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پرسش و پاسخ

صفحه 6
 پنج شنبه ۹ آذر ۱۳۹6 

۱۱ ربیع االول ۱4۳۹ - شماره ۲۱۷۸۱

 شرور کيفري يعني اينکه برخي 
نتيجه گناهان  از حوادث طبيعي 
و فسادهاي آدميان است. اعمال 
انسان در دنيا نتايج و بازتاب هايي 
او  به دنبــال دارد کــه دامنگير 

مي شود. 

 اگر خدا مي خواســت که شــرور اخالقی نباشــند، يا بايد انســان را به طور کلي خلق نمي کــرد، يا او را 
خلــق مي کرد، اّما قــدرت انتخــاب و آزادي اش را مي گرفت؛ در هــر دو صورت اتفاقي کــه مي افتاد اين 
 بــود که جلوي پيشــرفت و تعالي بســياري از انســان ها گرفته و خير کثيری، فداي شــّر قليل مي شــد

 و اين امر با حکمت و فيّاضيّت خداوند سازگار نيست.

حرف مفت!

شاخص در خیر بودن مردم
قال النبی)ص(: »الیزال الناس بخیر ما امروا بالمعروف و نهوا 

عن المنکر و تعاونوا علی البر والتقوی.«
پیامبر گرامی اسالم)ص( فرمود: مردم تا زمانی که امر به معروف 
و نهی از منکر کنند و در کارهای نیک و پرهیزکاری همدیگر را یاری 

دهند، پیوسته در خیرند.«)1(
___________________
1. تهذیب االحکام، ج 6، ص 181.

نفی تبعیض در اجرای قانون
در ســیره عملی رســول خدا)ص( آمده اســت که زنــی از قبیله ای 
سرشناس)بنی مخزوم( مرتکب گناهی شد و آن حضرت دستور اجرای حد 
داد. »اسامه بن زید« نزد پیامبر آمد و درخواست بخشش کرد. پیامبر)ص( 
فرمود: به خدا سوگند اگر دخترم دزدی کند، دست او را قطع می کنم و در 
اجرای حدود و قانون الهی هیچ فرقی میان مردم نمی گذارم. آن حضرت در 
ادامه، سیاست های نادرست و قانون گریزی امت های پیشین را نکوهید و 
چنین فرمود: بدبختی امت های پیشین در این بود که اگر فرد بلندپایه ای 
از آنان دزدی می کرد او را می بخشودند و اگر فرد ضعیف و گمنامی دزدی 

می کرد حکم خدا را درباره او جاری می ساختند. )1(
___________________
1- صحیح البخاری، ج 4، ص 151

چرا امام جعفرصادق)ع( قیام نکرد؟
پرسش:

چرا امام صادق)ع( با وجود 4000 شاگرد می فرمودند اگر فقط 40 یار 
می داشتم قیام می کردم؟

پاسخ:
تمامی امامان به عنوان پیشــوایان راستین جامعه اسالمی درپی این بودند 
که اگر شــرایط و مقدمات فراهم شــود، جامعه را از حاکمیت های جائر و فاسق 
و فاســد نجات دهند و خودشان به عنوان شایســته ترین افرادی که خدا آنها را 
هدایت کرده اســت، رهبری جامعه را به دســت بگیرند و سعادت دنیا و آخرت 

مردم و امت را تامین کنند.
سدیر صیرفی می گوید خدمت امام صادق)ع( رسیدم و گفتم: »به خدا سوگند، 

روا نیست که شما نشسته اید و قیام نمی کنید.«
امام فرمود: »چرا؟« 

گفتم: »چون دوستداران و پیروان و یاوران شما فراوانند، به خدا سوگند اگر 
امیرالمومنین)ع( به اندازه شما یاور داشت، قبیله تیم وعدی )قبائل خلیفه اول و 

دوم( جرات نمی کردند به طرفش بیایند.«
امام فرمود: »تعداد یاوران و شیعیان من احتماال چقدر است؟«

عرض کردم: »صدهزار نفر!«
حضرت فرمود: »صدهزار نفر؟«

عرض کردم: »بله، بلکه دویست هزار نفر!«
حضرت فرمود: »دویست هزار نفر؟«

عرض کردم: »بله، بلکه نصف دنیا از یاوران شما هستند.«
حضرت سکوتی کرد، بعد فرمود: »همراه ما تا ینبع بیا.«

امام مرا به منطقه ای برد که خاک ســرخ رنگی داشــت و چوپان نوجوانی، 
بزغاله هایــش را برای چرا آورده بــود. امام نگاهی به او کرد و به من فرمود: »ای 
سدیر، به خدا سوگند اگر به تعداد این بزغاله ها شیعه و یاور داشتم، روا نبود یک 

لحظه در مقابل حکومت ظلم و جور بنشینم و برای گرفتن حقم قیام نکنم.«
از مرکب ها پیاده شدیم و نماز خواندیم. بعد از نماز رفتم برغاله ها را شمردم. 

