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 مقالۀ پژوهشی

  1 الله قربانیقدرت                                                                               
 *عوضۀ ینظر  یبندصورت هاییتشر و قابل ۀلئمس     2شکیال دهقان بنادکی                                                                        

                                                                    20/11/1066تاریخ پذیرش:          60/60/1911تاریخ دریافت:                  

 چکیده

که در پاسخ  بخه  باشدیمعاصر م انسان یو کالم یفلسف یهاچالش ینتراز مهم یکیشر در اشکال مختلف آن،  ۀمسئل

 یخن. اباشخدیم ینخید یکارآمد، درون سنت خخداباورتا حدودی  یکارهااز راه یکیعوِض متکلمان مسلمان  یۀآن، نظر

را  یصفات مطلخ  و رخرورت ودخود آخخرت، اصخول با یگرفتن خداوند فرضیشو با پ یبا استناد به عقل و وح یهنظر

مخوارد اشخاره  یخنبه ا توانیاصول م ینشر، کارآمد هستند. از دمله ا ئلۀابعاد مس یبرخپاس  به  یکه برا کندیم یمعرف

و  یبشخر یخاتح ۀخدا، گسترش دامنخ یشرور، مقصود بالعرض بودن شرور برا ینشآفر یخدا برا یکرد: تعل  دعل ذات

 یخاتدزئ یلو بخد، تفصخ یکن اعمال ۀیجتحق  کامل نت یبرا یادن یتبر محدود تأکید ی،اخرو یاعمال او به زندگ ایجنت

تفخاوت  یختها، اهمآزمون انسان یدر دهان برا یثابت اله یهاسنت یانبه اعمال بندگان در آخرت، لزوم در یدگیرس

 توانخدیمخ اییخهنظر ینچنخ یخددد یبنخدتامت. صخوریتوسط خدا در ق گناهانیادر ب یاعطا ی،و سرمد یمنظر بشر

مسختند بخه  یخاتنظر یددد یبندصورت یتپژوهش، نشان دادن اهم ینهدف از ا آن را آشکار سازد. یشترب هاییتقابل

شخر  ۀمسخئل در حخوزۀ یسخنت خخداباورروی پیش یکنون یهاچالش یعوض، در برابر برخ یۀمانند نظر ینی،نصوص د

عخوض در ۀ یخنظر یچخون قخرآن، کارآمخد ینینصوص د یمحتوا تحلیلبه روش  کوشدنویسنده می مقاله یناست. در ا

 .را نشان دهدشر  مسئلۀدوانب  یبه برخ  پاس 

 انسان. یا،دن ی،عوض، خدا، آخرت باورۀ یشر، نظر مسئلۀ واژگان کلیدی:
                                                 

 qorbani48@gmail.com                         )نویسندۀ مسئول(  دانشیار گروه فلسفۀ دانشگاه خوارزمی .1

 shakila73d@gmail.com       یدانشگاه خوارزم یدانش آموخته فلسفه و کالم اسالم. 2
Copyright © 2021, Author(s). This is an open-access article distributedunder the terms of the Creative Commons 
Attribution-NonCommercial 4.0 International License 
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) whichpermits copy and redistribute the material just innoncommercial 

usages, provided the original work is properly cited.  



 

 
 

 

 19 

 عوض یۀنظر یبندصورت هاییتشر و قابل ۀمسئل

 مسئلهطرح 

عصخر حارخر اسخت.  یخژهوهو بخ یتفکخر بشخر ی تار یو کالم یفلسف یهاها و چالشپرسش ترینیادیشر از بن مسئلۀ

رد ودخود  اشیو در شخکل حخداک ر یو نقض صفات مطل  اله یاباوردر تنگنا قرار دادن نگرش خد این مسئله یتاهم

در  یخدیو ناام سأیخو بخروز  یالحاد ۀیشمحض است که مودب گسترش اند یرخواهعالم مطل ، قادر مطل  و خ یخدا

 شخر ۀلئالزم بخه مسخ یهخاپاس  ۀدر ارائ یدو متکلمان خداباور دد یلسوفانتالش ف هعمد یل،دل ین. به همشودیانسان م

بخر اسختفاده از  ی،خخدا و حفخص صخفات مطلخ  الهخ یکتخاییبه منظور حراسخت از  ییهاپاس  ینصرف شده است. چن

از ارتکخا  شخرور،  یدانسختن سخاحت الهخ یدانستن شرور، مبخر یعدم احسن،بر نظام  یمبتنه عمدطور به ییکارهاراه

شخرور  یانسخان و تلقخ یمعنخو یشخرور در تعخال بر نقش تأکیدانسان،  یاردانستن شرور، نسبت دادن شرور به اخت ینسب

 رسخدیبه نظر م د،هستن ییکارآ ینوع یها داراپاس  یناز ا یکهر اگرچهاند. تمرکز کرده یعقوبت گناهان بشر عنوانبه

 یسخت،شخر ن مسخئلۀدانبه بخه کارآمد و همه یو تدارک پاسخ ید، قادر به تمهچند پاس  یببا ترک یاز آنها، حت یک یچه

 یکخارداشخت بخه حصخول راه یخدمودود است کخه بتخوان ام یهاپاس ۀ هم یمنطق یبو ترک یقیتنها با نگرش تلف یدشا

 یخددد هخاییبنددارد که در قرن حارر صورت یتاز آنجا اهم یپاسخ ینچن لمناسب و کارآمد تقر  دست. حصو

 یبخا دقخت مناسخب هخایبنخدصخورت یخناارائه شده است کخه  یمتفکران غرب یشر، توسط برخ ایینهقر یژهوهو ب یمنطق

و  القخخیاخ ی،ابعخخاد روان شخخناخت ینکخخهانخخد.  رخخمن اقخخرار داده ینگخخرش خخخداباور روییشرا پخخ یمهمخخ یهخخاچخخالش

تخالش  یختاهم ی،و اقخدام بخه خودکشخ یدانخهنوم یدر قالخب رفتارهخا یاز گسترش نگرش الحاد یناش یشناختدامعه

 .  سازدیم یشترکارآمدتر، ب یددد یهاپاس  ئۀو هم ارا یسنت یهاپاس  یخداباوران را هم در بازخوان

بلکخه از  ی،مالت فلسخفأکخه نخه تنهخا از تخ سخازدیمخ یو معضل شر، ررور مسئلهواقع، امروزه چنددانبه بودن  در

 پخژوهش، رخمن یخناساس، در ا ینا استفاده گردد. بر یزن یو تجرب یو عرفان یعلم هاییافته یو حت یانیوح یهاآموزه

 یکخه برخخ گخرددیمخ تأکیخدمهخم  یخنشر، بخر ا ئلۀارائه شده به مس یدو دد یسنت یهاپاس  یبرخ هاییتتوده به قابل

و  یدوبخاره بخازخوان دیما، با یددد یفکر هاییازمندینهفته در آنها و ن هاییتقابل ۀبه واسط یسنت ینیددرون یهاپاس 

 آنهخا آشخکار گخردد. یتوانمند ،شر ۀلئمس یددد یهاادهه با پرسشتا در مو یابند یدیدد یبندشده و صورت یبازساز
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 یاسخت، دارا یخدهطخر  گردممتکلمان مسلمان در قرون گذشته  سطکه تو دبران یا عوض ۀینظر رسدینظر م بنابراین به

و  یبازسخاز ی،مسخلمانان مخورد بخازخوان یکنخون ۀدامعخ یو کالمخ یفلسخف یازهخایاسخت کخه براسخاس ن یختقابل ینا

آزمخون،  در معخرضارائخه شخده  یهخاتنخو  پاسخ ۀ آن در عرص هاییو کارآمد ییتا کارآ یردقرار گ یددد یبندتصور

 .  برداری گرددبهره قرار گرفته و از آنقضاوت 

 یخنا یخات،چخون قخرآن و روا ینخیو با استناد به نصوص د یکالم یکردبا رو ی تحق ینکار، در ا ینمنظور آزمون ا به

آن دارد و  یو اخالقخ یعخیشرور، در شخکل طب ۀلئبه مس در پاس  یعوض چه نقش ۀیکه نظرشود می طر پرسش مهم م

طور مختصخر هپاس ، ابتدا ب ینا ی تحق یداشته باشد؟ برا ینهزم یندر ا هایییتچه قابلتواند یمآن  یددد یبندصورت

 شخودیگشخته، تخالش مخ یاز آن معرفخو مختصر  یددد یریسپس تقر شود،یداده م یحعوض، تور یۀنظر یسنت یژگیو

و  یو صخفات مطلخ  الهخ یدیتوح یدر دفا  از خداباور تواندیآن م یددد یبندتبا صور یهنظر یننشان داده شود که ا

