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 مقدمه

اسوت.   "شور "یكي از مسائل مهم كه همواره  هن متفكران را به خود مشغول كرده، مسئلة 

ها یا شرور، همچون سيل، زلزله، منظور از مسئلة شر، یا مشكل شر این است كه وجود بدي

قحلي، غارت، دزدي و ظلم با وجود خداوند، یا حداقل بوا برخوي از صوفات او همچوون     

 چگونه سازگار است؟  "عدالت"

ایوم؛  ههوا را در  كورد  ها و مصيبتبه عبارت دیگر، همه ما در زندگي وجود بالها، رنج

آید كه چرا باید انسان به بال و رنج گرفتار شود؟ چرا این بالیا دامون  لذا این سؤال پيش مي

اي با تنوي سوالم و زیبوا،    اي در راحت و آسایش هستند؟ چرا عدهگيرد و عدهجمعي را مي

آیند؟ چرا خداوند سيل و طوفان را گر زشت و حتي معلول، یا كور به دنيا ميولي برخي دی

شود؟ چرا خداوند ستمگران را بر جامعوه مسولک كورده    به وجود آورده و سبب نابودي مي

چورا شورور و بالیوا وجوود     "است؟ و سؤاالتي از این دست كه بر این اصل مبتنوي اسوت:   

 "دارند؟

اند؛ در بهات و تبيين درست اعتقادات دیني سعي داشتهمتكلمان كه همواره در زدودن ش

خالل بحث از افعال االهي و حسن بودن افعال االهوي، بوه بحوث و بررسوي آالم و شورور      

كه افعال االهي داراي مصالح دنيوي و یا اخروي است،  جاز آناند. به تعبير كالمي، اپرداخته

كه این بالیا و رنوج هوایي كوه موا در دنيوا      شود، بدان معنا از وجود شرور و بالیا سؤال مي

پنداریم، داراي چه مصلحتي هستند؛ خصوصاً برخوي  كنيم و آن را شر و مضر ميتجربه مي

 "بالیاي ابتودایي "از بالیا كه انسان در بروز آن هيچ نقشي ندارد؛ مانند بالهایي كه متكلمين 

 مي نامند؛ مثل فلج و یا نابينا به دنيا آمدن طفل.

جا كه خداوند داراي تمامي كماالت در حد اعال بيري دیگر و با زبان فلسفي، از آنبه تع

داد! بوه عنووان مثوال، وقتوي     هوا را موي  نهایت است؛ نباید اجازه تحقخ شورور و بودي  و بي

دانود كوه   دهد، خدایي كه علم مللخ دارد، حتماً ميهایي همچون سيل و زلزله روي ميبدي
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اند جلو آن را بگيرد؛ چون داراي قدرت مللخ است و ایون كوار   توعلت زلزله چيست و مي

افتود،  ها و شري اتفاق ميبایست انجام دهد؛ زیرا او خيرخواه محض است و اگر بديرا مي

تواند داند و ميكه ميتواند جلو آن را بگيرد! و یا اینداند! یا نميالبد یا علل آن را خدا نمي

كند و ایون، عودم خيرخوواهي او را    عمداً این كار را نمي از آن پيشگيري كند؛ ولي خودش

اي دهد! در غرب، برخي، مسئله را از این باالتر دانسته و شرور را دليول، یوا قرینوه   نشان مي

گواه  پناه»مسئلة شر را  اند. به همين دليل، برخي از فيلسوفان دین،عليه وجود خداوند دانسته

هوا و شورور را بوا وجوود     (؛ یعني وجود بدي631: 6933،  اند )پيترسون و ...دانسته« الحاد

 دانند.  نامعقول مي بينند و فرض وجود شر و وجود خدا را با هم،خداوند متناقض مي

گيرد: موثالً یكوي از دالیول    مسئلة شر، از جهات دیگر نيز مورد بحث و بررسي قرار مي

)اهورا مزدا( و خداي شور   ادعاي برخي زرتشتيان به وجود ثنویت و دو خدا، خداي خوب

)اهریمن(، همين مسئلة شر و عدم سنخيت شرور با خداي خير محض است؛ یعني خودایي  

ها، خداي خيور نيسوت؛   ها باشد و لذا خالخ بديتواند خالخ بديكه خير محض باشد، نمي

 ها را به وجود آورده است. بلكه اهریمن )خداي شر( است كه بدي

باشود؛  موي  اماميوه، قورآن و احادیوث اهول بيوت      نيمتكلم جا كه مخخذ اصلياز آن 

رویكرد متكلمين اماميه به مسئلة شر، با رویكرد بقيه متكلمين اسوالمي همچوون اشواعره و    

معتزله و همچنين فالسفه اسالمي متفاوت است. متكلمين اماميه بر خالف فالسفه، شرور را 

داننود و در كيفيوات بحوث    دليول نموي   عدمي ندانسته و بر خالف اشاعره، الم و رنج را بي

حاضور، ضومن ارائوة گزارشوي مختصور از       شرور، بوا معتزلوه اخوتالف نظور دارنود. مقالوة      

هاي فالسفه مسلمان و نقد آن، مسئلة شر را از نگاه آیات و روایات اسالمي و كوالم  دیدگاه

 دهد.  اماميه مورد بررسي قرار مي
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 تعريف خیر و شر 