فقط هفده تا بودند.)1(
بدون تردید بنی عباس یکی از بهترین شیوه های مبارزاتی ضداموی را انتخاب 
کــرده بودند. آنان برخالف قیام های ضداموی دیگر، تا حصول اطمینان کامل به 
پیروزی، دست به اسلحه نبردند. عباسیان نزدیک به سی سال فقط تبلیغ کردند 
تا زمینه قیام مســلحانه را فراهم کنند. چنین تبلیغاتی تنها از مبلغان زبردستی 
برمی آید که هم توان تحریک احساسات را داشته و هم آن را کنترل کنند تا به 
موقع وارد عمل شــوند، عباسیان می توانستند از وجود این گونه افراد بهره برداری 
کنند، چون همکاری ابومســلم، ابوســلمه خالل و ســلیمان بن کثیر خزاعی با 
عباسیان در حقیقت یک نوع معامله بود که مبیع و ثمن آن از قبل مشخص بود.
اما امام صادق)ع( نمی توانست از وجود چنین افرادی معامله گر بهره برداری 
کند. پیروان حقیقی اهل بیت، در ســطح کشور بزرگ اسالمی آن روز تعدادشان 
به عدد آن گله بز نمی رســید که امام به آن اشــاره و فرمودند؛ ای سدیر! به خدا 

سوگند اگر به شمار این بزها شیعه داشتم، نشستن بر من روا نبود.
ثانیا: این توقع از امام صادق)ع( بی مورد اســت که درباره گزینش کارگزاران 
خود شایسته ســاالری را از حیث شایســتگی های معنوی افراد و لیاقشــان در 
مدیریت، رعایت نکند و فردی چون ابومسلم خراسانی در حکومت امام صادق)ع( 

امیر آل محمد باشد.
نکته ای در انتها ضروری است. اینکه گفته می شود امام صادق)ع( چهارهزار 
شــاگرد داشتند، در مقام بیان شــخصیت علمی ایشان است، اما آیا آنان نیروی 

قیام را می توانند تشکیل دهند؟
آیا تمامی شــاگردان که از حضرت کســب فیــض می کردند، حضرت را به 
عنوان امام و پیشــوا قبول داشتند؟ در بین شاگردان امام کسانی چون ابوحنیفه 

دیده می شود. 
آیا تمامی شاگردان، حاضر به هم رکابی با امام بودند؟

آیا کسانی که حاضر به همراهی امام بودند تا پایان کار با حضرت ایستادگی 
می کردند؟

آیا این افراد توانایی و دانش الزم در امور جنگ و مسائل حکومتی را داشتند؟
و بسیاری از اما و اگرهای دیگر که یاران زبده امام را اندک می کند.

بــرای آگاهی بیشــتر رک: زندگی امام صادق جعفر بن محمد، شــهیدی، 
سیدجعفر، دفتر نشر فرهنگ اسالمی،

* مرکز ملی پاسخگویی به سؤاالت دینی
پی نوشت:

1- کلینی، اصول کافی، تحقیق علی اکبر غفاری، تهران، دارالکتب االسالمیه. 
چاپ چهارم، 1365، ج 2، س 152

مفهوم »خودمحوری«
 و »خدامحوری« سالک

)بدان ای سالک راه حق!( »خودمحوری« این است که هدف انسان، التذاذات 
نفسانیه اش باشد، یعنی خشــنودی خود را بر خشنودی خدا مقدم بدارد، حتی 
اگر موجب خشم خدا شود. اما خدامحوری این است که انسان در جایی که خدا 
راضی است، وارد عمل شود، ولو اینکه از نظر نفسانی لذت نبرد و حتی الم و درد 
هم بکشــد. پس منشأ هدف گیری دنیا، خودمحوری و لذت محوری است، و اگر 
گفته می شود: برای چنین اشخاصی دنیا هدف است، مراد از دنیا همین التذاذات 
مادی او است. به عبارت دیگر ما در کنار خدا و انسان دنیا نداریم که تصور کنیم 
کســی، یا خدا را هدف قرار می دهد، یا دنیا را، بلکه حقیقت آن اســت که انسان 
یا التذاذات خود را هدف قرار می دهد و خدا را وسیله ای برای رسیدن به رضایت 
خود می داند، یا رضایت خدا را هدف قرار داده و همه چیز خود را وسیله ای برای 