 ثر باشد.ؤو فهم فلسفه شرور، در حد خود کارآمد و م ینید یزندگ یمعنا مهیدت

 عوض ۀهای تقریر سنتی نظریویژگی. 1

 یالهئعنخوان مسخهمحور طر  نشخده اسخت. بلکخه بخلهئمدون و مس اییهنظر به شکلمتفکران مسلمان عوض در آثار ۀ نظری

دهخد ینشخان مخنکتخه  یخناسخت. ا آمدهو احسن بودن نظام عالم  یافعال اله مندییتچون صفات و غا یمباح  یلذ یفرع

 ینظخام خخداباوربخرای  یکننده ددیدتهد و یاساس یمانند امروز معضل شته،متکلمان مسلمان در قرون گذ یشر برا ۀلئمس

 خاص خود است. هاییژگیو یاند داراعوض ارائه داده ۀلئمسمتفکران از  ینکه ا یریحال، تقر ین. درعه استنبود

 یشرور، ودود یآالم به دا ۀمسئلبر  تأکیدعوض عبارتند از:  ۀمسئلمتکلمان مسلمان از  یسنت یرموارد مهم تقر از

طخر   ی،و ُاخخرو یخویهخا بخه دنعوض یمتقس ی،و استحقاق ییآالم به ابتدا یمئد وارده بر انسان، تقسدانستن آالم و شدا

 یمتنخو  بخرا یکارهاراه ۀارائ ی،افعال اله مندییتعدالت و غا اعوض ب ۀمسئل یوندعوض، پ ۀیانتصاف در دل نظر ۀینظر

 .   یاتبه قرآن و رواآن  یو استناد نقل یاثبات عقل یخداوند و تالش برا یدهعوض ۀنحو

را  یالهخ یختدارد که آنهخا فاعل یتمتکلمان مسلمان از آن دهت اهم یاز سو ها،یکردن آالم و سخت یتلق ودودی

عنخوان بخه یرمستقیمو غ یمطور مستقهب یزدهان را ن ینهمه انوا  آالم و شرور ا یجهداده، در نت یتامور دهان سراۀ در هم
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 عوض یۀنظر یبندصورت هاییتشر و قابل ۀمسئل

، حخال اسخت یعیو طب یدهان، اعم از اخالق ینآالم و شرور ا ۀهم ییفاعل نها وندخدا . پسگیرنددرنظر می یفعل اله

، پرسش یندر پاس  به ا یست؟چ گیرند،یقرار م یشرور ینکه در معرض چن یمودودات یگرو د یانآدم یفتکل دید باید

را بخه  آالم، (10: 0000 یخدی،راه)ف شخودیآخرت متحمل مخ یا یاکه انسان در دن یَاَلم به درد یفمتکلمان مسلمان با تعر

کخه توسخط  یکه خود انسخان مسخئول بخه ودخود آمخدن آنهاسخت  دوم، آالمخ ی، آالمنخست. کنندیم یمسه دسته تقس

 ینقخوان یامخدکخه پ یسخوم، آالمخ گیخرد یدر ح  مخلوقات انجخام مخ وندخدا ینهمراه با قدرت و تمک یگرد یهاانسان

آنها را بخه دو  ،کل سه نو  آالم، متلکمان در ینبا نظر به ا (90-91: 0931 ی،قراملک) .و مستند به خداوند هستند یعتطب

ی، بخصدمه دیخدهاست که در آن شخص م یموارد ،یی. منظور از آالم ابتداکنندیم یمتقس یو استحقاق یینو  آالم ابتدا

-099: 0199 حلخی،) .ارد شده استاست که بر او و ییانسان، مستح  آالم و دردها یدر آالم استحقاق یول ،است گناه

آن اسخت  یافعال اله مندییتعدالت و غا ۀالزم معتقدندآنها  ی،و استحقاق ییدو نو  مهم آالم ابتدا ینبا نظر به ا (093

متلکمخان  ی،بندگان محق  گردد. در خصوص آالم استحقاق یدر آخرت برا یا یاتوسط خدا در دن یآالم ینچن ۀیجکه نت

را از سختمگران  یدگانکه خداوند ح  ستمد یمعن ینبه ا گیرند یراه کار انتصاف بهره م یا یهاز نظر همدعطور بهمسلمان 

الخم  یفخرمسختح  عواقخب و ک یدر واقع هر فخرد اخالم (999: 991)مقداد،  .در آخرت بازخواهد گرفت یا یادن یندر ا

 یخنو بخه ا یدخواهد رسخ شبه عقوبت عمل رگم پس از یا یادن یندر ا یاله یداست که مطاب  صالحد یگرانش به دیخو

ودخو  آنهخا  یشتراست که ب یمتکمان مسلمان به قدر یبرا مسئله ینا یتستانده خواهد شد. اهم یزح  مظلوم ن یلهوس

را  یخنانتصاف بر خداوند وادخب اسخت و ا: »یطوس یرالدینخواده نص ۀ. به گفتاندرا پذیرفتهانتصاف بر خداوند  یعقل

وادب است که داد مظلخوم را از اخالم  یتعال یبر خدا یعنیاست. انتصاف،  یاثبات عقلگفته و هم قابل نیهم شر  و د

   (039: 0919 ی،)شعران «.داده است ینچون خدا االم را مسلط کرده و به او تمک یرد،بگ

عخوض  ۀینظر توسط یزن ییآالم ابتدا یف. اما تکلسازدیرا روشن م یآالم استحقاق یفتکل ،راه کار انتصاف بنابراین

آالم  یالزم و بخرا یدخزا یاناعمال آدم یاست، برا یمدواد، متفضل و رح یم،خداوند، کر که بیان ینبه ا گرددیم یینتع

افخزون بخر آن را وعخده داده و محقخ  خواهخد  یش،تفضخل خخو یآنها عوض الزم را رمانت کرده است و از رو ییابتدا

اسخت کخه خداونخد بخه بنخدگان  یدر واقع عوض، همان نعمت و منزلت (019: 0911 ی،  حل019: 0000 ید،مف) .ساخت

 ینچنخاز آنجخا کخه  به بیخان دیگخرکند. اعطاء میعالم آخرت  یا یادن یندر ا یعی،طب یا یشرور اخالقاز  و متأثر یدهستمد
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اساس متکلمخان  ینب است. براواد وندبر خدا یزن آنهاها وارده شده است، دبران انسان ینبر ا یبا قدرت اله یزن یآالم

 :گیرندیعوض در نظر م یرا برا یمسلمان احکام خاص

آالم، عخوض متناسخب  یفیتو ک یتباتوده به کم یراز  (990: 0099 ی،)اسدآباد یستبودن عوض الزم ن یدائم .0

    کندیم بسندهآنها 

آخخرت  یخا یخاتوسط خدا در دن یقیستم وارده به طر که ینبلکه هم ،ندارد یررورت ،به عوض یدهعلم فرد ستمد .9

 (909: 0000 ی،الهد)علم .کندیم بسندهدبران شود، 

خداونخد اسخت کخه  یندر واقع ا (999: 0009 ی،)حلعوض بر عهده خداوند است نه فرد متألم  یتنو  و ماه یینتع .9

 .کندیم یینو نحوه دبران آالم وارده بر بندگان خود را تع نو مطاب  حکمت و عدالت خود و مصالح بندگان، 

دبخران هخم بخاز  ،فخرد متخألم یتبا ررا یحت یگر،د بیان. به یستن یستهندادن عوض و اسقاط آن بر خداوند شا .0

 است. یستهآالم وارده بر خداوند شا

از آن  یشختراسخت کخه ب یسختهمتناسب باشد، اگرچخه شا تألمألم وارد شده بر م یزانبا م بایدعوض حداقل  یزانم .1

 (919-911: 0، 0999 یروانی،ش) .باشد

و  یخابر خداوند در دن گناهیبر اشخاص ب آالم وارد ۀدبران هم ،عوض ۀینظر یسنت یرمفاد تقر براساس ینکها خالصه

اسخت  یعقوبت گناهکخاران ی از طر یاآخرت و  یا یادر دن یشترنعمات ب یتوسط اعطا یاوادب است. دبران آن  ،آخرت

آالم  ۀهمخ ی،الهخ یختدود، فضل، لطخف و عنا کمت،عدالت، ح براساس براینبنااند. الم کرده گناهیکه به اشخاص ب

 ۀخواهنخد کخرد و همخ یافتاز آن در یشترب یطور متناسب و حتهآخرت ب یا یاخود را در دن ۀیستعوِض شا گناه،یبندگان ب

عخالم ۀ در مجموعخ ،یجخهخواهنخد نمخود. در نت یافختخخود را در متناسب یفرک ،آخرت یا یادر دن یزستمگران ن یهاستم