وجود الم و شرور را امري وجداني و ضروري دانسته و شک در وجود آن متكلمين اماميه، 

دانند. غير از ضروري بودن اصل وجود بالیا، معني خير و شر نيز روشون  را نيز بي دليل مي

و بدیهي است. با وجود این، متكلمين خير را ادرا  مالئم )از آن حيث كه مالئم هست( و 

اند. بدین ترتيب تعریوف  كرده فیتعر ن كه منافي است(شر را نيز ادرا  منافي )از حيث ای

یاد شده، تعریفي تنبيهي است و گرنه خير و شور از اموور وجوداني اسوت كوه بوه تعریوف        

 (.626-623: 6431باشد )فاضل مقداد، نيازمند نمي

تر بزرگان كالم اماميه، همين معني از خير و شر قابول اسوتفاده اسوت و    از عبارات بيش

هوا بوه   اند كه در كل، خير و شر به تعریف نياز ندارند و با توجوه بوه متعلوخ آن   هتخكيد كرد

باشند. اگر متعلخ و مدر  خير یا شر امري حسي باشد، قابل تقسيم مي "عقلي"و  "حسي"

 "خيور و یوا شور عقلوي    "و اگر متعلوخ آن عقلوي باشود، بوه آن      "خير یا شر حسي"به آن 

و  631-634، صوص 6433طوسوي، تجریود االعتقواد،      : خواجه نصويرالدین .)ر ندیگومي

، 6911همچنين عالمه حلي و فاضل مقداد، النافع یوم الحشر في شرح باب الحوادي عشور،   

(. اما فيلسوفان در معني خير و شر، با هم اختالف نظر جدي دارند كوه اینوک   26-23صص

 كنيم: به برخي از تعاریف اشاره مي

مساوقت شر بوا  »و شر، یعني عدم: « با وجودمساوقت خير »خير؛ یعني وجود:  .6

توان خير و وجود یا شر و عدم را به جاي هم به كار برد و در این معني مي«. عدم

 كند.  هر آنچه وجود است، خير است و هرآنچه عدم است، شر بر آن صدق مي

 خير به معني وجود مللوب و شر، یعني عدم كمال یا عدم كمال  اتوي شوي .   .2

تعریف خير و شور   گونهمالصدرا و برخي دیگر از فالسفه مسلمان، اینسينا و ابن

داند كه هر كس به آن اشتياق و ميل دارد و اند. مالصدرا خير را چيزي ميرا كرده

كند. اموا شور،   كند و با آن سهمي از كمال ممكن خود را محقخ ميآن را طلب مي
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اسوت )محمدرضوایي،    فقدان و عدم  اتي شي  یا عدم كموالي از كمواالت شوي    

6933: 293 .) 

خير و شر، معقول ثاني فلسفي هستند؛ بدین معني كه هيچ موجود نيسوت كوه    .9

 اتاً خير و یا شر باشد. خير و شر عناوین انتزاعي است كوه موا بوه ازاي خوارجي     

باشوند )مصوباح یوزدي،    دارند. این، بدان معني است كه خير و شر از متاضيفان مي

6932: 429.) 

اعتقاد دارند، تمامي این تعاریف از شر، پيشاپيش یک نظریه خاص را درباره شور  برخي 

انود  دارد و لذا بحث را از ابتدا با توجه به نظریه و پيش داوري خود تنظيم كردهمفروض مي

اند. بدین ترتيب، بهتر است دست از تعریف كشيده و بحوث را  و بعد به تعریف دست زده

همان تصور ساده و متعارفي كوه از شورور داریوم؛ پويش ببوریم      بر مبناي مصادیخ شرور و 

 (.633 :6933)پيترسون و ...، 

 انواع شرور

دانند، شر را به صوورت  جا كه متكلمين اماميه اصل وجود شر و معني آن را بدیهي مياز آن

اند. دادههاي شر مورد بررسي قرار اند؛ بلكه تقسيم را از جهت مصداقنكرده ميتقس يمفهوم

 خواجه نصيرالدین طوسي در تجرید االعتقاد، پنچ قسم از مصادیخ شر را  كر كرده است:

 مكلف مستحخ آن شده است؛ مثل حدود وتعزیرات االهي. بالیایي كه خود شرور و .6

شود؛ مثول  هایي كه به دنبال آن، منافع عظيمي نصيب انسان ميبالیا و مصيبت .2

 لم شدن است.اش عاهاي تحصيل كه ثمرهسختي

شود؛ مثول خووردن دارویوي كوه انسوان      بالیایي كه سبب دفع ضرر بزرگي مي .9

 كراهت دارد؛ ولي براي دفع مرض یا ضرر الزم است.

هواي  بالیایي كه طبخ سنت و قوانين االهي است. خداوند در ایون دنيوا سونت    .4

جوایي  و غير قابل تغيير كه داراي فواید بسيار هسوتند؛ ولوي در    ناپذیردارد تخلف
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امكان دارد براي كسي باعث شر شوند؛ مثل آتش كه داراي فواید بسوياري اسوت؛   

 شود.اما گاهي اوقات باعث سوختن و بروز بالیي در موردي خاص مي

گيري دارند؛ مثل دفاع از خود، در مقابول  بالها و شروري كه جنبه دفع و پيش .1

كنيد و این، براي رد ميكسي كه به شما حمله كرده و قبل از او ضربه را بر وي وا

و محمودي،   231: 6433مهاجم، شر و بوال اسوت )خواجوه نصويرالدین طوسوي،      

6911: 243-213.) 

