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  چکیده
 برانگیز در علم کلام و فلسفه دین یعنی مسأله شر  این مقاله به یکی از مسائل مهم و چالش

پردازد. سئئالاا ایئئلی این اسئئر که چرا با والد  عاونع عالم یادر  یر لا  م ل  ما می

های همچنان شئاهع والد شئروری در عالم از یلیل شئرور علیعی و ا لایی هس؟یما پاس 

یا ععمی بلدن شئر  لازم  اهان علیعی بلدن  رئرورش شرور یلیل  م؟ععدی ماننع: ملهلم

رسئئع علر ایئئلی ای اد برای  یرهای کثیر و ... به این مسئئأله داد  شئئع  اسئئر.به ن ر می

مسئأله شر  فاعل مس؟قیم دانس؟ن  عاونع در حلاد  علیعی و انسانی اسر. ارر  عاونع را 

ا  ی و دیگر حلاد  علیعی بعانیم  آنگمعبر اهان و فاعل مسئ؟قیم سئیل  زلزله   سکسال

سئئالاا از علر آن من قی اسئئرا اما ارر  عاونع را فاعل این حلاد  نعانیم و آنها را به 

علل و علامل علیعی یا انسئئئانی نسئئئلر دهیم  دیگر  عاونع فاعل شئئئرور ن لاهع بلد و 

 این أله شر  حل مسوالد او با والد شرور تنایض من قی ن لاهع داشر. بنابراین یک را 

اسئر که فاعلیر  عا در اهان را مادی ییرمس؟قیم بعانیم. الل؟ه این پاس  نیازمنع حمایر 
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ه ها برای حل مسألهای ارائه شع  از این پاس های دیگر اسر. از میان پاس تلسئ  پاسئ 

شئر  کمک ررف؟ه شئع  اسئر: نفی والد شئرور ،اتی  یصئلر انسان در حف،  لد  ععم 

 ن به؟ر  شرور ا لایی لازم  ا ؟یار انسان.امکان  ل  اها

  شر    عا  تالدیسه  دفاعیه  فاعلیر  عا. واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ماهیر شر و تعلیل بروز آن یکی از مسائل مهم فلسفی و کلامی در میان فیلسلفان و  مسأله

ر را شاسلامی و یربی اسر. فیلسلفان  عاباور بر لاف فیلسلفان ملحع که مسأله  م؟کلمان

داننع  سعی در ای اد سازراری ای بر ععم والد  عا یا محعودیر یفاش او نام مییرینه

-1111هیلم) بین والد شئئئرورو والد  عاونع عالم  یادر   یر لا  و عادا م لقعارنع.

م( با تنایض آمیز دانسئئئ؟ن 2212-1392م(  مایکل مارتین)2212-1391م( ویلیام رو)1116

م ل  و علم م ل   عاونع با والد شر  والد  عا و سازراری یفاش  یر م ل   یعرش 

 ,Row؛Hume  (P. 86 ,2007 ,انع)مسئئأله من قی شئئر(مععاهای دینی را به چالش کسئیع 

2001, P.74  ؛(Martin, 1978, p. 133 .(دریئئعد محعود سئئا ؟ن 1391-1661وای؟هع )م

اسئئئر  عاونع تاب   بر ی یئئفاش  عاونع از امله یعرش م ل  بر آمع  اسئئئر و مع؟قع

محئعودی؟هئایی اسئئئر کئه یلانین اسئئئاسئئئی عئالم کئه او نیز ازئی از آن اسئئئر به بار 

م( مع؟قع به دسئئئر 1619-1626(. اان اسئئئ؟لارش میل)92  ص. 1936انع)پلن؟ینگا  آورد 

 دانع وشئس؟ن از اع؟قاد به یعرش م ل   عاونع اسر و یعرش او را محعود به  یراش می

(. مسأله 223 .  ص1916سئازد )سعیعی مهر  رش  عاونع  ارج میشئرور را از حی ه یع

ه ای علیای شئئئر نیز به عنلان دلیلی علیه والد  عا  والد شئئئرور در عالم را یرینهیرینئه