مجموعه نظخام  بنابراین،نکند.  یافتآخرت در یا یازشت خود را در دن یا یککه عاقبت افعال ن یستن نسانیا یچه یهست

و متناسخب  یسختهشا ۀیجخنت یافعخال وآالم بشخر ۀهم یحکمت اله براساس در آن، عادالنه است که یامجموعه ،یهست

 خواهند کرد.  یافتخود را در

عخوض مخورد اسختفاده قخرار  ۀینظر یهو تود یینتب یرا برا ینقل ۀو هم ادل یعقل ۀتکلمان مسلمان هم ادلم ،یتنها در
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ارتکا  افعخال  یراز  دانندیخداوند متعال محال م یرا از سو یحآنها ارتکا  هرگونه فعل قب ی،عقل یکرددهند. از رویم

انسانها مصخدا  دارد و مخورد سخوم تنهخا بخه  یاول تنها برا باشد. دو مورد متحک یاو  یازاز دهل، ن یناش تواندیم یحقب

آن مانع از ارتکا  خداونخد بخه فعخل  یرمانند غنا، علم و نظا ی،صفات مطل  اله که یدرحال ،اطال  استخداوند قابل

ید مخخداونخد وار گنخاهیاست که بر بندگان ب یآالم ۀدبران هم ،یغنا، حکمت و دود اله ۀالزم یجه،است. در نت یحقب

   (139: 0911 ی،)حل .گردد

 ۀیخالزم نظر یمنطقخ یخهبه منظور اثبات و تود یاتبرگرفته از قرآن و روا یفراوان نقل ۀادل ینمتکلمان مسلمان، همچن

 یخانب یکتا  اله ینشر در ا ۀمسئلنشان دهند ابعاد گوناگون  کوشندمیقرآن،  یات. آنها با اردا  به آدهندیعوض ارائه م

 اشاره کرد:  یربه موارد ز توانیآنها م ۀاز دمل که شده است

 (91/یاء  انب011)بقره/  انسان است یمانآزمون ا یشر برا .0

 (91  معارج/01)فصلت/  است یاز دهل و رعف بشر یشر ناشۀ  مسئل یدننفم .9

 (99)اسراء/  انسان است یناسپاسۀ یجنت ،شر .9

 (091  اعراف/31)حجر/  است نگناهان انسا یفرک یا یجهنت ،شر .0

 .عمل انسان است یعیطب ۀیجنت ،شر .1

شخده اسخت   یخاندارند که در آنها ابعاد گونخاگون شخر ب یاسالم یاتبه روا یتوده خاص ینمسلمان همچنن متکلما

 یخا (910 [:تخایبخ] ینخی،)کلدبران آن توسط خداوند در آخرت ۀ فقر بندگان و نحوۀ دربار از امام صاد  یتیمانند روا

حخوادث را در  گونخه یخناز ا یخدهصخدمه د یهاکه خداوند انسان یعیاز حوادث طب یانند مرِگ ناشم یعیشرور طب یجنتا

 (0991:909 ی،)قدردان قراملکخ آیند.به شمار می یدشه اکرم یامبرآنها در منظر پ ینکهرمن ا دهد،یعوض م یامتق

 یاخخرو یمرا، پاداش عظخ یویدن یماریر اثر بها دانسان یصبر و بردبار ۀیجاشاره کرد که نت ی یبه احاد توانیم ینهمچن

 (30: 9 ،0010 ی،)مجلس .کنندیم یانب

اسخت و هخم  یمبنا و استدالل عقل یعوض و راه کار انتصاف، هم دارا ۀیمتکلمان مسلمان از نظر یرتقر ینکها نتیجه

 حل کند.  یو اخرو یویدن یفربا طر  پاداش و ک یژهوهشر را ب ۀمسئلاز ابعاد  یبرخ یقیبه طر تواندیو م ینقل
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 عوض ۀهای کاربردی نظریقابلیت. 2

حخل  یبخرا یدخانب یکخارعنخوان راههعوض که توسط متکلمان مسلمان در قرون گذشخته بخیۀ شد، نظر یانکه ب همانطور

اسخت. ممکخن اسخت  نیافتخهچندان پردازش و بسخط  یمسلمانان در ادوار بعد یشر مطر  شده و در سنت کالم ۀمسئل

در قرون گذشته بخوده  یسنت خداباور یهشر عل ۀمسئلنبودن  یزبرانگچالش یاشر  ۀمسئلآنها به  یعدم توده کاف ،علت آن

 یمعرفخ ینو همچنخ یالحخاد هخاییشو اهخور گخرا یخردهان در قخرون اخ یو فلسف یکالم ی،الت علمباشد. اما تحو  

شخر مخرتبط اسخت،  ۀمسخئلموادهخه انسخان بخا  ۀحخوبا ن شکلیبه  ی، که همگوندانگارانه از خداانسان یددد یرهایتفس

 یخندو چنخدان کخرده اسخت. در ا یخددد یازهایشر را براساس ن ۀمسئلخداباورانه به  یسنت یهاپاس  یررورت بازساز

و  یرتعخاب ۀبخه ارائخ هخایختآن قابل یسخازداشت و رخمن بردسخته یعوض توده دد ۀینظر هاییتبه قابل توانیم ینهزم

 ینپاسخ  گفخت. بخرا یدر سنت خخداباور یژهوهشر را ب مسئلهاز ابعاد  یبرخ ناز آن پرداخت تا بتوا ییدتردد یرهایتقر

 یخدتریدد یبندصورت کوشدمیو در آخر  کندرا تبیین می یهنظر ینا هاییتابتدا قابل پژوهش یندر انویسنده اساس، 

 .نمایداز آن ارائه 

 رویکرد وجودی. 2-1

از آن دهخت اسخت کخه عمخده  مسئله ینا یتشرور است. اهم یودود ۀتمرکز بر دنب ،عوض ۀیمهم نظر هاییتقابل از

در گشخودن  یچنخدان یخ داشتند کخه توف یعدم یکردشر رو ۀمسئلبه  یحیمس یو حت یاسالم یسنت خداباور یلسوفانف

از خدا دخز  ینکهو ا دگردیم تأکید ینشنظام آفر دنبر احسن بوه عمدطور به یعدم یکردشر نداشت. در رو ۀگره فروبست

یو نقصان است، امکخان صخدور شخر از خخدا سخلب مخ یوده بد ۀدهندو چون شر نشان شودیصادر نم یرو خ یخوب

در  (093: 0919،09یی،طباطبخا  910: 0939ی،  سخبزوار090: 0903 یرداماد،  م19: 3، 0931 یرازی،ش ین)صدرالد .گردد

نقصخان )به این معنا که  ه بدانندعالم ماد   یاتاز خصوص یناش یا شند شر راکومی یحیمسلمان و مس یلسوفانف ینهزم ینا

با توده بخه  یجه. در نتدر ودود آن دخیل بدانندانسان را  یو آزاد یاراخت یا (استشده ه مودب شر عالم ماد   یتو محدود

طخور بخالعرض و بخه هصدور آنهخا بخ ینکهاست، مگر ا یمنتف یبودن خدا، امکان صدور شرور از ساحت اله یرمحضخ

   (001-091: 0931 ینا،س)ابن .انسان به خدا نسبت داده شود یاراخت یاه عالم ماد   ۀواسط
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در  یالهخ یرمسختقیمغ یا یمو به نقش مستق ندشر داشت ۀمسئلبه  یودود یمتکلمان مسلمان از ابتدا نگرش ،درمقابل

 . گیخردیصخورت مخ یبا اراده و تمکخن الهخ یاتوسط خدا  یان افعال انسا ۀهم ،یدگاهد یناند. در ارخداد شرور توده کرده

. یسختن یرپخذامکخان یبدون اذن اله یشرور ینهم نقش دارد و وقو  چن یدر تحق  شرور اخالق یخداوند حت ینبنابرا

 یشخرور ینکخه از چنخ ییهخاانسخان یخفداشخته و تکل یاچه برنامه یشرور ینخداوند در تحق  چن ینیمبب دیبا یجهدر نت

و  یودخود یتیشرور را واقع ینی،نصوص د یمتکلمان مسلمان به مودب محتوا ،واقع در شود؟یچه م بینند،یصدمه م

 یچنخد هخمعتقد یمطلخ  الهخ یتفاعل ینامتناه ۀبا نظر به گستر ین. همچنیعدم یا یوهم ینه امر ،دانندیم یرانکارناپذ

فهخم علخت و  قخرار دارد، آنهخا یرویشکخه پخ یمهم پرسش بنابراین. یستن الهی یتقدرت و فاعل ۀیطخارج از ح یشر