 توان شرور را دو قسم دانست:در یک تقسيم دیگر، مي

شرور و بالهاي ابتدایي؛ یعني شروري كه از سوي خدا بر ما نوازل شوده و انسوان در    . 6

 آن هيچ مدخليتي ندارد؛

و بالبایي كه مكافات عمل ما است؛ یعني عامول آن انسوان بووده و آن شور، در     شرور . 2

(. برخي نيز این قسم، یعنوي شوري را كوه    216:باشد )همانواقع مجازات عمل انسان مي

اند: شروري كه خود ما عامول آن هسوتيم؛   نتيجه عمل انسان است، به دو شخ تقسيم كرده

هواي دیگور كوه بواز     كه انسوان وزاند و دوم اینمثالً كسي با توجه كامل دست خود را بس

كوه ظوالمي بوه انسوان     شوروري را عوارض كننود؛ مثول ایون     بر ما  ،هستند يهالمخلوق ا

 (.24 :6931جراحاتي وارد كند )قدردان قراملكي، 

بنودي، از آن  تورین تقسويم  اند كه جامعفالسفه شرور را به صورت مفهومي تقسيم كرده

صدرالمتالهين در شرح اصول كافي براي شر چهار نوع معرفي كورده اسوت   مالصدرا است. 

 كه عبارتند از:

 امور عدمي الذات یا ليس تامه، مانند فقر و مرگ؛ .6

 عدم كمال یا ليس ناقصه، مانند قتل و زنا؛ .2

 شر ادراكي، مانند ادرا  درد و رنج؛ .9

 (.6933:933محمدرضایي،) غضب ر یله، مانند شهوت و ملكات اخالقي یا شرور مبادي .4
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 هاي فیلسوفان در مسئلة شرحلراه

عدمي بوودن شور و بعود نسوبي بوودن       ترین راه حل فيلسوفان اسالمي در مسئلة شر،اصلي

گردد؛ زیرا نسبي بودن شرور به معني عدم شرور است. هر دو نظریه، به عدمي بودن باز مي

ترتيب، در این دیدگاه، شرور كالً عودمي  بدین  اند.ملكه است و این نيز، یعني شرور عدمي

اند و برخي عدم ملكه. در نتيجه شر، وجوودي نيسوت و   هستند؛ امّا بعضي شرور عدم مللخ

 تواند مخلوق خدا باشد.نمي

گوید، این نيست كه آنچوه بوه نوام    كه شهيد ملهري ميمنظور از عدمي بودن شر؛ چنان

این خالف ضرورت است؛ چرا كه ما به طور  شود، وجود ندارد تا گفته شودشر شناخته مي

بينيم كه كوري، كري، ظلم، ستم، جهل، ناتواني، مرگ، زلزله و غيره وجود دارند. آشكار مي

ها شد و نه منكر شر بودنشان؛ بلكه سخن ایون اسوت كوه هموه     توان منكر وجود ایننه مي

و « كمبودهوا »وع وجوود  هوا از نو  است و وجوود ایون  « فقدانيات»و « عدميات»ها از نوع این

است و از این جهت شر هستند كه خود نابودي و نيسوتي و كمبوودي و خالانود    « خال ها»

 (. 616 :6تا، جبي )ملهري،

اند؛ ولي براي این مللب كوه شور،   برخي از فيلسوفان، عدمي بودن شر را بدیهي دانسته

ر خير بودن اصول وجوود هويچ    اند كه داند؛ از جمله دالیل گفتهعدمي است، دليل نيز آورده

اي آشكار و بيّن است. در مقابل اگر شور، عودمي نباشود،    اي نيست و این نكتهشک و شبهه

باید وجودي باشد و الزمه آن، این است كه هر وجودي خير نيست و برخي وجودهوا شور   

ه، گونه الزمه و تساوي نباشد؛ در حالي كه فالسفهستند. در نتيجه بين خيریت و وجود هيچ

تر فالسفه بر عدمي بوودن  اند. دليل دیگري كه بيشمساوقت خير و وجود را بدیهي شمرده

تواند اند، این است كه خداوند خير محض است و از خير محض جز خير نميشرور آورده

ده مقالوه   ،يآملو  يجواد عبداهلل ، .رتواند وجودي باشد )چيزي صادر شود و لذا شر، نمي

مالصودرا،   ني، و همچنو  963-961 :6933مبدأ و معاد، بوه نقول از محمدرضوایي،     رامونيپ

 (.699 :1، ج6933
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توانست جلو این امور عدمي )شرور( را بگيورد  در جواب این سؤال كه آیا خداوند نمي

مثل لووازم   اند كه شر در عالم،داشتند؛ فالسفه جواب دادهتا همين شرور عدمي، وجود نمي

عني شر، الزمه آفرینش ماهيت است كه بالذات مورد جعل نيست و مجعول ماهيات است؛ ی

گوردد  بالعرض است. پس، شر مجعول بالعرض است و به حيثيت مواهوي موجوود بور موي    

(. منظوور از  32-36 :3، ج6316 ،مالصودرا همچنوين،  و  913 :2، ج6933 ، مالصدرا، .ر)

