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  مقدمه
وجود شرور در عالم از مسائل مهمی است که هم در فلسفه و هم در کالم و فلسفۀ دیـن و نیـز در   

به بررسی مسئلۀ شر از دیدگاه جان هیک به منزلـۀ  ، رواست. تحقیق پیش اخالق بدان پرداخته شده
فیلسوف دین مسیحی و دیدگاه خاص عالمه طباطبائی به مثابه حکیم متأله و مفسـر بـزرگ قرآنـی    

  پردازد.می
هـا خداشـناس و خـداگرا    همۀ انسـان ، وجود خدا از امور فطري است و به حکم فطرت ۀمسئل

وجود شرور وکثرت آنها در عالم تا آنجا پیش رفته است کـه برخـی بـه دلیـل     هستند؛ لیکن مسئلۀ 
اند و یـا ذات  به ثنویت و یا الحاد گراییده، حل مناسبعدم توجه به همۀ جوانب مسئله و نیافتن راه

اند. تاریخچۀ شـبهۀ  قدرت و یا خیرخواهی کرده، کران الهی را متهم به محدودیت در صفت علمبی
گردد که اپیکور آن را به منزلۀ محذور مطرح کرده است. تبیین مسـئله چنـین   ن باز میشرور به یونا

باید بخواهد که به شر پایان دهد و شـر را بـردارد و   ، است: اگر خدا کامالً خیر (خیر محض) است
باید قادر باشد تا شر را از میـان بـردارد؛ امـا شـر وجـود دارد.      ، اگر او قادر مطلق (نامحدود) است

ابراین خدا یا خیر محض نیست و یا قادر مطلق نیست. شـر در قـرون اخیـر بـه صـورت مسـئلۀ       بن
اي علیه وجود خـدا) مطـرح   قرینه، اي (شرمنطقی (ادعاي تناقض در مدعیات دینی) و مسئلۀ قرینه

  هاي دینی جرح و نقد وارد کرده است.شده و به آموزه
حـل مسـئله و پاسـخ بـه     و متکلمان در صدد یافتن راهفیلسوفان ، رددا مسئلهبه لحاظ اهمیتی که این 

 ت ویشـکاک ، اند تا بتوانند پیروان خود را از افتـادن در دام ثنویـت  ن قلمرو برآمدهیمطرح در ا هايپرسش
و بـا  داشـته   ویـژه جان هیک به این مسـئله توجـه   ، نیزمدر میان فیلسوفان دین مغرب الحاد حفظ کنند.

ژه یـ وههمچنین حکیمان مسلمان ب .استکوشیده در حل آن  یسع شر ۀسئلعشق و م يخدا ف کتابیتأل
 مسـئله بـا اسـتفاده از قـرآن بـه ایـن      ، ییبه طور خاص عالمـه طباطبـا   ه ویحکمت متعال ةمان حوزیحک

ک بـا توجـه بـه مبـانی فلسـفی و      یو ه یید که عالمه طباطباسربه ذهن می پرسشاند. حال این پرداخته
  اند؟این مسئله پاسخ دادهچگونه به ، دینی خود

  بحث ةنيشيپ. ۲
و هـر یـک بـه تناسـب     اسـت   هدادیان و مکاتب فلسفی به طریقـی مطـرح شـ   همۀ در بحث مسئلۀ شر 

 تـوان بـه افالطـون و ارسـطو و    از فالسفه قدیم یونان می اند.برآمدهبه آن بینی خود در صدد پاسخ جهان



   ۹۷حل مسئله شر از ديدگاه جان هيک و عالمه طباطبايي مقايسة راه

ـ افلوطین  و ونیرواق نا و یسـ ابـن ، خ اشـراق یانـد. شـ  ه بحـث شـر پرداختـه   اشاره کرد که به طور مفصل ب
، نهایـه ، بدایـه خـود ماننـد    ۀعالمه طباطبایی نیز در کتـب فلسـف   اند.ان کردهیز مباحث شر را بین مالصدرا

  بدان پرداخته است. تعلیقه بر اسفارو  فلسفه و روش رئالیسم
اند. از جملـه  شر پرداخته مسئلهبه پرشماري ز افراد ین نین مغرب زمیلسوفان دیلسوفان و فیان فیدر م

خـود   ییدوران شـکوفا  يالدیسوم م ةو تا سدظهور یافتند  حیمس یسیزمان با ظهور عهمکه  انیگنوس
  دند.یرا ادامه بخش

شـر   ۀمسئلن در یآگوست ۀیاز ارکان نظرن را نام برد. یتوان آگوستی میحیگر مسیدار دلسوفان نامیاز ف
 ۀمسـئل بـه   یعدل الهـ  ۀمسئلکه در ضمن  ياگر فالسفهیاز د است. یعدم يامرت شرّ ین است که ماهیا

  است. )یسه (عدل الهیتئودتس صاحب کتاب ینبیال، ز پرداخته استیشرّ ن
بـه   ایمـان و شـک  ایـن  و  فلسفۀ دیـن ، شر و خداي عشق، جان هیک نیز در کتب متعدد خود مانند

  شر و پاسخ آن پرداخته است. ۀمسئل
  این زمینه پایان نامه هایی در مقطع کارشناسی ارشد نیز به ترتیب ذیل موجود است:همچنین در 

، 1384، بـا راهنمـایی محمـدجواد رضـایی    ، صغري باباپور، بررسی شرور از دیدگاه حکمت متعالیه. 1
  ؛دانشگاه تربیت معلم

بـا  ، حوران اکبـرزاده  ،مسئلۀ شر از دیدگاه جی. ال. مکی و نقد و بررسی آن از دیدگاه فلسفۀ اسالمی .2
  دانشگاه تربیت مدرس.، 1377، راهنمایی علی افضلی

 ۀخـدا و مسـئل  البته کتابی با عنوان  حاضر یافت نشد.تطبیقی نامه و یا کتابی با عنوان پایانبا این حال 
آوري مطالبی کلـی  این کتاب نیز صرفاً به جمع یول، ف شدهیتأل، به قلم محمدحسن قدردان قراملکی شر

شـر   ۀدیـدگاه خـاص بـه بررسـی مسـئل     بـا  ی و دقیق و ئو به نحو جز، (فلسفی و کالمی) پرداخته است
 و مالحظـه کنـد  نپرداخته است. نگارنده در نظر دارد منابع اسالمی را در مقایسه با منابع غربی و مسیحی 

  شرور دست یابد. مسئلۀبه امید حق به پاسخ صریح و روشنی در حل 

  ت و ضرورتياهم. ۳
، حث شرور از آن جهت داراي اهمیت است که عدم فهم صحیح آن با اصول اعتقادي هر موحديب

بسـیاري  ، حکمت الهی و نظام احسن ناسازگار است. از سوي دیگر، عدل الهی، مانند توحید افعالی
ماننـد اعتقـاد بـه یـزدان و اهـریمن و... برخاسـته از تحلیـل        ، آلود و افکار انحرافـی از عقاید شرك

  حیح مسئلۀ شر است.ناص
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ات یـ ح بـه  يریح بـه آن لطمـات جبرانناپـذ   یصـح  ییگوو عدم پاسخ مسئلۀن یز ایدر عصر حاضر ن
خورشـیدي اسـت کـه    ، بـاره  نیـ در ا یاسـالم ۀ تالش حکما و فالسـف  یاست ولوارد کرده بشر  يفکر
مداقـه در حکمـت   ق یـ از طرهـا  ن پاسـخ یـ ن اسـتخراج ا یتواند فروغ آن را انکار کند. بنابراکس نمیهیچ
ـ   يه به جهت برخورداریمتعال . لـذا  اسـت  تیـ اهم يدارا، ثیـ برگرفتـه از قـرآن و احاد   یاز تفکـر عقالن

  د.ینماي مید ضروریجد يط فکریپرداختن به آن در شرا

  کيدگاه جان هيمفهوم شر از د
 ،کنـد (هیـک  نخست موضع خود را در باب وجودي دانسـتن شـر اعـالم مـی    ، شر مسئلۀک در طرح یه

م که در عالم بـه  یشو يم منکر وجود شروریتوانیو ما نمیست ن یاو شر عدمدیدگاه ). از 39ص ، 1963
- یآن مـ  یف مصـداق یـ به تعر، از شر یف مفهومیتعر ۀارائ يرو به جانیام. ازیکنیچشم خود مشاهده م

  د:گوییپردازد. او م
بهتر اسـت کـه بـدون مجاملـه و     ، میف کنیتعر یاتیاله یۀنظر یم شر را بر اساس نوعینکه بکوشیا يبه جا
ن کلمه به آن داللت دارد. شر به رنـج و آالم  یبا نشان دادن آنچه ا یعنیم؛ یف آن بپردازیبه تعر یپوشپرده
  .)39 ص، 1990، کی(ه گرددمی اطالق یو شرارت اخالق یو روح یجسم

  اقسام شر. ۴- ۱
از  یناشـ  یاخالقـ  يکنـد: بـد  یم مـ یدسته تقسـ شرور را به دو ، شر ۀعشق و مسئل يخدا در کتابهیک 

  د:یگوین اقسام مین اییسپس در تب ی؛عیبت طبیو مص يماریمانند ب یاخالقریغ يو بد، شرارت
، شویم: افکار و کردارهـاي ظالمانـه  نوعی بدي است که ما ابناي بشر موجب آنها می، بدي اخالقی

شود که شرور اخالقی به آن دسته از شرور اطالق میبه عبارت دیگر ، طینت و گمراهبد، عادالنهغیر
نوعی بدي اسـت کـه   ، در پدید آمدن آنها نقش مستقیم دارد. [در مقابل] بدي طبیعی، عامل انسانی

ها و گردبادها سالیخشک، هاتوفان، هازلزله، سیل، آید: بیماريمستقل از اعمال انسانی به وجود می
  ).12-13ص ، 2010، و غیره (هیک

  ييدگاه عالمه طباطبايشر از د. ۵
 .)124 ص، 1362، ئی(طباطبـا  »ریس الشرّ االعدم الخیلکن ل«: نامدیم یعدم يشرّ را امر ییعالمه طباطبا