جلب رضایت خدا می داند.)1(
__________________

1- رسائل بندگی )حب به دنیا(، آیت اهلل شیخ مجتبی تهرانی )ره(، ص 123

در یکی از شبهات آمده است: مسئله شرور پرسش های فراواني را به  دنبال 
خود داشته و پاسخ هایي هم به آن داده شده است. از جمله اینکه شّر عدمي 
است یا شر، قلیل است و یا...؛ اّما این توجیهات هیچکدام صحیح نیست؛ زیرا 
نه شــر امری عدمی اســت و نه قلیل است! شرور عالم، شرورند و قابل توجیه 
نیستند. اگر بخواهیم با خداوند غمخواری کنیم و او را در پیدایش و استمرار 
شــرور بی تأثیر و تقصیر بدانیم باید در تبیین شــرور بگوییم که خدا مسئول 
ماّده عالم نیست. خدا طراح و بناي خلقت نیست؛ تا کسی سؤال کند که چرا 
در طرح او شر وجود دارد. همانگونه که فیلسوفان گفته اند جهان، قدیم است 
و از این رو چنین نیست که عالم، عالمي منظم از پیش به تنظیم الهي باشد؛ 
بلکه خدا تنها نقطة اتّکاي غایی براي بهبود بخشیدن به شرائط زیست در این 

عالم نابسامان است! خدا فاعل نیست؛ بلکه غایت است!)1(
مقدمه

مسئله شرور از دیرباز مورد توجه همه  انسان ها بوده و سؤاالت و چراهاي 
زیادي به همراه داشــته است. انسان ها همواره بسته به سطح دانش و تعقل و 
با تکیه بر باورهای بنیادین خود نســبت به مبدأ و مدبر عالم، براي تبیین آن 
پاســخ های گوناگونی را مطرح می کرده اند.)2( برخي، شرور را دستاویزي براي 
کفر و الحاد قرار داده  و عده اي قدرت و خیرخواهي خداوند را زیرسؤال برده اند. 
برخی خدا را از آفرینش و تدبیر بخشي از جهان برکنار دانسته و گاه با صراحت 

به مبدأ مستقلی براي شرور معتقد شده اند.
حکیمان متأله با الهام از تعالیم أنبیا تفسیر معقول و منطقي ای از فلسفه  
شرور ارائه داده و در حل آن کوششي در خود تقدیر داشته اند. در این نوشتار 
ابتدا به تبیین فلسفی و دینی شرور پرداخته ایم و سپس به پاره ای از نظریه های 

ناموجه در این ارتباط اشاره کرده و به نقد آن همت گماشته ایم. 

مفهوم » شّر « و »ُشرُور«
 از منظر جهان بینی اسالمی 

هرگز نمی توان وجود دردها، رنج ها و ناراحتی ها را در زندگی انکار کرد. انســان با فطرت الهی خویش طالب زندگی جاویدان و 
پیراسته از هرناراحتی و نقصی است و از این رو وقتی با رنج ها و دردها روبرو می شود، می پرسد که چرا اینها وجود دارند؟ حکمت 
وجود آنها چیســت؟ چرا خداوند قادر مطلق، آنها را آفریده است؟ آیا نمی توانست عالمی تهی از درد و رنج بیافریند؟ برخی پا را 
فراتر نهاده و ادعا می کنند که وجود شــرور با وجود خداوند خیرخواه در تضاد است. متکلمان مسلمان همواره درباره  شرور در دو 
سطح بحث کرده اند: در یک سطح، به واکاوی ماهیت وجودی شرور پرداخته و نسبت آن را با وجود و صفات خداوند کاویده اند و در 
ســطحی دیگر به آثار مثبت وجود شرور در تربیت و بالندگی انسان توجه کرده و کارکردهای مهم آن را بازگو کرده اند. در نوشتار 

حاضر پس از طرح شبهه ای در ارتباط با شرور و نسبت آن با وجود خداوند، به بررسی و نقد آن پرداخته ایم. 

تا دیگر شــرور و مشکالت ناشي از سوء اختیار انسان پیش نیاید. جواب این 
است که هرموجودي در این عالم، داراي یک مرتبه خاص و ساختار وجودي 
مختص به خود است. مثاًل ساختار وجودي فرشته و ویژگي هاي او متفاوت از 
انســان، حیوان و دیگر موجودات است و همین واقعیت است که موجودات را 

از یکدیگر جدا کرده و متمایز مي سازد.
نکتــة مهمي کــه در اینجا وجود دارد اینکه: کمال و رشــد هرموجودي 
متناسب با ســاختار و ویژگي هاي آن موجود شکل گرفته و تعریف مي شود. 
مثاًل آنچه براي انســان کمال به  حساب مي آید، براي گیاه اصال کمال نیست؛ 
زیرا متناســب با ساختار وجودي آن نیست. یا آنچه براي خانه کمال و حسن 
است نمي تواند براي استخر آب، کمال باشد. از این رو، چون اختیار، انتخاب و 
قرار گرفتن بر ســر دو راهي خیر و شر، جزء ساختار وجودي انسان است، در 
نتیجه کمال متناســب با او هم تنها کمال اختیاري اســت؛ یعني انسان فقط 

