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مسألۀ شــــر و معنای زندگـــــی* قدرت اهلل قربانی1

چکیــده

کلیتحیاتمادیومعنویاوراحتتتأثیر که یندغدغههایفکریوعمیلانساناست مسألۀشرازمهمتر

کهازعلت قراردادهومیتوانددرمعنایایبمعناییآننقیشبنیادینداشتهباشد.جنبۀمابعدالطبیعیشرور

وجودییاعدمیبودنآنهاسؤالمیکندونیزدونوعطبیعیواخالیقشرورکهکارکردآنهارادرجهانطبیعت

ودرارتباطبازندگیانسانعاقلوخمتارنشانمیدهند،بهامهیتوپیچیدگیمسألۀشرورمیافزایند.دراین

یژگیهاییچون:عدمییاوجودیبودنشرور، کیدبرو زمینهپاسخهاییمتعددارائهشدهاندکهتالشدارندباتأ

ضرورتشروربرایحتققخیراتبیشتر،مالزمتشروربااختیارانسانوذایتبودنآنهانسبتبهجهانطبیعت

ونسیببودنشرور،فلسفۀشرورراتبینیمنایند.دراینحتقیقتالشمیشودبانظربهسهمؤلفۀمهممعنای

کارکردزندگیونیزجایگاهونقشانساندرآنوبااستفادهازآموزههایاسالمی زندگی؛یعین:هدف،ارزشو

گردرحلمسألۀشرور،جامعنگریمابعدالطبیعیواستفادهازآموزههایاهلی،موردنظرقرار نشاندادهشودکها

معقولازآنهادستیافتکهنهتهنانایفمعنایزندگیانساننیست،بلکهبرایآن،
ً
گیرد،میتوانبهفهمنسبتا

معناییباحمتوایبنیادینفراهممیسازد؛یعینهدفاهلیزندگیوارزشوکارکردهایآنونقششایستۀانسان
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مقدمه

گذشت با گذشتهبودهو گرفتاریهایعمیلانساندرطولقرون یندغدغههایذهینو ازمهمتر مسألۀشر

زمانابعادیتازهرابهرویآدمیگشودهاستکهباعثارائۀتفاسیریخایصازخدا،صفاتوافعالاو،کلیت

گوناگون گردیدهاست.درواقع،پیچیدگیمسألۀشروابعاد وغایتزندگیدنیویوامکانحیاتاخرویبشر

مابعدالطبیعی،اخالیقوطبیعیآنونیزدرگیریکلیتزندگیانسانباآن،سببشدهاستکهتعینیمعناوماهیت

گردد.بهعبارتدیگر، مقوالتمادیومعنویزندگیانساندرپرتوچگونگینگرشبهشردارایامهییتخاص

بدونتعینیجایگاهشروحنوۀپاسخدهیمعقولبهپرسشهایپیشرودربارۀآن،امکانتعینیزندگیخداباورانه

ودارایمعنایتوحیدیدچارمشکلاستوممکناستبهاحلادمنجرگردد.ازسویدیگرمواجهۀعمیلانسانها

یژهخداوند،دراجیاداینشرور،مهوارهاین یخونقشخاصخداوانسان،بهو گوناگوندرطولتار باشرور

کهپذیرشواقعیتشرور کرده یت گرایشاحلادی،اجیادوتقو یژهافراددارای ذهنیترابرایبرخیانسانها،بهو

کهوجودشروردر باپذیرشوجودخدایقادرمطلق،عاملمطلقوخیرخواهدرتضادوتعارضاستوازآنجا

زندگیبشریواقعییتانکارناپذیراست،نتیجهایکهحاصلمیشوددرشکلحداکثریآن،نیفوجودخداودر

شکلحداقیلآن،نیفصفاتمطلقخداوپذیرشخداییناقصوناتوانمیباشد.بنابراینپذیرشواقعیتشرور

یت وصعوبتیافنترابطۀمنطیقآنهاباوجودخداوصفاتوافعالاودرارتباطباانسانوجهان،منتجبهتقو

گرچننینتیجهایبهدستآید،معنایزندگیانسان گرایشاحلادیوتفسیرملحدانۀکلنظامهسیتاستکها

یرااواسیروحتتسیطرۀکیلنظامشرورجهاناستومنیتواندحاکمیتخیررابرقرار بهکیلرختبرمیبندد،ز

یرشرانگارانۀجهان،نیفمعنایزندگیانساناستواینبهآنمعنااستزندگی یژگیهایمهمتصو سازد.پسازو


ً
دنیویانساندارایهدفمتعایلمشخص،ارزشهایاخالیقوکارکردمعنویمطلویبنیست.بنابرایناحتماال

یسنتووفاداریبهبرخیارزشهاوآرمانهارانداردوچهبسامردنورهاشدنازمصیبتهای اینزندگیارزشز

یرادرغیابخدایقادرمتعالوخیرخواهودرپرتوسیطرۀامورشرآمیز،هرگونه مهلکآن،کاریعاقالنهباشد،ز

امکانخالقیتونقشمعنادارانهازانسانسلبشدهولذاهیچمعنایمتعایلدرزندگیاویافتمنیشودتا

یراازیبمعناییورنجمطلقرهاییمییابد، دلبستۀآنباشد.دراینوضعیتمرگ،تهناتقدیرتارخییانساناست،ز

گرهیچچشماندازیبرایجهانپسازمرگنداشتهباشد. حیتا

اینمطالبنشانگرپیوندذایتمسألۀشربامعنایزندگیانساناست؛یعینحنوۀنگرشبهشروحنوۀتفسیررابطۀ
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آنباخدا،انسانوجهانوحنوۀتعینینقشخداوانساندراجیادشرورونتیجهایکهازپذیرشیاردشردرجهان

حاصلمیشود،میتواندنقیشبسیارمهمدرتعینیمعنایزندگیانسانداشتهباشد.ایننقشتاآنجاامهیت

این گفتبدونپاسخمعقولبهپرسششر،امکانارائۀمعنایمنطیقاززندگیوجودندارد.بر کهمیتوان دارد

کلیتجهانهسیتوزندگیانسان،توجهبهوجه اساس،دراینمقالهتالشمیشودباپذیرشواقعیتشردر

اسایسمابعدالطبیعیودوگونۀمهمطبیعیواخالیقشروروترکیبنگرشهایارائهشدهدربارۀشر،بهپاسخی

منطیقومعقولدربارۀوجودوکارکردشرورورابطۀآنهاباخداوانساندستیافتتادرپرتوآنبتوانمعنایزندگی

یرموردنظراست:واقعیت یفمنود.براینیلبهاینمنظور،ارائۀپاسخمناسببهپرسشهایز رابازسازیوبازتعر

شرورچیست؟علتاجیادیشرورکدامهستند؟نقشانسانوخدادراجیادشرورچگونهاست؟کارکردشروردر

زندگیانسانچیست؟چهرابطهایمیانشروروتکاملمعنویانسانوجوددارد؟

یافنتپاسخسؤاالتفوقمارایاریمیدهندتااینفرضیهراقوتدهمیکهشرورازلوازمضروریومقّوممعنای

یراتهنادرپرتوشروراستکهقابلیتهایمعنوی،معرفیت،عقالینواخالیقانسانمورد زندگیانسانهستند؛ز

آزمونقرارگرفتهوامکانتکاملحقییقاوفراهممیگرددکهاینامربرایمعنادارایزندگیاوضروریاست.برای

یژگیهایوجهمابعدالطبیعیشر،بهدوگونۀطبیعیواخالیقپرداخته،سپس حتققاینمنظور،ابتداضمنبرریسو

یکردهایمهمدرتبینیمسألۀشررابرریسمیکنمیوبرخیازدیدگاههایمطرحدرمعنایزندگیرانیز برخیرو

یقتعینیکنمیکهحنوۀنگرشبهشرور مالحظهخواهمیکردتاامکاناجیادپیوندمیانآنهافراهمشودتاازاینطر

چهتأثیریدرمعنایزندگیانساندارندوچگونهمیتوانباتصحیحجهانبیینانساندربارۀشربهنگریشدرست

دربارۀمعنایزندگیدستیافت.