 يد. مـثالً فـرد  شوید میینامند تأیکه آنها را شر م يموارد ين با استقرایست. ایر نیجز عدم خ يزیشر چ
کمـال فاعـل   ، را قـدرت یـ ؛ زیسـت شر ن، قدرت قاتل بر فعل قتلن صورت یدر ا .شودیشه کشته میبا ش
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صـفت   يزیـ و ت یرا برنـدگ یـ رود؛ زیشر به شمار نم، زیر تیز و برّنده بودن ابزار قتل مانند شمشی. تاست
ن صـفت کمـال   یـ را ایـ ؛ زیستز شر نیر بودن گردن مقتول نیپذرین انفعال و تأثی. همچنشیشه استکمال 
مقتـول بـه واسـطۀ     یات جسـمان یـ دن حشجز باطل  يگریمصداق د، عنوان شر ين برای. بنابرااستبدن 

، ئید (طباطبـا انـ اسیـ ن قیز بـر همـ  یـ گر شرّ نیاست. موارد د یات امر عدمیقتل وجود ندارد و بطالن ح
  .)310- 311 ص، 1362

  يياقسام شر از منظر عالمه طباطبا. ۵- ۱
  شوند:  یم میتقس یکل ۀشرور به دو دست ییگاه عالمه طباطبادیداز 
ماننـد  ، اسـت  یا امـور عـدم  یـ است و خود بر دو نوع است:  ینیر تکویکه در مقابل خ ینی. شرور تکو1

است که بر اثر علـل و عوامـل    يا امور وجودیو  عجز و...، جهل، ض مثل فقریفقدان وجود و نبود ف
  ؛جنگ و ... ، زلزله، لیمانند س، خاص خود موجود شده است

سـبحان قـرار    يخدا یاست و عبارت است از آنچه مورد نه یعیر تشریدر برابر خکه  یعی. شرور تشر2
(حسنه)؛ مثالً خدا امـر   سبحان به آن امر کرده است ير عبارت است از آنچه خدایئه) و خی(س گرفته

  است. یعیتشر، خدا از گناهان ین کراهت و نهیداشته است و اباز یکرده و از زشت یکیبه ن
ن اگـر سـاختار درون   ین گرفته شـده اسـت. در نظـام تکـو    یحسن و قبح) از نظام تکوا ی( ئهیحسنه و س

آن موجـود خـوب و   ، نداشـته باشـد   يدن به هدف کمبـود یرس يهماهنگ و کامل باشد و برا يموجود
خود را از دسـت داده باشـد    يبر آن وارد شده و انسجام اجزا یرون نقصیا بیحسن است و اگر از درون 

ز بـه  یـ ن نیئه است. عدل و ظلم در نظـام تکـو  یآن موجود بد و س، نش خود برسدیدف آفرو نتواند به ه
آن ، به آن نرسد و به موقع بارور شـود  یبرخوردار باشد و آفت یعیاز رشد طب ین معناست. اگر درختیهم

درخـت  ، ثمـر شـود  زده و کـم آفت، یدرون ير اثر از دست دادن تعادل اجزابدرخت معتدل است و اگر 
  است. یظالم

ت یع و اعتبـار سـرا  یت بـه نظـام تشـر   یـ ن و واقعی(عدل و ظلم) از نظام تکـو  ئهین حسنه و سیعناو
باشـد   یک و حسنه است و اگر بر خالف حکـم شـرع  ین، باشد یموافق با حکم شرع ي. اگر کارنداکرده

بـا نظـام    يارن قـرار اسـت؛ اگـر کـ    یاز همـ  مسـئله ز ین یو عرف یشود. در نظام اجتماعیئه خوانده میس
هماهنگ باشد آن کـار خـوب اسـت و    ، ن سعادت همگان استیقانونمند حاکم بر جامعه که هدفش تأم

گاه هماهنـگ بـا سـعادت     یجهان هسترویدادهاي ئه و بد خواهد بود. یس، اگر ناهماهنگ و متضاد باشد
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عنـوان  ، ییگـوارا  عین وقـا یها از چنـ انسانند که دیانسان و موجب رفاه و صحت و ام یو اجتماع يفرد
و  يفـرد  يهـا دهـد نـاگوار و مخـالف بـا خواسـته     یآنچه رخ م، عکسبه یکنند و زمانیانتزاع مرا ر یخ

 ص، 5 ج، تـا بی، ئی(ر.ك: طباطبا شودیعنوان شر از آن انتزاع م، ن صورتیدر اکه ، بشر است یاجتماع
16 -9(.  

  کيپرورش روح ه ةسيتئود يةر نظريتقر. ۶
بـه معنـاي عـادل     )dike(» دیـک «به معنـاي خـدا و   ) Theos(» تئوس«مرکب از دو کلمۀ یونانی ، تئودیسه

هـایی کـه در جهـت حـلّ مشـکل      بیانی فنی است براي کوشـش ، نیتس بودهاست. این کلمه ابداع الیب
کوشـد تـا پاسـخ    اسـت و مـی  » اثبات عدالت خداوند«گیرد. و در اصطالح به معناي کالمی شر انجام می

صادق و معقولی براي تجویز شر از سوي خداوند عرضه کنـد. هیـک بـراي ارائـه تئودیسـه خـود        دینی
  پردازد.و سپس به شرور طبیعی می، نخست به شر اخالقی

  يشر اخالق. ۶- ۱
ن یـ ن ایـی تب يارتباط وجود دارد. او بـرا ، از پرورش روح یت شر و قصد الهین واقعمیا، کیدگاه هیدر د

 یه شـرور اخالقـ  یـ ف و توجیـ بحث خود را بـا تعر و ، میتقس یعیو طب ینوع اخالقشر را به دو ، ارتباط
د آمـدن آنهـا   یـ در پد یشود کـه عامـل انسـان   یمگفته  يبه آن دسته از شرور یند. شرور اخالقکیآغاز م

  م دارد.ینقش مستق
- دهیـ ا ن معنـا کـه  یرد؛ بدیگیگناه در نظر م ینیرا به صورت مفهوم د یف خود شر اخالقیاو در تعر

ر یغلـط بـا خداونـد تفسـ    ۀ بد به صورت رابطـ  یاخالق ویژگین از عمل خطاکارانه و یادیبن یاخالق يها
 یخـواه و خود یگشتگاز گم یناش یشرور اخالق همۀ، هین فرضیبا ا .)262 ص، 2010، کیشوند (هیم

گناه در نظـر گرفتـه   منزلۀ که به  یاو. شر اخالق یزندگ ةکنندنییمنشأ تعاز سر یگشتگنوع بشر است؛ گم
  کند.  ین شرور آغاز میخود را از ا ۀسیک تئودین هیبنابرا، قلب مشکل شر است، شودیم

ده یـ عق يانسان اسـت. و  یخودخواه، شودین شرور میکه سبب بروز ا یاز عوامل یکیک یبه نظر ه
خ یبشر و پادشاه کـل تـار   ياابن ۀپدر هم، قت وقوف داشته باشند که خداوندین حقیبه اها دارد اگر انسان

ـ ، و سعادت یبختدن به خوشیو رس یکسب محبت و لطف اله يها بران ملتمیاجنگ ، است وجـه  یب
کـامالً   یفـروکش خواهـد کـرد. آگـاه     ياثبات قرب و برتر يو تنازع و کشمکش برا نمایدمیل یدلیو ب
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 یقـ یبرد و آرامش و سـکون حق مین یها را از بینگران، يعشق سرمدمنزلۀ به ، روشن ما از پروردگارمان
شـرور   همـۀ سرمنشـأ  ، هـا جهـل انسـان   ییگـو  .)262- 265 ص، 2010، کی(ه را به همراه دارد يو ابد
هـا توجـه داشـته    رود. اگر انسانین میاز ب یطلبيحس برتر، ین نادانیاست و در صورت رفع ا یاخالق

آن اسـت   ياست که ملکوت حامل و حـاو  يریر جامع و فراگیاز خ یآنها بخش يباشند که سعادت فرد
گر دست بـه  ید، است يو نجات در خداوند منطو يت رستگاریت و غایر و نهایقت سعادت و خیو حق

  زنند.  یاقدامات شرورانه نم
صـدد  در، بنـد اسـت  یپا یمطلق اله یرخواهیقدرت و خ، که به صفات علم يخداباورمنزلۀ ک به یه

بـه  ، ن راسـتا یکنـد؛ و در همـ  ینمـ  يریجلـوگ  یبروز شرور اخالقـ ح دهد که چرا خداوند از یاست توض
ن یـ را از ا یشـرور اخالقـ   کوشدمیند و کمیار انسان اشاره یو اخت ین شر اخالقمیاق یوث يوندیوجود پ

  .کنند)یاد میانه یارگرایعنوان دفاع اختبا ن مبحث یند (امروزه از اکه یق توجیطر
ن پاسـخ  یا، او ةدیرد. به عقیگیاز آن بهره م یبه شرور اخالق در پاسخ، کردین روید اییک ضمن تأیه

د که قـدرت مطلـق   کنیان میو ب، یمفهوم قدرت مطلق را بررس، اول ۀدر مرحل :بر سه مرحله است یمبتن
دانـد کـه   یرا مقدور خداونـد مـ   ياو امور یعنیابد؛ ییرممکن است کاهش نمیکه منطقاً غ يزیبا چ یاله

 ةریـ سـت. مـثالً دا  ین یت قدرت الهـ یوجه مستلزم محدودچین امر به هینه ممتنع و اخود ممکن باشند و 
- ین امر از قـدرت او نمـ  یرد و ایگینم يجا یقدرت اله ةریچهارگوش ذاتاً محال و ممتنع است و در دا

  .)265 ص، (همان معناستیمنطقاً ب، داشته باشد یکه تناقض درون يرا امریکاهد؛ ز
کنـد  اش تأکیـد مـی  بر رابطۀ مستقیم اختیار و شخص آدمی و هویت انسـانی او ، در مرحلۀ دوم

برخورداري از هویت انسانی منوط به برخورداري از اختیـار  ، ). به نظر هیک265-266ص ، (همان
، گیري شخصیت آدمی و مقوم ذات اوست. اختیـار و آزادي است که عاملی اساسی و مهم در شکل

اي کـه هیـک بـر آن    بخش هویت انسانی اسـت. نکتـه  شالوده و قوام و اندیشه هم، الزمۀ اندیشیدن
نعمـت  ، نشده و نامحـدود باشـد. بـه تعبیـر دیگـر     باید مهار، ورزد این است که این آزاديتأکید می

باید به دست آدمی سپرده شود و نظارت و مهـاري از سـوي   ، بخشداختیار که خداوند به آدمی می
  مرجعی دیگر بر آن اعمال نشود؛