از این مسیر است که مي تواند حرکت کند و به مقصد برسد.)5(حال اگر فرضا 
ساختار وجودي انسان عوض شود، کمال او هم عوض مي شود، اّما آن موجود، 
دیگر انسان نیست؛ بلکه یا فرشته است یا حیوان که خدا بسیار آفریده است. 
اّما اگر قرار است انسان آفریده شودـ  که با توجه به خیر کثیر بودنش مقتضاي 
حکمت الهي است ـ راه رشد و تعالي اش همان راه انتخاب خوب از بد است. 
در زندگي انسان و کارهاي مختلف او هیچ کاري نیست که کمال شمرده 
شود، مگر آنکه با اختیار و تالش و کوشش او ارتباطي دارد. به عنوان نمونه، یک 
کوهنورد اگر با تالش خود قلّه ای رفیع را فتح کند، کار او ارزشمند به حساب 
آمده، مورد تقدیر قرار مي گیرد. اّما اگر او را همراه بالگرد به باالي کوه بیاورند، 
درست است که بر روي قلّه قرار مي گیرد، اما این کار او ارزشمند نخواهد بود؛ 

زیرا مستند به تالش او نیست.
حال این امر، قدرت خداي متعال را محدود نمي کند؛ زیرا فاعلیت و قدرت 
خداوند تام و مطلق است اّما این انسان است که اگر بخواهد انسان باشد، قابلیت 
آن را ندارد که از غیرراه اختیار به کمال برسد. کما اینکه معادله 2+2 این قابلیت 
را ندارد که نتیجه اش 5 شود و نمي توان از یک ریاضیدان ماهر توقع داشت که 

نتیجه آن را هرطور که مي خواهد تعیین کند. )6(
قلیل بودن شرور

گفته شد که نیافریدن عالم و انسان به جهت وجود برخي از شرور، نتیجه اش 
از دست رفتن خیر کثیر است که با حکمت الهي مطابقت ندارد. نکته در خور 
توجه در این زمینه آن است که منظور از قلیل و کثیر، معناي کّمي و عددي 
آن نیست؛ بلکه اصل، مقایسة کیفي است.)7( یعني خیرات عالم از جهت کیفي 
واهمیت و ارزشي که دارند از شرور برترند. به گونه اي که نیافریدن عالم به  سبب 
شــرور و در نتیجه از دست رفتن آن خیرات، خالف عقل و حکمت محسوب 
شــود. هرچند که در مقایسه کّمي هم با توجه به همة عالم از ابتداء تا انتها، 

مي توان اّدعاي برتري خیرات بر شرور را داشت.
2. شرور طبیعي

شرور طبیعي یعني آن حوادث و بالیایي که معلول اتفاقات طبیعي جهان 
پیرامون ماست؛ مانند زلزله، سیل، طوفان، مرگ و...

شرور طبیعي خود به دو قسم شرور کیفري )استحقاقي( و شرور غیرکیفري 
)ابتدایي( تقسیم مي شود:)8(

شرور کیفري )استحقاقي(
شرور کیفري یعني اینکه برخي از حوادث طبیعي نتیجه گناهان و فسادهاي 
آدمیان است. توضیح اینکه اعمال انسان در دنیا نتایج و بازتاب هایي به دنبال 

الف( زندگي انسان در دنیا موقت و گذرا بوده و تنها مقدمه اي براي ساختن 
آخرت اســت. از منظر جهان بینی اسالمی آخرت اصل است و حیات واقعي و 
ابدي انسان در آن شکل مي گیرد. از این رو نباید مرگ و انتقال به سراي دیگر 
که از حوادث و اتفاقات طبیعي ناشــي مي شود را شّر دانست؛ زیرا مرگ براي 
خیلي ها نعمت بوده و ابتداي راحتي و سعادت آنهاست. همچنین ممکن است 
بســیاري از اتفاقات و حوادث براي عده اي مایة بیداري و زنگ هشداري باشد 
که آنها را از خواب غفلت خارج کرده، متوجه خدا و معنویت  گرداند و در نتیجه 

موجب تعالي و سعادت ابدي آنها در آخرت شود.
ب(این نکته ذکر شــد که چون انسان موجودي است مختار، حرکت او 
نیز از مسیر اختیار و انتخاب او صورت مي گیرد و از آنجا که در درون انسان 
تمایل به بدي ها نیز وجود دارد، قهراً انتخاب خوبي ها، همراه با تالش و صبر 
خواهد بود. از این رو اگر دنیا سراسر عیش و راحتي مي بود و هیچ گونه رنج و 
کاستي اي در آن یافت نمي شد، طبیعتاً مفاهیمي چون صبر، تالش و کوشش 
و... نیز معنا پیدا نمي کرد و این مســاوي بود با عدم راهیابي انسان به سمت 
هدف خلقت و تبدیل شدن او به موجودی لغو و بي فایده. بنابر این محیط و 
فضاي زندگي انسان باید به گونه اي باشد که زمینة مناسب براي کار و تالش 
و در نتیجه شکوفاشدن استعدادهاي او را فراهم کند و آنچه به خوبي چنین 
فضایي را فراهم مي کند، امتحان و آزمایش و درگیر شدن انسان با حوادث و 
سختي هاست. خداي متعال در سورة بقره آیة 155 مي فرماید: »و ما بي گمان 
شــما را بــا گونه اي از ترس و گرســنگي و نقصان مال و جــان و محصول، 
امتحان خواهیم کرد و )تو اي پیامبر( صابران را بشارت ده«.)12(عبارت »بشر 