ه مثالً اگر چندین دایره را كنار هوم  مجعول بالعرض بودن یا الزمه ماهيات بودن این است ك

هاي خوالي پور   شود كه محال است قسمتها فضاي خالي ایجاد ميقرار دهيم بالتبع بين آن

 هاست.شود. الزمة آفرینش ماهيات نقص و شرور، مثل فضاي خالي ميان دایره

دومين راه حل فالسفه بعد از عدمي بودن شرور، این است كه شر الزموه جهوان موادي    

هاي مختلفي خلخ كرده، مثل عالم كامالً خير، همچون عالم مالئک كه تنهوا  خدا عالم ست.ا

شر آن محدودیت وجودي است؛ والّا هيچ تضاد و تزاحموي در آن نيسوت. پوس، خداونود     

 قادر است عالمي خلخ كند كه هيچ تضاد و تزاحمي و بالتبع هيچ شري در آن نباشد.  

ود دارند؛ زیرا این، الزمه عالم مادي است و عالم موادي  همواره در عالم مادي، شرور وج 

و در نتيجه شر، وجود ندارد؛ بدین معني كه فرض جهان مادي بدون « تزاحم»و « تضاد»بدون 

محودودیت وجوودي،   عالم مواده عوالوه بور    خالف فرض است؛ زیرا  ات  «تزاحم»و « تضاد»

 محال است خير محض باشد.تواند و تزاحم است و در نتيجه عالم مادي نميضاد وت

توان این سؤال را ملرح كرد كه آیا خلقت عالم مادي كه در آن شر وجود جا ميدر این

باشد؛ امّا عوالمي  توان گفت،  اتي عالم ماده وجود شرور ميدارد، خير است؟ در جواب مي

 تر هستند، خلقت آن بر خداوند فرض است؛ چوون در كه در آن خيرهایش از شرورآن بيش

هور چنود شورور انودكي در آن      -تر بودن خيرآن بر شورورش  خير بودن عالم مادي و بيش

خداوند با علم و  شكي نيست. دليل كثير بودن خيرهاي عالم بر شر آن، این است كه -باشد

تر از این، ممكن نبوده است؛ زیرا او نهایتش، عالم را خلخ كرده و كاملقدرت و حكمت بي

 .بخيل و یا عاجر نيست
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در نتيجه خلقت عالم مادي بدون هيچ شري محال عقلوي اسوت و ممكون نيسوت. بوه       

اي آفریده نشده كه هيچ شري به تعبير مالصدرا، مثل این است كه بگویيم چرا آتش به گونه

كنود آن  دنبال نداشته باشد و این، یعني آتش غير آتش باشد و وقتي با لباس من برخورد مي

شود )مالصدرا، دا به خاطر عدم قابليت اشياي مادي محدود نميرا نسوزاند. پس، قدرت خ

 (.31 :3، ج6933

 هاي ديگر براي مسئلة شرحلراه

هواي  متكمين اماميه، قبل از بررسي مسئلة شر و ارائه جوابيه و تبيين نظریه خود، به راه حل

. از انود زگار نيسوت، اشواره كورده   سوا تدیگري كه با اصول دین اسالم و مكتب اهل بي

باشد كه كليه االم را قبيح و به خداي توجيه ثنویه و دوگانه پرستان مي ها،جمله این راه حل

كه حسون  باشد. اشاعره با توجه به ایندانند. راه حل دیگر، از آن اشاعره ميشر منسوب مي

طورف  گویند كليه بالیا و شورور از  دانند، ميو قبح عقلي را قبول ندارند و آن را شرعي مي

خدا بوده و او خواسته است كه چنين باشد و هر چه خدا انجام دهد، حسن اسوت. برخوي   

داننود. بودان معنوا كوه     نيز چون تناسخيه و بكریه، فلسفه این آالم و شرور را اسوتحقاق موي  

العمل كارهاي ما در زندگي، موجب این بالیا اسوت. حتوي در موواردي مثول متولود      عكس

اش بووده اسوت. از نظور    گویند این اثر اعمال او در زندگي قبلوي يشدن، كور مادرزاد نيز م

؛ 642-646: 6431اساس است )شيخ طوسوي،  كالم شيعه، تمامي این توجيحات باطل و بي

 (.241: 6911محمدي، 

 شر در كالم امامیه 

 الف( شر در آيات و روايات 

شاره شده است. قبول  ه شرور عالم هستي اب تدر آیاتي از قرآن كریم و روایات اهل بي

اي از آیات و روایاتي كوه بوه شورور اشواره     هاي مسئلة شرور، به  كر پارهحلاز بررسي راه

 پردازیم: دارند، مي
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 در سوره فلخ و ناس به وجود شر تصریح شده است:

 شر النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِوَمِنْ  وَمِنْ شر غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ مِنْ شر مَا خَلَقَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ» .6

برم به خداوندگار سپيده دم كه تواریكي  ؛ بگو: پناه مي6(6-1) فلخ:  وَمِنْ شر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

گواه كوه بوا    شكافد. از شر هر صواحب شوري كوه آفریوده اسوت و از شور شوب، آن       را مي