ر از انسـان  یـ غ يگـر یکـه توسـط مرجـع د   ازآنجـا ، ارین است که موهبت اختیاز ا یسوم حاک ۀمرحل
هم در فعـل طاعـت و هـم    ، . انسانگیرددربرمیدو طرف و دو صورت فعل را ، شودینم مهارت و یهدا

را بـه دنبـال دارد. از    یبروز شرور اخالقـ ، ن امریست و اینرو روبه یچ رادع و مانعیبا ه، انیدر فعل عص
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بلکـه  ، )275 ص، (همـان » باشـد  ین و تصادفیرمعیتواند غیز نمین يفعل مسئوالنه و اراد«، کیهدیدگاه 
عمـل   ید و بر اسـاس اصـول اخالقـ   رزم به انجام آن مبادرت ویخواهد که از سر قصد و تصمیم یفاعل

اگر خداونـد بشـر را بـه     .(همان)» باشدناپذیر ینیبشیاست که پ ياراد یفعل هنگام«، گرید يند. از سوک
ن در تضـاد بـا   یـ خواهنـد بـود و ا   پذیرینیبشیافعال او پ، ل باشدیر مایشه به خیخلق کند که هم ياگونه
 میدر لحظـه بـه انجـام آن تصـم    ، است که فاعل آن ياراد یبودن فعل است. فعل ياریو اخت ياراد ايمعن
  .رودبه شمار میمان عاشقانه و عابدانه یا، مان فردیان صورت است که یرد و در ایگمی

ه و اسـتقالل دارد؛  یـ اول ییاز بـه جـدا  یـ ن يتا حد، متقابل با خدا آزاد باشد ۀنکه انسان در رابطیا يبرا
اسـتقالل بـه آنهـا داده     ید خـدا نـوع  یکه خدا را دوست داشته باشند با یدر خلقت اشخاص متناه یعنی

ار در رابطه بـا خـالق   یاخت يدارا، است یکه وابسته به خالق نامتناه یمخلوق متناهک یچگونه  یول ؛باشد
ن انسان و خداسـت. خـدا   میا ياوجود فاصله، ن موضوعیک تنها راه درك ایدگاه هیش است؟ در دیخو

خدا گـام بـردارد.    يبه سو ياریجاد کند و سپس انسان به طور اختین انسان و خودش امیا ياد فاصلهیبا
د یـ ت و حضور خداونـد نبا یواقع، گریبه عبارت د .است یمعرفت ۀفاصل، ن فاصلهیالً واضح است که اکام

انسـان بـه    يد برایاو را وادار به توجه کند. جهان با یعیط طبیدر انسان ظاهر شود و مح يق اجباریاز طر
 ده شـود یـ فهم ياریـ اختق دانـش  ید از طریخدا تنها باو ، خدا در آن وجود ندارد ییباشد که گو ياگونه

  .)280 ص، (همان

  يعيشر طب. ۶- ۲
و ، انت نـوع بشـر  یحفظ و ص يبرا یعامل، داندمی درد و رنج را نماد و شاخص آن، کیکه ه یعیشر طب
 یو چـه در جهـت تعـال    يچـه در جهـت علـوم بشـر     ؛انسان اسـت  یسبب رشد و تعال، گرید ياز سو
ده دارد کـه اگـر درد و   یـ عق، ومیـ رادات هیپاسخ به ادر ، کیه. )292- 295 ص، (همان يو معنو یاخالق

 یچ وجهـ یهـ ، علوم يهاشاخه دیگرو  یپزشک، یمیش، کیزیچون ف یعلوم، مینکرنج را از جهان حذف 
و  یعـ یطب يایـ هـا و بال رفـع رنـج   يبـرا  يهـا و مبـارزات بشـر   تیفعال، در آن صورتنخواهند داشت. 

و  يد و همکـار ییـ تمدن و فرهنـگ بـه افـول خواهـد گرا    و خلق و گسترش ها فنون و مهارت يریفراگ
  خود را از دست خواهد داد. ايمعن، متقابل یهمراه

انگیـزه  اثر و تنبل و بیاما بی، آزار و معصومها و حواهایی بیدر چنان وضعی] نژاد بشر برخوردار از آدم«[
- بزرگی و برخورداري از مسئولیتهایی عاري از هویت و شخصیت و خالی از شرافت و خواهد شد؛ انسان

  ).307ص ، (همان» ساکت و آرام، بدون چالش، پذیردل، پذیري و منش انسانی؛ درون دنیایی رؤیایی
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ن پرسـش  یـ ا کوشدمیشود و ینش جهان میک وارد مبحث هدف از آفریه، یعیه شرور طبیدر توج
  ست؟ یچ یعیشرور طب ن حجم ازیبا ا ید آوردن جهانیرا پاسخ دهد که هدف خداوند از پد

  نشيهدف آفر. ۶- ۲- ۱

، انسـان  .سـت ین ییایـ دن یابیـ لذت و کام، یزندگ يشود که معنایروشن مپیشین با توجه به مباحث 
ا را یـ ن دنیـ د اینشده و لذا نبا آفریدهن جهان یدر ا یو سرخوش يماد يهاصرف از لذت يمندبهره يبرا

ت خداونـد  یـ غا، یرنائوسـ یا یعـدل الهـ   یـۀ بنـا بـر نظر  کند که یان میک بیبا بهشت همسان پنداشت. ه
جهـان   ین تلقیتوان امی ن رنج را ببرند.ین لذت و کمتریشتریب، نبوده است که ساکنان آن یساختن بهشت

اسـت   یفـرض بهشـت  ، ت کرد. فرض خالف واقعید و تقوییتأ، را با استفاده از روش فرض خالف واقع
ه در صـدد اسـت   ین فرضیگونه درد و رنج. ا هر یما و نف ینفسان يهاخواستهبراي برآورده ساختن همۀ 

، ین جهـان ین است که چنـ یجه ایاما نت ؛ندک یبررس یخاک يایرا در دن یمین اقلیدر چن یتا عواقب زندگ
وم را یـ ه ینیبـدب  کوشـد می ياسهیمقا ۀبا ارائ، کیست. جان هیرشد و پرورش روح مناسب ن يهرگز برا
  :گویدیوم میه د.یبزداها از ذهن

ک یاما تنها  ؛را شاد سازند یتوانند انسانیباز هم نم، با هم جمع شوند یزندگ يهایرات و خوبیاگر همه خ
ـ  یرا در زنـدگ  یط نامناسبیاست تا شرا یکاف، ریک خیبلکه تنها عدم وجود ، نه، یبدبخت ـ ک فـرد پد ی د ی
  .)196ص ، 1989، ومی(ه آورد

، پـذیر تواند روشن و دلمی، تواند گاهی تیره و خشن باشددنیا میچند اما هیک معتقد است که هر
هاسـت؛  ها و کامیـابی بختیربا نیز باشد. دنیاي اطراف ما مملو از خوشفریبنده و دل، زیبا و جذاب

لـذت زنـدگی   ، هاي معنوي مانند وجود و حضـور والـدین  مندي از موهبتبهره، دادگیعشق و دل
انـد. همچنـین در   بخش موجود در کره خاکیهاي روحهمه از جلوه، ريدوستی و وفادا، خانوادگی

اي نیسـت کـه   العادههدف عالی و فوق، اهداف خداوند براي مخلوقاتش نیز وجود لذت و عدم درد
سازي باشد. ارزش ایـن جهـان بـه    بلکه این دنیا باید محل روح، جهان به سبب آن خلق شده باشد

، ثبات آن در هدف پـرورش روح ك مالبلکه ارزشش با ، آن نیست مقدار لذت و درد واقع شده در
  گیرد.مورد قضاوت قرار می

، را انسان نسبت بـه جهـان  یشود؛ زید میعت تأکیانسان و کل جهان طب یبستگبر هم، کیدگاه هیدر د
ـ  یاز طب يالت او در فضا و زمان قرار گرفتـه و جـدا  یاست که کل اعمال و افکار و تخ یوانیح ه عـت او ب

 یطـ یخداونـد انسـان را در مح   زیـرا  ؛ت داردیـ شـه اهم یعت همیدگاه او طبیدنبال انسان بودن است. در د
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ک یـ شـکل  ، اسـاس ز بـر یـ عت انسان در رابطه بـا خداونـد ن  یطب ییخالقانه قرار داده و برآورده کردن نها
  رد.یگیرا به خود م نون ید و زمیک بهشت جدیشده در مجسم یزندگ

انسان نقـش داشـته    يشود که در استحکام ابد یبررس ياد به گونهیز بایه شرارت نین نظریبر اساس ا
را  يکـه کـل بـد    ايیآن خـوب  ؛است که انسان به دنبال آن اسـت  یند خوبیه آن در کل فرآیباشد و توج

  دهد.یالشعاع قرار متحت
را نسـبت   يزیآمو نگاه مثبت و محبت زدبرطرف سا يوم را تا حدیه ینید بدبوشکیک میاگر چه ه

ختـه و  یهمچنـان بـا رنـج آم   ، ن جهـان یـ متفطن است که ا شخود، به مجموعه حوادث جهان ارائه دهد
تـوان  ینمـ ، رون از تصورات ماسـت یب يدواریو ام یو شادمان يتمندیرضا ةو اگرچه گستر، ن استیعج
پرسـش بپـردازد کـه     نیل و پاسخ اید به تحلیبا، کیا کوچک شمرد. هیده گرفت یرا ناد يرنج بشر ۀپهن

  ست؟ یچ ین جهانید آوردن چنیت خداوند از پدید بهشت باشد و هدف و غایا نبایچرا دن
امـا  ، شناسـی بهتـرین جهـان ممکـن باشـد     تواند از منظر آخـرت اگرچه می، بهشت«از منظر او 

). آن مقصدي کـه محـور توجـه    119ص ، 1989، (هیک» تواند محلی براي پرورش روح باشدنمی
مقدمـه و الزمـۀ آن اسـت و    ، غایتی است که گذر از دنیاي مملو از رنج و درد، متعال بوده حقیقت

توانـد هـدف   نمـی ، هاي جسمی و روانـی انسـان اسـت   گونه که موطن تمامی خواستهدنیاي بهشت
علـم و تکنولـوژي   ، هـاي اجتمـاعی  سـازمان ، فرهنـگ ، خداوند را محقق سازد. در دنیاي بدون درد

در دنیـاي عـاري از   «داشت و یا اساساً به وجود نخواهند آمد. حتی به نظـر هیـک    توسعه نخواهند
). بایـد گفـت   232ص ، (همان» چیزي بیش از فرهنگ و تمدن را از دست خواهیم داد، رنج و درد