1- تقسیمات مهم در مسألۀ شر
یخطوالیناندیشۀبشریشاهدتالشهایگوناگونمتفکرانبرایتبینیماهیتشروپاسخدهیبهمشکالت تار

نایشازآناست.دراینزمینهدرسنتفلسیفغربوشرق،اسالمی،مسیحیوهیودی،ادیاناهلیوغیراهلی

یادوجوددارد.دراینمیان،تقسمیدوگانهایازشرورمیتوانددرحنوۀفهمآنهامناسبترباشد.دراین منونههاییز

تقسمی،ابتداجنبۀمابعدالطبیعیآنموردبرریسقرارمیگیرد،سپسشروربهدونوعاخالیقوطبیعیتقسمیمیگردد

گانهدرنظرگرفتهمیشود. یژگیوکارکردهاییجدا یکو وبرایهر

وجهمابعدالطبیعیشرازآنجهتدارایامهیتاستکهپرسشمابهطورمستقمیوبهطورکیلناظربهعلتو
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گرخداوند،علتحقییقخلقتکلهسیتاست،آیاعلت چراییاجیادشردرجهاناست؛یعینپرسیدهمیشودکها

حقییقخلقتشرنیزهست؟وآیاشر،خملوقخدااستیاوجودیمتفاوتازاودارد؟خالصهاینکهپرسشهای

یکردهایگوناگون، فلسیفکیلدربارۀهسیتوماهیتشر،ُبعدمابعدالطلبیعیآنراآشکارمیسازدوباتوجهبهرو

پاسخهاییمتعددراپیشرویماقرارمیدهد.)گیسلر،491،1384؛ Pereboom, 2003, 149-150(.درواقعجنبۀ

که مابعدالطبیعیشر،مقدمبرتوجهبرانواعطبیعیواخالیقآن،ازچیسیتوعلیتوجودیآنپرسشمیکند

پاسخآنبرحنوۀنگرشمابهدونوعمذکوراثرمیگذارد.

کهنتاجیینامطلوبدارند،یعینازماهیتوعلتو جنبۀاخالیقشرباانسانواعمالاختیاریاوسروکاردارد

چگونگیشروریپرسشمیکندکهازانسانآزادانهصادرمیشودومیخواهدرابطۀآنهاراباخداآشکارسازد.

سلیبمیتوانچننیصورتبندیازمسألهداشت:1.خدابهخاطراجیادهرچیزی
ً
یبا یکردتقر دراینزمینه،بارو

کهسببوقوعشر کهشاملآزادیانساننیزمیشود،مسئولاست؛2.آزادیانساینآنچیزیاست درجهان

اخالیقدراینجهانمیگردد؛3.بنابراین،خدابهخاطرآنچهسببوقوعشراخالیقدرجهانمیشود،مسئول

است.)Bayle, 1952, 157-183(امهیتشراخالیق،طرحنقشانساندرمنشاءبودنشروروفساددرجهان

استواینپرسشرامطرحمیکندکهمسئولیتارتکابشرورتوسطانسان،باتوجهبهاختیاروآزادیاو،متوجه

اواستیاباتوجهبهاینکهاوخملوقخداونداست،متوجهخدامیباشد؟دیگراینکهچهنیازیاستکهانساین

کیدبرگرایشاحلادی خمتارتوسطخداخلقشودکهمرتکبشرورفراوانگردد؟برایناساس،برخیفیلسوفانباتأ

وباارائۀتبییینجدیدازجنبۀاخالیقشرآنرادلییلبرنیفخدامیدانند.دراینزمینه،مکیوآنتوینفلوچننی

یقصوابباشند،بهطورمنطیق خمتارش،مهیشهبرطر
ً
استداللکردهاند:وجودداشنتجهاینکهخملوقاِتحقیقتا

کند.بنابراینخداوند ممکینراحمقق
ً
ممکناست.خداوندبهعنوانقادرمطلق،میتواندهروضعیتامورمنطقا

چننینیست.سپس
ً
یقصوابباشند،کهظاهرا میتوانستجهاینخلقکندکهخملوقاتخمتارشمهیشهبرطر

ینند؟)Mackie, 1955, 209(در یندکهمهوارهخمتارانهخیررابرگز مکیمیپرسدکهچراخدانتواندآدمیانراچنانبیافر

واقعدرمسألۀاخالیقشربنیباوربهخدایقادرمطلقوخیرخواهکلباپذیرشصدورشروریکهنایشازاختیار

انسانهایخملوقاست،تناقیضآشکاربهوجودمیآیدبهاینمعناکهچراخداوندباقدرتمطلقوخیرخواهی

گرنتوانپاسخمنطیقبهاینپرسشداد،منجربهنقصدر نامتناهیاشاجازۀبروزچننیشروریرادادهاست؟وا

صفاتمطلقاهلی،چونقدرت،علم،عدالتوخیرخواهیودرهنایتحیتردوجودخدامیگردد.
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دراینصورتزندگیانسانچگونهمیتواندمعناییحقییقداشتهباشد؛مگراینکههمچوننیچهیاسارتر،خودتالیش

یبفرجامرابرایخلقوجعلمعنابهکارگیردکههیچگاهبهمعنایحقییقدستمنییابد.)مصلح،197،1384و89(

وجهطبیعیمسألۀشرنیزدارایامهییتبسیارمیباشد.اینامرزماینطرحمیشودکهشرورجهانطبیعیکهانسان

نایشازارادۀاهلیاست،موردمالحظهقرارمیگیرد.دراینجانظربهبالیای
ً
دراجیادآنهانقیشنداردبلکهظاهرا

گیرداروتولدانسانهایمعلول،قحطیوخشکسایلومواردنظیر طبیعیچونسیل،زلزله،طوفان،بیماریهایوا

دستانسانازدخالتدرآنهاکوتاهاست،اینپرسشاسایسمطرحمیشودکهچراخداوندشرور
ً
آنهاکهظاهرا

ورنجهایغیرضروریرابرانسانحتمیلمیکند؟آیاوجودچننیشرورغیرضروریمنیتوانددلیلخیرخواهنبودنیا

حمدودّیتقدرتونقضعدالتاهلیباشد؟امهیتوجهطبیعیشروردرایناستکهمواجهۀعیینانسانهابا

اینقسم،بسیاربیشتروهولناکتراستودربرخیمواقعکلیتزندگیخبیشازانسانهاراحتتتأثیرقرارمیدهد.

