسئله داللت دارند؛ به عنـوان  . باشند  موجودي غير مادي به نام اهللا مي  ةآفريد
  :نمونه

 ءقُ كُلِّ شَيخَال ؛ اهللا آفريدگار همه چيز است)62/ زمر (اللَّه. 

  
  
  
 ت هدفدار بودن خلق.3

 . در نظام معرفتي اسالم مجموعه نظام هستي از جمله انسان براي هدفي خاص آفريده شـده اسـت      
  :آيات فراواني به اين مسئله داللت دارند به عنوان نمونه

ذينَ                  لٌ لِّلـَّ يـينَ كَفَـرُوا فَوذ نَ     وما خَلَقْنَا السماء والْأَرض وما بينَهما باطلًا ذَلك ظَنُّ الـَّ كَفَـرُوا مـ 
ما آسمان و زمين و آنچه را ميان آنهاست بيهوده نيافريديم؛ اين گمان كافران     ؛  )37/ص(النَّارِ

 )!دوزخ(است؛ واى بر كافران از آتش 

به سوي آن هـدف در    كنند كه تمام هستي بدون استثنا       از طرف ديگر آيات فراواني داللت مي          
  :  باشند؛ به عنوان نمونه حركت مي

صيرُ         الْمـ ه و از بـراى خداسـت حكومـت و    ؛ )42/نـور (وللَّه ملْك السماوات والْأَرضِ وإِلَى اللـَّ
  !سوى اوستهب) تمامى موجودات(ها و زمين؛ و بازگشت مالكيت آسمان

  
 اي انسان زندگي چند مرحله. 4

 بـه   ةر اينجا از دو مرحلـ      زندگي تصوير شده است كه د      ة اسالمي براي انسان چند مرحل     ةدر انديش 
 .شود هم پيوسته آن ياد مي

  
  زندگي دنيوي
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در ايـن جهـان     . پـذيرد   شود و بـا مـرگ او پايـان مـي             اين مرحله از زندگي انسان با تولد آغاز مي        
كيفيت و كميت رفتار او در دنيـا در سرنوشـت او در      . انسان از آزادي عمل نسبي برخوردار است      

  :دارد كه آيات بسياري بر اين مسئله داللت دارند؛ به عنوان نمونهاين جهان و جهان بعدي اثر 
 و اينكه براي انـسان جـز   ؛)40 و 39/ نجم(وأَنَّ سعيه سوف يرَى    وأَن لَّيس للْإِنسانِ إِلَّا ما سعى      

آنچه با تالش خود انجام داده است نخواهد بود و بدون ترديد نتيجه تالشش به زودي ديـده               
  .شود يم

  
  زندگي اخروي

شود و جاودان است، با اين تفاوت كـه خوشـبختي انـسان     زندگي اُخروي انسان با مرگ آغاز مي 
يند تـالش او در دنياسـت و  از       ادر دنيا بسته به تالش او در دنياست، ولي سعادت او در آخرت بر             

  دو گونـه بازتـاب دارد        ها در دنيا دو گونه عملكرد دارند، زندگي اخروي آنها نيز          آنجا كه انسان  
آيات فراوانـي وجـود دارنـد كـه هـر دو گونـه       . شود كه در متون ديني به بهشت و جهنم تعبير مي        
داننـد، بـه عنـوان نمونـه دربـاره بهـشت پـس از ورود           زندگي را معلول عملكرد انسان در دنيا مـي        

  : شود بهشتيان به آنان گفته مي
بـه آنـان   ) در اين هنگـام  (و  ؛  )43/ اعراف( ورِثْتُموها بِما كُنتُم تَعملُونَ   ُ أُ َةـونُودواْ أَن تلْكُم الْجنّ   

  .»!داديد، به ارث برديد اين بهشت را در برابر اعمالى كه انجام مى«شود كه  ندا داده مى
اي طال و نقره را گرد آورده، در راه خـدا انفـاق    كند عده    جهنم نيز پس از آنكه بيان مي       ةدربار    
  : فرمايد كنند مي ينم

                          ا كَنَـزْتُم ذَا مـ هـ مهور ظُهـو مهنـوبجو مهاه ا جِبـ ى بِهـفَتُكْـو نَّم هـي نَـارِ ج ا فـ هـلَيى عمحي موي
در آن روز كـه آن را در آتـش جهـنم، گـرم و               ). 35/ توبه(ألَنفُسكُم فَذُوقُواْ ما كُنتُم تَكْنزُونَ    