گیـرد. در چنـین   هیچ فعـل قبـیح و جرمـی صـورت نمـی     ، که حق با هیک است؛ زیرا در این فضا
ب رسـاندن بـه دیگـران وجـود خواهـد داشـت و نـه راهـی بـراي          نه طریقـی بـراي آسـی   ، جهانی
که خطر و احتمال آن معنـا نـدارد؛ دنیـایی اسـت کـه فضـایل اخالقـی از قبیـل         رسانی؛ چرامنفعت

حـزم و  ، صـداقت ، پشـتکار ، شـجاعت ، رسانی بـه عمـوم مـردم   منفعت، توجه به دیگران، فداکاري
ایمان و دیگر مفـاهیم  ، بت به امور درست و حقتعهد نس، تواضع و مالطفت، عشق و ایثار، احتیاط

  کاربرد ندارند.، انداخالقی که الزمۀ زندگی در یک محیط واقعی

  ت و گزافيغايب يهارنج. ۶- ۲- ۲

- یبرخـورد مـ  » تیـ غایوجه و بیب، رنج گزاف« به نام ياناگشوده ةبا گر، یعیه شرور طبیدر توج، کیه
، عادالنـه معنـا و ظـاهراً نـا   یو بـ  یطور تصادفکه به نداییهارنج، وجهیگزاف و ب يهاکند. منظور از رنج
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بـر   یمبنـ  یسـنت نظریـات   ند.ند و فراتر از حد قابل تصـور نکشامی يها را به نابوداز انسان یبرخ یزندگ
و  یو بـدخواه  یمنـ یاهر يروهـا یا حضور وجـود ن ین او و یمکافات گناهان فرد و مکافات گناهان والد

ایـن  وجـود و ضـرورت    يبـرا  یکننـده معقـول و مقبـول   هیتواند توجینم زیا نیآنها بر دن یطانیش ةطریس
ن یـ کـه ا  یدر حال، شوندیم مار متحملیا نوزادان بیاز کودکان و  یکه برخ یمثالً رنج ؛باشدها رنجدست

 يفـراد اهمچنین اسـت دربـارة   آنها شود.  یسبب رشد و تعال يماریستند که رنج و بین ینیکودکان در سن
گـذر از هـر    يو بـرا  انددهکر يسپر یگذران زندگ يخود را با زحمت و تالش برا یدوران زندگ کلکه 

با تحمـل درد و رنـج حاصـل از    ، اند و سرانجامشده روروبه ییفرساطاقت يهایبا سخت، یزندگ ۀمرحل
ماننـد   یعـ یطب عین گـاه وقـا  یکننـد. همچنـ  یدهند و جهان را ترك میتن به مرگ م، سخت يماریک بی

مـان و  یبلکه سبب سلب ا، ندارند یدر پ يایچ سازندگیتنها هن نهیسهمگ يهاد و طوفانیشد يهازلزله
 ۀهـا انسـان بـه واسـط    ونیـ لیم، خیدر طـول تـار   .شوندیم یو اخالق یبرتر انسان يهایژگین رفتن ویاز ب

ا یـ ز در جنـگ و  یـ ن رياشـمار بسـی  اند و ناشناخته جان خود را از دست داده يهايماریا بیه و یتغذسوء
  اند.دهیمظلومانه به قتل رس، یکشتار جمع

ـ یـ توج ينکه بـرا ینامد و ضمن ایت میغایگزاف و ب يهاها را رنجن دسته از رنجیا، کیه  یه عقالن
 در یحیتوضـ ، کیـ کنـد. ه یز اذعان مـ یآلود بودن آنها نبه راز، ردیگیپرورش روح بهره م ةدیآنها باز از ا

شـتر  یح بیرا از توضـ  ياست که و ین باور او بر رازآلودگید همیدهد. شاین امور نمیآلود بودن اباب راز
ـ یگرامـان یکرد ایاز رو یحاک، باره نیدر ا يرسد که پاسخ ویدارد؛ و به نظر میمباز وي اوسـت. البتـه    ۀان
سـت و  یه آنهـا ن یـ توج يبـرا  یعقالنمخالف تالش و کوشش ، ن جنبه از شروریادانستن آلود رازرغم به

  ن راستاست.یدر هم یپرورش روح هم کوشش ۀسیتئود ۀاساساً ارائ
هبـوط  « ن پاسـخ را یند و اکمیاشاره  یت سنتیحیبه پاسخ مس نخست، گونه شرورنیا یدر بررس، او

ن یـ ا ینفگاه پس از آن ؛)340- 341 ص، 2010، کیرد (هیپذینامد و آن را نمیم» ش جهانیدایش از پیپ
مشـکل  ، یاتیـ اله يرد و از منظریبه کار گنیز گونه شرور نیا ةپرورش روح را دربار ةدیاکوشد می، پاسخ

ل یـ اسـت و بـا تحل   یواقعـ  يراز، تیغایگزاف و ب يهاراز رنج، ند؛ اما به اذعان خودشکور را رفع زبم
ظهـور   يبـرا را گـزاف   يهـا رنـج چنـد  ن هـر یآن گشود. بنابرا يبه سو یتوان راهینم یو منطق یعقالن

د یـ شـود و با یپـرورش روح حاصـل نمـ   ، از مـوارد  بسیاريدر ، میالزم بدان یانسان ۀبرجست يهاخصلت
کـه در  ، گـر را ید ییک مبنـا یـ ه، لیـ ن دلیاسـت. بـه همـ    یرفتنین پاسخ ناکارآمد و نپذیاعتراف کرد که ا

  ات پس از مرگ.  یح: شودیان متوسل مو بد ددهمیاساس کار خود قرار ، شه داردیت ریحیمس يباورها
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نـد از  این فریـ هاسـت و ا انسـان  ۀهم يخداوند رستگار ییهدف غا، کیه یرنائوسیا یۀبر اساس نظر
هسـتند کـه    ییهـا ابد. انسـان ییات و پس از مرگ تداوم میح ۀو تا عرص ردگذمین یات زمیح يمرزها

 ؛ندرسـ ینمـ  یکاف یو کمال روح یبه بلوغ اخالقل یاما به هر دل، گذارندیسر مرا پشت یجهاننیات ایح
- یمـ ، انسان در نظر گرفته است يکه برا یتیات پس از مرگ به غایرا در ح ییهان انسانیلذا خداوند چن

عشـق   يبـرا  ییهـا فرصت یعنیدهد؛ یش ادامه میهاز به تالشیات پس از مرگ نیرساند. خداوند در ح
  وارد شوند. یها به ملکوت آسمانانسان ۀتا همآورد یدن و اعتماد کردن فراهم میورز

  شر مسئلةبه  ييپاسخ عالمه طباطبا. ۷
  است.شر بر چند وجه  مسئلۀبه  ییپاسخ عالمه طباطبا

  بودن شر يعدم. ۷- ۱

بر تـن کنـد    ین باورند که هر چه جامۀ هستیر دانسته و بر ایوجود را مساوق خ، یمتفکران بزرگ اسالم
شـود کـه بالـذات شـرّ     یافت نمی يشوند و وجودمی و اعدام انتزاع هایستیاز ن، ر است و تمام شروریخ

ه کـه عبـارت اسـت از عـدم     یمانند سـا  ند؛ان همۀ شرور عبارت از عدم وجودات و کماالتیباشد. بنابرا
  مستقل داشته باشد. يوجود، ییه در مقابل نور و روشناینکه ساینه ا، ییروشنا

ن اسـت کـه   یـ بلکـه منظـور ا   ؛است وجود ندارد» شر« ست که آنچهین نیا، بودن شر یمنظور از عدم
از تبـار   یشـرور در جهـان هسـت   ، گریا به عبارت دیو  انداتیات و فقدانیعدم همۀ شرور در عالم از نوع

همـان   یینـا یبلکـه ناب  ؛نا وجود داشته باشدیست که در چشم نابیء خاص نیش، یینایاست مثالً ناب یستین
ها از آن جهت که منجـر  ها و زلزلهلیا مثالً س؛ یندارداي هویژت یاست و خود واقع» یینایب« فقدان و نبود

نهـا موجـب فقـدان    یات اسـت و اگـر ا  یشوند بد هستند و آنچه ذاتاً بد است همان فقدان حمی به تلفات
  .)126 ص، 1386، يبد نبودند (مطهر، شدندیات نمیح

  بودن شر ينسب. ۷- ۲

ز یـ ند و شـر بالـذات ن  اتیریسلف معتقد است که وجودات ذاتاً متصف به خ ياز حکما يرویعالمه به پ
شـر ذات   یء اسـت. وقتـ  یعت شـ ینوع و طب ياست که مقتضا یهمان عدم است که منظور عدم کماالت

است که خود را از خالل آن ظاهر کنـد. پـس وجـود شـر      یازمند موضوع و محلینپیوسته  ه باشدنداشت
اسـت و شـر بالـذات ذاتـاً      یشر نسـب ، يشود و هر شرین قول به شر مطلق رد میبنابرار است و یتابع خ

  .شودیست بلکه در چشم ظاهر مین یوجود مستقل يعدم است؛ مثالً کور
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گـر  ید يزیـ ن موجـود بـا چ  یـ اگر ا یول ؛ستیو شر ن استر یخ، ریا بدون اضافه به غیپس وجود اش
ب شـود  موجـ عادالنه را فاسد و مختل سازد و  يهااز نظام ینظام، ن ارتباطیاثر ا برو باشد ارتباط داشته 

، یی(ر.ك: طباطبـا  شـود یشر در عالم حادث م، ر و سعادت محروم شوندیاز موجودات از خ گروهیکه 
 یدارند و در اضافه و ارتبـاط  یر هستند و منافعیحد ذاته خ یف، ا عقربیمثالً مار  .)49 ص، 15 ج، تابی
لـذا   ؛ندشـو ین رفتن سـالمت انسـان مـ   یب از بموجمضر به حال او هستند و ، دنن دارانسانسبت به که 

 يهستند و بدون شک بـد  یاند که منشأ امور عدميوجود ينها اموریا یعنی ؛گردندیت میمتصف به شر
کـه از آن   یر موجـودات دیگانسان و  يکن برایل، ستیمار بد ن يزهر مار برا، براي نمونهاست.  یآنها نسب

  بد است.  ، نندیبمی بیآس

  رات از شرور در عالم مادهيخ يريک ناپذيتفک. ۷- ۳
و ، از موجـودات عـالم  پذیر ل احتمـاالت تصـور  یـ نخست بـه تحل ، ه شرور عالمیتوج يه براینظر نیدر ا