کنانآننقشمیبندد برایمثالوقیتکهزلزلهمتامیابیشترکشوریاشهریراهتدیدمیکند،اینپرسشدرذهنسا

گرفتهاند؟واینکهوظیفۀآنهامقابلهدربرابر کهبهچهدلیلمردماینسرزمنیموردچننیعقوبتوبالییقرار

یرازلزلهپدیدهایاهلیاستکهبهخواستخدارویمیدهدودرنتیجه زلزلهیاعدممقاومتدربرابرآناست؟ز

مقاومتدربرابرآن،بهمعنایمقاومتدربرابرارادۀاهلیاست.اینپرسش،شبیهسؤایلاستکهآلبرکاموآنرادر

کتابخود،درداستانطاعوینکهموشهابهشهرارانآوردند،طرحمیکند:1.یابایددستدردستپزشکداد

وباطاعونجنگیدیاباکشیشمهراهشدوباطاعونجننگید؛2.ویلباطاعونجننگیدنانساندوستانهنیست؛

3.وجنگیدنباطاعون،یعینجنگیدنباخداییکهاینبالرافرستادهاست.4.بنابراین،اگرانساندوسیتحقاست،

 )McCloskey, 1978, 295-301( خداباوریباطلاستوچونانساندوسیتحقاست،پسخداباوریباطلاست

گروجودرنجموجهباشد،کوششبرایرفعآن درواقعنگرشاحلادیدرایندیدگاهبهایننتیجهمنجرمیشودکها

خالفارادۀاهلیاستوچونتالشطبیعیانسانبرایزدودنرنجاست،پسخداباوریباطلاستومیتوان

نتیجهگرفتکهشرورطبیعیبرعدموجودخداوندداللتدارند.

بهنظرمیرسددربرریسوجهمابعدالطبیعیودونوِعاخالیقوطبیعیشرور،ُبعدفلسیفومابعدالطبیعیشرورباعث

گرددوسپسدرمقامتطبیقبامصادیقآنها میشودبهطورکیلپرسشهایاولیهوبنیادییندربارۀآنهاطرح

استکهذهنانسانهابهدونوعطبیعیواخالیقمعطوفمیگردد.درواقعمالحظۀکیلمسألۀشر،مهانبرریس

آنازمنظرمابعدالطبیعیاست؛امابرریسملموستروعیینترآن،مارابهابعاداخالیقوطبیعیاینمسألهرهنمون
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میشود.گوییارتباطبیشترنوعاخالیقوطبیعیشر،کهدرحقیقتاقسامشرمابعدالطبیعیهستند،مارابهطور

یراپذیرشواقعیتمطلقشروردرمقابل جدیدرتعینیمعنایزندگیباچالشهاییاسایسمواجهمیسازد،ز

یتومعنایزندگیدنیویماراهتدید یجهو قدرتمطلقخدا،منجربهانکاروجودخدامیشودکهاینامربهتدر

کهتهنا کردهوارزشهایآنرازدودهوماراباجهاینمملوازشرورهولناکومصائبدهشتناکمواجهمیسازد

راهفرارازآنها،آرزویمرگمیباشد،بدوناینکهحیتغاییترابرایچننیمردیندرنظربگیرمی.اینجااستکه

یرابرخیازاین امهیتتارخییتالشفیلسوفان،متکلمانوادیانبرایپاسخدهیبهمسألۀشرآشکارمیگردد،ز

پاسخها،حیتبادرجاتگوناگونموفقیت،نهتهنامارادرفهمفلسفۀشروریاریمیدهندبلکهدرمواردیکهقادر

بهفهمفلسفۀآنهانیستمی،مبتینبرعلم،قدرتورمحتاهلیتسیلخبشخاطرماهستندوماراقادرمیسازندتا

ینمیوازآنهادرجهتتکامل برایزندگیدنیویخودافقهایینوترسمیکنمی،راهکارهاییبرایمقابلهباشروربرگز

معنویخودماناستفادهمنایمی.

2- مسألۀ معنای زندگی و ارتباط آن با مسألۀ شر
ینمسائلوموضوعاتودغدغههایفلسیف،دیینوروانشناخیتانسانمعاصراستکه معنایزندگیازمهمتر

ینپرسش درحوزههاییچونفلسفۀدین،فلسفۀاخالقوروانشنایسموردتوجهبیشتریقرارمیگیرد.مهمتر

پیشرویمعنایزندگی،تعینیمنظورازآنوبهطورکیلماهیتآناست،پرسشهاییچون:آیازندگیانسان

دارایهدفوغاییتمشخصاست؟خداونددرمعنادهیبهزندگیانسانچهنقیشدارد؟انساندرنظامجهاین

چهجایگاهومنزلیتدارد؟آیادرزندگیانسانبایدارزشهایاخالیقوجودداشتهباشندونقشآنهادرمعنادهی

بهزندگیچیست؟آیاانسانخودبایدبهزندگیاشمعنادهدیااینکهمعنایزندگیازقبلوجودداردوانسان

بایسیتآنراکشفکند،نهاینکهجعلمناید؟آیامهنیدنیایمادی،غایتزندگیانسانومعناخبشآناست

کهبهزندگیمامعنامیخبشد؟شروروبالهاچهنقیشدرمعنادهییا یااینکهتهنااعتقادبهدنیاییدیگراست

یبمعناییزندگیماایفامیکنند؟چرامابایدشرورراحتملکنمی؟آیااعتقادبهشرور،اعمازمابعدالطبیعی،اخالیق

وطبیعی،منجربهرختبربسنتمعنااززندگیمامیشود؟یااینکهمیتوانباپذیرشآنهامعنایزندگیراحفظ

کرد؟)متز،26،1390-15؛بیات،1390،فصلاول؛ Singer, 2010, 28-37(اینهاتهناتعدادیاز یابازسازی

پرسشهایبنیادییناستکهبرایپاسخدادنبهآنها،درمسألۀمعنایزندگی،تالشهاییفراوانصورتگرفتهو

میگیرد.برایمثالزماینکهازامهیتوجودخداوصفاتاهلیاودرارتباطباانسانوجهانپرسیدهمیشود،این
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امرناظربهپذیرشیاردخداییقادر،عامل،عادلوخیرخواهمطلقاست؛درصورتوجودداشنت،چننیخدایی

داراینقیشخاصدرجهانخواهدبود،ازمجلهاینکهشرورراحتتکنترلخوددرمیآورد،اماعدمپذیرشوجود

یتوجهاحلادی-مابعدالطبیعیشرورشدهوهرگونهمعنارااززندگیمیزداید.همچننی چننیخداییباعثتقو

پذیرشعقل،ارادهواختیارآزادونقشفعالوبرجستۀانساندرجهان،باعثمیشودبرخیشروررادرپرتو

گرنگرشمابهانسانبهمثابهموجودیمادی،یباختیار،جمبوربه صفاتخاصبشریاوفهموتبینیمنایمی،اماا

اجبارشرایطگوناگونوشبیهاینهاباشد،نتیجۀآناسارتوفالکتانسانتوسطشرورگوناگونونابودیحیات

دنیویواخرویاواست؛کهدرچننیاوضاعی،یبمعنایی،اصِلحاکمبرزندگیاواست.عالوهبراین،حنوۀنگرش

مابهخداونقشاودرجهانونوعانساناستکهارزشهاوقواعداخالیقرابرایمامعناداریایبمعناوضروری

کهدرارتباطمستقمیبامعناداریزندگیقراردارد.)علیزماین،89،1386-59؛هیک، یاغیرضروریمیسازد

کهعبارتنداز:1.معنای 98،1376-87(بنابرایندراینپرسشها،معنایزندگیازسهجهتوردنظراست

زندگیبهمعینهدف،کارکرد،مطلوبوغایتزندگی؛2.بهمعنایارزش،امهیتواعتبارزندگی؛3.بهمعنای

پرسشازنقش،جایگاه،ارزش،غایت،وضرورتوجودانساندرجهان.نکتۀمهمایناستکههرسهجهت

گرهخوردهاست؛ معناداریزندگی،یعینهدفداشنت،ارزمشندیآنونقشخاصانساندرآنبامسألۀشرور

یعیننوعنگاهوتفسیرشرور،هممیتواندسلبکنندۀهدفزندگیونایفهرگونهارزشدرآنبودهونقشانساندر

هسیترایبمعناسازدوهمدرمقابلمیتواندبرایزندگی،هدفوبرایفرایندحیات،ارزشهایالزمتعینیکرده

یراحنوۀباوربهشرورونوعتعاملباآنها،همباحنوۀباوربه کیدداشتهباشد،ز وبرامهیتنقشبرجستۀانسانتأ

خداوافعالاهلیارتباطداردوهمچشماندازکنوینوآیندۀزندگیانسانراتعینیمیکندوهمارزشهایزندگیاو

ینمسائلعیینونظریزندگیبشریهستندکهحنوۀفهم، یفکردهیاازبنیمیبرد.بنابراینشرورازمهمتر راتعر

تفسیروتعاملباآنهادرمعنادهییایبمعناساخنتزندگیانساننقیشبهسزادارند.البتهبایسیتدراینزمینهبر

یراکلیتنگرشاوبهمقوالت معرفتشنایسوهسیتشنایس،یعینجهاننگری،انساننیزتوجهیخاصداشتز

بنیادیزندگیاستکهجایگاهشروروحنوۀکارکردوتأثیراتآنهاومعناینایشازآنراشکلمیدهد.