الصابرین« اشاره است به اینکه پاداش و فرجام نیکو در پرتو صبر و استقامت 
انســان در مقابل بالها حاصل مي شــود. در روایت آمده است که: »همانا در 
بهشت درجه ای است که هیچ بنده ای به آن نرسد جز به سبب آزمایشی که 

در بیماری جسدش می بیند«.)13(
این روایت نشان مي دهد که رسیدن به آن درجه از بهشت فقط از طریق 
ابتــالء صورت مي گیرد و معلوم اســت که صرف ابتالء منظور نیســت؛ بلکه 
برخورد صحیح و صبر و تالش انســان در برابر آن بال اســت که او را ســزاوار 

چنین مقامي مي گرداند.
البته باید توجه داشــت که هر فردي به اندازة وسع و تواني که دارد مورد 
امتحــان الهي قرار مي گیرد.)14( همچنین نصرت و یاري الهي و بشــارت هاي 
او در ســختي ها و مشــکالت همواره راهگشا و کمک رسان انسان است و اگر 
کسي با جهالت و کم صبري از امتحان الهي سربلند بیرون نیامد، مقصر خود 

اوست نه خداي متعال.
در مــورد افراد بي گناه، مخصوصاً افرادي مانند کودکان و... باید گفت که 
ضررها و آسیب هایي که به این دسته از انسان ها مي رسد، از نتایج عوامل طبیعي 
بــوده و تحت نظام علي و معلول عالم قــرار دارد. مثاًل نتیجه طبیعي رعایت 
نکردن بهداشت توسط پدر و مادر در مواردي، ناقص الخلقه شدن کودک است. 
یا نتیجه طبیعي آتش، سوزاندن است و موارد دیگري که همه از ویژگي هاي 
عالم ماّده اســت. هرچند خداي متعال این قدرت را دارد که از طریق معجزه 
و خوارق عادت جلوي آســیب هاي طبیعي را بگیرد، اما قدرت او در چارچوب 
حکمتش اعمال مي شود)15( و حکمت الهي به این تعلق گرفته است که عالم 
بر اســاس نظام طبیعي خودش پیش برود و معجزه و خارق عادت در موارد 

مي کند و محال اســت که موجودي باشــد اّما مخلوق و آفریدة خداي متعال 
نباشد. این مطلب در کتاب هاي اعتقادي و فلسفي به خوبي اثبات شده است.)19( 

وجود شرور و نظم جهان
برخی گفته اند که وجود شرور و برخي کاستي ها و ابهام ها در عالم، نفي کنندة 
برهان نظم است. اّما باید توجه داشت که برهان نظم، منافاتي با وجود شرور 
ندارد؛ زیرا اّوال متضّرر شدن انسان از برخي پدیده هاي طبیعي دلیلی بر بي نظمی 
آن پدیده ها نیســت؛ چرا که ممکن اســت آن پدیده واجد مالک نظم، یعني 
اجزای مرتبط و داراي غایت خاص باشــد)20( مانند اسلحه که هرچند موجب 
قتل مي شود؛ اّما ساختاری کاماًل منظم داشته و نظم آن حکایت از سازنده اي 
دارد. ثانیاً حتي اگر به فرض قبول کنیم که شــرور عالم نظمي ندارند، باز هم 
برهان نظم بي اعتبار نمي شود. زیرا همین مقدار که بخشي از پدید ه هاي جهان 
طبیعت، منظم بوده و از هماهنگي شگفت و خارق العاده اي برخوردارند، کافي 

است که نشان دهد در پس این نظم، ناظمي مدبّر وجود دارد.)21(
همان گونه که نمي توان به سبب وجود چند صفحه مطالب مبهم و حتي 
نادرست کتابی هزار صفحه ای، آن را که حاوی مطالب علمي عمیق و دقیقي 
است، بدون مؤلف و حاصل تصادف و اتفاق دانست. البته باید توجه داشت که 
رســالت برهان نظم هم بیش از این نیســت که ثابت کند این عالم سازنده و 
ناظمي دانا دارد؛ حال آن سازنده چه صفاتي دارد، عادل است یا غیرعادل و... 