 یم عقلـ ین احتماالت به حسب تقسیشود. امی ن احتماالت پرداختهیاز ا ياسپس به حکمت وجود پاره
ر یـ . خ3؛ ر غالب اسـت یر و شر توأم که خی. خ2؛ ر محضی. خ1 ند از:ااز رجوع به برهان عبارت پیشو 

  . شر محض.5؛ استنسبتشان برابر ر و شر توأم که ی. خ4؛ و شر توأم که شر آن غالب است
کنـد. پـس   یجاد آن را اقتضا نمـ یا یر ممتنع هستند و حکمت الهیسه قسم اخ، اد شدهیان اقسام یاز م

ر و شـر  یـ ر کثیـ ر محض که عقول مجرده هستند و خیخ یعنی :در عالم فقط دو قسم نخست تحقق دارد
صدورش از خدا واجـب و  ، ت محض استیند. قسم نخست که فعلااتیو ماد يل که موجودات مادیقل

جـادش از مبـدأ کمـاالت    یز ایـ ) ني(موجودات ماداست ر توأم با شر یقسم دوم که خ ؛ امااست يضرور
ست جواد مطلق در انجـام آن  یسته نیکند و شایجاب مین قسم را ایوجود ا یاست و حکمت اله واجب

  ر خواهد بود.یخود مصداق شر کث، لیر به خاطر شر قلیر کثیرا ترك خیاهمال ورزد؛ ز
د کـه  کنـ مـی  انیرا ذکر و سپس بیاد شده م یقبل خود تقسما ۀاز فالسف يرویبه پنیز  ئیعالمه طباطبا

ر غالـب) کـه همـان عـالم     ی(خ ر فراوان آنهاست که در فرض دومیاست الزمۀ خیکه همراه اش یشر اندک
ر از یـ تضاد و تزاحم اسباب مختلـف و دار حرکـت و تغ  عالم ، که عالم مادهآنجاماده است تحقق دارد؛ از

باشـد و سـعۀ    يمـاد  ياگـر موجـود   یعنـ یمنفک از شرور نخواهد بود؛ ، استگر یبه صورت د یصورت
 يل بـرا یـ جه شرّ قلیتزاحم و تصادم و در نت، ت آن در قلمرو حرکت از قوه به فعل باشدیو ظرف يودوج

  .)312- 313 ص، 1362، ئی(طباطبا خواهد بود یو حتم يآن ضرور
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  ل وقوع شر در عالم مادهيدل. ۷- ۴
، ابـد یمـی  کـه عـدم در آن راه   ید ذاتـ یپس با، ستیا عدم کمال نیجز عدم ذات  يزیچ، که شرییآنجااز

بـا از   يو موجـود مـاد  ، اسـت  يدر موجودات مادتنها ، تین قابلیرش عدم را داشته باشد و ایت پذیقابل
ن یرد. همچنـ یپـذ می عدم را، ت وجودش بدان مربوط استیۀ خود که تمام فعلیدست دادن صورت نوع

نـه آنکـه عـدم همـراه      ت فقدان را داشته باشـد ید قابلیاز کماالت خود با یکیدر  یستیرندة نیموجود پذ
وجـود نـدارد؛    يشـر ، ن در عالم مجرداتیت ممکن نباشد. بنابراید الزمۀ ماهیعدم با یعنی، ذات او باشد

و هـا  از قـوه  ياعـت مجموعـه  یعـالم طب  یعنیند؛ انفک مادهیرا در آن عدم راه ندارد و شرور از لوازم الیز
از  یعـ یو شـرور طب اسـت  ا شـده  یو تضاد اشـ هاست که خود منشأ تزاحم یرات و دگرگونیت و تغیفعل
  رند.یگیت مئجا نشنیهم

ده نشـده اسـت کـه    یآفر ياد که چرا عالم ماده به گونهسرببه ذهن  پرسشن ینجا ایممکن است در ا
  ل هم در آن رخ ندهد؟یتضاد در آن راه نداشته باشد و شرّ قل

، داشـ در آن نب يگونـه شـر  چیبود که همی ياعت به گونهیعالم طب رگان است که آ پرسشن یپاسخ ا
مختلـف   ياست و از تضاد قـوا  یعدم يشر امر، گفته شدگونه که را همانیبود؛ زمیعت نیگر عالم طبید

بـه   .ندمالزم با مـاده و قـوه و اسـتعداد   ، ن امورید و همۀ اشویم یا تبدل آنها ناشیو کون و فساد  یعیطب
جـه  ید و نتشـو یمتضـاد مـ   يایمنشأ تزاحمات اش، م مادهت و ضعف وجود در عالیمحدود، گریعبارت د

  .استعارض شدن زوال و انهدام است که منشأ صدور شرور ، یعیطب يخوردهاون زدیا
  ن گفته است:ین اعتراض چنیدر پاسخ اعالمه طباطبایی 

  مـاده ماده و طبیعت را ال، معناي این سخن به حسب تحلیل این است که چرا خداي ماده و طبیعت
برده الزمۀ معناي ماده اسـت و اگـر موجـودي امکـانِ     طبیعت قرار نداد؛ زیرا قیاس و امکان نامو ال

  مادي نخواهد بود. اگر این جهـان ایـن خاصـه را نداشـت    ، داشتن و نداشتن کمال را نداشته باشد
ا که هر یک از اجزاي آن قابل تبدیل به دیگري است و با اجتماع شرایط و منافع وجـودي خـود ر  

؛ 5ج ، 1387، اساساً جهـان مـاده نبـود (طباطبـایی    ، مانددست و بدبخت میتهی، یابد و بی آنمی
  ).1075ص ، 6ج ، 1387، مطهري

ز یـ ل آن نیـ ن قسم محال است و برطرف شـدن شـر قل  یر محض شدن ایاگر خپرسش دوم این است که 
د نشـ گر معـدوم  یمانند سه قسم د چرا این عالم نیزافت شده است؟ عالم ماده یچرا اصالً ، ستیممکن ن

  ؟افت نشودیدر عالم  يچ شریتا ه
ح یهمـان محـذور تـرج   ، دشـو ر تـرك  یـ ر کثیـ خ، ز از شر مغلـوب یپره ياگر برااین است که  پاسخ
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رش فـراوان و  یـ کـه خ  يزیـ را چیـ بـردارد؛ ز شر غالب را در، ش خواهد آمد که خودیمرجوح به راجح پ
ـ  ، ر فـراوان یـ ن زوال خیفوت خواهد شد و هم يشماریبر یخ، دنیاباگر وجود ، شرّش کم است  یشـرّ ب

و روش  یعقلـ  يهـا لین با تحلیبنابرا .)108 ص، 7 ج، م 1981، نی(همان؛ ر.ك: صدرالمتأله استشمار 
کـه   يگـر ینکتـۀ د . شـود ید آن از اسـتقرا کمـک گرفتـه مـ    ییتأ يگاه براآنو ، اصل مطلب اثبات یمنطق

ـ ا، بـردارد غالـب اسـت در  رش یـ که خ يضرورت تحقق موجود ن اسـت کـه اگـر در عـالم تصـادم و      ی
ک صورت در مـاده مسـتقر   ید فقط یبا، شدیاز ماده جدا نم ین برخورد صورتیر اثر ابنبود و  يبرخورد

گـر و  یا تبدل صورت به صورت دیو  یگر تحول و تکاملید و دوبمیشد و ماده تنها با همان صورت می
  .یافتمیو تداوم ن دشمیض منقطع یف، جهید و در نتادمید رخ نید آمدن صورت جدیپد

  ارياخت ةشر الزم. ۷- ۵
ویژگی آزادي و اختیار اوست که خود مشیتی از سوي خداوند به انسـان  ، هاي مهم انساناز ویژگی

آورد برخی پیامدهاي ناگوار به بار مـی ، بهاي الهیاست. انسان بر اثر سوء استفاده از این گوهر گران
پاره اي از شرور عالم ناشـی  ، تواند بستر تحقق شرور اخالقی و طبیعی شود. به عبارت دیگرمیکه 

مدار و اساس نزول نعمت و یا نقمـت و بـال   ، ها و نتیجۀ اعمال آنهاست. معیاراز سوء اختیار انسان
تـأثر از  رابطۀ مستقیم برقرار است و هر یـک م ، بر انسان این است که میان اعمال او و حوادث عالم

ولو أنَّ أهل القُري آمنوا و اتّقـوا  «صالح و فساد دیگري است. عالمه طباطبایی در تفسیر آیۀ شریفۀ 
نویسد: بـه طـور کلـی همـۀ اجـزاي عـالم ماننـد        ) می95(اعراف: » لفتحنا علیهم برکات من السماء

قامت و انحراف اي که صحت و سقم و استاند؛ به گونهاعضاي یک بدن به یکدیگر متصل و مربوط
یک عضو در صدور افعال از دیگر اعضا تأثیر دارد و این تفاعل در خواص و آثار در همـۀ اجـزاي   
اطراف آن جریان دارد. این اجزا همه به سوي خداوند سبحان و آن هدفی کـه خداونـد بـراي آنهـا     

اگـر از   اند. انحراف و اختالل حرکت یک جزء از اجزاي آن مخصوصـاً مقدر کرده است در حرکت
گذارد و در نتیجه آثاري هم کـه  در سایر اجزا به طور نمایان اثر سوء باقی می، برجسته باشد اجزاي

شود و فسادي که از جزء مزبـور در سـایر اجـزاء راه    سایر اجزاي عالم در این جزء دارند فاسد می
  ).8ج ، تابی، گردد (طباطبائییافته بود به خودش بازمی

داند که در همـۀ اجـزاي عـالم و از    هاي الهی میو تفاعل را یکی از سنت ایشان این ترابط
پذیر (همان). وي به استناد آیاتی از بردار است و نه استثناجمله انسان جریان دارد و نه تخلف

۱۱۰     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره دوم، پاييز و زمستان 

) حدوث حوادث عالم در طبیعت را تـا  41؛ روم: 95؛ اعراف: 53؛ انفال: 30قرآن کریم (شورا: 
ها از راه فطرت منحرف شود و در نتیجه از داند که اگر امتی از امتم میحدي تابع اعمال مرد

اسباب طبیعی هم کـه محـیط   ، راه سعادت انسانی که خداوند برایش مقرر کرده است باز بماند
گـردد.  مـی یابند و آثار سوء این اختالل به خود امت بـاز اختالل می، به آن و مربوط به اوست
روابط عمومی را ، اخالق و قساوت قلب و از بین رفتن عواطف رقیقه اختالالتی از قبیل فساد

کند. آسـمان از بارانـدن   ها تهدید به انقراضش میبرد و هجوم بالها و تراکم مصیبتاز بین می
هـاي  کنـد و در عـوض بـاران   هاي فصلی و زمین از رویاندن زراعت و درختان دریغ میباران

افتد و زمین با زلزلـه و خسـوف آنـان را در خـود     راه می طوفان و صاعقه به، سیل، غیرفصلی
  ).2ج ، تابی، برد (طباطبائیمیفرو

نسـبت بـه افـراد و اشـخاص نیـز      ، شودملت و گروه جاري می، گونه که براي قومها هماناین سنت
دربـارة   کنـد و طوفان نوح و صاعقۀ عاد یـاد مـی  ، جریان دارد. قرآن کریم براي نمونه از داستان سیل عرم

  اش در زمین فرو بردیم.)؛ او را با خانه81(قصص: » فخسفنا به و بداره االرض«فرماید: قارون می
آیند گاه بر اثر ها پیش مینتیجه آنکه رویدادهاي ناگواري که در زندگی فردي و اجتماعی انسان

دارد کـه مجـال آن   سوء اختیار خود انسان هستند و گاه بر اثر حرکت سوء جامعه و یا علل دیگري 
  در گفتار نیست.