 شوند؟یصادر م ،بدون دخالت انسان یاخدا با دخالت  ۀیاست که از ناح یانوا  شرور ییچرا

 توجه به فاعلیت الهی، عدالت و حکمت الهی. 2-2

در پرسخش از  یاله عدالت و حکمت یت،توده خاص به فاعل ،مسلمان یلسوفانمتکلمان و ف یانموارد مهم مشترک م از

فقخط ممکخن اسخت نخو   ،واث  دارنخد یمانبودن صفات فو  ا ینقش خدا در رخداد شرور است. هر دو گروه به نامتناه

نظخام  ۀیخآنهخا، نظر یمطر  شخده از سخو ۀینظر همترینم ،ینهزم ینکنند. در ا یینتب یگریطور درا وند با خداارتباط آنها 

تخر از آن ممکخن نبخوده کامخلآفخرینش  کخه  باشدمیکامل  یدهان ینشآفر ی،لهکمال مطل  ا ۀالزم یعنیاحسن است  

شرور به خدا، تخالش  ینشرمن اردا  دادن آفر ،شرور ۀمسئلدا، متکلمان مسلمان درصورت موادهه با  یناست. در ا

 یخک. آنها بخا تفکیندمارا هم اثبات ن یگرفته، عدالت و حکمت اله یجهنت یمورد نظر را از افعال اله مندیایتدارند تا غ

 یمودخب نقخص در صخفات مطلخ  خداونخد ،ینبودن افعال اله یتمندو غا یهودهب باور دارندفاعل،  یتفعل از غا یتغا

تحقخ  شخرور  ینفاعل. آنهخا همچنخ یتاست نه غا لفع یتغا یبه معنا یداشتن افعال اله یتغا که یخداست، درحال

خلقت انسان ارتبخاط دارد  ۀشرور با فلسف ۀدارند که فلسف تأکیدبلکه  نددانینم یمختلف را ناقض عدالت و حکمت اله

از  یهخدف خاصخ یازمندن یاله یذات یغنا یراهاست نه خدا  زمتوده خود انسان ،از انوا  شرور یناش یتغا یجهو در نت

 (911-910: 0991 مهر،یدی  سع11: 0009 ید،مف). یستخودش ن یبرا شروررخداد 

 ،واقخع خلقت دهخان و انسخان اسخت. در ۀو نقش شرور در فلسف یاله یتوده به صفات نامتناه یژگیو ینا یتاهم
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نبود خخدا نسخبت  یطورکلبه یاخدا  یرخواهیعدم خ یا ی،صفات اله یتحق  شرور را به نقص برخ یالحاد یهانگرش

 ۀاز صخحن یرگونخه شخرورزدودن امکخان ه ی،قدرت مطل  و علم مطل  اله یرخواهی،خ ۀچون معتقدند الزم دهند یم

 ،در مقابخل (00-00: 0913)پترسخون،  .دارد یبا صفات فو  تعارض ذات ییبا ودود خدا ودود شرور ذاتا   و است یهست

خلقت انسخان و  یذات ۀنه تنها ودود شرور را الزم ی،مطل  اله صفاتبه  با تودهو  یودود یکردمتکلمان مسلمان با رو

را با حکمخت، عخدالت و  شاندانسته، نسبت یو هماهنگ با صفات مطل  اله یوازم منطقاز لآنها بلکه  دانند،یدهان م

 یکخه بخرا انخدیمجعخول بالخذات الهخ ،شرور یکرد،رو یندر اکه  رسدیبه نظر مچنین . کنندیم یینافعال تب مندییتغا

اهخداف و مقاصخد  یبخرا شخرور ینشآفخر یخراز  ندهست دارند، اما مقصود بالعرض یررورت ذات یدهان انسان ینشآفر

 .یستندن یصفات مطل  اله یناف ،شرور بنابرایندادن به آنها.  یفرک یاپاداش  یاها انسان یشاست، مانند آزما یگرید

 تعیین نتایج شرور در دنیا و آخرت. 2-3

 بیشختر. درواقخع حاصل از تحمخل آنهاسخت یجهابهام در نت یا،ها در موادهه با شرور و بالانسان یدیناام یعوامل اصل از

چخه  هخایو سخخت یخاکردن در مقابل بال یشهمقاومت در برابر شرور و صبر پ ۀیجندارند که نت یقین و کامال   دانندیمردم نم

بخودن شخرور، شخرور  یگناهخان، نسخب ۀیجنتعنوان بهشرور  ی،انگارمیداده شده مانند عد یهااز پاس  یبرخ شود؟یم

عوض با اتکخاء بخه  ۀینظر ینه،زم ینمردم ندارند. در ا ۀدغدغ ینا یبرا یکار مشخصراه یزن آن یرانسان و نظا یاراخت ۀالزم

نخه تنهخا بخدون  ی،بال و شخر یچمهم اشاره دارد که ه یناه ب یبر عدالت و حکمت اله تأکیدبا  یژهوهب یصفات مطل  اله

عخدالت و  ۀالزمخ ،یگخرد بیخان. بخه یسختآخرت هخم ن یا یامشخص در دن یعمل ۀیجبلکه بدون نت یست،علت و فلسفه ن

 گردند.  یو ُاخرو یویدن یجمودب نتا کنیمیکه ما تحمل م یاییو بال هایآن است که سخت یحکمت اله

م خال  ی. بخراکنخدمیفخراوان  تأکید بر آن یاتبه متن قرآن و روا اشارهعوض با  ۀینظراست که  یمهم یاربس ۀنکت ینا

اَفِإنَّ َمَع اْلُعْسِر یُ » اتیآ ا ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُیْسر  خِه »  (1-1)انشرا / «ْسر  ْرَض ِلل 
َ
خِه َواْصخِبُروْا ِإنَّ ار َقاَل ُموَسی ِلَقْوِمِه اْسَتِعیُنوا ِبالل 

ِقیَن  ُیوِرُثَها َمن َیَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبةُ  و شخر و  یخراعخم از خ یدهند که هخر عملخیآن نشان م مانندو  (099)اعراف/ «ِلْلُمتَّ

آن را پاداش الزم خواهخد داد.  ،بلکه خداوند مطاب  حکمت و عدالت خود یست،ن یجهبدون نت ،استقامت ما برابر شرور

کخه  دهخدروی میدر آخخرت  یخا یخادن یندر ا یا هایبتو صبر در مص یاو شر و تحمل بال یراعمال خ یجنتا یتجل بنابراین
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ا» یخاتآ براسخاس یخراز  مهم اسخت ینا ۀنندکینمأما ت یباورو آخرت یصرف خداباور خاَس َشخْیئ  خَه اَل َیْظِلخُم النَّ  «ِإنَّ الل 

ُه َعِزیٌز َحِکیٌم » و (00/یونس) و  کنخدیالم نمخ یابنده یچاست که به ه یو عادل یممودود حک ،خداوند (99)مائده/ «َوالل 

 .شودیاز او صادر نم یهودهکار ب

 ز بر ظرفیت آخرتتوجه به محدودیت دنیا و تمرک. 2-4

 یخایدن یخناز آن را تنها به ا یناش یجشر و نتا تی  آن است که کل ،ینبدب یکردهایشر از منظر رو ۀمسئلاز مشکالت  یکی

 هخدف،یشخرور گخزاف و بخ یودخود برخخ یژهوهت آنها و بشد   یانبوه شرور و حت ،منظر ین. از اسازندیمحدود م یماد  

طور بخه. آنهخا سخازدیموادخه مخ یاساسخ یهابا چالش را یخداباور یکردکرده و رو یترا تقو ینگرش خداناباور ااهرا  

احتمخال ودخود  ،شرور گزاف یژهوهشرور مودود و ب یادز یاربس یتکه شدت و کم کنندیپرسش را مطر  م ینا یعموم

شخرور و  شخماریک خرت بخ ،واقخع در (010-019: 0913)پترسخون،  دهخدیرا کاهش م یبا صفات نامتناه ییخدا یاخدا 

 یرو نظخا تایخدنا ها،یها، دزدها، غارتمانند قتل یاهور انوا  شرور اخالق ویژهبهدرک و هضم آنها،  رانسان د یناتوان

 کننخد،یمخ یو فقر زنخدگ یتدر معلول گاهو  یاو بال هایعمر خود را در سخت تمامکه  ییهامشاهده انسان ینآنها و همچن

 دهخدیعالم و قادر مطل  است، چرا ادازه م یرخواه،خ ییخداباوران، خدا ِی که اگر خدا شدبخیم یتنگرش را تقو ینا

 شوند؟ هایو سخت یادچار انوا  بال ،یدشد یفیتگسترده و ک یتکم ینکه بندگان او با ا

ه گشخا هسختند. انسخان نخعوض راه ۀینظر یباورآخرت ۀخلقت انسان و دهان و آموز ۀفلسف ،پرسش ینپاس  به ا در