از رسالت برهان نظم خارج و بر عهدة براهین دیگر است.)22(
قدیم بودن عالم و تدبیر خداوند

قدیم بودن عالم نمي توانــد دلیلي براي جدا انگاري عالم ماده از خلقت و 
تدبیر خدا باشد؛ زیرا فیلسوفاني که قائل به قدم عالم بود ه اند، منظورشان قدیم 
زماني است، نه قدیم ذاتي. قدیم زماني بودن عالم هیچ منافاتي با مخلوق بودن 
آن ندارد. فالسفه، موجود را بر دو قسم مي دانند: واجب بالذات و ممکن بالذات 
و تنها واجب بالذات را قدیم ذاتي مي دانند. ممکن بالذات نیز خود بر دو قسم 
اســت: قدیم زماني و حادث زماني. فالسفه براهین متعددي اقامه مي کنند بر 
اینکه حدوث زماني، مالک احتیاج به علت نیســت؛ بلکه امکان ذاتي مالک 
احتیاج به علت است.)23( قدیم زماني هم از اقسام ممکن بالذات بوده و از این 

رو نیازمند علّت است.
شرور، موجوداتی  عدمی 

بحث عدمي بودن شرور براي پاســخ به فکر ثنویّت)24( مطرح شده است. 
البته مقصود از عدمي بودن شرور این نیست که شّر اصاًل وجود ندارد تا گفته 
شود این خالف ضرورت است؛)25(بلکه منظور چیز دیگري است. توضیح اینکه 
در نظر متفکران اسالمي، وجود مساوي با خیر است و هرچه جامه هستي بر 
تن کند، از آن جهت که هســت و وجود دارد، خیر اســت.)26( به عبارت دیگر 
چیزي که ذاتاً و براي خود هم شّر باشد، نداریم. بلکه شّر یا نیستي است مانند 
نابینایي؛ نابینایي همان فقدان و نبود بینایي است و خود واقعیت ویژه اي ندارد، 
یا چیزي است که هرچند بذاته و براي خودش خیر است؛ اّما منشأ و موجب 
فقدان و عدم براي شــيء دیگری است. مثاًل نیش عقرب و زهرمار براي خود 
عقرب و مار خیر و وسیله دفاعي آنهاست؛ ولي در مقایسه با انسان، بد است. 

زیرا موجب هالکت یا رنجش اوست.
از اینجا معلوم مي شــود که فکر ثنویّت اساسي ندارد؛ زیرا ما دو موجود، 
که یکي خوب و دیگري بذاته بد باشــد نداریم تا بگوییم به دو فاعل و آفریده 
نیاز اســت. بلکه شرور یا از نیستي ها هستند که قهراً در صف موجودات قرار 
نمي گیرند تا فاعل و آفریننده بخواهند، یا هستي هایی اند که از آن جهت که 
هســتند، خوبند ولي از آن جهت بد شمرده شده اند که منشأ بدي و نیستي 
در موجودي دیگر شده اند؛ یعني به حسب وجود نسبي و قیاسي بدند. بدیهي 
است که وجود نســبي و قیاسي، وجود بالعرض است و وجود بالعرض، امري 
اعتباري است و طبعاً نیازي به فاعل و آفریننده ندارد. نتیجه اینکه بدي ها، چه 
بدي هاي بالذات که از نوع عدم و فقدانات اند و چه بدي هاي نسبي و بالقیاس، 
کــه از نوع موجودات اند، یا فاعل و جاعل ندارند و یا فاعل و جاعل آنها همان 

فاعل و جاعل خیرات است.)27(
نتیجه  سخن

1. خداي متعال خالق همة  اشــیاء و مدبر آنهاســت و صحیح نیست که 
براي جواب از شبهه شرور، خالقیت و ربوبیت خدا را محدود و عالم را جداي 

از او فرض کنیم.
2. انســان براي رسیدن به کمال باید از مســیر انتخاب و گزینش عبور 
کند؛ از این رو سوء اختیار برخي از انسان ها شرور اخالقي را به وجود مي آورد.

3. نیافریدن عالم براي جلوگیري از شرور، موجب فدا شدن خیر کثیر، برای 
رهایی از شّر قلیل است و با حکمت خداي متعال سازگار نیست.

4. برخي از شــرور طبیعي کیفر گناهان انسان هاست و از این رو به شرور 
اخالقي ملحق مي شود.

5. شــروري که متوجه انسان هاي بي گناه مي شود عالوه  بر اینکه فوائدي 
براي آنها به دنبال دارد، از سوي خدا متعال جبران خواهد شد.

* مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 با توجه به روايات معتبر ديني، پاره ای از 
مصائب و حوادث طبيعي معلول عصيان 
آدميان بــوده و کيفر اعمال ناپســند 
آنها به حســاب مي آيند. خداي متعال 
 در آية 30 سوره شــوري مي فرمايد: 
»و مصيبت هايي که به شــما مي رسد 
نتيجة کارهاي خود شماست و خدا از 

بسياري درمي گذرد«.