بنابراینحنوۀفهموسلوکباشرور،تأثیریچشمگیردرتعینیحنوۀمعنایایبمعناییزندگیدارند؛کهاینامهیت

فوقالعادۀشروررادرپرسشازمعنایزندگینشانمیدهد،تاآنجاکهانسانهاییبسیارهستندکهعلتاصیل

یبمعناشدنزندگیآنهابهسوءفهمشانازشرورومصائبزندگیارتباطمستقمیدارد؛یعیندرمقامنظروعمل
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نتوانستهاندمیانشرورگوناگونومعناخبیشبهزندگیخودمجعکنند،لذادچاریأس،ناامیدیوپوچگراییگردیده

وبرخینیزدراینمیان،خودکیشراتهناراهجناتازاینرنجهایحتملناپذیردیدهاند.درواقعاینانکساینهستند

کهحتملرنجهاودردهایانسانرانامعقولدانستهوانسانراموجودیتلیقمیکنندکهازرویاجباردراینورطۀ

کهچونقادربهحتملچننیوضعمصیبتباری تقدیریجزحتملرنجندارد
ً
رنجآلودپرتابشدهاستوظاهرا

یشاستتاازاینرنجهایتوجیهناپذیروغیرمعقول نیست،سراجناِمحمتوماوخودکیشونابودیبهدستخو

یکردبهطورعمدهتوسطفیلسوفانوجودیپوچگرااختاذمیگرددکهازدیدآنانزندگیبااین جناتیابد.اینرو

یادی مههرنج،یبمعناوبهیودهاست.رنجکشیدنبارهسیتبهوسیلۀانسانراتالیشنامعقول،بدونتوجیهوز

گرفتاردردهاورنجهایاینمرحلۀهسیتاست.دردهاو که میمشارندوازاینروانسانراموجودیمیدانند

رنجهاییکهمنیداندچرابایدآنهاراحتملکندوهیچراهینیزبرایفرارازایندردهاورنجهاوجودنداردوهیچ

)Singer, 2010, 48-65 چیزیهممنیتواندحتملآنهارابرانسانمهوارسازد.)علیزماین،49،1383-26؛

3- شیوه های تعیین معنای زندگی در پرتو مسألۀ شر
بهنظرمیرسدفهمنظریورفتارعمیلوبهتعبیردقیقترسوءفهمشروراستکهنهتهنامنجربهیبمعناییزندگی

انسانمیشودبلکهدرهنایتاورابهمرزنابودیخودوخودکیشداوطلبانهسوقمیدهد،کهابعادیازآنبیان

شد.دراینجابهمنظورارائۀراهکارهایاجتنابازسوءفهموسوءتفسیرشرورابتدابهنتایجاینسوءفهموتفسیر

گوناگونمیشود،اشارهمیگردد،سپسراهکارهایاجتناباز کهمنجربهیبمعناییزندگیدرشیوههاوابعاد بد

چننیخطاییوچگونگیتعینیمعنایزندگیبرریسمیشود.

امهیتخاصجنبۀمابعدالطبیعیشرودوگونۀمهماخالیقوطبیعیآن،درصورتسوءفهموتفسیر،بهتناسب

کارکردآنهابریبمعناییزندگیازطرقوراههایخمتلیفتأثیراتتامیاناقصدارند.دراین ماهیت،جایگاهو

یرابراساسچننیتلیقشراز زمینه،پذیرشوتلیقغلطازجنبۀمابعدالطبیعیشر،داراینتاجییهولناکتراست،ز

یدههایاصیلخداونداستودارایجنبۀوجودیاصیلدرجهانهسیتمیباشد؛یعینخداوندمنیتوانست آفر

جمبوربودهوارادهاینداشتهاست.)گیسلر،1384،
ً
یدهشدهاند،ظاهرا یندودرشروریکهآفر جهاینبدونشربیافر

یکردوجودشردرهنایتیادرتقابلباوجودخدا،یاخارجازارادهوقدرتمطلقاهلیدر 490-467(دراینرو

گرچننینتیجهای نظرگرفتهمیشودکهنتایجمستقمیآنرّدوجودخدایاحداقلانکارصفاتمطلقاهلیاست.ا

پذیرفتهشودباعثگسترشاندیشۀاحلادویبخدایییاحداقلپذیرشخداییمیشودکهناقصاستوقدرت
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که یتجهانندارد.درچننیجهاینانسانموجودیسرگرداناست ینشومدیر کاملوالزمرابرایآفر وارادۀ

چننی
ً
یتحیاتاوبرایتأمنیسعادتحقییقنیست؛کهقطعا خدایینداردویاخدایاوقادربهحفظومدیر

زندگی،یبمعنا،رنجآوروحتملناپذیراست.

پذیرشنادرستجنبۀاخالیقشربهاینمعنااستکهخدارواداشتهکهانسانبدوندلیلوتوجیهعقالینالزم

کههیچگونهزمینۀشریدر یدنانساین قدرتوآزادیالزمبرایارتکابهرگونهشریراداشتهباشدواینکهآفر

یدگار کهچونخداوندآفر اووجودنداشتهباشد،ازقدرتخداوندخارجاست،بنابرایننتیجهاینخواهدبود

انسانهایآزادوشروراست،مسئولیتشرورآنهانیزبرعهدۀخدامیباشد.ایندیدگاهنهتهنامطلقبودنصفات

یرمیکندکهزدودنشراوخارجازتوان بهمثابهموجودیشرورتصو
ً
اهلیراخمدوشمیسازد،بلکهانسانراذاتا

یخبشریکهپرازشرارتهایوحشتناکانساناست،جایامیدی یانبارتار خداونداست.درنتیجه،جتربۀز

برایزندگیسعادتمندانهبرجاینگذاشتهاستوامیدبهخدانیزبهواسطۀناتوایناوراهبهجایینبردهاست.

پسانساناسیردربندشروربشری،هرآنتوسطآنهاهتدیدمیگرددولذامنیتوانبهقواننیاخالیقنایشاز

یراهرآنامکانطغیانشرارتبشریوجود وجدان،یاقواننیقضاییونظامیومواردشبیهآنهادلخوشکرد،ز

کجفهمیجنبۀاخالیقشر،از کنوینانساننیزبرخیمواردآنرانشانمیدهد.درواقع کهجتربۀ داردهمچنان

ناتوانتصور
ً
یبا یرزندگیرایبمعنامیسازد:1-خدارامسئولشرورانسانمیداند؛2-خداییناقصوتقر زوایایز

میکند؛3-درزندگیانسانهیچگونهقواننیوارزشهایمعنوی،اخالیق،دیینوفطری،معینوضمانتندارد؛

یراروحیۀشرآمیزانسانآنراازبنی گرفت،ز 4-منیتوانبرایاینزندگیبشریشرارتبارهدیفمتعایلدرنظر

میبرد؛5-درهنایتبهاحلادوپوچگراییمنهتیمیگردد.