هواي جوادو   مردمان، در گوره اش درآید. از شر زنان جادوگر كه هنگام افسون كردن تاریكي

 «. گاه كه حسد ورزددمند. از شر هر حسود آنسخت مي

بورم بوه   (؛ بگو پناه مي6-4) ناس:  مِنْ شر الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ... قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ»  .2

پروردگار مردم.... از شر وسوسه گري كه چون خدا از یاد رود، باز آیود و وسوسوه كنود و    

 «. چون خدا یاد شود، باز رود و نهان گردد

(؛ بوه  26-63رج: )معا إِنَّ اإلنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشر جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَیْرُ مَنُوعًا» .9

كنود و  توابي موي  راستي انسان آزمند و حریص آفریده شده است. چون گزندي به او برسد بي

 «.  داردشدت از دیگران باز مي را بهچون خيري به او روي بياورد، آندهد و سر مي و اندوه ناله

فَیَؤُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنن  لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاء الْخَیْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشر » .4

هوا خسوته   (؛ انسوان از خواسوتن خووبي   13و 43 )فصولت:  بَعْدِ ضَرَّاء مَسَّتْهُ لَیَقُنولَنَّ هَناَا لِني   

گوردد. اگور از جانوب خوود     شود، و اگر شري به او برسد، بسيار مخیوس و نااميود موي  نمي

 «. گفت : من سزاوار آنم رحمتي بچشانيم، قلعاً خواهد

)فصلت:  وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشر فَاُو دُعَاء عَرِيضٍ» .1

كشود و  تابد و خود را به كنواري موي  (؛ و چون به انسان نعمت بخشيم، از ما روي برمي16

آورد و بوراي برطورف شودن آن را    به دعا روي مي ورزد، و چون شري به او رسد،تكبر مي

 «.  خواندبسيار مي

                                                           
 . استترجمه آیات براساس تفسير الميزان  .6
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(؛ و ما شما را در مودت عمرتوان،   91)انبيا :  وَنَبْلُوكُم بِالشر وَالْخَیْرِ فِتْنَةً وَإِلَیْنَا تُرْجَعُونَ» .1

 «.  شویدآزمایيم، و سرانجام به سوي ما بازگردانده ميچنان كه باید به بد و نيک مي

(؛ ما دیار شما را زیر 34)حجر:  جَعَلْنَا عَالِیَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَیْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّیلٍفَ» .3

 «.هایي از سجيل فرستادیمو زبر كردیم و بر آنان سنگ

مي و آن (؛ سوگند به نفس آد3و 1)شمس:  وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا» .1

اش را قدرتمند حكيمي كه آن را موزون ساخت و سامان بخشيد و گنهكاري و تقوا پيشگي

 «.به آن الهام كرد

(؛ قلعاً آنان 26)سجده:  وَ لَنايقَنهم منَ العاابِ االَدْنَي دُونَ العَاابِ االَكبَرِ لَعَلَهُمْ يَرْجَعونَ» .3

هواي  هوا و مشوقت  تر گرفتار سازیم، از رنجرا پيش از آن كه در روز قيامت به عذاب بزرگ

چشانيم. شواید بوه خداپرسوتي بواز گردنود و از انكوار       تر است، ميدنيوي كه عذاب نزدیک

 «.آخرت باز ایستند

مُ وَأَننتُمْ  وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَیْئًا وَهُوَ خَیْرٌ لََّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبَُّواْ شَیْئًا وَهُوَ شر لََّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَن » .63

(؛ شاید چيزي را ناخوشایند بدانيد در حوالي كوه بوراي شوما نيكوسوت، و      261)بقره:  الَ تَعْلَمُونَ

 «.دانيدداند و شما نميكه بر شما شر است. خداوند ميشاید چيزي را دوست بدارید، در حالي

در احادیث متعددي نيز به وجودي بودن شر، حكمت االهي و علل وجوودي آن اشواره   

 كنيم: شده است. براي نمونه چند حدیث شریف را  كر مي

) شويخ   اليومن احدكم حتي ينؤمن بالقندر و شنره و حلنوه و منرَّه     » :قال رسول اهلل .6

به تقدیرهاي االهوي   (؛ هيچ یک از شما مؤمن نخواهد بود، مگر این كه913: 6931صدوق، 

 «.  چه خير باشد و چه شر؛ چه گوارا باشد و چه ناگوار، ایمان بياورد

كلينوي،  ) ما من قبض و البسط اال و هلل فیه شیه و قضناء و ابنت ء  : »قال ابي عبداهلل .2

كه براي خداونود در آن مشويتي یوا    (؛ هيچ قبض و بسلي نيست، مگر این612: 6، ج6911

 «.  ني باشدقضایي و یا امتحا
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سبحانك اللهم ... تعلم وزن الطلمه و النور سنبحانك تعلنم وزن   : »علي بن الحسين .9

(؛ پروردگوارا! منزهوي   41: 6933) دعاي چهارم امام سجاد، به نقل از، افضلي، الفيء و الهواء

 «.  دانيداني. منزهي تو كه وزن سایه و هوا را ميتو كه وزن ظلمت و نور را مي

 انَّ اشّد الناس بن ء االنبیناء ثمنر الناين يلنونهم ثنّم االم نل        : »قال عبداهللعن ابي  .4