دانع بعون آنکه بر ناسئئازراری من قی والد  عا با شئئرور کاری داشئئ؟ه والد  عا می

 .Peterson& Raymond, 2004, P. 5))باشع )مسأله من قی شر( 

أله مس به در این مقاله با رویکردی  عاباورانه پس از مروری بر پاسئ های داد  شع 

شئئر  در تاری  علم کلام و نقع و بررسئئی آنها  رئئمن ارائه پاسئئ ی اعیع ناعر به فاعلیر 

شلد در چنع مرحله مسأله شر را پاس   عا در اهان  با ترکیب پاس های مقللا تلاش می

 و حلی واحع و اام  برای مسئأله شر والد نعارداع؟قاد نگارنعران پاسئ  و را دهیم. به 

 بایع از ترکیب چنع پاس  در چنع مرحله مسأله شر را حل نملد.

 تعریف خیر و شر .2

عان ها ب یر علارش اسر از آنچه که انسان» یر و شئر  در لتر چنین تعری  شئع  اسر: 
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هری  ا ال: ،یل  یرتا)زبیعی  بی« نفرش دارنع آنتمایل دارنع و شئر آنچه که انسانها از 

(.این ،یئئل  یر  1926ا رایئئب ایئئئفهئئانی  ،یئئل  یر  1969ابن اثیر   ا،یئئل  یر  1362

تعری   تعری  بئه لئازم من قی اسئئئر چراکه م للبیر و منفلر بلدن ازز للازم املر و 

 اد ارتلاط د در این تعری   درک  یر و شئر به علب و نفرش انسان چنین اشئیاسئر. هم

لکن  لد  یر و شئر  املری اع؟لاری برای ،هن و درک انسان معرفی نسع   شئع  اسئرا

اسرا لذا در این تعری    یر و شر املر اع؟لاری و یا وهمی نیس؟نعاح؟ی ارر شر را ععم 

  یر بعانیم  باز امری وابس؟ه به اع؟لار مع؟لر ن لاهع بلد.

انسان از محلریر م للبیر ومنفلریر کنار   فلاسئفه اسلامی از  یر و شر درتعری 

 یر آن چیزی اسئر که هر شئیز به آن مس؟ا  »رلیع: سئینا میرذاشئ؟ه شئع  اسئر. ابن

اسئئر.در مقابل  شئئر آن چیزی اسئئر که منفلر اشئئیا اسئئر و ععم الهر و یا ععم کماا 

و بر این اساس   یر  (223  ص.1911ا همل 961  ص.1969سئینا )ابن« برای الهر اسئر

نا نیز این تعری  ای لاحی ابن سی  شر برای سایر اانعاران هم معنا پیعا می کنع. ملایعرا

(. زنلزی نیز تاکیع می 139  ص.1969کنع)یئئئعرالعین شئئئیرازی  را تکرار و تئاییع می

 یر آن چیزی اسئئر که از لحاف ف رش و علیعر ملرد علب اشئئیا باشئئع چه »نمایع که 

(که شلیه به رأی 929  ص.1961)زنلزی  « شئر مقابل آن اسرکمالاش اولیه وچه ثانلیه و

 ابن سینا و ملایعراسر.

 اقسام شرور .1

و تریم تقسیم بنعی  تقسیم شرور به دهای م؟ععدی از شرور والد دارد. رایجبنعیتقسئیم

یسئئم علیعی و ا لایی اسئئر.شئئرور علیعی علارش اسئئر از حلاد  و بلایای علیعی که 

ها و دیگر ملالداش دارای احساس روی زمین و رنج انسان ملاب مرگ  آسیب و درد

شلد ماننع: زلزله  سیل  یح ی  آتسفسان  بیماری و ... . شرور ا لایی علارش اسر از می

: شلد  ماننعها میها و یئفاش ر،یله آنها که ملاب ا،یر و آزار انسئانافعاا یلیح انسئان