): گويند و به آنها مى(كنند؛  ها و پهلوها و پشتهايشان را داغ مى صورتسوزان كرده، و با آن    
پس بچشيد چيزى را كـه  )! و گنجينه ساختيد(اين همان چيزى است كه براى خود اندوختيد     

  !اندوختيد براى خود مى
  
  هدف خلقت انسان. 5

ور با انسان پيونـد     ولي با توجه به اينكه بحث شر       ، هستي هدفمند است   ة پيشتر بيان شد كه مجموع    
در متون اسالمي براي خلقت انسان اهـداف        . كنيم  كيد مي أ هدف خلقت انسان ت    ةخورد، دربار   مي
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مقدماتي، متوسط و نهايي در نظر گرفته شده كـه هـدف نهـايي قـرب الـي اهللا يـا بـه تعبيـر ديگـر                    
له ئايـن مـس  عبادت و تسليم شدن در برابر خداوند بيان شـده اسـت؛ چنـان كـه آيـات فراوانـي بـر           

  : داللت دارند، به عنوان نمونه
؛ جن و انس را نيافريدم مگـر بـراي اينكـه            )56/ ذاريات(وما خَلَقْت الْجِنَّ والْإِنس إِلَّا ليعبدونِ     

  .مرا پرستش كنند
  

  ضرورت تربيت. 6

اعـده  تحقق هدف خلقت انسان نيز از اين ق. رسيدن به هر هدفي در گرو تالش سازمان يافته است       
بر اساس اصول ياد شده اگر انسان داراي آفريدگاري است و او در خلقـت انـسان              . مستثني نيست 
يافته انجـام شـود يـا بـه تعبيـر ديگـر انـسان را               براي تحقق اين هدف بايد كار سازمان       ،هدفي دارد 

  : كند ان مييافته را چنين بي اميرالمومنين عليه السالم  اين كار سازمان. براي اين كار تربيت كند
را تربيـت كـرد و او مـرا تربيـت كـرد و مـن مؤمنـان را              ) ص(اي كميل خداوند رسول خـدا       

  ).165شعبه، ص  ابن(كنم تربيت مي
  

  تربيت كاري عملي است

 .آمـوزش و عمـل  : شـود   تـشكيل مـي  قـسمت تربيت در هر بخشي چـه بـدني و چـه روحـي از دو           
 از طـرف متربـي انجـام گيـرد تـا نتيجـه بـه         ولي عمل بايـد ،گردد آموزش از سوي مربي آغاز مي    

 مربي است، ولي به پايـان رسـاندن يـا           ةبنابراين درگير كردن متربي درمقام عمل وظيف       .دست آيد 
) ع( حـضرت ابـراهيم   ةاين شيوه دربار  به  نرساندن آن بستگي به تالش متربي دارد؛ به عنوان نمونه           

  : توجه كنيد
   هبر يمرَاهتَلَى إِباب إِذاسِِ  و ا  ا بِكَلمات فَأَتَمهنَّ قَالَ إِنِّي جاعلُك للنـَّ امـبـه خـاطر   ( ؛)124/ بقـره (م

 ةهنگامى كه خداوند، ابراهيم را با وسايل گوناگونى آزمـود و او بـه خـوبى از عهـد                  ) آوريد
  »!من تو را امام و پيشواى مردم قرار دادم«:  خداوند به او فرمود،ها برآمداين آزمايش

كنيد ابتال و درگير كردن به خداوند و اتمـام و بـه پايـان     گونه كه مالحظه مي     همان ، در اين آيه      
ينـد ايـن   ارساندن آن به حضرت ابراهيم عليه السالم  نـسبت داده شـده و نـصب بـه امامـت نيـز بر                    

  .تالش شمرده شده است
  

  ضرورت آزمون
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 بايد آزمـوني وجـود داشـته    ،يابدميقق اگر در خلقت انسان هدفي مطرح است كه با تالش او تح       
  : كند  ضرورت آزمون را چنين بيان ميقرآن. باشد

ه     أَحسب النَّاس أَن يتْرَكُوا أَن يقُولُوا آمنَّا وهم لَا يفْتَنُونَ    ولَقَد فَتَنَّا الَّذينَ من قَـبلهِم فَلَـيعلَمنَّ اللـَّ
  لَمعلَيقُوا ودينَ صبِينَ الَّذانـد كـه تـا گفتنـد ايمـان       ؛ آيا مردم پنداشـته )3و2/عنكبوت  (نَّ الْكَاذ