(؛ شدیدترین مردم از جهت بال و سختي انبيا هستند. بعود  212: 2، ج6911)كليني،  فاالم ل

هوا باشوند؛ از بواال بوه     ترین بوه آن هایند و سپس كساني كه نزدیکاز انبيا كساني كه پيرو آن

 «.پایين

 انَّ في الجنه و منزله اليبلغهنا عبند اال بناالبت ء فني جسنده     »قال:  عبداهللعن ابي  .1

رسد، مگر كسوي كوه از   اي به آن نمي(؛ در بهشت جایگاهي است كه هيچ بنده211)همان: 

 «.جهت بدني سختي كشيده و امتحان شده باشد

نه عنند خلقنه    يا علي! ان اهلل جعل الفقر اما: »قال قال رسول اهلل عبدالهعن ابي  .1

فرمودنود: یوا علوي!     (؛ پيامبر213)همان : « فمن يستر اعطاه اهلل م ل اجر الصائم القائم و ...

ها گذاشته است و هر كس آن را مخفي بدارد، خداوند اجر خداوند، فقر را امانتي نزد انسان

 «.كندروزدار قائم به او علا مي

(؛ 93: 13، ج6434)عالموه مجلسوي،   الفقنر فخنرو و بنه افتخنر    : »روي عن النبوي  .3

 «.امفرمودند: فقر افتخار من است و به آن مفتخر شده پيامبر

الشهداء خمسه الملعون و المبطلون و الفنر  و الفنر  و   »روایت شده است:  از پيامبر .1

در جوواب   (؛ پيوامبر 6931:93)قودردان قراملكوي ،   صاحب الهدم و الشهید فني سنبیل اهلل  

دانستند كه در راه خدا و در ميودان مقاتلوه كشوته شوده     را فقک كسي مي اصحاب كه شهيد

اند: كساني كه به بيماري طاعون یا وبا یا غرق شدن و یا فرمایند: شهيدان پنج دستهباشد؛ مي

 «.باشندهاشهيد ميزیر آوار ماندن بميرند و یا در جنگ در راه خدا كشته شوند؛ همه این
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كه در راه دفاع )همان(؛ كسي من قتل دون ماله ظلماً فهو شهید» در روایتي آمده است: .3

 «.از مالش كشته شود، شهيد است

 لمرض للمنؤمن تطهینر و رحمنه و للكنافر    ا»آمده است :  امام رضادر روایتي از  .63

(؛ بيماري مؤمن،  96)همان: تعايب و لعنه و انَّ المرض اليزال بالمؤمن حتي اليكون علیه ذنب

االهي در حخ مؤمن است و براي كافر  ها و رحمتشدن او از گناهان و لغزش موجب پا 

 «.گناهان او پا  گردد كهوجود دارد تا این عتاب و لعن است. بيماري در حيات مؤمن

... )مجلسي،  ماخیر بخیر بعده النار و ال شر بشر بعده الجنَّه و: »قال امير المؤمنين .66

خيور نيسوت و    فرمایند: خيري كه بعدش آتش باشود مي (؛ امام علي233:  1، ج 6434

 «.شري كه بعد بهشت است، شر نيست

« جبوران »و « انتصواف »حدیثي در مورد عدالت االهي،  هاياحادیثي دیگري نيز در كتاب

وصواً در قياموت   ها و شرور و آفوات در دنيوا و خص  در برابر سختي براي مؤمنان «عوض»و 

ها و شرور وجوود دارنود   . البته احادیثي نيز در باب الم و سختياندتوسک خداوند  كر شده

اسوت و  « انتصواف »شرور، از باب  اند. این نوعمبتني دانسته ها را بر انتقام و استحقاقكه آن

 ندارد.« عوضي»هيچ 

 نقد نظريه فالسفه  (ب

خوواني  آموده اسوت، هوم    در آیوات و روایوات   آنچهبا  هاي فالسفه در بحث شرور،راه حل

)سجده: « شَيءٍ خَلَقَه الَّاو اَحْسَنَ كُلِ» از ضميمه كردن آیاتي همچون ندارد. برخي از بزرگان

« منا عِنْندَاهللِ خَیْنر   »( و یا آیوات  12)غافر: « اهلل رَبُّكُم خالِقِ كُلِّ شَيءٍ ال اِلهَ اال هُوَ ذلِكُمْ»و:  (3

(؛ بور نسوبي و در   26)حج:  «اال عند اهلل خزائنه نُنزِلَّ بقدرٍ معلوم اِّنَ مِنْ شَيء»( و: 1)قصص: 

ایون آیوات    ولي (؛26: 9، ج6934اند )عالمه طبابایي، نتيجه عدمي بودن شرور استفاده كرده

تووان از آیوات و   رسد ميدر نسبي و عدمي بودن شر هيچ صراحتي ندارند؛ بلكه به نظر مي

 ودن شرور را نتيجه گرفت.روایات، وجودي ب
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هوا در مسوئلة   تواند به بسياري از اشكاالت و پرسشاز جهت دیگر، نظریه فيلسوفان، نمي

نه با عدمي بودن شر براي فوردي كوه بوه آن دچوار      شرور، پاسخ دهد؛ زیرا بسياري از شرور،