درویگلیی  ب ل  حسئئئع  ...  ی؟ئل  یئارش  ار    سئئئلنئر  دزدی   یئانر  تهمر 

 شئرور به سئه دسئ؟ه نی؟س(. در تقسئیم بنعی دیگری از لایب926   ص. 1966)عسئکری  
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ر انع. شئئئر م؟افیزیکی علارش اسئئئر از نق  دم؟افیزیکی  علیعی و ا لایی تقسئئئیم شئئئع 

ممکن اللالد از اهر ععم کماا بی نهایر در برابر کماا بی ان؟های وااب و  ال  که 

(. لایب نی؟س در تلرئئیح شئئر 922   ص. 1966ممکناش می رردد)عسئئکری   شئئامل همه

کمئاا م لل  از  ئعاسئئئرا اما نق  وی از علیعر  اص  لد »رلیئع: م؟ئافیزیکی می

س  )لایب نی؟« اوسئئئر که برای بی ان؟ها بلدن لای  نیسئئئر و همین اسئئئر فر  او با  عا

لذا وی علر شئئر م؟افیزیکی را  نق  ،اتی م لل  می دانع. ملایئئعرا  (.199  ص. 1912

نیز مع؟قع اسر ممکن اللالد به اهر محعودیر در برابر والد بی نهایر وااب دارای 

نق  امکانی و محعودیر اسئئر و نام این نق  را شئئر امکانی می رذارد)یئئعر العین 

علیعی  ا لئئایی  (. ملئئایئئئئعرا شئئئرور را بئئه چهئئار نل  19  ص. 1361شئئئیئرازی  

کنع که شئئئرور ا روی همان امکئانی)م؟افیزیکی( و ا روی)عذا  ا روی( تقسئئئیم می

 (.  12  ص. 1912ا همل  66  ص. 1361عذا  ا روی اسر)یعر العین شیرازی  

 های مسأله شرّبرخی از پاسخ .1

های م؟ععدی از سئئلی پاسئئ  یکی از مسئئائل کهن کلامی و فلسئئفی اسئئر ومسئئأله شئئر  

بحث دربارة این مسئئأله همچنان در شئئع  اسئئر.  برای حل آن ارائهو م؟کلمان  فیلسئئلفان

اسر. ی فائل  اتمه نیاف؟ه فلسو این مسأله یکی از مس ادامه داردفیلسلفان و م؟کلمان  میان 

ن شلد از بیرردد و در ادامه تلاش میعر  میهای مسأله شر پاس بر ی از در این یسمر 

 ن ر نگارنعران ان؟ ا  شلد.ها به آنها به؟رین پاس 

 موهومشرّ أمر . 1-2

های مسئأله شر مععوم دانس؟ن شرور و انکار والد آنها در عالم ترین پاسئ یکی از سئاد 

عالم  یادر و  یر لاهعر  این سالاا که چرا با والد  عاونع اسئر. یک پاسئ  سئاد  به

الد شئئرور در عالم   این اسئئر که از اسئئاس وآن هسئئ؟یمشئئروری در  اهان ما ملااه با

. این پاس  در علا تاری  فلسفه و والد نعاردشری در عالم  انکار شئلد و رف؟ه شلد که

 بیان شع  اسر.   ( شر امر ععمی اسر2( شر ملهلم اسر یا 1کلام به دو یلرش: 
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ب ش وداسئئئئامهی؟ئئا آیین هنئئعو شئئئر بئئه تل  ملهلم دانسئئئ؟ن عئئالم  ودا در ک؟ئئا 

(. در آیین هنعو 192.  ص1962دیع  اسئئئر)شئئئایگان  رر علیعئر امری ملهلم معرفی

یعنی  یاا  وهم و « مایا»اع؟قاد بر این اسئئئر که عالم علیعر و هر آنچه در آن اسئئئر  

ها که در این پنعار اسئر. انسئان در این دنیا در  لا  و رایاسئر. همه شرور و نا لشی

بینیم. وی؟ی از  لا  هایی اسئئر که ما در  لا  میشئئلد  ماننع کابلسدنیا احسئئاس می

فهمیم که آنها همه  لا  و ییر وایعی بلدنع. انسان با مرگ از  لا  شلیم  میبیعار می

 هف؟اد ساله  لد در دنیا بیعار می شلد. 