اعمخال انسخان اسخت. در واقخع از  یجنتخا گخاهیدهان آخرت، تجلخ نشده، بلکه اساسا   یدهآفر یادن ینماندن در ا یتنها برا

آن در  یتبلکخه محخدود ،یخراتدر ارتکخا  شخرور و انجخام خ یادن ینت اینه تنها محدود ،عوض ۀیمهم نظر یهالفهؤم

 یماد   یایهستند که دن یمعظ یها به قدرو بد انسان یکاعمال ن یجانت یراز  هاستدادن اعمال انسان یفرپاداش دادن و ک

آن در  یقخیامتخداد حق شخود،یآغخاز مخ یمخاد   یایانسان از دن یاگرچه هست ،واقع را ندارد. در یجآن نتا به پاس  یتارف

در . گخرددیمخ یدر دهخان آخخرت متجلخه عمخدطور نیز بخهو بد انسان  یکن یکارها ۀیجنت بنابراینآخرت است.  یایدن

بخخش عمخده و  از اسخاس، یراگله کرد، ز یادن یندر ا یکوکارانگناهکاران و عدم تحق  پاداش ن یفرعدم ک از دینبانتیجه، 

و پخاداش کامخل اعمخال  یفخرمخانع از ک یخادن هخاییتمحخدود ینکخهرخمن ا دهخد،رخ میدر آخخرت  یاصل حسابرسخ
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: 0910 ی،)حلخدر آخرت باشد  یا یادن یندر ا تواندید که عوض ممتکلمان مسلمان معتقدن، اساس ینا هاست. برانسان

را  یخویدن یخاتبخودن ح یو مخوقت یتو هم محدود یباورو ررورت آخرت یتاولوهم بر  نیز یقرآن یاتآ یمحتوا (99

 .کنندمی تأکیدبسیار 

 تعیین تکلیف گناهکاران و نیکوکاران. 2-5

عقوبخت  یخفتکل دانخیمینمخ یقینآن است که ما به  یشرور اخالق یژهبه ودر موادهه با شرور،  یانمشکالت مهم آدم از

طخور خخاص هامخر بخ ین. اشودیچه م یکن یهاپاداش اعمال بزرگ انسان یزشرور و ن یهاانسان ۀگناهان بزرگ و گسترد

را کشخته اسخت،  گنخاهیانسخان بخ هایلیونکه م یم ال، فرد یماست. برا ۀدغدغ یشترگناهکاران بزرگ ب یفرک ۀنحو ۀدربار

 یچهخ خخوار کخه تخا آخخر عمخر هخم اخاهرا  خخون یهاامکان کشتن اوست، چه بسا انسان ،یادن یناو در ا یحداک ر دزا

بخه  تنهخاکخه  شودیم یشترب یزمان مسئله ینا ۀکنند. ابعاد نگرانگذرانندیو در رفاه و آرامش روزگار م بینندینم یاصدمه

هزاران انسخان را کشخته و خخود هخم  یم ال، برفرض که کس ی. برایمها چشم بدوزانسان توسط یاییدن ینا یهامجازات

او هخزاران انسخان را کشخته اسخت، و  کخه یدرحخال یگری،صرف کشته شدن او توسط د یاکشته شده است، آ یتوسط فرد

عادالنخه اسخت کخه  ینا یااست؟ آ بخشیتانسان کشته شده ررا هزاران یبرا یست،او فراهم نۀ امکان کشته شدن دوبار

 ۀرا دربخار مسخئله یناز او سختانده شخود؟ همخ یخادن یخنحخ  آنهخا در ا ینکهبدون ا ،کشته شوند یهزاران انسان توسط قاتل

و ماننخد آن  اتتصخادف یخرنظ یعیو زلزله و حوادث طب یلمانند س یعیطر  کرد که براثر شرور طب توانیم یزن ییهاانسان

 .  یستن یحوادث ینچن یهم مقصر اصل یشخص خاص ا  لزوم که یدر حال میرند،یم

 ییعنخوان مبنخاهآخخرت را بخ یزنخدگ یتامقخدمنحو بهعوض  ۀیتوده داشت که نظر بایدمشکل، ابتدا  ینا یبررس در

 یخنا یبلکخه زنخدگ یست،نمحدود  یماد   یاتها به حاز ما انسان یک یچه یزندگ یتکل بنابراینکند. یم یمعرف یاساس

 یاخخرو یخاتح یتماه ۀما سازند یویدن یهاماست، اگرچه اندوخته یُاخرو یقیحق یزندگ یمقدمات ۀمرحل صرفا   یادن

هخر دو  دربردارنخدۀ دیخو آالم، با یخاحاصل از بال یجخلقت آنها و نتا ۀشرور و فلسف ۀ، قضاوت ما درباردر نتیجههستند. 

در  صخرفا   ممکخن اسخت یاب  حکمت و عدالت الهمط ،و بد یکثوا  و عقا  اعمال ن یتاساس، ماه ینشود. برا یادن

 یخااعمخال در هخر دو دن یجنتخا یبر تجل ینیمتون د گردد. ااهرا   یدر هر دو دهان متجل یا یگرد یایتنها در دن یا یا،دن ینا
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 ی،عملخ یچعخوض هخ ۀیخمطاب  نظر بنابرایناست.  یویدن یاتاز ح یشترب یاخرو یاتدارند، اگرچه وزن ح تأکید یشترب

 یبخه دخا یانسخان یچهخ ینکهنخواهد بود و ا یفرک یاو بدون پاداش  پاس دون ب یدر محضر اله یزر ایذره ۀبه انداز یحت

ُکخل  َنفخسب ِبمخا َکَسخَبت »اسخت: شخده  تأکیخدبر آن  یهآ ین  همانطور که در انخواهد شدمواخذه و عقا   یگریانسان د

در قخرآن ودخود  یفراوان یاتآ ،ینهزم یندر هم یقا  است. دق یلت الهمطاب  حکمت و عدا یهرو ینکه ا (99/)مدثر «یَنهَرِه 

ُهَمخا َلِبإَمخامب : »یاتم ال در آ یدارد. برا تأکیدگناهکاران  یویدارند که بر عذا  دن (  31/)حجخر «ینب ُمبخ َفانَتَقمَنا ِمنُهم َو إنَّ

ُبو َیم  ال یَفانَتَقمَنا ِمنُهم َفَأغَرقَنا ُهم فَ » ُهم َکَذ  وَفخاَن َو »  (091/)اعخراف« یَن َو َکاُنوا َعنَهخا َغخاِفلِ  یاِتَناا ِبآِبأنَّ َفَأْرَسخْلَنا َعَلخْیِهُم الط 

اَلتب  َفصَّ َم آَیاتب م  َفاِدَ  َو الدَّ َل َو الضَّ ا َفَسا» و (099) اعراف/ «اْلَجَراَد َو اْلُقمَّ َطر  ْرَنا اْلَْخِریَن  َو َأْمَطْرَنا َعَلْیِهم مَّ ء َمَطخُر ُثمَّ َدمَّ

 دارند.  تأکیدمهم  ینبر ا (039-039)شعراء/ «اْلُمنَذِریَن 

 ،و گناهکخاران را در روز حسخا  یکوکارانخداوند به اعمال ن یحسابرس یودود دارند که چگونگنیز  یمتعدد آیات

ه الَ »: یاتم ال در آ یبرا دهند. یشر  ممفصل  ا یْظِلخُم ِإنَّ الل  خاَس َشخْیئ  خَه اَلَیْظِلخُم ِمْ َقخاَل َذرَّ ب »  (00/یخونس) «النَّ  «ِإنَّ الل 

ْن َخْرَدلب َأَتْیَنا ِبَهخا َو  َواِزیَن َو َنَضُع اْلَم »  (01)نساء/ ةب م  ا َو ِإن َکاَن ِمْ َقاَل َحبَّ َکَفخی ِبَنخا اْلِقْسَط ِلَیْوِم اْلِقَیاَمِة َفاَل ُتْظَلُم َنْفٌس َشْیئ 

َه َسِریُع اْلِحَساِ  ِلَیْجِزي ا»  (031/یاء)انب «َحاِسِبیَن  ا َکَسَبْت ِإنَّ الل  ُه ُکلَّ َنْفسب مَّ َفَمن َیْعَمخْل ِمْ َقخاَل َذرَّ ب »(  10/یم)ابراه «لل 

ا َیَرهُ  ا َیَرُه، َوَمن َیْعَمْل ِمْ َقاَل َذرَّ ب َشرًّ وَن »  (9-3)زلزال/ «َخْیر  ُهْم َکاُنوا َقْبَل َذِلَك ُمْتَرِفیَن، َوَکاُنوا ُیِصر   «َعَلی اْلِحنِث اْلَعِظخیِم  ِإنَّ