شور آن  گردد و نه با این گفته كه الزمه جهان مادي است و خيور ایون جهوان از    شده حل مي

كند؛ تر است. بدیهي است با این سخنان، درد و رنج شخص متخلم و دردمند فروكش نميبيش

حوال كوه الزم    كند كه جز  ناقص، حوخ دارد اعتوراض كنود.   كه شهيد ملهري اشاره ميچنان

شوود؟  است یكي ناقص و دیگري كامل باشد، چرا من ناقص هستم؟ چرا امور بورعكس نموي   

از این قبيل، با عدمي خواندن یا الزموه جهوان موادي بوودن شورور و       این سؤاالت و سؤاالتي

 (.639-634 :6تا، ج : شهيد ملهري، مجموعه آثار، بي.رحتي جهل؛ قابل حل نخواهند بود )

بر خالف فالسفه، متكلمان اماميه تصریح دارند كه شر، وجودي است. شيخ طوسي كوه  

ید در اصل وجود شور هويچ شوک و تردیودي     گوباشد، ميترین متكلمان اماميه مياز بزرگ

سوازد،  باشد و با طبع انساني نموي و جاي بحث ندارد.آنچه براي انسان رنج و الم مينيست 

: 6431باشود )شويخ طوسوي،    كامالً واضح و روشن است. بحث درباره وجود آن مكابره مي

جودي بودن شر گوید: آنچه بر و(.شریف مرتضي، یكي دیگر از بزرگان كالم اماميه مي646

كند، در  موا از درد، هنگوام قلوع عضووي از بودن اسوت، كوه قبول از آن در          داللت مي

 (.266:6466كردیم )شریف مرتضي، نمي

 متكلمان امامیه در مسئلة شر ديدگاه (ج

بور احادیوث اهول     هوا متكلمان اماميه قبل از خواجه كه نگاه فلسفي نداشتند، بلكه كوالم آن 

باشود.  دانستند كه همواره داراي مصلحتي باالتر ميبود، شرور را وجودي مي مبتني بيت

اند و هرگوز گوزاف و   به خاطر حكمت و مصلحت االهي است كه این شرور به وجود آمده

 باشند.بيهوده نمي

 دليل عقلي متكلمان اماميه بر وجود مصلحت در شرور این بودكه:

ق و من جميع الجهات است و ثانياً: عامل فعول  اوالً: خداوند، واجب الوجود علي اللال

شوود و هور دو   فعول شور را مرتكوب موي    « جهل»یا « احتياج»شر و قبيح به خاطر دو عامل 
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چوه شور   تواند فاعل فعل قبيح باشد. پوس، درآن عامل، از خداوند منتفي است. لذا خدا نمي

 (.94: 6931 قدردان قرامكي،و مصلحتي نهفته است كه ما از آن غافليم )رناميم، حتماً خيمي

 دليل عقلي متكلمان بر گزاف نبودن شرور، از آیات االهي و همچنين احادیث فراوانوي  

هاي متكلمان اماميوه  قابل استفاده است. همچنين در مورد راه حل 2همچون حدیث شماره 

مبتني اسوت، روایوات متعوددي وجوود دارد كوه اكثور       « عوض»و « انتصاف»كه به دو اصل 

   ایات نقل شده به آن اشاره دارند.رو

« انتصواف »و « عووض »متكلمان با قبول وجود شر در عالم، با طورح اصول    بدین ترتيب

 كنند:شرور را به سه دسته تقسيم مي مسئلة شرور هستند. متكلمان درصدد حل

شروري كه عامل و سبب آن خود انسان اسوت، ایون قسوم چنودان مشوكلي ایجواد        .6

 ا اختيار انسان صورت گرفته است.كند؛ زیرا بنمي

شوود؛ موثالً ظوالمي بوه     هاي دیگر در حخ دیگران انجام موي شروري كه توسک انسان .2

حول  « انتصواف »كند. متكلمان این قسم از شرور را بوا اصول   انسان دیگر جراحاتي وارد مي

كواب ایون   ارت كنند؛ زیرا درست است كه انسان با اختيار این شرور را انجام داده؛ چوون مي

گنواهي نداشوته   شرور به دست مثالً ظالم با قدرت و تمكين االهي بوده و مظلووم نيوز هويچ   

 ستاند.است؛ خداوند داد مظلوم را از ظالم، یا در این دنيا و یا در آخرت مي

هایي كه اثر طبيعت هستند و انسان در این شورور داراي هويچ نقشوي    آالم و مصيبت .9

 ان، برخي امراض، سيل، نقص خلقت.نيست؛ مانند زلزله، طوف

بایست متكلمان این قسم از شرور را قابل جبران و عوض دانسته و معتقدند خداوند مي

اي شوود، در آخورت بوه انودازه    هایي موي این همه دردها و آالمي كه متوجه انسان در مقابل

 شوند. پاداش دهد تا این بالیا جبران

 در كالم متكلمان امّامیه« عوض»و « انتصاف»معناي دو اصل  (د

كند، دو وجه دارد: یوا بور   اش وارد مياي كه خداوند بر بندهاماميه، معتقد است الم و صدمه

وجه عقوبت است و بنده مستحخ آن است كه بر این نوع الم و شر، هويچ عوضوي نيسوت؛    
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دوا مننكم فني   و لَقَد عَلِمتم الناين اعتن  »سوره بقره بدان اشاره شده است:  11كه در آیه چنان

 «.السَّبتِ فَقُلنا لَهُم كُونوا قِرَدَه خاسئین

یا این كه شرور بر وجه ابتدا است و این شرور، با دو شرط بر خدا واجب است: شورط  

كه این آالم بر نوعي مصلحت براي خود فرد و دیگران مشتمل باشد كه این البتوه،  اول، این

شد و بدیهي است كه خداوند از عبث مي نوعي للف است و اگر چنين نبود كار خدا عبث

 منزه است.