  قيسه و تطبيمقا. ۸
ن یـ در ا، ابـد یي مـی شـتر ید و عمق بوشمیتر ابعاد مختلف بحث روشن، قیسه و تطبیکه در مقاییازآنجا

ق الزم است تـا مـوارد   یسه و تطبیمقا ي. برازیمپردامی ییک و عالمه طباطبایه ين آرامیاسه یبه مقا همقال
ن دو یـ از ایـ ن بحـث وجـوه امت  یـ لذا ابتدا در ا .ه به طور کامل روشن شودیدو نظر ازیمشترك و وجوه امت

  .زیمپردامیو سپس به وجوه مشترك آنها  یمآوررا مینظر 

  ازيوجوه امت. ۸- ۱
  کنیم:اختالفات اساسی با یکدیگر دارند که در ادامه آنها را بررسی می، رغم نقاط مشتركاین دو نظریه به

  يمبان اختالف در. ۸- ۱- ۱

را یـ م؛ زینـ کک توجـه  یهر  ينظر ید به مبانیم ابتدا بایق بپردازیه به طور دقیاز دو نظریم به امتیاگر بخواه
  گردد.یماز ه به مبنا و نگرش آنها بیتفاوت دو نظر
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  يشناسيهست. ۸- ۱- ۱- ۱
ک یـ اسـت. ه  یشناسـ یو هسـت  یجهان هسـت  يوجود ۀنگرش آن به جنب ياهیهر نظر ين مبنایتریاصل

مسـتقل اسـت. او معتقـد     يل به وجـود یقا ینیات دیخدا و مدع ياست که برا ینید يگرالسوف واقعیف
  ند.ات مستقلیگر مخلوق آن واقعیشتر وجود ندارد و موجودات دیت مستقل بیک واقعیاست که 

اصـالت وجـود اسـت. بـر اسـاس حکمـت       ، هیحکمت متعال یمهم و اساس یاز مبان الف) اصالت وجود:
 مشـاعر ت تابع آن است. صـدرا در کتـاب   یو ماه، و عالم را پر کرده است استل یوجود اص هیمتعال

  .)18 ص، 1381، نیند (صدرالمتألهکمی اصالت وجود ذکر ةل درباریهفت دل
، 1362، ئی(طباطبـا  ه و محور مباحث خود قرار داده اسـت یز بحث اصالت وجود را پاین ییطباطبا ۀعالم

و متحقـق در خـارج کـه     ینـ یاست ع یقتیوجود حق، هیاز منظر اصحاب حکمت متعال یعنی ؛)9 ص
و تـابع وجـود اسـت. بـر      یعرض يت امریز در خارج وجود آن است و ماهیت هر چیاصل موجود

اي گونـه بـه   ؛ر اسـت یز مساوق با خیآنچه عالم را پر کرده است وجود است. وجود ن، ن مبنایاساس ا
 نیبنـابرا  .)396 ص، 1 ج، م1981، نیز وجود است (صدرالمتألهین يریخر و هر یخ يکه هر موجود

  افت.یوجود منزلۀ ر را در خارج به یق خیتوان مصادمی
وجـود  ، کنـد مـی  زیموجـودات جـدا و متمـا   دیگر را از  يآنچه هر موجود یعنی: يزیتشخص در هر چ
تنهـا در مفهـوم   زنـد و  یک چیـ مصـداق  ، قـت یوجود و تشخص در حق، یبه طور کل .خاص اوست

  .)104 ص، 3 ج، همانرند (یمتغا
 يدارا، قـت واحـد  ین حقیقت واحد است که ایک حقیوجود ، ن اصلیبر اساس ا: ب) تشکیک در وجود

انـد و تفـاوت آنهـا بـه شـدت و      در وجود بودن مشـترك  یاست که همگ یمراتب و درجات متفاوت
 .ت نـدارد یـ ر از وجـود واقع یـ غ يزیـ چ، بر اسـاس اصـالت وجـود    یعنیضعف و آثار وجود است؛ 

دارنـد و چـون تنهـا وجـود اسـت کـه        یگر تفاوت واقعـ یکدیبا ، دارند یکه وجود واقع یموجودات
ن موجـودات مقـدم و   یـ از ا یگردد؛ مثالً برخـ یمازن اختالفات به خود وجود بیپس ا، ت داردیواقع
  .)385 ص، 3 ج، 1387، ئی؛ طباطبا65 ص، 3ج ، همان( گرندید یتر از برختر و کامليقو

اسـت و   یز به مقدار و مراتب هسـت یر نیر است و مقدار خیخ، (وجود)ی شده هستادیبر اساس دو اصل 
، تـا بـی ، ئی؛ طباطبـا 16 ص، 1382، ؛ همو85 ص، 7 ج، م1981، نیشر نبود وجود است (صدرالمتأله

  .)124 ص، 3 ج
در ، نـد اگونه که در اعراض متحـول همان، يجواهر ماد معناستاین اصل بدین: ج) اصل حرکت جوهري

  .)64 ص، 1381، ؛ همو79 ص، 3 ج، 1387، صدرالمتألهینرند (یپذیتحول منیز اصل ذاتشان 

۱۱۲     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره دوم، پاييز و زمستان 

بـه  ، که مرکـب از مـاده و صـورت اسـت     يقت هر موجودیحق: اصل و حقیقت موجود مادي، د) صورت
ء یاگر فرض شـود کـه صـورت شـ     یحت .ء استیصورت اوست و ماده تنها حامل قوه و امکان ش

ن یـ تواند موجود باشـد. بـر ا  یقتش میء به تمام حقیآن ش، بدون ماده بتواند تحقق داشته باشد یمرکب
اوسـت و   ۀنفس ناطقـ  یعنی، ریت انسان به صورت انسان و در اصطالح منطق به فصل اخیمبنا انسان

، اسـت  يآنچه متعلق جعـل بـار   یعنیر هستند؛ یرمجعول فصل اخیفصول و اجناس از لوازم غدیگر 
متعلـق جعـل و   ، هسـتند  يزیـ قـت هـر چ  یکه اصل وجـود و حق  وجود است. پس فصل با صورت

  رند.یگینش قرار میآفر

  يشناسمعرفت. ۸- ۱- ۱- ۲

ـ امـا د ، اسـت ورزیـده   ت اهتمـام یعقالن ۀمسئلبه که  است یلیتحل یلسوفیک فیه تفـاوت  او  يهـا دگاهی
 یپـ  در عمـدتاً  یاسـالم  ۀفلسـف  اننـد گرا معقل یسنت يهاگرا دارد. فلسفهعقل یسنت يهابا فلسفه یاساس
ر یـ اخ در چنـد سـال   یلـ یتحل ۀکه در فلسـف  یچرخشبا  اما، ها هستنددگاهید یبرهان و اثبات منطقۀ اقام

شـتر در جهـت   یبلکه تالش آنهـا ب ، ستندین ات خودینظر یبه دنبال اثبات منطق یلیتحل ۀفالسف، روي داد
  .ت استیمعقولاثبات 
 ید و حتـ نـ کمیاستناد  یحس ۀا به تجربیت اشیدر درك واقع، گراستتجربه يک فردیکه هییآنجااز

خاص و مشـروط   يبه معنا یبودن شر از نظر فلسف یچه عدمگرگوید می، بودن شر یستین یۀنظربارة در
 ةبـار در محـدود  انیـ سـت و بـه شـکل ز   یصـادق ن  یانسـان  ۀآن در تجرب یف تجربیتوصمنزلۀ به ، است

  گذارد.یاثر م، هستند یع مثبتیکه وقا یدرد و رنج واقع يهابر جنبه یشخص
، ینـ ید ۀمنظور از تجرب، دگاه اویل است. در دیز قاین ینید ۀبه تجرب یحس ۀرش تجربیاو عالوه بر پذ

ـ   ؛سـت یاز مـافوق بشـر ن   یبـاطن  یا آگاهیم از خدا یمستق یآگاه ـ    ینـ ید ۀبلکـه تجرب  ۀشـامل کـل تجرب
از حضـور   يهر فرد یعنی ؛)111 ص، 1971، کی(ه ت خداستیحضور و فعال ۀبشر به واسط ۀجانبچند

ن اثبـات  یل براهیست. او در تحلیاز به استدالل و اثبات وجود خدا نیواسطه دارد و نیب ياخداوند تجربه
بـرد. در عـوض   یش مـ یپـ  یلـ یحلن را به صـورت ت یفلسفه د داند.میق نین را دقیوجود خدا غالب براه

 یر اسـت و خداشناسـ  یناپـذ دیـ ترد، یت جهـان خـارج  یـ واقع یدر منظر او مانند درك حس ینید ۀتجرب
 ینـ یبه وجود خداوند بر اساس تجربـه د  يفرد یرا وقتیز گیرد؛کار میبه یدفاع یفن منزلۀرا به  یاستدالل