ادعای ملهلم بلدن شر  چنان ادعای س یفی اسر که شایس؟ه انعک تلاه و تفکری 

ها را این چنین آزار و ا،یر انتلان شئئئرور را مععوم  لانع وی؟ی انسئئئنیسئئئر. چ لر می

دهنع و بیسئئئ؟ر از هر ملالدی اثر والدی دردآور دارنع. بر فره که انسئئئان در این می

 عالم در  لا  و رایا باشعا چرا این  لا  بایع چنین دردآور و تل  باشع. 

 شرّ أمر عدمی . 1-1

 تلاه اسر  ععمیهای مسئأله شئر  که هنلز هم یابل ترین پاسئ ترین و کهنیکی از مهم

فیلسلفی اسر که پاس  ععمی بلدن شر را م ر  کرد.  ندانس؟ن شرور اسر. افلاعلن اولی

(. ارسئئ ل ررچه 96  ص. 1962 لانع )افلاعلن  وی شئئر را به اع؟لار ،اتش امر ععمی می

دانع  لکن س ن ارس ل منافاتی با ععمی شئر را به اع؟لار ملالاش شئر  امری والدی می

دیعرا  افلاعلن نعاردا چراکه در دیعرا  او شئئر  ععم مفئئاف محسئئل   بلدن شئئر در

(. این ن ر فلسئئفه یلنان ملرد تلاه فلاسئئفه اسئئلامی و 112  ص. 1963رردد )ارسئئ ل  می

های بعع یرار ررفر.آرلسئ؟ین مع؟قع اسئ؟سئرور به علیعی و ا لایی تقسیم یر  در سئع 

(. لایب نی؟س نیز ماهیر شرور 211.   ص1962شئلنع و شئر  ععمی اسر )آرلس؟ین  می

(. ن؟ی ئه عئعمی بلدن مئاهیر شئئئرور به همرا  1  ص. 1911دانئع)یرارزلل  را عئعمی می

این اسئر که بروز شرور نیاز به علر نعارد و عای « امر ععمی نیاز به علر نعارد»یاعع  

 تعالی منز  از نق  و  ل  شرور اسر. 

ر. فارابی هاسیکی از پرعرفعارترین پاسئ  حل در بین فیلسئلفان اسئلامی نیزاین را 
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 اللالد و وااب هل و اللالد هلکماا بالحقیق  ال یر»رلیع: در تلیین ماهیر شئئئر می

 (.93ص.  :1926ابی  )فار« الکماا ،الک ععم السر 

شئئر ععم اسئئر الل؟ه نه تماما  »شئئر را امری ععمی از نل  ععم ملکه می دانع:  بلعلی

ابن سئئینا  )« علیعر شئئیز از کمالاش ثابر برای نل  و علیع؟شععم بلکه ععم مق؟فئئای 

(. بلعلی بئا ععمی دانسئئئ؟ن ماهیر شئئئرور و علیع؟ا بعون  ال  بلدن امر 916ص.  1969

ر شر امری ععمی اس» ععمی  به رد عقیع  ثنلیر پردا ؟ه اسر. شی  اشرا  مع؟قع اسر:

ا لازمه ماهیر و ناشئئی از (. وی شئئر ر16  ص. 2219)سئئهروردی  « و فاعل مسئئ؟قل نعارد

نق  یابل و فقر انلار یاهر  و معبر  در عالم علمر و حرکر می دانع و لذا ییر من؟سئئب 

(.یئئعرالم؟الهین در تلیین ماهیر شئئر  292  ص. 1966به وااب تعالی اسئئر)سئئهروردی  

شر دارای ،اش نیسر بلکه امری ععمی اسر یعنی یا ععم یک ،اش اسر و » رف؟ه اسر:

کماا برای یک ،اش... هر چیزی که به آن شر رف؟ه می شلد یا ععم محض اسر یا ععم 

و یا من ر به ععم می شلد. مرگ  فقر  اهل  بیماری و ن ایر آن ععمی محض هس؟نع. اما 

ها را چیزهایی که مان  رسئیعن چیزهای دیگر به کمالاتسئان می شلنع ماننع سرما که میل 

ر تفئئئاد دارد و ا لا  ناپسئئئنع ن یر ب ل و ترس و کنع و بیماری که با سئئئلامفاسئئئع می

اسراف و اهل مرکب و افعاا زشر از یلیل زنا و سریر و س ن چینی و علم و ن ایر آن 

ها هیچیک از اهر ،اش و والدشان شر نیس؟نعا بلکه برای املر اسمانی ماننع آلام و یم

شئئلنع  شئئر عم مییا نفسئئانی کماا محسئئل  می رردنعا اما از اهر آن که من ر به ع

ا 136  ص. 1969ا همل  19  ص. 1361یئئئعر العین شئئئیرازی  «)شئئئلنعمحسئئئل  می

 (. 29  ص. 1966ا همل  132  ص. 1916   همل  226همل بی تا  ص. 

مقصئئلد از ععمی بلدن شئئر این »رلیع: اسئئ؟اد م هری در تلرئئیح ن ر ملایئئعرا می

 مقصلد این اسر که شر از نیسر که شر والد نعارد که این  لاف ررورش اسر بلکه

نل  ععمیاش و فقعاناش می باشئئئع و والد آن از نل  کمللدها و  لاهاسئئئر... در ملرد 

رزنعران و میکرو  و سئئئیل و زلزله و آفر بایع رفر که اینها از آن اهر بع و شئئئر 

هسئئئ؟نع که ملاب مرگ و یا از دسئئئر دادن نیرو و یا مان  و سئئئعی در برابر رسئئئیعن 
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کماا می رردنع. ارر ملاب اینها نمی شئئئعنع بع نللدنع....پس شئئئر همان اسئئئ؟ععادها به 

(. لذا اشیا به اع؟لار لنفسه  یر هس؟نع  اما به 193  ص. 1912)م هری  « فقعان حیاش اسر

  ص. 1913لحاف لتیر  می تلاننع سئلب ععم کماا دیگری و شر برای او باشنع)م هری  

درد  علم حفئئئلری به امر ععمی)ععم »سئئئر (.ملایئئئعرا در ملرد درد نیز مع؟قع ا129

اتصئاا( اسر و علم عین معللم اسر و لذا این علم نیز امر ععمی اسر لکن از سن  ععم 

 (.69  ص. 1361یعرالعین شیرازی  «)ملکه اسر

فارل یلشچی مع؟قع اسر که بر ععمی بلدن شر برهانی والد نعاردا بلکه به اس؟قرا 

 (. 19شع  اسر )یلشچی  بی تا  صو آوردن شلاهع اس؟قرایی اک؟فا 

لن هایی چبه مثاا  معمللا عرفعاران این پاسئئئ  در تلیین ععمی بلدن ماهیر شئئئرور

الینعا به این شکل که مرگ را ععم اس؟مرار مرگ  بیماری  سئیل  فقر و ... تمسک می

 حل کننع. در نقع این را حیاش  فقر را ععم ثروش و بیماری را ععم یئئئحر معرفی می

ف؟ه شئئع  اسئئر که بر فره پذیرش ععمی بلدن ماهیر شئئرور  سئئالاا این اسئئر که ر

 عاونع عالم  یادر و  یر لا  م ل  چرا اهان را چنان آفریع  اسئئئر که م للیاتش از 

این املر ععمی آسئئئیب بلیننع و درد بکسئئئنعا چرا  یراش والدی را چنان محعود و با 

م آنها درد و رنج بکسنعا )نک. بیاتی و اویافی  اص آفریع  اسر که م للیاتش از عع

 (192  ص. 1963سلحانی  

 نسبی بودن شرور . 1-1

های مسئأله شئر  نسلی بلدن آن اسر که این پاس  به دو یلرش بیان دیگر از پاسئ  یکی

ین  لاننع که از نسلر ب( را  با نفی والد مس؟قل شر  آن را یک امر ارافی می1شلد: می

نگرانه نسئئئلر فرد ( را  آن را ناشئئئی از نگا  ازئی2آیع و ع میاشئئئیاز و ملالداش پعی