 نمي توان هر حادثة طبيعي اي را براي 
همگان عذاب و نتيجه گناه دانست؛ بلکه 
ممکن است حادثه ای براي عده اي کيفر 
گناه و در همان حال براي ديگران امتحان 
يا ترفيع درجه و... باشد. در روايت آمده 
اســت: » بال براي ستمگر، ادب و براي 
مؤمن، آزمــون و براي پيامبران درجه و 

براي اولياء کرامت است.«

دارد که دامنگیر او مي شــود. مثاًل رعایت نکردن بهداشت طبیعتاً نتیجه اش 
بیماري است یا آلوده کردن هوا باعث دگرگوني هایي در طبیعت و محیط زیست 
مي شــود. همین طور طغیان و فساد انسان بر جهان اطراف او اثر مي گذارد.)9( 
بنابراین انسان نباید خود و اعمالش را جدا و منفک از محیط  و طبیعت پیرامون 

بداند؛ بلکه این دو داراي تأثیر و تأثر متقابل هستند.
از این رو و با توجه به روایات معتبر دیني، پاره ای از مصائب و حوادث طبیعي 
معلول عصیان آدمیان بوده و کیفر اعمال ناپسند آنها به حساب مي آیند. خداي 
متعال در آیة 30 سوره شوري مي فرماید: »و مصیبت هایي که به شما مي رسد 
نتیجة کارهاي خود شماست و خدا از بسیاري در مي گذرد«.)10( بنابراین این 
دسته از شرور طبیعي به اختیار انسان مربوط مي شود و همان تبییني که در 

شرور اخالقي ذکر شد اینجا نیز کارایي دارد.
البته باید توجه داشــت که نمي توان هرحادثة طبیعي اي را براي همگان 
عذاب و نتیجه گناه دانست؛ بلکه ممکن است حادثه ای براي عده اي کیفر گناه 
و در همان حال براي دیگران امتحان یا ترفیع درجه و... باشد. در روایت آمده 
اســت: » بال براي ستمگر، ادب و براي مؤمن، آزمون و براي پیامبران درجه و 

براي اولیاء کرامت است«.)11( 
شرور غیرکیفري )ابتدایي(

منظور از شــرور غیرکیفري آن دســته از بالیا و حوادث طبیعي است که 
متوجه انسان هاي بي گناه و غیرمقصر مي شود. در تبیین چرایي این شرور توجه 

به نکات زیر راهگشا خواهد بود.:

خاص و استثنایي صورت پذیرد.
خداي متعال رنج ها و مشــکالت این افراد را در دنیا و یا آخرت به گونه اي 

که آنها راضي شوند جبران خواهد کرد.)16(
د( هرگــز نمی تــوان و نباید در موارد جزئي و مصداقــي زود به قضاوت 
بنشــینیم و مثاًل با دیدن ســختي ها و رنج هاي یک فرد، خدا و عدل او را زیر 
سؤال ببریم؛ زیرا ما از جزئیات زندگي آن شخص، گذشته و آینده و اعمال و 
کردار او اطالعي نداریم؛ از این رو نباید بر اســاس ظاهر حکم کرده و قضاوت 
کنیم. به طور کلي ارزیابي درســت یک پدیده در گرو اطالع از همة جزئیات 
و علل و عوامل پیدایش آن پدیده اســت. از آنجا که علم بشــر محدود بوده و 
توانایي درک همة اسرار حوادث و اتفاقات را ندارد، لذا خردورزي حکم می کند 
که »نیافتن« خود را دلیل »نبودن« تلقي نکنیم)17( و به این گفتة خداي متعال 
توجه داشــته باشیم: »و بســا چیزي که آن را دوست نمي دارید اما خیر شما 
در آن اســت و بسا چیزي که دوست مي دارید اما براي شما شّر است، و خدا 

مي داند و شما نمي دانید«.)18(
همه جهان آفریده خداست

برخي براي دفع شبهه شرور، عالم ماّدي و نظامات آن را از خلقت خدا جدا 
کرده و خدا را مســئول شرور آن ندانسته اند. اینان می گویند خداوند مسئول 
ســامان دادن و نظم بخشی عالم نیست؛ بلکه غایت و معنابخش عالم است! از 
منظر تفکر اسالمي این نظریه صحیح نیست؛ زیرا خداي متعال واجب الوجود 
است و هر ممکن الوجودي اعم از ماّدي و غیرماّدي، هستي خود را از او دریافت 

»ابن سیرین« یکی از علمای ایرانی مسلمان قرن دوم هجری 
است. بعد از اینکه حجاج ســفاک خونریزی که در دنیای اسالم 
نمونه است در سفاکی، به درک رفته است، مردی می آید در حضور 
او بدی حجاج را می گوید. ابن ســیرین مقدس می گوید: »غیبت 
نکن، االن غیبت تو گناهش بیشتر از گناه حجاج است. من حاضر 
نیســتم غیبت حجاج را بشــنوم!« )این( حرف مفت است... اگر 
حجاج را نمی شــود غیبت کرد پس غیبت کی جایز است در دنیا 
؟!...خــدا خودش از فرعون غیبت کرده، از نمرود غیبت کرده... نه 