  .)221 ص، 1989، کی(ه است یا عقالنی یمنطق ياعتقاد، ياعتقاد و، مان داردیا
ات خود را بـا برهـان   یاند و اثبات مدعیعقالن یاسالم ۀفلسف يهانحله همۀ کهاست  یدر صورتاین 
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ـ ید و سـ یسـتن بر آنها ن یمبتن، دپذیرنمیر یتأث یگرچه از علوم تجربآنها دهند. یل انجام میو دل و  یر عقالن
  .است یهیبر بد يز ارجاع نظریاستدالل آنها ن ةند و نحودارات خود یاثبات مدع يبرا یابزار منطق

دانـد و  ین مطـابق بـا واقـع مـ    یقیرا علم و  یقیاز خود معرفت حق پیش یاسالم ۀعالمه مانند فالسف
ق یدانـد کـه تصـد   یه میات اولیهین معرفت را بدیتریقیاست. او حق یمیثابت و دا ینیقیز یبرده نن نامیقی

ات را یهین بـد یتریقیندارد و حقنیاز ن آنها یب یسنججز تصور موضوع و محمول و نسبت يزیآنها به چ
 ؛89- 90 ص، 3 ج، م1981، نی(صـدرالمتأله  آوردیمـ شـمار  ن و ارتفاع آن بـه  یضیمحال بودن اجتماع نق

حـس را  ، یو در امور حسـ ، یهیز وجود عالم را بدین ییعالمه طباطبا. )270- 271ص ، 1362، طباطبائی
  .)75 ص، 6ج ، 1387، يمطهر؛ 5 ج، 1387، ییداند (طباطبامی صلا

توجـه   ياست و کمتر به علم حضور یدر تفکر غرب آنچه از علم مورد نظر است همان علم حصول
کانت آنجا که پدیـدار را در   گ به تبعیه د.شوبرخورد می یمفهوم يیک امره منزلۀ با علم ب و شده است

  .است يعلم در صدرا وجود .تعیین کردن مفهوم استدنبال ه ب، گیردنظر می
نفـس  ، کـه در همـۀ مراتـب ادراك    شودمی مشاهده، کنیممی ینزد صدرا بررسرا حقیقت علم  یوقت

در نظـر صـدرا    دارد. يمنفعل صرف نیست و در واقع معلوم از افعال نفس است و به نفس قیام صـدور 
توجـه بـه وجـود نهفتـه      انسـان در  مرتبۀ انسانیترا یز ؛فتگرتوان وجود را نادیده اي نمیدر هیچ مرتبه

این است که علـم عـین معلـوم اسـت و     ، آنچه در بحث علم در نظر مالصدرا واجد اهمیت است .است
  .پذیردن عالم و معلوم انجام میایماین امر با توجه به اتحاد 

وجـه از ظـاهر فراتـر     یچه است و به یشناسو نمود یشناستنها ظاهر یشناسکانت در معرفت ۀفلسف
و بـه  ود توانـد از ایـن ظـاهر فراتـر ر    مـی ، خود از علم يحسب بحث وجوده اما صدرا ب ؛نخواهد رفت

  .دبرستر عالی یمراتب

  سيشناانسان. ۸- ۱- ۱- ۳

اي است. این ایده در حالی که بر خلقت بدن انسـان  خلقتی دو مرحله، طبق نظر هیک خلقت انسان
کنـد کـه روح انسـانی    دهد و بیان میهیک آن را به بعد روحانی انسان نیز تسري می ،متمرکز است

به منزلۀ یکی از مخلوقات آسمانی خداوند و مستقل از بدن خلق شده است و طبق هـدف الهـی و   
به بدن تعلـق گرفتـه و در آن ظهـور کـرده اسـت      ، پس از تکامل بدن و گذر از مراحل تکامل اولیه

  ).48ص ، 1976، (هیک
 يریـ گشـکل  یاست که عامل اساسـ  يار و آزادیاز اخت يت انسان در گرو برخورداریدر منظر او هو
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هـا و  یژگـ ینفـس اسـت و منشـأ آن و    يانسان دارا که از منظر عالمه یدر صورت؛ است یت آدمیشخص
 ۀمرتبـ عت در جهت کمال به درجـه و  یگاه که طبتا آن، عت آن استیطب ياستعداد ماده و حرکت جوهر

) ي(اخـرو  گـر یبلکه بـه بـدن د  ، ن بدن باز نخواهد گشتیگر به اید، ل شود. نفس پس از عروجینفس نا
ج ، 1387، یی؛ طباطبـا 122 ص، 9 ج، م1981، مالصـدرا ( ابـد ییآخرت است تعلق م ۀکه متناسب با نشئ

ـ ، الحدوث استینفس در بدن اگر چه جسمان. )373 ص، 5 کـه   یعلقـ نونـت  ینونـت دارد: ک یدو ک یول
 کـه مربـوط بـه تعلـق بـدن اسـت       ینونـت نفسـ  یمربوط به وجود نفس قبل از تعلق به بـدن اسـت و ک  

  .)353 ص، 8 ج، م1981، مالصدرا(
موجـودات   دیگـر له از یوسـ نیدارد کـه بـد   ییهـا یژگـ یاز نفس ناطقـه و  يل برخورداریانسان به دل

  .)259- 260 ص ،1387، مالصدرا( شودیز میوانات متمایحاز ژه یوبه، عتیطب
ـ   یعال ۀبه طرف باال و جنب ییرو :ه داردینفس انسان دو رو آن اسـت و بـه جهـان     یکه بخـش درون

 یـۀ هـر رو البتـه   .آن است یرونین و سافل که بخش بییبه طرف پا ییب راه دارد و رویملکوت و عالم غ
  .)306 ص، 1363، يژه خود را دارد (نصرینفس آثار و

وار ر محـض و فرشـته  یـ اند؛ نـه خ ختهیر و شر در او آمیاست که خ يبعددو ين انسان موجودیبنابرا
عـت و  یشر مربوط به طب ۀو جنب، ر مربوط به روح و نفسیخۀ صفت. جنبطانیاست و نه شر محض و ش

 ۀنشـئ ، حـس  ۀند از: نشئادارد که عبارت ینفس انسان مقامات و نشئات. )300 ص، (همان ستوشهوت ا
  .)307 ص، (همان عقل ۀال و نشئیخ

ز یـ ن یا مثالی یالیخ ۀاست. مظهر نشئ يظاهر ۀگانحس است که مظهر آن حواس پنج، ن نشئهنخستی
 ۀکمالش در عقل بالفعـل شـدن اسـت. اگـر نشـئ     ، قوه عاقله بوده یعقل ۀاست و مظهر نشئ یحواس باطن

افعـال اسـت؛    ۀهمـ ند. نفس مبدأ ال ثمراتیت و تحصیگر فعلیدو نشئه د، دار قوه و استعداد است، حس
 .)404و  351 ص، 1387، نی(صـدرالمتأله  عهیدارد به نام وحدت جم یرا سنخ ملکوت است و وحدتیز
اسـت. نفـس در مرتبـه ذات     یو عقالنـ  یوانیو ح یمراتب نبات ۀجامع هم، ن بساطتین وحدت در عیا

 نیـی ن تعیرا چنن مطلب یل و حساس و هم قابل نمو و تحرك. مالصدرا ایهم متخ، خود هم عاقل است
ز یـ ن يگـر یم دیتقسـ . )230- 231 ص، 8 ج، م1981، مالصـدرا ( »يوحدتها کل القـو  یالنفس ف« کند:می
 ی(سرزنشـگر نسـبت بـه زشـت     لوامه، )يو بد ی(سوق دهنده به زشت مراتب نفس وجود دارد: اماره يبرا
  .را مشاهده کند) یو معارف اله یق عقلیتواند حقامی که ی(نفس مهمله، ها)

 ي) است و وجـودش مسـتمراً قـو   یت(اخرو تی) و آخریتوی(دن تیدو صفت اول يذات انسان دارا
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ابد و همواره رو بـه آخـرت   ییم یر استکمالیس يدر مراتب وجود يحرکت جوهر ۀد و به واسطوشمی
در  یاراً) و برخـ یـ (اخت ایدر دن یخداوند که برخ يمنازل سفر به سوانند دارد؛ م یدارد و مراتب گوناگون

و منـازل آن   ایـ بـه دن  اندانسان مربوط یوانیو ح یو نبات ي. مراتب عنصریابدی(اضطراراً) تحقق م آخرت
  .انددر آخرت یو آنچه بعد از آن است همگ ی؛خف، سرّ، روح، قلبانند م

  وجوه مشترک. ۸- ۲
خـارج و وجـود   ت داشـتن وجـود در   یواقع هب ییعالمه طباطبا ۀسین در تئودیک و همچنیه ۀسیدر تئود

عت ماننـد  ینوع انسان در عالم طب .ندامبنا و اصل قرار گرفتهاینها توجه شده و  یخداوند و امر مجرد انسان
 یافـراد را در زنـدگ   یکـه نظـام زنـدگ    یحـوادث  ؛سـت ین ئـی از حوادث جز یگر خالیانواع موجودات د

و مـرگ  ت یـ و محرومو انـدوه   یا تـرس و گرسـنگ  یـ شـود و  یمـ بیمـار   :دنسازیش مختل مایشخص
در مخلوقـات و  آن را اسـت از خـدا کـه همـواره      یسـنت ، قـرآن  یۀنها طبق آیرد. ایگیاش را فرا میزندگ

  تبدل و تحول است. ۀعت دار تزاحم و نشئیرا طبیزاست؛ ساخته  يبندگانش جار
وجـدان خـود را قـانع     یاجمـال  یبـا پاسـخ  ، مان دارندین و مذهب به خدا ایمان که در پرتو دیاهل ا

 و م را اثبات کـرده اسـت  یم و حکیقادر عل يوجود خدا، قاطع ۀشند که ادلیاندین میبا خود چن .سازندیم
را مشاهده کننـد کـه از    یاناتیاناً اگر جرین گروه احیا م ظلم کند.یم و حکیقادر عل يندارد که خدا یلیدل

حکمت و مصلحت که بر مـا مجهـول اسـت و     ینوعبه با ارجاع آن را ، ه نباشدینظر خودشان قابل توج
  استدالل است.   ین طرز تفکر خود نوعیکنند. امی هیفقط خدا از آن آگاه است توج

امـا  ، اسـت  یت انسـان یـ ز انسان در بدو تولد بـه صـورت بالفعـل فاقـد ماه    ین یاسالم ۀاز نظر فالسف
ح یت صـح یـ ترب یۀد در سـا یرا به صورت بالقوه در درون خود دارد که با یل انسانیت اصیت و ماهیانسان