نگرانه به کل ن ام هسئئ؟ی شئئری والد ن لاهع داشئئر.را  حل داننع که در نگا  کلیمی

ننع.مثاا کنیز عر  می« نگرانه به عالمشرور ناشی از نگا  ازئی»دوم را با عنلان دیگری  

. نیش مار زهرآرین برای انسان ماررزیع  معروف برای تلریح تقریر اوا  نیش مار اسر

شلد  ولی این نیش برای  لدمار وسیل  شئر  اسئر و ملاب اراحر و ح؟ی مرگ او می
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دفاعی و امری  یر اسئر. شئرور علیعی چلن زلزله  سئیل  بیماری و شرور ا لایی چلن 

تلان ز میرسع را نیها و حیلاناش به انسان میهایی که از دیگر انسئانی؟ل  دزدی  آسئیب

کننع. زلزله و آتسئئفسئئان برای بقاز والد زمین که دا ل آن ملاد مذا  چنین تفسئئیر می

 بینع  شر اسر.اسر  لازم اسر ولی برای انسانی که از آن یعمه می

لسئئ؟ین کنع.آردر تقریر دوم   یر و شئر بلدن حلاد  نسئئلر به فرد و کل تتییر می

(. امری 126  ص. 1919با کل اسئئر)ایل انی  مع؟قع به نسئئلی بلدن شئئرور در ییاس فرد 

تلانع برای فردی شئر محسئل  رردد درحالیکه در ییاس با کل   یر برای کل اسر. می

تلانع برای فرد شئئر باشئئع  اما در ن ام دانسئئر. امری که میابن سئئینا نیز شئئر را نسئئلی می

اس  آن اسر با (. نک؟ه مهم در این پ961  ص. 1969سینا  کلی   یر محسئل  رردد)ابن

نسئلی دانس؟ن شر اساسا  تعیین مصعا  شر یابل منایسه  لاهع بلدا یعنی دیگر چیزی را به 

تلان یافر. هر شر ی نسلر به ملالد دیگر یا نسلر به عنلان شر  م ل  نسلر همگان نمی

کل ممکن اسئئر  یر باشئئع.سئئهروردی نیز مع؟قع بلد شئئر امری نسئئلی اسئئر و نسئئلر به 

درحالیکه در ن ام کلی والد  مس؟مل بر  یر اسرا لذا والد آن با  اشئ اص شئر اسئر

(. 966  ص. 1  ج1966اللالد تعئئاره نئئعارد)سئئئهروردی   ئیریئئر محض واائئب

سئئهروردی تفئئاد را لازمه عالم کلن و فسئئاد می دانع که ن؟ی ه آن حصئئلا و بروز انلا  

اس با ین شرور در ییعنصئری اسئر. بال؟ل  تفئادها باعث بروز شئرور نیز می رردنع که ا

(. برملنای 966(  ص. 1)ج1966فرد شر و در ییاس با ن ام  لقر  یر هس؟نع )سهروردی  

سئهروردی با نسلی دانس؟ن شرور اساسا تعیین مصعا  شر ممکن ن لاهع بلد. ملایعرا نیز 

عین دانسئئر )یئئعرالو تعیین دیی  مصئعا  شئئر را یابل منایسئه می بلد به همین امر اع؟قاد

 (.62  ص. 1361ازی  شیر

رسئئع این اسئئر که چرا  عاونع اهان را  یر اشئئکالی که به این پاسئئ  به ،هن می

محض برای همه م للیاتش نیافریع  اسرا چه اشکاا داشر که به اای  یرهای نسلی  

  یرهای محض در عالم والد داشرا

 تلازم شر و ماده. 1-4
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 ن پاس  شرور ملازم ماد  و اهان مادیحلی برای شئرور علیعی اسر. در ایاین پاسئ  را 

 لاهع ن شر دیگر من؟سب به  عاونع شلنع.ن؟ی ه این دیعرا  آن  لاهع بلد کهشمرد  می

شعا چرا که  عاونع فق  آفریننع  ماد  اسرا اما شرور به  اعر تلازمی که با ماد  دارنع  