تور از الوم   شرط دوم، این است كه در مقابل الم و صدمه، خدا عوضي بدهود كوه بويش   

كه اگر الم و عوض بر بنده عرضه شود، الم و شر را انتخاب كند. اشاعره در این باشد؛ چنان

انود  ها در حسن و قبح، جایز دانسوته اند و با توجه به دیدگاه آننكته با اماميه مخالفت كرده

(. 491-44: 6933اش را بدون جرم و عوض و غایت، عذاب كنود )مظفور،   كه خداوند بنده

البته دليل مخالفت اشاعره با اماميه مبنایي است؛ زیرا اشاعره به حسن و قبح عقلوي و  اتوي   

كه هر كواري خودا   نقائل نيست؛ لذا در پي یافتن راه حل براي مسئلة شر نيست؛ به دليل ای

 انجام دهد، همان خير است.

اش بدین ترتيب عوضي كه بر خدا واجب است، در مقابول شورور طبيعوي بوراي بنوده     

نفعي است كه از روي استحقاق دهند؛ اما مقارن با تعظيم و اجالل نباشد. پس، در عووض،  »

بوا تعظويم و    دو قيد است: یكي استحقاق و اگر استحقاق نباشود، تفضول نوام دارد و دیگور    

(. بودین ترتيوب متكلموان    413: 6939)شعراني، « اجالل نباشد كه اگر باشد، ثواب نام دارد

 اند.تعریف كرده« نفع مستحخّ خال عن تعظيم و اجالل»عوض را 

انتصاف بور   ؛ یعني«واالنتصاف علیه تعالي واجب عق ً و سمعاً»گوید: خواجه در تجرد مي

باشد. امّا شرع و دین گفته است و هم قابل اثبات با عقل ميخدا واجب است و این را، هم 

؛ یعني بر خداي تعالي است كه داد مظلوم را از ظالم بگيرد؛ چوون خودا ظوالم را    «انتصاف»

ف  يجوز تمكین الظالم من الظلم من دون عنوض  »مسلک كرده و به او تمكين داده است؛ لذا: 
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ترتيب بر خداوند واجب است كه عووض ظلوم    (. بدین432)همان: « في الحال يوازو ظلمه

ظالم را چه در دنيا و چه در آخرت، چه با گرفتن عمل خير ظالم در حوال یوا آینوده بوراي     

، یعني گرفتن حخ مظلوم از ظالم )سميح دغيم، «انتصاف»مظلوم، جبران نماید. بدین ترتيب 

 (.291: 6،ج6331

 گیرينتیجه

اماميه قبل از خواجه به مسئلة شر، با یكدیگر تفواوت  رویكرد فيلسوفان اسالمي و متكلمان 

جدي دارند. فالسفه از زمان افالطون، به نقل عالمه در الميزان توا حوال، شورور را عودمي     

ها در مسئلة شر، چه شرور را نسوبي بداننود و چوه عودم     ترین راه حل آناند و اصليدانسته

ا ثنویت باطل است و مخلوقات هوم  محض؛ این بوده كه شرور مخلوق خداوند نيستند و لذ

 باشد.اند و شرور، عدم خير و مجعول بالعرض ميهمانند خداوند خير محض

هواي اوليوه، شورور را وجوودي     تر متكلموان و خصوصواً متكلموان اماميوه در دوره    بيش

دال  دانستند؛ البته آیاتي از قرآن به خلقت موت، ظلمت و... اشاره دارد و روایات زیوادي مي

جا كه خداوند حكيم علي االطالق است و هرگز وجودي بودن شرور مي باشد؛ اما از آنبر 

شود، از جعل شرور در عالم نيوز غورض و هودفي داشوته     كار بيهوده و گزافي مرتكب نمي

 است.

عالوه بر مصلحت و غرض االهي در جعل شرور، چه شر انساني و چه شورور طبيعوي؛   

، بر خداونود الزم و واجوب اسوت كوه داد او را از ظوالم      اگر كسي از شر انساني ضرر ببيند

بگيرد؛ حال یا در دنيا و یا در آخرت با برداشتن حسنات ظالم و سيئات مظلوم و كاسوتن از  

حسنات ظالم و سيئات مظلوم. اما چنانچه شر، عاملي طبيعوي داشوته باشود و انسوان در آن     

هدفي كوه از آن دارد؛ آن شور را بوا    هيچ مدخليتي نداشته باشد، خداوند عالوه بر غرض و 

كند؛ به صورتي كه اگر انسان را مختار بگذارند، بوين  دهد، جبران ميعوضي كه به انسان مي

 كند.شر را انتخاب مي انتخاب آن عوض و یا شر،
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