کهخارجازدخالتانساناستبه کهشرورجهانطبیعت تلیقنادرستازجنبۀطبیعیشربهاینمعنااست

خواستۀخدا،بهطورغیرضروریویبعلتبرانسانهاواردشدهاند؛یعینارادۀاهلیبررنجدادنومبتالساخنت

کاروجودداشتهباشد. انسانهاییبگناهبهانواعبالهایجانکاهاست،بدوناینکهتوجهییالزمبرایاین

یرمیکندکهازرجناندنانسانهالذتمیبردواینکهچننی ظاملراتصو
ً
چننیدیدگاهی،خداییغیرعادلوبعضا

رنجهایبدونتوجهیی،سرنوشتحمتومزندگیبشریاستوانسانچارهایجزحتملآنیاخودکیشندارد.در

یرمیشودکهزندگی ایندیدگاه،مفهومخدایعادلوخیرخواهنیفشدهوبهجایآنخداییجباروستمگرتصو

گرتقدیرمادردستانچننیخداییباشد،دیگرچهامیدیمیتوانبرایزندگی انساندردستاناواست.حالا
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واهدافمتعایلآنداشتوچرابایدبرایتعایلدنیویومعنویتالشکرد،درحایلکههرآنبهارادۀاهلیامکان

نابودیآنوجودداردوحیتبهنظرمیرسدتالشبرایمبارزهبابالیایطبیعینوعیخمالفتباارادۀاهلیاستکه

میتواندعقوبتاهلینیزبهمهراهداشتهباشد.دراینصورتدیگرزندگیچهارزیشداردوچههدفوکارکردهایی

میتواندداشتهباشد.

4- بررسی راه کارهای ممکن 
کلیت گوارودهشتناکیرابهبارمیآورندوچگونه کهتلیقنادرستازشرورچهنتایجنا مواردباالنشانمیدهند

از باهبرهگیری که ایناست بر اینجاتالش نابودیمیکشاند.در بهورطۀ را انسان واخروی حیاتدنیوی

یژهنگرشهایاهلی،درپاسخگوییبهمسألۀشر،تاحدامکاننشاندادهشودکهچگونه دیدگاههایخمتلف،بهو

کهنهتهنامعنایزندگیدنیویو میتوانبهپرسشهایبنیادیشرورپاسخهاییعقالینومعقولدادبهحنوی

اخرویازبنینرود،بلکهوجوهیجدیدومهمنیزبهدستآید.

4-1: نکتۀ اول؛ وجودی بودن شرور 
یژهازجنبۀمابعدالطبیعیآن، ینپاسخهایفلسیفبهمسألۀشر،بهو درصفحاتقبیلبیانشدکهیکیازمهمتر

یرامنونههاییازشرور تلیقشربهعنوانعدمونیسیتاست.اگرچهاینپاسخمیتوانددارایوجوهیمثبیتباشد،ز

یراواقعیتهایخارجینشانمیدهندکهشروری یژگیاست،امادرتبینیماهیتشرتوفییقندارد،ز دارایاینو

گوناگوندرزندگیانسانمیباشند؛مواردیچوندرد، کهوجودیهستندومنشاءاثرات متعددوجوددارند

بیماری،سیل،زلزلهومرگازمجلهواقعیتهایخارجیووجودی،نهعدمیهستندکهدارایجعلاستقالیلو

نهتبعیمیباشند.)گیسلر،523،1384؛مطهری،158،1372؛هیک،100،1376-96(بهعبارتدیگر،مطابق

یدههایمستقلاهلیودارایاثراتمستقلوجودیمیباشند؛ضمناینکهواقعیتهای فلسفۀخلقت،شرور،آفر

خارجینیزاینامرراتأییدمیکند؛یعینمواردفوقجزءساختاراصیلنظامخلقتهستندوبرایحتققفلسفۀ

شرتلیق
ً
کهظاهرا گوناگوننیزمیباشند.پسمواردمذکور، وجودیخلقتاهلیضروریبودهودارایتأثیرایت

کهداراینقیشاسایسدرنظامخلقتاهلیهستند،اینقابلیترادارندتاازمنظروجودی میشوند،ازآنجا

یژگیوجودیوجعلاستقالیلبودنشرورواینکه یستهشوند.درمتوناهلیچونقرآن،آیایتوجوددارندکهو نگر

یراشارهکرد: کیدقرارمیدهندازمجلهآنهامیتوانبهآیاتز خلقتشروردارایهدیفمشخصبودهاست؛موردتأ

«)ملک/2(؛
ً

ْحَسُنَعَمال
َ
ُکْمأ ّیُ

َ
َوُکْمأ

ُ
َیاَةِلَیْبل َ ْوَتَواحلْ َ َقالْ

َ
ِذیَخل

َّ
ْوِت«)آلعمران/185(؛»ال َ َنْفٍسَذآِئَقُةالْ

ُّ
»ُکل
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ُبوا
َ

َکّذ ا َّ اَلٍت«)اعراف/133(؛»َوَقْوَمُنوٍحلَّ َفّصَ َمآَیاٍتّمُ َفاِدَعَوالّدَ
َ

َوالّض
َ

ل ُقّمَ
ْ
َراَدَوال َ وَفاَنَواجلْ ُمالّطُ هْیِ

َ
َناَعل

ْ
ْرَسل

َ
»َفأ

ْمَطْرَنا
َ
یَن؛َوأ َخِر

ْ
ْرَنااآل َدّمَ َّ ِلیًما«)فرقان/37(؛»ثُ

َ
نَیَعَذاًباأ اِلِ

َ
ْعَتْدَناِللّظ

َ
اِسآَیًةَوأ َناُهْمِللّنَ

ْ
ْغَرْقَناُهْمَوَجَعل

َ
أ

َ
ُسل الّرُ

یَن«)شعراء/173-172(.اینآیاتمواردیچونمرگ،طوفان،غرقشدنظاملنیو نَذِر ُ َطًراَفَساءَمَطُرالْ مّمَ هْیِ
َ
َعل

ینمیدانند. ینشمستقمیاهلیباهدفمشخصآزمایشیاعقوبتظاملنیوکافر سیلراازمنونههایجعلوآفر

بنابراین،درمقامارائۀراهحل،ضمنوجودیوجمعولمستقلدانسنتشرور،میتوانبهاینصورتبنیوجود

شروروخیراتتفاوتقائلشدکهوجودخیراتوجودیبالذاتواصیلومقصودبالذاتخالقاست،درحایلکه

کهتهنادرپرتووجوداتاصیلدارایمعنااست.بهعبارتدیگر، هدفخداازوجودشروربالعرضمیباشد

که کهنبایدخلطشود؛بهاینصورت وجودیبودنشر،مسألهایاستوهدفازخلقتآنهامسألهایدیگر

خلقتشرورتوسطخداوباوجودحقییقآنهاصورتگرفتهاست،اماهدفازخلقتآنهاچیزیدرجهتاجیاد

خیربیشتراست.پسشرورجمعولبالذاتحقتعایلهستندامامقصودبالذاتاونیستند.همچننیبایدتوجه

یراخیروحتققکمالهناییهدفخلقت داشتکهوجودیبودنشرورفوقبهمعناینیفخیرذایتخدانیست،ز

اهلیهستندکهبایستآزادانهتوسطانسانهاانتخابشوند،ضمناینکهالزمۀچننیآزادی،امکانارتکابخطا

درراستایحتققخیرذایتحقاستومواردیچونمرگ،
ً
واجنامصواباست.پسخلقتشرورفوق،دقیقا

زلزله،بیماری،سیلوطوفاناگرچهوجودیومستقلهستنداماموردقصدذایتخدامنیباشندبلکههسیتآنها

درپرتوحتققخیراتمعناداردودرواقعوجودآنهاوجودیبرایحتققخیربیشتراست.بهطوردقیقتر،واقعیت

میتانسانازدنیایمادیبهآخرتوحصولزندگیجاوداندرآنالزم گرچهبهظاهرشراست،امابرایعز مرگا

گراینجااینسؤال است.پسشرورنهتهناوجودیهستند،بلکهوجودآنهابرایحتققخیراتضروریاست.ا

یمیکهخلق یندوهیچگونهشریراخلقنکند؟پاسخمیگو طرحشودکهآیاخدامنیتوانستتهناخیراترابیافر

جهاینباخیراتبیشترمهراهباشراندک،هبترازخلقجهاینباخیراتکمتراستواینازخداییکهقادروحکمی

مطلقاست،انتظارمیرود.