 یجو تحق  نتخا یتجل ینه تنها بخش عمده و اصل یاتآ ینا. ستمهم مورد توده واقع شده ا ۀمسئل ینا(، 01-01)واقعه/

را  یو عخدالت الهخ یدگیرس ۀو نحو یفیتو ک یتبلکه کم ،دهندیاعمال خو  و بد ما را مربوط به دهان آخرت نشان م

 ،هسختند نمعخرف آ یخاتیآ ینبخه آنچخه چنخ یقخینو  یمخانا ،یجه. در نتکنندیگوشزد م یانال آدماعم یحسابرس ینددر فرا

 یخادن یخناسخت کخه در ا یاز شخرور یخادینشدن از عدم دبران بخخش ز یدو ناام یبه عدالت و رحمت اله یدمودب ام

اعمخال  یفخرهم گناهکاران بخه کو  یکبه پاداش اعمال ن یکوکارانودود دارد که هم ن یآخرت دانیمیو م شویمیمتحمل م

 .یدزشت خود خواهند رس

 ریشه وحیانی و روایی. 2-6

معتبخر اسخت کخه مودخب  یخاتو روا یاتآ یآن و امکان استناد آن به برخ یانیوح یشهعوض ر ۀیمهم نظر هاییژگیو از
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 یخاالم  ۀیجکه نت یاتیاول آ تۀدسودود دارند.  یقرآن یاتدو گروه آ ینهزم ین. در اشودیآن م ییو روا یسند قوت و اعتبار

کخه بخا  یخاتیدوم آ دسختۀ. کننخدیمخ یخانب یخادن ینرا در هم یکوکارن ایهانسان یکبدکار و پاداش اعمال ن یهاگناه انسان

در عخین . کننخدیمخ یخانب یلبه اعمال خو  و بد ما را بخه تفصخ یدگیرس ۀنحو ،یامتعالم ق یحسابرس یاتدزئ یحتور

 ا دارنخد. دربخ تأکیخد یافعخال الهخ یهستند که بر عدالت، حکمت و هدفمند یاتیمستند به آ ،یاتهر دو گروه آ حال،

 توده داشت:  یربه موارد ز توانیگروه اول م یاتآ

 « ِبینب ُهَما َلِبِإَمامب م  إ ِنَّ  (  31)حجر/ «َفانَتَقْمَنا ِمْنُهْم َو

 « َُبوْا ِبآَیاِتَنا َوَکاُنوْا َفانَتَقْمَنا ِمْنُهْم َفَأْغَرْقَناُهْم ِفي اْلَیم  ِبأ ُهْم َکذَّ  (091)اعراف/ «َعْنَها َغاِفِلیَن نَّ

 « اِلِمیَن  مَ َو َقْو اِس آَیة  َو َأْعَتْدَنا ِللظَّ ُسَل َأْغَرْقَناُهْم َوَدَعْلَناُهْم ِللنَّ ُبوا الر  ا َکذَّ مَّ ا ُنو ب لَّ ا َأِلیم   (93)فرقان/ «َعَذاب 

 « َُهْم َیْرِدُعوَن َاَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلب ِذي َعِمُلوا َلَعلَّ اِس ِلُیِذیَقُهم َبْعَض الَّ  (00)روم/ «ر  َواْلَبْحِر ِبَما َکَسَبْت َأْیِدي النَّ

 به آنها چشانده خواهد شد.  یادن یناز اعمال بدکاران در هم یبرخۀ یجکه نت دهندیبه ورو  نشان م یاتآ ینا

 :  کنیمیمبیان عنوان م ال هاوان هستند که تنها چند مورد از آنها را بفر یزن یپاداش و عقا  اخرو دربارۀ یاتآ

 « ِخْن َخخْرَدلب َأَتْیَنخا ِبَهخا َو  یَن َوَنَضُع اْلَمَواز ةب م  ِإن َکاَن ِمْ َقاَل َحبَّ ا َو َکَفخی ِبَنخا اْلِقْسَط ِلَیْوِم اْلِقَیاَمِة َفاَل ُتْظَلُم َنْفٌس َشْیئ 

 (031/یاء)انب «َحاِسِبیَن 

 « ا َواَل ُیْقَبخخُل ِمْنَهخخا َشخخَفاَع َو ْفخخسب َشخخْیئ  خخا الَّ َتْجخخِزي َنْفخخٌس َعخخن نَّ ُقخخوْا َیْوم  ا َعخخْدٌل َواَل ُهخخْم َواَل ُیْؤَخخخُذ ِمْنَهخخ ةٌ اتَّ

 (09)بقره/«ُینَصُروَن 

 «  َِه َسِریُع اْلِحَسا ا َکَسَبْت ِإنَّ الل  ُه ُکلَّ َنْفسب مَّ  (10/یم)ابراه «ِلَیْجِزي الل 

 « ا َیَرهُ َفَمن َیْع ا َیَرُه، َوَمن َیْعَمْل ِمْ َقاَل َذرَّ ب َشرًّ  (9-3/ال)زلز «َمْل ِمْ َقاَل َذرَّ ب َخْیر 

بخودن  یقینخیو  یخانیوح ءو آخخرت، منشخا یخاها در دناعمال خو  و بد انسان یجدربا  تحق  نتا یاتآ ینا یتاهم

 یفیختو ک یختکم یلیتفصخ یحتورخ ینمچنخاست که توسط خداونخد متعخال داده شخده اسخت. ه یدهاییها و وعوعده

 دارد. انیارزش فراو یزن یاتآ ینها در او زشت انسان یکبه اعمال ن یدگیرس
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بر انسان توسخط  وارد شده هاییودود دارد که بر دبران آالم و سخت ینمعصوم ۀاز ائم یمتعدد یاتروا ینهمچن 

اسخت.  یالهخ یعدالت، حکمت و حسخابگر یاتمستند به آ یاتیروا ینچن یمحتوا ینکهدارند، رمن ا تأکیدمهربان  یخدا

مودخب پخاک  ،منؤمخ یمخاریب»فرمخود:  امام ررا لم ا یمهم توده داشت. برا یاتروا یتوان به برخیم ینهزم یندر ا

 یخاتدر ح یمخاریعخذا  و لعخن اوسخت. ب ،کخافر یمن است و براؤدر ح  م یها و رحمت الهشدن او از گناهان و لغزش

نقل شده که اک ر اهخل  اکرم یامبراز پ یتیدر روا (091: 0919)صدو ،  .«گناهان او پاک گردد ینکهدارد تا ا من ودودؤم

 یهخانقخص یخهدر تود امخام صخاد  (011: 0، 0019 ی،)غزال .دهندیم یلتشک یارا فقرا و اک ر اهل دهنم را اغن هشتب

و صخبر چنخان  یدر صخورت بردبخار یاشخاصخ ینخرت به چنآدر  که خداوند کندیم تأکید ییو ناشنوا یناییمانند ناب یبدن

باشخند،  یخرمانخدن در آخخرت مخ یو بخاق یبمصخا ینهمخ ۀو تحمل دوبار یابازگشت به دن ینکه اگر ب کندیم ءاعطا یپاداش

   (30: 9 ،0011 ی،)مجلس .تا ادرشان مضاعف گردد کنندیرا انتخا  م یابازگشت به بال

و بد و عخزم  یکاعمال ن یجنتا یاتما از دزئ یمودب آگاه یقرآن یاتآنها با مفاد آ یبه سازگار باتوده یزن یاتیروا چنین

 دهد. یم یشرا در ما افزا یبه فضل و رحمت اله یدام ینکه. رمن ایکوستبر ترک گناهان و انجام وادبات و اعمال ن

 خلقت ۀثر در معنادهی به زندگی از طریق فهم فلسفمؤ نقش. 2-7

از انوا  شرور  یچالش ناش ینترمهم یراز  ماست یبه زندگ یعوض نقش آن در معناده یهمهم نظر یاربس یدهاکارکر از

بخه  یمخذکور زمخان معنخایییماست. ب یدر زندگ معنایییب ینوعۀ غلب ی،پاس  منطق یدکارها در تمهراه یبرخ یو ناتوان

 یختگخزاف و عخدم کفا شخر   ۀمسخئلشخر و  ایینخهقر -یمنطقخ یکخرداز رو یحخداک ر یرهایکه تفس کندیرشد م یجتدر

قخادر مطلخ ، عخالم مطلخ  و  ییتصخور خخدا یعنخی. گخرددیمخمنجر  یمودود، ابتدا به نقص در صفات اله یهاپاس 

 ،و در مقابخل گیردیقرار م یداصل ودود خدا مورد ترد در مرحلۀ بعد،. شودبه چالشی ددی دچار میمحض  یرخواهخ