ن مرحلـه  یـ است و ا یصورت اله يک انسان دارایاز منظر ه؛ اما ت برسدیت در وجود او به فعلین ماهیا
بالقوه است که انسان بـا عبـور از    يدن به کمال در او امریدر او از بدو تولد به صورت بالفعل است و رس

ن مرحله بـالقوه را  یا، که مملو از آزمون و ابتالست یر دشوار زندگیات و گذر از مسیمقاطع و مراحل ح
 یـی پردازند از ارزش واالیکه با تالش و کوشش خود به کسب کماالت م ییهاو انسان بخشدیت میفعل

 .)254 ص، 2010، کی(ه برخوردارند

  يرسنقد و بر. ۹
تاً مسـئول شـر   یشود که خدا نهایل میمتما متن سیبه اسرانجام  یه شرور اخالقیارائه و توج يک برایه
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عـالم   ين است شر عنصـر ضـرور  یشود ایده میک نسبت به شر دیه ةدیکه در عق یت الهیاست. مسئول
و  یاست و موجود واقعـ  یعدم يعالمه شر امر یکه بر اساس مبان یدر صورت ؛پرورش روح استبراي 

  است.قابل ، عالم ماده؛ چراکه هستند يعالم ماد ۀشرور الزم، گرید يست و از سویل نیاص
کنـد  یگنـاه مـ   يریناپـذ از خداونـد بـه شـکل اجتنـاب     یمعرفت ۀفاصل سببک بشر به یدگاه هیدر د
نقـص در   سـبب بـه   نشـود گنـاه آنـا   یگفته مـ  یرا وقتیاست؛ ز يناسازگارمتضمن ن سخن یا. (همان)

ستند و مجبور خواهنـد  یگر آزاد نیاند و دخلق شده یپس آنها در حالت شرارت اخالق است نششانیآفر
ها آزادند تا بـه سـمت   مدد گرفته تا ثابت کند که انسان یک از فاصله معرفتیکه هاست  یدر حالاین  ؛بود

  خداوند بروند.  
شـان از دو  یوجود يهـا هستند که ساحت یحتساها موجودات دون اسالم انسانیمعارف د بر اساس

رش یگانه در پـذ ن موجود دویاز جسم و روح. ا یمعجون ؛افته استینظام  یو آسمان یگوناگون خاک یۀپا
 ییخـداگرا  ياو بـه سـو   يساختار وجـود  یول ؛دوگانه است يز مختارین يو ماد یاله يهاو رشد جنبه

  .)30: افته است (رومیشکل 
پـرورش روح و   یطـ یمحسـت یط زیجـاد شـرا  یابـزار ا منزلۀ عت به یدر عالم طب شر، کیدگاه هیدر د

کـه   یدر صـورت ؛ هاست و خدا مسئول آن استانسان یات اخالقیجاد خصوصیتحقق هدف خداوند و ا
 ۀمرتبـ  سـبب هستند و ضعف در عـالم مـاده بـه     يالزمه عالم ماد یعیه شرور طبیحکمت متعال يبر مبنا

  گر ماده نخواهد بود.  ید، ت را نداشته باشدین خصوصیلم ماده اعالم ماده است و اگر عا
هـا و  ن محنـت ید و اگر انتکامل بشر ضرورت دار ين شرور برایالبته در فوائد شرور آمده است که ا

و  اسـت  ت افـراد یـ ب تربموجـ هـا  يها و گرفتـار یسخت، گرید ياز سو .دشویبشر تباه م، ها نباشندرنج
  کند.  یتر مفعالتر و را مصمها نسانا

سـت و انسـان   یجداست و مکشوف انسـان ن  یخدا از انسان به لحاظ معرفت، کیه ۀسیبر اساس تئود
ه انسان بر اساس برهـان  یحکمت متعال يکه بر مبنا یدر صورت؛ مان او را بشناسدیا ۀلیتواند به وسیتنها م

سرشـت انسـان    یو حتـ ، ابـد یا درآن ر ید و معـان نـ کمیتواند وجود خدا و صفات او را ثابت یم یعقل
ن و هـدف و  یمعـ  یا راهـ یـ ژه یو یخاص که او را به سنت یفطرت ؛است يدین به فطرت خاص توحیمز
ـ ا، ار خودیتواند با قدرت اختیکند. البته انسان میت میمشخص هدا یتیغا ت یـ را تقو ین موهبـت الهـ  ی
ـ ا یـ ش رود و یپـ  يو پرسـتش خـدا   یمـان یر منزلـت ا یدر مسـ  ین حاالت عرفـان ید و تا باالترنک ر اثـر  ب
  تر از سنگ کند.اه و سختیخود را سمسائل قلب ن یبه ا یتوجهیب
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، یاسـالم  ۀکـه از منظـر فلسـف    یدر صورت ؛رش تناسخ استیپذ، خود ۀسیک در تئودیگر هیموضع د
- عـده  يتناسخ و خطـا  مسئلۀبودن  د بر غامضیتمام صور تناسخ با ادله رد شده است. صدرا پس از تأک

 ۀالزمـ ، ن برهـان یکند. مطابق ایدر مقام ابطال تناسخ اقامه م یبرهان، در فهم سخن سقراط و افالطون يا
ب امـر بالفعـل و امـر بـالقوه     یـ ترک، ابدیتعلق ب يگرینکه نفس پس از قطع عاقالنه از بدن خود به بدن دیا

اسـت و   ياتحـاد  یعـ یب طبیـ ترک، ب نفس و بدنیرا ترکیز ؛محال است ین امر به لحاظ فلسفیاست و ا
  .)9 ج، م 1981، نیست (صدرالمتألهین دو امر بالفعل و بالقوه ممکن نمیا یبین ترکیچن

که بر اسـاس حکمـت    یدر صورت ؛شده است يعذاب ابد یخود ملزم به نف ۀسین او در تئودیهمچن
ا یـ و  يبه نعم اخـرو  است که منشأ تنعمیمنشأ ثواب و عقاب در آخرت همان اعمال انسان در دن یاسالم

ن یـ کـه در ا  یدند. انسـان شویمبدل به عذاب و عقاب و ثواب م، گر است. اصل اعمالیعذاب در عالم د
ن یـ بـر اسـاس ا  ، را ملکه خود ساخته است یوانیح يعالم صفات و ملکات حسنه نداشته و خلق و خو

  شود. یخته میصور برانگ

  گيرينتيجه
  شود:می ر حاصلیمطالب ز، یو اسالم یغرب یفلسف ۀدو نحل يآرا ۀسیل و مقایاز تحل

  داند.می ک شر را به درد و رنج ارجاع داده است و مالك شر را رنج انسان و موجودات حساسیه. 1
ق یـ و از طر زدپـردا مـی بودن شـر   یمالك عدم ۀبه ارائ، ر بودن آنیاصالت وجود و خ يعالمه بر مبنا. 2

  رسد.میشرور  يبه فاعل و مبدأ برااز یبه عدم ن، آنبودن  یعدماثبات 
  ؛پرورش روح را مطرح کرده است ۀسیتئود، شر مسئلۀحل  يک برایه. 3
  ؛است یتحقق هدف اله يهاو از ضرورت، پرورش روح يشر عنصر ضرور، دگاه اویدر د. 4
ت عـالم  یو محـدود  ددانـ ی مـی آن را منحصر در شرور اخالق، ن راهیاپذیرفتن ز با ین ییعالمه طباطبا. 5

  ؛دگارانمی لین شرور دخییز در تبیرا ن یعین طبیماده و قوان
ل یکسـب فضـا   يند که شـرور بـرا  الیو قااند رأيهمشرور  یمثبت برخ يدر کارکردها متفکرهر دو . 6

جهـان  ، ین جهـان یچنـ ، وجود داشته باشد که بـدون درد و رنـج باشـد    یند و اگر جهاناالزم یاخالق
  ؛ن جهان ممکن نخواهد بودیجه بهتریو در نت یستپرورش روح ن يمناسب برا

عـالم   یعیار انسان و جدا شدن از نظم طبیاخت ةدییزا، از درد و رنج یمیبخش عظ، دگاهیبر هر دو د بنا. 7
، منظـر عالمـه   در یانسان است ول يبالضروره آزاد ۀجیک شر نتیدگاه هین تفاوت که در دیبا ا، است

  ل است.ک احتمایشر تنها 

۱۱۸     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره دوم، پاييز و زمستان 

 ددانـ مـی  یل اخالقیفضا ياریک آن را کسب اختیاست که ه یبر اصل هدف اله یک مبتنیه ۀسیتئود. 8
  کوشد.می لین فضایکسب ا يبرا یعیک نبرد طبیکه انسان در 

کـه   یرا گناهین خدا و انسان به اشتراك گذارده شده است؛ زیل شر بات در قبیک مسئولیدگاه هیدر د. 9
  ؛ر استیناپذزیخدا گر يست که براین يزیکمتر از آن چ، ردیگمی توسط افراد صورت

کـه بـر    یدر صـورت  ؛دانـد مـی  شباهت به خداوند انسان و یرشد و تعال ۀرا الزم یعیک شرور طبیه. 10
از شـرور   يانـد و پـاره  الیدخ یعیدر به وجود آمدن شرور طبها انسان، یحکمت اسالم یاساس مبان

  شود. می حاصل یاساس سنت الهش و بر یآزما يز براین
م یر عظـ یـ خ، ين جهان مادیا يد در فراسوگویمیوجه و گزاف یب يهارنجمسئلۀ ک در پاسخ به یه. 11

ات یـ ن حیاست که انسان در ا ییرنج ها ةکنندجبران، است که در انتظار انسان بوده یو خارج از فهم
  ؛متحمل شده است یخاک

  ؛داندمی (تناسخ)ی متوال يهاین زندگپیمودرا  يات ابدیدن به آن حیک رسیه. 12
  است؛ مردود یاسالم يدگاه حکمایتناسخ از د. 13
 ییو به هـدف نهـا   نددهمی به دعوت خدا داوطلبانه پاسخ ها انسان همۀ، کیه ۀسیسرانجام در تئود. 14

  بازد.می او رنگ ۀسیز در تئودین يمفهوم جهنم ابد، بین ترتیشوند. به امی لیخداوند نا
  د.شومی دیکأحل عالمه تراهبر ، کیحل هراه ن دو نظر و نقدیا ۀسیاز مقاپس 

    



   ۱۱۹حل مسئله شر از ديدگاه جان هيک و عالمه طباطبايي مقايسة راه
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