کنارخدایادارایهسیت بنابراینوجودشرورمطابقبافلسفۀخلقتکلهسیتاست؛لذاآنهانهوجودایتدر

مستقلازاوبلکهخملوقایتازخداوندهستندکهداراینقیشمهمدرساختارهسیتمیباشند،امامقصودبالذات

هسیتوخلقتشرورمعنا
ً
یکرد،اوال نیستند،بلکهنقیشابزاریدرحتققکماالتوخیراتبیشتردارند.بااینرو

نسبتآنهاباخداآشکارمیگردد.درنتیجه
ً
کلهسیتآشکارمیگرددوثالثا ضرورتآنهابرای

ً
مییابدوثانیا
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پذیرششرور،نهمنجربهنیفوجودخدامیشودونهاتصافهرگونهنقصدرصفاتمطلقاهلیراممکنمیکند،

یراخلقتآنهامطابقحمکتمطلقاهلیوضرورینظامهسیتاست.اینامرتسکنیدهندهوتسیلخبشقلوب ز

مابرایفهمورفتارسنجیدهباشروراست.

4-2: نکتۀ دوم؛ طبیعی و نسبی بودن شرور
اینکهواسطهایوابزاریبودنشروردرهدفازخلقتنظامهسیت،آنهاراتاحدودیمطابقبامقتضایطبیعت

ونسیبمیسازد،بهاینمعنااستکهبرخیامورازیکجهتشرهستنداماممکناستازجهتدیگرشرنباشند؛

مثالآشکاراینامردرشرورطبیعی،بیشتردیدهمیشود.بنابراینشروریچونسیل،زلزله،آتشفشان،درندگی

گرگوزهرعقرب،برایخودآنهانهتهناشرنیستبلکهمقتضایطبیعتشانبودهوخیرمیباشد،امابرای

انسانهاکهازآنهاآسیبمیبینند،شربهنظرمیرسندومهنیامرنیزنسیببودنشروروهمچننیطبیعتخاص

کاپلستون، اشیاءوموجوداتهسیترانشانمیدهد.)ابنسینا،422،1380-418؛سهروردی،467:1،1372؛

447:1،1372؛گیسلر،593،1384؛یوسفیان،151،1389(شهیدمطهرینسیببودنشروررادرمقابلحقییق

بودنآنهادرنظرمیگیرد،یعینماهیتشروخیربودناموردرمقایسهباشرایط،کارکردهاوموقعیتهااستکه

گفت تعینیمیشودولذابیشترامورجهانطبیعتبااینمعیاردارایشرنسیبهستند.بهبیاندیگرمیتوان

دارایجنبۀشری لغیرۀخود امادروجود کهدروجودیفنفسۀخودخیرهستند دارند شروریوجودیوجود

یتآنهابهحکماینکهنسیبواضایفهستندازلوازمالینفکآنهااست.)مطهری،1372، میباشندوجنبۀشر

کلیتنظامخلقت کهآنهادر 131-129و141-140(ازسویدیگرنسیبواضایفبودنشرور،زماینمعنادارد

گیرند،دراینصورتشرطبیعیونسیباشیاءدرراستای مالحظهشوند،نهاینکهبهتهناییموردمالحظهقرار

گردراینجانیزپرسشپیشنیطرحشودکهچراخیراتبرخیموجوداتدرشرور خیرکیلوعامآنهاقرارمیگیرد.ا

موجوداتقراردادهشدهاست،میتوانگفتکهاینمسألهمطابقفلسفۀخلقتمهۀموجوداتهسیتمیباشد

یدهشدهاند،اگرچهممکناستطبیعتآنهادربرخیمواقعبرایدیگران یکبهمقتضایطبیعتخودآفر کههر

یانبارباشد.بهعنوانمثایلدیگر،طبیعتآتش،گرماوسوزانندگیاستکهممکنفردیرابسوزاندیاغذاییبا ز

یراینگردد، آنطبخگردد،یاآبکهمایۀحیاتاستهمرفععطشمیکندوهممیتوانددرشکلسیلباعثو

لذااینانسانهاهستندکهبایدبادرکصحیحازسازوکارورفتارموجوداتجهانطبیعت،حنوۀدرستحمافظت

شرورطبیعیراحتتارادۀمستقمی
ً
ازخودشانواستفادهازآنهارابیاموزند.امهیتایننکتهدرایناستکهاوال
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،طبیعیبودناین
ً
خداتلیقمنیکنمیکهمقاومتدربرابرآنهانوعیخمالفتدرمقابلارادۀخدادانستهشود.ثانیا

کنترلومهارآنهارامیدهدبلکهمیتوانندبا کلموجوداتهسیت،نهتهنابهانسانهاامکان شرورنسبتبه

یتآنهااستفادهایمؤثرنیزببرند.پسشرورطبیعینهتهنانتیجۀفعلخداییبدخواهنیستند،بلکهالزمۀ مدیر

یانطبیعیخلقتهستندکهسیرطبیعیتکامیلآنراضمانتمیکنند.لذااینشرورهیچآسییببهجهاننگری جر

یدهشدهودرآن انسانخداباورواردمنیسازند،بلکهبهاویادآورمیشوندکهایننظامپیچیدهباحمکیتاهلیآفر

هرچیزیسرجایخودقرارداردواینکهقانونمندیهایثابتاهلیبرکلهسیتحاکماست،پسشرورطبیعینه

تهناازبنیبرندۀمعنایزندگیمانیستند،بلکهمبنیاینامرهستندکهباتوجهبهساختارطبیعیوقانونمندجهان

کهبایسیتآنهارابشناسدوحنوۀسلوکباآنهاراشناساییمنایدتابهمنظورتکامل طبیعت،اینانساناست

مادیومعنویخودازآنهاهبرهمندگردد.