 یتتزلخزل شخصخ یمونینخام ۀیجخنت ین. چنشوددر نظر گرفته مینبود خدا  یبرا یدد ایینهو قر نهیودود شر به عنوان ب

یو رد امکخان ودخود دهخان آخخرت و بخ یاخالقخ یلها و فضاال رفتن ارزشؤس یرو منزلت و کرامت انسان، ز یاخالق

انسخان از  یزنخدگ یرخ دهد، معنخا یجیطور تدرهب یحت یاتفاق ینکه چن یصورت . دررا در پی داردانسان  یزندگ هدفی

 ی،از خدا، صخفات الهخ یتصور درست یا یانسان ین. چنشودمی یدر زندگ یو بحران معنو معنایییرفته و او دچار ب ینب
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و  یرهخامتغ ینثر چنخؤمنکر ودود و نقش م یکلهب یاآن ندارد  یردهان آخرت و نظا ی،هدف از زندگ ی،اخالق یهاارزش

شخرور و  یرو تحمخل نخاگز یخدیو نام یخاس ۀغلبخ ی،زنخدگ معنخایییبخ شکلاقبت گرفتار شدن در ماست. ع ییهالفهؤم

 ۀانسخان دربخار یاساس یهاپرسش ،یطیشرا یندر چن یراز  است یوانگیو د یو در شکل ناگوار آن خودکش یسرخوردگ

و  یپاسخ  منطقخ یچآنهخا هخ یرو نظا یویدن یاتعاقبت ح ی،انسان، هدف از زندگ یخدا، صفات خدا، نقش او در زندگ

 ندارند.  ایکنندهمتقاعد

 ییهخالفخهؤو م یرهخاشخرور اسخت کخه متغ ۀمسئل دربارۀثر ؤم یو راه کارها هایهعوض از دمله نظر ۀینظر ،مقابل در

انسخان،  یارزش و منزلخت واال ی،عدالت اله ی،باورمحض، آخرت یرخواهقادر مطل ، عالم کل، خ یمانند ودود خدا

در  یاصخل یعنوان اصول و محورهخاهبلکه ب یمبان وانعنهآنها، نه تنها ب یرو نظا یاخالق یهات انسان، ارزشخلق ۀفلسف

آگخاه و دوسختدار  یم،مهربخان، عخالم، عخادل، حکخ ییآن است که خدا نی  مب یهنظر ینا ،واقع . درکنندینقش م یفایا آن

 یخ بنخدگان خخود اسخت و از طر ۀطالب سعادت همخ ییخدا ینحاکم است. چن ،انسان یاتبردهان و ح ،بندگان خود

 ی،فراهم ساخته است. اما مطاب  حکمخت و عخدالت الهخ ایشان یتحق  آن را برا یهاینهاراده و علم، زم وموهبت عقل 

 ۀهمخ یخلدل یندهان حاکم کخرده اسخت. بخه همخ تی  انسان  و کل یبر زندگ ییرناپذیریتغ یاله یهاو سنت هایقانونمند

 ،یجخهخواهخد کخرد. در نت یافتخود را در ۀایستپاس  ش ،در دهان آخرت یا یادن یندر هم یابندگان  هاییبد و هایخوب

 یقختحق یخنا نی  مب ،عوض ۀینظر ،واقع است. در اییهنظر ینو اصول مهم چن یآن از مبان یاتدزئ یینو تب یباورآخرت

اگخر ، نشخده اسخت یخدهآفر یخویو دن یدسمان یابیامصرف لذت بردن و ک یخلقت انسان، او برا ۀاست که مطاب  فلسف

 .  شدیخلقت بشر م ۀفلسف یهودگیمودب لغو و ب یات دنیمحدود ،بود ینچن

 یو کسخب آمخادگ یو معنو یروح یفلسفه خلقت انسان پرورش و تعالدهد نکات بسیاری ودود دارد که نشان می

 یهخاشو هخم بخا نخو هخایشخود هم با ن یویمحدود دن در عمر : انساناست یگرد یدر سرا یدانداو یزندگ یالزم برا

انسخان قخادر بخه فهخم   در حال رشد هسختند یجانسان به تدر یو اخالق یمجموعه کماالت معرفت  مواده است یفراوان

 یمودخود  انسخان شخده اسخت یخدهاالم و داهل آفر یص،حر یمودود ،انسان  یستن تیهس ی حقا ۀدانبهمه ۀفلسف

 ۀکه الزمخ دهندینشان م غیره. این نکاتو  دهدیاو را برباد م یرایینام یآرزو ،، اما طعم تل  مرگطلب استیداودانگ
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 عوض یۀنظر یبندصورت هاییتشر و قابل ۀمسئل

از  یکوکخارانمنان و نؤتا م هاستیو تمتع و لذت بردن از انوا  خوش هایانسان به انوا  سخت یابتال ی،هدف ینتحق  چن

خخود بخا امخور  یخارهخا انسخان بخا اختآزمخون ینا ۀهم انیدر در ینکهشوند. رمن ا یزاالمان و زشتکاران شناخته و متما

 یخا،دن یتو بد انسان و محدود یکاعمال ن یجنتا یاما عظمت و بزرگ ،گیردیم یمشده، اراده کرده و تصم همختلف مواد

 یو بخروز متعلخ  دخاودانگ یو هم تجل یاعمال ینچن یجتحق  نتا یهم منجر به اصالت دهان آخرت برا یعیطور طبهب

 .  گرددیان مانس

 یخدخلقخت انسخان و تمهۀ فلسخف یخینقخادر بخه تب یخهنظر یخناز ا یعنوان بخشخعوض و راه کار انتصاف به ۀینظر بنابراین

و تخوان تحمخل  یبه لطف اله یدرو  ام یدنآن دم ۀیجانسان است که نت یکارآمد از زندگ ییالزم معنا یهالفهؤمقدمات و م

 یخاتمخا و رسخاندن مخا بخه ح یروح ینشسته که هدف او تعال نمهربا ییخدا ینهاا ۀمدر پس ه یراز  است یاو بال هایسخت

 یگرمعمخار و بخاز یرخخواهعخالم، قخادر و خ ییمن باور دارد که خخداؤانسان م ،عوض ۀیاست. درواقع در پرتو نظر یبهط یابد

 وطخرف  یخکانسخان از  یاال. منزلخت ویسختاو ن یالهخ یختفاعلۀ یطرفرار از سخ یارایرا  یاست که کس ینظام هست یاصل

بخه انخوا   شیمودخب ابختال یخدان،داو یاو به کسب زندگ یلاص یازو ن یگر،او از طرف د یو معرفت یاخالق هاییتمحدود

 یمخاد یایها به شرور و نو  عملکردها در دنانسان یابتال ۀیج. نتشودیم یرمختلف است که از آنها به شرور تعب یهاآزمون

گنخاه  یفخربخه ک یدگیرسخ ۀنحخو یخانآن و ب یخاتدزئ یحآخخرت و تورخ ندهخا ی. پس معرفخیستحق  نتطور کامل قابلهب

 یطلبخیگنو دخاودا یرایینخام یبخخش آرزوو تحقخ  یخادن یتمحخدود یمنطق ۀالزم ،یکوکارانپاداش ن یگناهکاران و اعطا

. گخرددیمخ یمتجلخ یخادن ینا در همهو بد انسان یکاعمال ن یجاز نتا یبخش ،یمطاب  عدالت اله ینکهانسان است. رمن ا

بخه آن،  یخدبخا ام تخوانیو مخ سخازدیفراهم مخ یمعنادار را در سنت خداباور یزندگ یک یهالفهؤعوض اک ر م ۀینظر بنابراین

  چندان مغرور نشخد هایها مبارزه کرد و در مقابل خوشدر صورت توان دربرابر الم یها را تحمل کرد، حتمو ال هایسخت

 ماست.  یبندگ یارسنجش ع یبرا یاله یهابوده و آزمون یموقت یرات،شرور و خ ینها،ا ۀهم یراز

 عوض ۀبندی جدید نظریهای صورتلفهؤم.2-8

طخر  شخده دربخا   یخدمهم دد یهاعوض در آراء متکلمان مسلمان و با نظر به پرسش ۀینظر یسنت یرهایبه تقر نظر با

عخوض کخه در  ۀیخنظر هخاییختمودب شده و با توده بخه قابل یش خداباورنگر یرا برا یمهم یهاشر که بحران ۀمسئل
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اعتقخاد  ینخه،زم یننظر گرفت. در ا آن در یج، اصول و نتایآن را با نظر به مبان یبندتصور توانیشد، م یینسطور فو  تب

 یخنمهخم ا یدو مبنا عنوانهب یباورآخرت ۀآموز یزو ن یممحض، عادل و حک یرخواهعالم مطل ، قادر مطل ، خ یبه خدا