اند و آنها آزمايش نخواهند شد؟ به تحقيق كساني كه قبل از آنـان بودنـد                 ايم رها شده    آورده
  .را نيز آزموديم

  

  

  فراگير بودن آزمون

ايـن  . هـا را دربرگيـرد    انسان ة آزمون بايد بدون استثنا هم     ،با توجه به اصول چهارم و پنجم و ششم        
اي كه اگر انـساني هـر چـه دعـا كنـد       كيد قرار گرفته است، به گونهأنكته در روايات شيعه مورد ت  

اميرالمـومنين  . كه خداوند او را از آزمون معاف دارد چنين دعـايي هرگـز بـرآورده نخواهـد شـد           
  : عليه السالم  فرمود

ـ              -ِةـي أَعوذُ بِك منَ الْفتْنَ    لَا يقُولَنَّ أَحدكُم اللَّهم إِنِّ     شْتَملٌ علَـى فتْنَ مـ و هـ إِلَّا و دأَح سلَي أَنَّهةـ  ل ٍ
بـرم؛ زيـرا    ؛ كسي از شما نگويد خدايا من از آزمودن به تو پناه مي           )93، حكمت   البالغه  نهج(

  .هيچ كس نيست مگر اينكه آزموني دارد
  

  هدف آزمون

گيرد مقصود ارزيابي تحقق آمـوزش و   پس از تالش آموزشي انجام ميهاي انساني كه  در آزمون 
ها از اين مقوله نيست، زيرا اگـر مربـي نـسبت بـه               آزمون وارهميزان پيشرفت متربي است، ولي هم     

متربي دلسوز و مهربان باشد حتـي اگرميـزان پيـشرفت متربـي را بدانـد بـاز هـم اقـدام بـه آزمـون                         
  بـــــه نمـــــايش گذاشـــــتن و نـــــشان دادن هـــــدف از ايـــــن نـــــوع آزمـــــون . كنـــــد مـــــي
 پس از بيـان     قرآن. هاي متربي به اوست تا با تالش بيشتر درصدد برطرف كردن آنها برآيد            ضعف

آيـد كـه اينـان     هاي نادرسـت مـسلمانان برمـي    شكست مسلمانان در احد درصدد افشاگري انديشه 
شـدند، سـپس پـيش     مـي آمدنـد كـشته ن   شدند و به احد نمي كنند اگر از شهر خارج نمي تصور مي 

  :كند آوردن اين حوادث را چنين بيان مي
ي                       ا فـ مـ اللّـه ي تَلـبيلو هِمضَاجِع الْقَتْـلُ إِلَـى مـ هِملَـيع ب ينَ كُتـالَّذ رَزلَب كُموتيي بف كُنتُم قُل لَّو

       بِذَات يملع اللّهو ي قُلُوبِكُما فم صحميلو ورِكُمدورِ صد؛ بگو اگر در    )154/ آل عمران (  الص
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بـه قتلگـاه   ) بـا پـاي خـود   (هاي خود بوديد باز آنان كه سرنوشت آنها كـشته شـدن بـود             خانه
اينها براي اين است تا خدا آنچه در سينه داريـد بيازمايـد و هـر چـه در دل                . رفتند  خويش مي 

  .داريد خالص گرداند و خدا از راز درون ما آگاه است
  
  تب آزمونمرا

هاي خـود و تـالش بيـشتر بـراي        اگر آزمون از سر محبت و دلسوزي براي اطالع متربي از ضعف           
تـر باشـد، مـورد آزمـون بيـشتر و دشـوارتري قـرار               تكامل باشد هر كسي كه نـزد انـسان محبـوب          

تـر باشـد گرفتـاري هـاي       كند كـه هـر كـس نـزد او محبـوب              مي   خداوند نيز چنين عمل   . گيرد  مي
ايـن مـسئله در   . هاي تكامل بيشتر را بـرايش فـراهم كنـد      آورد تا زمينه    رايش به وجود مي   بيشتري ب 

   :روايات ما بسيار پر رنگ مطرح شده است؛ به عنوان نمونه
ها و اينكه مؤمنان بيشتر گرفتارند  مطرح بود، آن حضرت             بحث گرفتاري ) ع(نزد امام صادق  

بيـشترين گرفتـاري در دنيـا از آن         : لم پرسـيدند  از رسول خدا صلي اهللا عليه و آله و س         : فرمود
ها و گرفتاري مؤمن به اندازة ايمان و كارهـاي     پيامبران، پس برترين  : كيست؟ حضرت فرمود  