4-3: نکتۀ سوم؛ شرور الزمۀ تحقق خیرات بیشتر هستند
کههمدرجهانطبیعیوهمعاملانساین،نقششرور،درهنایتدرافزایشمیزان ایننکتهبهاینمعنااست

خیراتاست.اینامرهمبااقتضایطبیعیموجوداتجهانوهمباطبیعتانسانوهمحمکتوعدلاهلی

ین کهخملوقاتاونیزدارایبیشتر سازگاراست.بهعبارتدیگر،صفاتنامتناهیخدایمطلقاجیابمیکند

حدخیراتممکنباشندوچونچننیامریمالزمباخلقتشروراست،پسوجودشرورالزمۀوجودوحتققخیر

حداکثریمیباشد.)ابنسینا،418،1380؛سهروردی،467:1،1372؛مالصدرا،69:7،1410؛الهیجی،1401،

ینجهانممکن کهشر،عنصرضروریهبتر ید گیسلرباپایبندیبهاینامرمیگو 325؛یوسفیان،149،1389(

ینخیرممکنباشدتهناباوجودمقداریشر است.)گیسلر،580،1384(یعیناجیادجهاینکهبتوانددارایبیشتر

ییقشرراواردجهانسازد.جالباینکهاینامردرموردانسانهانیزصدق حتققپذیراستولذاخدابایسیتبهطر

کاملتهناباطیمسیرهایسختوابتالبهمصیبتهاوشرور میکند،یعینسیرتکاملمعنویونیلبهانسان

امکانپذیراست.پسشروردرهردوُبعدطبیعیواخالیقالزمۀحتققخیراتکثیرومراتبواالیتکامیلهستندو

اینمطابقعدلاهلیاست.ازدیدجانهیکلذتیبپایانوسرشارزندگیوشادیایکهفراسویتصورکنوینما

استومهانحتققیافنتهناییحّباهلینسبتبهمابهگونهایآشکار،مهۀدردورنجسیروسلوکطوالینحیات

درجهانهایدیگرخیرارزمشندمیگرداند.)هیک،
ً
بشریرادرجهتنیلبهآن،همدراینجهانوهماحتماال

یباییهاوخویبهاضروریتانکارناپذیرمیداند.او 113،1376(مطهریضرورتزشیتهارابرایمنایانساخنتز
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یدبدیهامادرخویبهاوزایندۀآنهاهستندوبرایاینمهمچنداثرونتیجهدرنظرمیگیرد:اولاینکه، میگو

یباییهاجلوۀخودرا یبایجهانضروریاست؛دوماینکه،حیتز وجودبدیهاوزشیتهادرپدیدآمدنجمموعۀز

یباییوخویبنیزمفهومینداشت؛بهاینمعینکه گرزشیتوبدیوجودنداشت،ز یافتمیکنندوا اززشیتهادر

یبادراحساس،رهنیوجودزشیتزشیتهاوپدیدآمدنمقایسۀمیانآنهااست؛سوماینکه،زشیتها، یباییز ز

ینندهوپدیدآورندۀآنهاکهدرشکمگرفتاریهاومصیبتها،نیکبخیتهاوسعادتها یباییهاوآفر مقدمۀوجودز

ینمییابد)مطهری،،1501372(کهاین هنفتهاند،میباشند،همچنانکهگاهینیزدرونسعادتها،بدخبیتهاتکو

ُعْسِرُیْسًرا«
ْ
َمَعال ُعْسِرُیْسًرا؛ِإّنَ

ْ
َمَعال ْیِل«)حج/61(؛»َفِإّنَ

َّ
اَریِفالل َ ُیوِلُجالهّنَ َو اِر َ یِفالهّنَ

َ
ْیل

َّ
امردرآیات:»ُیوِلُجالل

)انشراح/6-5(مورداشارهقرارگرفتهاست.

4-4: نکتۀ چهارم؛ شرور الزمۀ آزادی و اختیار انسان 
فلسفۀخلقتانساناجیابمیکندکهاوبهواسطۀموهبتعقلواختیار،قدرتانتخابخیروشر،هردوراداشته

کهمهنیامرامکانارتکاب یراتواننیلبهسویسعادتوشقاوتدرهنادانسانقراردادهشدهاست باشد،ز

انواعشرورراازسویانساناجیادمیکند.چننیانتخایببهطوراخصدرراستایحتققتکاملمعنویواخالیق

که کهچهنیازیبهاعطایامکانشربهانسانوجوددارد؟جوابایناست گرپرسیدهشود درانساناست.ا

خلقانسانهاییکهسرنوشتخودشانراآزادانهانتخابمیکنندبرایحمکتخداشایستهترازآناستکهآنها

یندکههیچارادۀآزادینداشتهباشندوچهبسادراینصورتآنهاانسان خوببیافر
ً
راازابتداباصفاتمطلقا

ینحدرساندنکمال نباشند.بهگفتۀگیسلر،درواقعوقوعشربرایخملوقاتخمتار،یکشرطضروریبرایبیشتر

یینوخویشراکمکممشاهده گرانسانهاقبلازاینکهدراینجهانپستکنوینزندگیکنند،شیر اخالیقاست.ا

کهچرا کردهبودند،بهاحتمالفراوانبهاجنامدادنشرحتریکمنیشدند؛بلکههرگزبهخودیخودمنیدانستند

کهخملوقاتخمتاربدانندبرایآنهاخیریبزرگتروجوددارد،حنوهاستفادهاز اجنامدادنشرخطااست.امااین

خیر،کهباآزادیآنهاپیوندخورده،ارزیشخاصمییابد.)گیسلر،551،1384-550(دراینزمینهجانهیک

کنانآناز یۀعدلاهلیایرنائویس،مقصودخداوندساخنتهبشیتزمییننبودهاستکهسا ید:»براساسنظر میگو

ینرنجراحتملکنند.بلکهجهان،جایگاهپرورشروحیاانسانسازیاستکه کثرلذتهبرهمندشوندوکمتر حدا

موجوداتخمتارآنمیتواننددرمواجههباوظایفوچالشهایمربوطبهزندگیدرحمیطیمشترک،بهفرزندان

یۀ کهمطابقنظر کیددارد گردند.«)هیک،109،1376(درواقعجانهیکتأ خداووارثانحیاتابدیتبدیل
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ینشانساندریکفاصلۀمعرفیت عدلاهلیایرنائویسدربارۀمسألۀاخالیقشر،شراخالیق،شرطضروریآفر

ازخداونداست،حالیتکهدرآنفرددرارتباطباخالقخودازآزادیواقعیبرخورداراستومیتواندآزادانهدر

پاسخبهحضورغیرجابرانۀخداوندبهجانبفعلیتخبشیدنبهخودبهعنوانبندۀخداوندبهتکاملخودبپردازد.

)هیک،108،1376-107(ازسویدیگرانسانهابهایندلیلازدیگرموجوداتمتمایزشدهاندکهداراینعمت

عقلوارادۀآزادوقادربراجنامخیروشروکسبکمالمربوطۀخودهستند.پسشروراخالیقالزمۀحیاتدنیوی

یرادرپرتوشروراخالیقاستکهمبتینبرعقلو انسانهاهستندوبدونآنهاچننیحیاتانساینیبمعیناست؛ز

ارادۀآزادانسان،انسانهاینیکاززشت،سعادمتندازشقاوتمند،عادلازظاملبازشناختهمیشوندورازفلسفۀ

یدهو خلقتانسانگشودهمیگردد.ضمناینکهتهنادرپرتوشروراخالیقاستکهزمینههایابتالیانسانبرگز

اولیایخدابهانواعآزمونهایسختفراهمشدهوآنهاباموفقیتدراینامتحاناتاهلیشایستۀمقاماتمعنوی

ومهنشییندرقرباهلیمیگردندودرمقابلچهرۀانسانهایزشتکاروظاملشناختهشدهوعقوبتاعمالخود

رامیچشند.همچننینابایستههاوشروراخالیقفراوانوجوددارندکهنتیجۀرفتارهاواعمالآزادانۀخودانسانها

هستند،مواردیچونبرخیبیماریها،آلودگیهایغذاییوحمیطی،جنگها،قتلها،غارتهاودزدیهاازمجله

شروریهستندکهبهطورمستقمیتوسطخودانسانهااجیادمیگردندونتیجۀعقلوارادۀآزادآنهامیباشندکه

البتهمهاننتایجپیشگفتهرادارند،یعینعاقبتانسانهاینیکراازبدجدامیسازند.دراینزمینهآیایتازقرآن