اینها غیبت نیست، دیگر از آن طرف نیفتید. )1(
___________________
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مزد رسالت
رســالت ماموریت و وظیفه الهی اســت که بــر دوش برخی از 
برگزیدگان از انسان ها گذاشته شده است. پیامبری و پیام رسانی همانند 
نماز و روزه، امر واجب بر آنان است، از این رو اجر و مزد خواستن به 
ویژه از مخاطبین پیام معنایی ندارد؛ برای همین، یک جمله همواره 
از سوی همه پیامبران تکرار می شود: و یا قوم ال اسالکم علیه ماال ان 
اجری اال علی اهلل؛ و ای قوم من! من از شما در برابر ابالغ رسالتم هیچ 
پاداشی نمی خواهم؛ پاداشم فقط برعهده خداست.)هود، آیه 92 و نیز 
شعراء آیه 109( و پاداش رسالت را از خدا می خواهند.)هود، آیه 51(

اما در میان پیامبران تنها پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله وســلم 
اســت که از مردم مومن اجر طلب می کند، هرچند درخواست اجر 
و مزد از کافران و پشــت کنندگان نمی کند)یونس، آیه 72( چنانکه 
می فرماید: قل الاســالکم علیه اجرا اال المودهًْ فی القربی و من یقترف 
حسنه نزد له فیها حسنا ان اهلل غفور شکور؛ بگو: از شما]در برابر ابالغ 
رســالتم[ هیچ پاداشی جز مودت نزدیکان را]که بنابر روایات بسیار، 
اهل بیت- علیهم السالم- هستند[ را نمی خواهم و هر کس کار نیکی 
کند، بر نیکی اش می افزاییم؛ یقینا خدا بســیار آمرزنده و عطاکننده 

پاداش فراوان در برابر عمل اندک است.)شوری، آیه 32(
البته این مزد رسالت که پیامبر اکرم از مودت نسبت به خویشان 
نزدیک درخواســت می کند، سود و بهره اش به خود مردم و مومنان 
برمی گردد. خدا می فرماید: قل ما سالتکم من اجر فهو لکم ان اجری 

اال علی اهلل و هو علی کل شیء شهید؛
بگو: هرگونه پاداشی که از شما خواستم، آن پاداش برای خودتان 
است، پاداش من فقط بر عهده خواست و او بر همه چیز گواه است.

)سبا، آیه 74(

مفهوم شناسی شر و گونه های شرور
شــرور در یک تقسیم بندي کلي به: 1. شّر اخالقي 2. شّر طبیعي تقسیم 

مي شوند.)3(
1. شرور اخالقي

شرور اخالقي یعني آن دسته از رنج ها و نامالیماتي که از ناحیه انسان ها 
پدید مي آیند و قابل  پیش گیری است؛ مانند: ظلم، قتل، دزدي، شکنجه و....

چرایي شرور اخالقي
براي تبیین چرایي وجود شرور و نابساماني های اخالقی، دقت و توجه 
به ویژگي هاي وجودي انسان و هدف آفرینش او الزم و راهگشاست. انسان 
موجودي مختار و آزاد است و از این رو سعادت و کمال او، که در حقیقت 
هدف خلقت اوســت، از مسیر انتخاب و اختیار خوبي ها از بدی ها به دست 
مي آید. یعني انسان هنگامي رشد کرده و به سمت تعالي پیش مي رود که 
با وجود قدرت و میل به انجام کارهاي بد، آزادانه و با اختیار و تالش خود 
خوبي ها را برگزیند و از تمایالت گناه آلود و پست چشم پوشي کند)4( حال 
اگر انســان از آزادي و اختیار خود سوءاستفاده کرده و به  دنبال بدي ها و 
تمایالت پست خود رفت، طبیعي است که شرور و بدي هاي اخالقي ایجاد 
مي شود. اگر خدا مي خواست که شرور اخالقی نباشند، یا باید انسان را به طور 
کلي خلق نمي کرد، یا او را خلق مي کرد، اّما قدرت انتخاب و آزادي اش را 
مي گرفت؛ در هردو صورت اتفاقي که مي افتاد این بود که جلوي پیشرفت 
و تعالي بســیاري از انسان ها گرفته و خیر کثیری، فداي شّر قلیل مي شد 
و این امر با حکمت و فّیاضّیت خداوند ســازگار نیست. همانگونه که مثال 
دولت ها هیچ گاه به خاطر شماری تصادف و کشته شدن عده اي، از ساختن 

خیابان و بزرگراه صرف نظر نمی کنند.
اختیار و کمال انسان 

ممکن اســت گفته شــود که خداي متعال با توجه به قدرت نامحدود و 
مطلقش مي تواند انســان را از راهي غیر از اختیار به کمال مطلوب برســاند، 