شـود و   اش زيـاد مـي   پس اگر ايمانش نيكو و كارهايش شايسته باشد گرفتاري. خوب اوست 
 ةمشكاطبرسي، (باشد اش اندك مي كسي كه ايمانش ضعيف و اعمالش ناچيز باشد گرفتاري

  ).245، ص االنوارفي غرر االخبار
  

  ابزار آزمون

 پـس  ،هاي متربي است تا با تالش خود آنهارا برطرف كنـد           نماياندن ضعف  ،اگر هدف از آزمون   
هـا   انـسان  ،از طرف ديگـر   . در آزمون بايد ابزاري را به كار گرفت كه ضعف متربي برطرف شود            

هاي گوناگون و قـوت و         و تالش شخصي خود داراي شخصيت      ثير عوامل تربيتي  أدر دنيا تحت ت   
چه بسا   . بر اين اساس ابزار امتحان  نسبت به افراد بايد متفاوت باشد           . باشند  هاي متفاوت مي  ضعف

ابزار امتحان چيزي باشد كه خوشايند من نيست يا به تعبيـري شـر اسـت و چـه بـسا ابـزار امتحـان                     
 امتحـان   ةتوانـد وسـيل     سـان هـر دو مـي        بيري خير است، بـدين    چيزي باشد كه خوشايند من يا به تع       

  :اين نكته در آيات و روايات فراواني مطرح شده است، به عنوان نمونه. باشد
  

  قرآن
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هـا   هـا و بـدى   و آنها را با نيكـى     ؛  )168/ اعراف( وبلَونَاهم بِالْحسنَات والسيئَات لَعلَّهم يرْجِعونَ    
  !بازگردندآزموديم، شايد 
ونَ    ةـُ الْموت ونَبلُوكُم بِالشَّرِّ والْخَيرِ فتْن     ةـكُلُّ نَفْسٍ ذَائقَ   عـنَـا تُرْجإِلَيهـر انـسانى    ؛  )25/ انبيـاء (» ً و

سـوى  هكنيم؛ و سـرانجام بـ   ها آزمايش مىها و خوبيو شما را با بدي! چشد طعم مرگ را مى   
  !شويد ما بازگردانده مى

شِّرِ الـصاب      ولَنَبلُونَّ بـو رَاتالثَّماألنفُسِ والِ وونَ األَمنَقْصٍ موعِ والْجو نَ الْخَوفم ءبِشَي رِينَـِكُم 
ــره( ــ؛)155/ بقـ ـــ قطـ ــاهش در     ةعاً همـ ــنگى، و كـ ــرس، گرسـ ــزى از تـ ــا چيـ ــما را بـ    شـ

  !كنندگان كنيم؛ و بشارت ده به استقامت ها آزمايش مى ها و ميوهها و جانمال
كيد شده است آنچه دراختيـار  أباشد و در آياتي ت هايي از ابزار  امتحان مي آنچه بيان شده نمونه       

  : باشد ابزار امتحان اوست؛ به عنوان نمونه انسان مي
ا         ي مـ فـ كُملُـوبلِّي اتجرضٍ دعقَ بفَو ضَكُمعب فَعرضِ واألَر فخَالَئ لَكُمعي جالَّذ وهو  آتَـاكُم 

      يمحر لَغَفُور إِنَّهقَابِ والْع رِيعس كبو او كسى است كه شـما را جانـشينان          ؛  )165/ انعام( إِنَّ ر
خود در زمين ساخت و درجات بعضى از شما را باالتر از بعـضى ديگـر قـرار                  ) و نمايندگان (

-د؛ بـه يقـين پروردگـارت سـريع     آنچه در اختيارتان قرار داده بيازمايـ    ةداد، تا شما را به وسيل     

 امتحـان نادرسـت درآينـد، زود        ةكيفر كسانى را كـه از بوتـ       ( مهربان است  ةالعقاب و آمرزند  
 .)دهد و نسبت به حق پويان مهربان است مى

 آزمـون اسـت؛ بـه       ةحتي در بعضي از آيات تاكيد شده است كـه آنچـه در زمـين اسـت وسـيل                      
  : عنوان نمونه
   لْنَا معضِ زِينَ   إِنَّا جلَى الْأَرلًا     ةـا عمنُ عسأَح مهأَي مهلُونَبا لما آنچه را روى زمين   ؛  )7/ كهف(ً لَّه