براینمطلبداللتدارندکهمنشاءشروراخالیق،خودانسانهاهستندوخودشان،خودرابههالکتمیاندازند.
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بدونعلتوفلسفۀخلقتنیستند،بلکهچهازسویخدایاانسانباشند،مطابقباحمکتمطلقخداوندبوده

یتواقعیانسانهایخمتارضروریهستند.درنتیجهمشاهدۀانواعشروراخالیقکه یژهبرایشناساندنهو وبهو

گوناگونمرتکبمیشوندنهتهنانایفخیرخواهیوعدالتمطلقخداوندنیست،بلکهدالبروجود انسانهای

خداییعادلورحمیاستکهنظامانساینرامبتینبرعقلوارادۀآزادآدمیمستقرساختهتااوباارادۀخود،تقدیر

ینشپیچیدۀاهلیدرارتباطبامعنایزندگیدرآناستکهخداوندبابیان هناییاشرارقمزند.امهیتچننیآفر

سنتهایاهلیخودسراجناِمنیکوبداعمالورفتارهردوگونۀانسانهاینیکوکاروزشتکاررادرایندنیاوجهان

آخرتتعینیکردهاست؛بهاینصورتکههردوگروهانسانها،برخیازنتایجاعمالپسندیدهوناپسندخودرادر

ایندنیامیبینند.اماازآنجاکهتهناجهانآخرتعاملبایقوحقییقاستوایندنیامقدمۀآناست،عمدهنتایج

یرایندنیایمادیحمدود،ظرفیت اعمالورفتارهایآدمیان،چهنیکوچهبد،درآنجهانرسیدگیمیشود؛ز

پاداشدهیوکیفرمهۀاعمالخوبوبدانسانهاراندارد.درنتیجهانسانهاینیکوپارساییکهبهشیوههای

گوناگونازطرفانسانهایزشتکاروظاملدرسخیتوبالقرارگرفتهاند،مطابقباحمکتوعدلاهلیمیدانند

کهخبیشازآنسمتهادرایندنیاوخبشعمدۀآندرجهانآخرترسیدگیخواهدشد.بنابرایندرمواجههبا

یرا شروراخالیقاینجهانوحتملشدائدیکهازسویانسانهایظاملاجیادمیگردد،هیچناراحیتوجودندارد،ز

ضمناینکهمامیتوانمیباآنهامبارزهکنمی،حیتدرصورتعدمموفقیتدرمقابلچننیشروری،اجردنیویو

ازآنهبرهمندخواهمیشد.مهنیامربهزندگیماوبهحنوۀحتملسخیتها
ً
اخرویمانزدپروردگارحمفوظاستوقطعا

یراتبدیلبه گوارامیسازد،ز ینو وشرورمعناییحقییقمیدهدودربسیاریازمواردحتملآنهارابرایماشیر

نردباینمیشوندکهصعودمارابهمراتبعالیۀمعنویدرقربپروردگارفراهممیسازند.

4-5: نکتۀ پنجم؛ محدودیت معرفت بشری برای فهم جامع فلسفۀ شرور
متامیتالشمابرایفهمفلسفۀشرورازمنظرمعرفتحمدودبشریاستکههرروزدرحالتکاملمیباشدومهنی

یراتهنابهبرخی امردالبرایناستکهانسانقادربهشناختمهۀجوانبپدیدههایهسیتبهیکبارهنیست؛ز

ازوجوهآنعلمدارد.اینواقعیتدونتیجۀمهمدارد:اولاینکه،نبایدمدعیشومیکهمهۀاسرارمربوطبهشرور

یژهاینکهیکطرفمهممسألۀشرورخداوندنامتناهیاستکهاحاطهبرابعادالیتناهیاوبرای رامیدانمی،بهو

انسانحمدودممتنعاست.دوماینکه،تهنادرپرتورجوعبهکتباهلیچونقرآن،بهواسطۀخطاناپذیریواعتبار

تامآناستکهمیتوانتاحدامکانبهفهمیهبترازشروردستیافت.دراینزمینهقرآن،همبرکمبوددادههای
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کیدمیکندوهمبهاینمطلباشارهداردکهچهبساماچیزهاییراشرمیدانمیویلدرواقعخیرهستند علمیماتأ
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نتیجه گیری
فهمکلیتشرورورابطۀآنهابامعنایزندگیانسانامریبسیارپیچیدهوتودرتواستکهحمدودیتهایمعرفیتبشر

اوراازحصولمعرفتکاملنسبتبهآنناتواننشانمیدهد.برایناساساستکهبرخیازفلسفههایبشری

بهپوچگراییو
ً
یژهدردورۀمدرن،درمواجههبامسألۀشربهپاسخهاییمناسبدستنیافتندوعمدتا غرب،بهو

تصورکاماًلشرگرایانهرسیدهاندیاباگرایشاحلادیدرتالشبرایجانشیینانسانبهجایخداشدند.

یفمعنایزندگیدرپرتوآن،استفادهازمفاهمیمابعدالطبیعیونیزاهلیوگرایش ینشیوۀفهممسألۀشروتعر هبتر

یینگریمیباشد.دراینشیوهاستکهدرحلمسألۀشر،فلسفۀخلقتکل یکردکلنگریودوریازجز بهرو

هسیتزبانبازمیکندومارادرگشودنافقهایآنیاریمیدهد.برایناساساستکهمیتوانگفت:شر،امری

وجودیودارایاستقاللوجودیوخملوقمستقمیخدادرزندگیانسانوبرایکلهسیتاست؛اماخلقتشر

هدفبالذاتحقتعایلنیست،بلکهبرایاهدایفدیگرخلقشدهاست.شراخالیقکهبهاعمالانسانمربوط

یژگیدارد:اولاینکهضروریوذایتعقل،اختیاروارادۀآزادانساناست؛دوماینکه،برایتکامل است،چندو

معنویانسانالزموضروریمیباشد؛سوماینکه،برخیازمواردآننتیجۀاعمالخودانسانهااست؛چهارم

اینکه،برایعقوبتوپاداشدهیانسانهاینیکوبدضروریوموردنیازاست؛پنجماینکه،برایتشخیص

یباییهاونیکوییهایرفتارانسان،کاربردحیایتدارد.شرطبیعیکهمربوطبهساختارجهانمادهاست،ذایتو ز

ضروریآنبودهوالزمۀخصلتطبیعیجهانمادهاست؛یعیندرواقعشرنیست،بلکهازمنظرماکهازآنصدمه

میبینمی،شرتلیقمیشود.پسباتصحیحنگرشماننسبتبهشرورطبیعی،آنهانیزهمچونخیراتدارای

یادخواهندبودوآییتازآیاتاهلیهستند. کاربردهاییز

یژهتوجهبهحمدودّیتدانشبشریواستفادهازآموزههایاهلی،مهۀمعیارهای باایننگرشبهانوعشروروبهو

ینندۀهسیتاستو یکزندگیمعنادارتأمنیمیگردد؛یعینباوربهخداییعادل،عامل،قادروخیرخواهمطلقکهآفر

یتاوبرکلهسیت،مطلقومهیشگیاست،حاصلمیشودوازآنجاکهاینشروردرپرتوحمکت، سلطهومدیر

عدالتوعلمازیلاهلیبرایانسانوجهاندرنظرگرفتهشدهاند،درجمموعمطابقمصلحتحقییقانسانوجهان

کند.پسدرپرتو هستندوانسانتهنابارفتارعقالیندرمقابلشروراستکهمیتواندراهسعادتحقییقراطی

شرورطبیعیواخالیق،میتوانمبداء،معادومسیریاهلیومعنویبرایزندگیانساندرنظرگرفتکهدرفرایند

یتهستندومعنایزندگیچیزیجزایننیست. شروردارایکارکردیخاصخودبوده؛یعینابزارتکاملحقییقبشر
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