شرور، مقصود بالعرض بودن شخرور، گسخترش  ینشآفر یبرا یچون تعل  قصد ذات ی. مواردشودیدرنظر گرفته م یهنظر

 یبخرا یخادن یتبخر محخدود تأکیخد ی،اخخرو یو طر  ررورت زنخدگ یااعمال او به فراتر از دن یجو نتا یبشر یاتح ۀدامن

و  ینقخوان یخانبه اعمال بندگان در آخرت، لخزوم در یدگیرس ۀنحو یاتدزئ یلو بد، تفص یکاعمال ن ۀیجتحق  کامل نت

و  یامختتوسخط خخدا در ق گناهانیادر ب ی، اعطایو سرمد یتفاوت منظر بشر یتدر دهان، اهم یثابت اله یهاسنت

 یختقطع به یمانچون ا یموارد ینعوض هستند. همچن ۀینظر یددد یبندها و اصول صورتلفهؤاز م یگرموارد د یبرخ

 ی،به عخدالت، رحمخت و لطخف الهخ یدکسب ام ،دیگرانآخرت، امتنا  الم به  یا یادر دن یانآدم ۀبه اعمال هم یدگیرس

 .هستندآن  یجاز نتا یزن یاز زندگ معنایییو فهم و هضم شرور، رخت بستن ب ملقدرت تح یشافزا

 عوض ارائه داد:ۀ یاز نظررا  یرز یبندصورت توانیم یشنهادیطور پهبه موارد فو ، ب بانظر

 ینشحاکم است. از آنجا که آفخر ،انسان یدهان و زندگ تی  محض بر کل یرخواهقادر مطل ، عالم مطل  و خ خدایی

 یحاصل از تعل  شرور بخه زنخدگ ۀیجنت  یستاو ن یقصد ذات یهاست، ولآزمون انسان یخدا برا یشرور مورد دعِل ذات

 .  گرددیم یدر هر دو دهان متجل یاو  در آخرت یادهان  یندر ا یا یانآدم

 است: یربه شر  ز یرتقر ینو مقدمات مهم ا محورهای

اعتقخاد  ییما بخه خخدا یعنیاست.  یرخواهیعلم، عدالت، حکمت، قدرت و خ ینامتناه یصفات کمال یدارا خدا

 د.در او ودود ندار ینقص و کاست گونهیچاست و امکان ه یصفات نامتناه ۀکه وادد هم یمدار

مورد دعل  یقا  خلقت شرور دق یعنیهاست. و آزمون انسان ینشآفر ۀشرور هم مطاب  ساختار دهان و الزم شآفرین

 یخان،آدم یشچخون آزمخا یگری،منظور د یبلکه شرور برا ،یستاو ن ییو نها یخدا قرار گرفته است، اما مقصود ذات یذات

 اند.شده یجادا

مخانع  یویدن یاتمختلف ح هاییترا ندارد. در واقع محدود یعیو طب یقشرور اخال ۀهم یجتحق  نتا یتارف ،دنیا

در دهخان آخخرت محقخ   یویشرور دن  یجنتا ۀبخش عمد یجهدر نت ،است یدهانینا هاییو بد هایخوب یبخشیجهنت



 

 
 

 

 019 

 عوض یۀنظر یبندصورت هاییتشر و قابل ۀمسئل

 است. یعدالت اله ۀگردد که الزمیم

مختلخف انسخان  یهخاو نقخص هایتمحدود ر،یگد بیاناست. به ناتوان ابعاد شرور ۀ انسان از درک هم یبشر منظر

 یو الهخ یابعاد آن منظر سرمد ۀفهم هم یبرا روینااست. از یدهشر گرد ۀیچیدابعاد متنو  و پ یمودب عدم شناخت کاف

 الزم است. نیز

 ۀهمخ ی دق یانسان است و هم مودب تجل یطلبیبه حس داودانگ یمنطق یپاسخ نی  دهان آخرت هم مب آفرینش

درخخور  یپاسخ یدمنظور تمهعوض به ۀینظر ۀدر نقش بردست مسئله ینا تی  هاست. اهممال خو  و بد انساناع یجنتا

 انسان است. یطلبیو داودانگ یراییکردن حس نام یرا س یبرا

هاسخت. درواقخع تصخور یو سخخت یخاو صخبر در برابخر بال یبه عدالت الهخ یقینمودب  یاخرو یبه حسابرس ایمان

و عخدم الخم  یالهخ یبه عخدالت و حسابرسخ یقلب ۀیننأو بد، مودب طم اعمال خو  ۀهم یینها یجنتااز  بخشیناناطم

 .هاستسختیما در تحمل شرور و صبر در  یت قلبکه مودب قو   شودیها مخدا به انسان

فخراهم  یعخیبو ط یفهم و هضم شرور اخالق یالزم را برا یخداباوران، پاس  منطق یعوض، حداقل برا ۀینظر ،ینکها نتیجه

 ماست. یویو شرور دن هایسخت ۀهم یقیحق یجمهربان و عادل و دهان آخرت، رامن نتا یودود خدا یراز  سازدیم
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 گیرینتیجه

نشده است.  یشر توده الزم و کاف ۀمسئلچالش  ۀو ابعاد گسترد یتبه اهم یزمسلمانان هنوز ن یو کالم یسنت فلسف در

باتودخه بخه  ینخهزم ین. در اشد تریدد نیزمسلمانان  یبرا یجتدربه یظرات متفکران غربن ۀبا تردم هعمد طوربه امر ینا

 ۀمسخئلشر،  یمنطق ۀمسئلشر،  ایینهقر ۀمسئلمانند   شودیم  مطر یشر که توسط متفکران غرب ۀمسئلَاشکال مختلف 

 یی،هخاچخالش ینموادهه با چنخدر  یاسالم یو کالم یآن، الزم است که در سنت فلسف یرگزاف و نظا شر، شر   یودود

 یازهخایو متناسب با ن مروزینهفته در آنها با زبان ا هاییتتا ارف گردد یمسلمانان بازخوان یو کالم یفلسف یغن یراثم

 یرهخایاز تقر کخه را دارد یتقابل ینعوض متکلمان مسلمان ا ۀینظر ینه،زم یند. در اشو یبندو صورت یشیبازاند یکنون

و  یبخازخوان ،شخر یهخاکارآمخد بخه پرسخش تخا حخدودی یهخااز پاسخ  یکخیعنخوان همستقل و بخ ایهیآن به نظر یسنت

و  یخخداباور یعنخی یخه،نظر یخنا یمبخان دیخبا ،یخددد یبنخدو صخورت ین بخازخوانیخ. در امجخدد گخردد یبندصورت

 یفرهخا،هخا و کتنو  پاداش یا،دن یتمهم آن، مانند محدود یهالفهؤگردد. سپس م یربه دقت و به ورو  تقر یباورآخرت

انسخان  یداودانگ یازن بهپاس   ی،و بشر یبودن خلقت شرور، تفاوت منظر سرمد یعرر یا یخلقت انسان، ذات ۀفلسف

مخدون از درون  اییخهنظر ۀارائخ توانخدیحاصل م ۀیج. نتیابندب یو منظم یددد یینتب یکنون یاتآنها باتوده به ادب یرو نظا

 باشد. یدهان کنون ۀزدبحران یطشر در شرا ۀمسئلابعاد  یبه برخ ییگو پاس یبرا یماسال یو فلسف یسنت کالم

 یخدهدر قخرون گذشخته طخر  گرد یفرع ایمسئلهو به عنوان  یاسالم یعوض درون سنت کالم ۀیاگرچه نظربنابراین 

نخو   یژهوهشر، بمسئلۀ  یهادنبه یکارآمد به برخ یبه عنوان پاسخ تواندیآن م یددد یبندو صورت یاما بازساز ،است

آن اسخت کخه  ۀیسخندنو هشخیپژو یشنهاداساس، پ ینا . بریرداستفاده قرار گمورد یو اخالق یعیآن در اشکال طب ایینهقر

 ،صخورت ین. در ادنیاب نوینی یبندو روشمند صورت یدتا آن به شکل دد دشون یبازخوانعوض  ۀینظر یسنت یرهایتقر

پاسخ   یبرا ینداشته و همچن یتودهقابل ییکارآ یمیابراه یاناد یدرون سنت خداباور نخست ۀدر درد یریتقر ینچن

عخوض، تنهخا در  ۀیخنهفتخه نظر هخاییختارف یگخر،د بیان. به شودمیاستفاده  نیز یخداباور شبه اشکاالت وارد بر نگر

پخرورش رو   ۀیخرد نظردر مخو یکآنچه دان ه یهاست  شب یشناختن ،آن و نوینروشمند  یبندو صورت یرصورت تقر

 انجام داد.  یرنائوسیا
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