  !كنند است زينت آن قرار داديم، تا آنها را بيازماييم كه كدامينشان بهتر عمل مى
  

  روايات

 و يـا بـه سـر انـسان         نچـه در اختيـار انـسان اسـت        آ است كه    شدهكيد  أاين نكته ت  بر  در روايات نيز    
  : به عنوان نمونه. آيد ابزار آزمون الهي است مي

در برابر هر گرفتاري صبر را پيشه كن چه گرفتاري در مال            : امام صادق عليه السالم  فرمودند     
گيـرد عاريـة اوسـت كـه خـود       و چه در فرزند و چه در مصيبت زيـرا آنچـه را كـه خـدا مـي              

ابـن  (كند  اين است كه صبر و ستايش تو را امتحان ميبخشيده است اين دادن و گرفتن براي  
  ).305شعبه، ص
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  ربوبيت خداوند. 7

هـا  ها بايد تربيت شوند و آزمون بدهند براي امتحان ابزاري الزم است، تشخيص ضعف            اگر انسان 
ايـن كـار بـه    . و تعيين مواد امتحان و زمان امتحان نسبت بـه افـراد متفـاوت و حـائز اهميـت اسـت            

  . باشد گسترده و عميق دروني و بيروني انساني نياز دارد كه تنها در اختيار خداوند مياطالعات 
اين نكته در آيات و روايات مـورد  .  خداستةبر اين اساس تدبير و نظارت بر هستي تنها شايست             

  . تأكيد قرار گرفته است
  : به عنوان نمونه: قرآن

رضِ وإِن تُبدواْ ما في أَنفُسكُم أَو تُخْفُوه يحاسبكُم بِه اللّه فَيغْفرُ            لِّلَّه ما في السماوات وما في األَ      
هـا و زمـين   آنچه در آسمان؛ )284/بقره(لمن يشَاء ويعذِّب من يشَاء واللّه علَى كُلِّ شَيء قَديرٌ        

، آشـكار سـازيد يـا پنهـان،        اگـر آنچـه را در دل داريـد        ) از ايـن رو   (است، از آنِ خداست و      
و شايـستگى داشـته   (سـپس هـر كـس را بخواهـد     .كند خداوند شما را بر طبق آن محاسبه مى    

كند و خداوند به همه  ، مجازات مى  )و مستحق باشد  (بخشد؛ و هر كس را بخواهد        ، مى )باشد
  .چيز قدرت دارد

ن شـرور را بـه چنـد گـروه      تـوا   كرديم اكنون مـي     ها مطرح     فرضبا توجه به اصولي كه در پيش          
  : تقسيم كرد

  هـاي آخـرت و شـرور آن     بر اساس اصل چهـارم از اصـول يـاد شـده تمـام عـذاب           :شرور اخروي . 1
  . نتيجة عملكرد انسان در دنياست بدون آنكه چيزي بر آن افزوده  شود    
  . آيـد   مقصود از شرور دنيوي هـر نـوع گرفتـاري اسـت كـه بـراي انـسان پـيش مـي                      :شرور دنيوي . 2
 : شوند اين شرور خود به چند گونه تقسيم مي    

   مقــصود اعمــالي اســت كــه بازتــاب آنهــا در همــين  .شــروري كــه بازتــاب اعمــال پيــشين انــسان اســت 
  اين مسئله هـم در آيـات و هـم در روايـات بـه روشـني مـنعكس                   . شود  دنيا گريبانگير انسان مي       
  :شده است؛ به عنوان نمونه    

 ا أَصمئَوين سم كةـابكن نَّفْسباشد رسد از خودت مي ؛ هرچه بدي به تو مي)79/ نساء( ٍ فَم .  
   يبصم متْهابإِذَا أَص فةـفَكَي   يهِمدأَي تما قَد؛ پس چگونه خواهد بـود وقتـي كـه       )62/ نساء( ٌ بِم

  . مصيبتي به آنها برسد كه نتيجة عملكرد خود آنهاست
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؛ و آنچه از مـصائب      )30/شوري(ٍ فَبِما كَسبت أَيديكُم ويعفُو عن كَثيرٍ      ةـبكُم من مصيب  وما أَصا 
رسد از دست خود شماسـت در صـورتي كـه خـدا بـسياري از اعمـال بـد را عفـو                        به شما مي  

 . كند مي

  هـا  بـود انـسان  كنيد در پايان اين آيه اشـاره شـده اسـت كـه اگـر بنـا        گونه كه مالحظه مي   همان    
ــود  ةبازتــاب همــ     ــدگي ممكــن نب ــد زن ــا ببينن ــاب .  اعمــال خــود را در ايــن دني ــابراين از بازت   بن
  . پوشي شده است ها چشمبسياري از كارهاي ناشايست انسان    

 و كـار خيـري كـه بتوانـد     شـود مرتكـب مـي   گاه مؤمن گنـاهي  . گناهان گذشته است   ةارشروري كه كف  
 ةكند تا كفـار  خداوند شري را متوجه او مي     . نداردوجود   آن را جبران كند       آن گناه شود و    ةكفار

  : گناهانش شود؛ به عنوان نمونه امام صادق عليه السالم فرمود
اي زياد شود و چيزي كـه آنهـا را جبـران كنـد نداشـته باشـد                     بدون ترديد وقتي گناهان بنده    
  .)24مفيد، ص(شود ناهانش جبران ميوسيله گ كند و بدين خداوند او را به اندوه مبتال مي

كنـد   اي را دوست داشته باشد او را گرفتار مـي   هرگاه خداوند  بنده.شروري كه وسيلة تكامل بيشتر است 
  :شود؛ به عنوان نمونه اش بيشتر مي تر باشد گرفتاري تا تالش بيشتري كند و هرچه بنده محبوب

؛ فدايت شوم بـا توجـه   : حمران بن اعين پرسيدجمعي نزد امام باقر عليه السالم  نشسته بودند،     
هـايي كـه    نظـرت چيـست؟ آيـا گرفتـاري      »  فبما كسبت ايديكم   ةـما اصابكم من مصيب   «به آية   

خـاطر گناهــان    بيـت علـيهم الــسالم پـيش آمـده اســت بـه      بـراي پيـامبر، اميرالمـؤمنين و اهــل   
  آنهاست؟ 

مـده اسـت بـه سـبب گنـاه          آهايي كه بـراي آنـان پـيش         اي حمران گرفتاري  : حضرت فرمود 
سبب بـه آنـان پـاداش     كند تا بدين هاي بسياري متوجه آنان مي    نيست، بلكه خداوند گرفتاري   

  ).250االنوار، صةطبرسي، مشكا(دهد بدون آنكه گناهي داشته باشند
  

   گيرينتيجه

  با توجه به تعريـف خيـر و شـر مـشخص شـد اوالً شـرور تنهـا امـور مـادي كـه در طبيعـت اتفـاق                   
اي شـرور      ثانياً بر خالف تصور عده     ؛دنشو  شامل مي نيز  را  ... افتد نيستند، بلكه امراض ، آالم و       مي

 ، با توجه به ربوبيت خداوند بـر جهـان هـستي    ثالثاً؛كه در جهان وجود دارند   لامور عدمي نيستند، ب   
 ة فلـسف  رابعـاً ؛شرور مخلوق خداوند هستند و خلقت آنها تبعي نيست، بلكه جعل اسـتقاللي دارنـد        

وجودي شرور با توجه به هدف خلقت انسان، ضرورت تربيت انسان، ضرورت آزمودن و تـالش                
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 خامساً مشخص گرديد شرور اخـروي  ؛باشد هاي انسان قابل توجيه مي براي برطرف كردن ضعف   
   بخشي ،معلول عملكرد انسان در دنيا و شرور دنيوي

  .است وسيلة ثواب بيشتر انسان  گناهان و بخشية عملكرد انسان و بخشي كفارةنتيج
  
  نابع م

  . قرآن كريم
  . تا، سيدرضي، محمد،  قم، دارالهجره، بينهج البالغه

 .1364، قم، اسماعيليان، 2ج، النهايه في غريب الحديث و االثرالدين،  ابن اثير، مجد

 .ق1400، تهران، اسالميه، العقول تحفعلي،  بن ابن شعبه، حسن

 . ق1398نا، بي، قم، قواعد المرام في علم الكالم بحراني، ميثم بن علي،

 .تا، تهران، ناصر خسرو، بيالتعريفاتجرجاني، ميرشريف، 

  ، تحقيــق عبــدالغفور عطــار، بيــروت، ة وصــحاح العربيــةتــاج اللغـــبــن حمــاد، جــوهري، اســماعيل

  .م1965    دارالعلم للماليين، 
  قـدس   تـر مهـدي محقـق مـشهد، آسـتان     ، تحقيـق دك البـاب الحـادي عـشر     ي، حسن بن يوسـف،      حلّ
 . 1374رضوي،     

 . تا ، بية الحياةـمكتببيروت، دار، 3ج، تاج العروسزبيدي، مرتضي، 
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