ر علیعی را و ا لایی  ش سینا در تقسیم شرور به علیعیآینع. ابندر اهان بالعره پعیع می

دانع که علر آن  ععم یابلیر ماد  در پذیرش ن ام کامل اسئئئر ااری در عالم ماد  می

(. وی اراد  ،اتی  عاونع را م؟عل  به  یر و اراد  عررئئئی اورا 62  ص. 1929سئئئینا  )ابن

و  (.  یر در عالم ماد  تحق  اکثری دارد922  ص. 1929سئئئینا  دانع)ابنم؟عل  به شئئر می

افاره  یر کثیر »(. ویمع؟قع اسر: 922  ص. 1929سینا  شئر حعایلی و بالعره اسر )ابن

بر ملالداش نارزیر و رئرورتا شئر یلیل را نیز با  لد به همرا  می آورد و اا؟نا  از آن 

به معنای اا؟نا  از اعل ملالداش با شئرای  فعلی آنهاسر و این با والد الهی سازرار 

  1966(. سهروردی نیز بر همین ن ر اسر)سهروردی  991  ص. 1961 سینا )ابن« نیسئر

شئئئریعلیعیا لازمه عالم ماد  اسئئئر که »رلیع: (. یئئعرالم؟الهین در این بار  می912ص. 

ا 11  ص. 1361یئئعرالعین شئئیرازی  «)شئئلدسئئلب تفئئاد و تناز  و تکامل عالم ماد  می

انع سئلب تفاد رردد و تفاد هم تل( به اع؟قاد ملایئعرا شئر می296  ص. 1969م هری  

که تلانع به ویرانی من؟ج نگردد بلشلدا پس بروز انلا  شرور میسئلب حصئلا تکامل می

 سلب تکامل و  یر باشع.

دیعرا  تلازم شئر و ماد  بر لاف ن ر فارابی ولایب نی؟س اسئر. فارابی شر را ملازم 

.  لانعرش  یر م؟فاوش میدانع بلکه ملالداش مادی را از حیث اسئئئ؟ععاد پذیماد  نمی

ملالداش  یر م؟ناسئئب دارنع و شئئری در میان نیسئئر که ب لاهیم از والدی و ععمی 

علر شر »(. لایب نی؟س نیز مع؟قع اسئئر: 61  ص. 1922بلدن آن یئحلر نماییم)فارابی  

علیعی ماد  نیسئر چرا که ماد   م لل   عاسر و در این یلرش  عاونع مسالا ویل  

 ,Sleigh«)د بلکه علر شئئر  یئئلرش و ماهیر امکانی اشئئیاز اسئئرشئئرور  لاهع بل

1999, p. 176.) 

ررچه ممکن اسئئر در نقع این دیعرا  رف؟ه شئئلد که  عاونع یادر  عالم   یر لا  

م ل  چرا اهان مادی را چنان نیافریع  اسئر که تلازمی با شئرور نعاشئ؟ه باشئئع و ماد  را 



 113  حسین یزدی، حسین اترک  مسأله شر و فاعلیت خدا در جهان /

 

رفر این فره امکان ویلعی نعارد و یئئرف تلان  یر ملازم باشئئعا ولی در پاسئئ  می

ای اد دو ماد  در یک ففا به  اعر ویژری ،اتی ماد  که اشتاا ففاسر  تفاد و تزاحم 

میان آنعو بر سئر محل ای اد  لاهع شئع. ارر ماد  از اهان علیعی برچیع  شئلد  بسیاری 

 از شرور نیز برچیع   لاهنع شع.

 شر قلیل به خاطر خیر کثیر. 1-5

های معروف مسئئأله شئئر  رئئرورش شئئرور یلیل برای ای اد  یر کثیر دیگر از پاسئئ یکی 

بار تلس  ارس ل عر  شع  اسر  برای  عاونع حکیم اسر. بر اساس این پاس  که اولین

( اهانی با  یر کثیر با والد شئئئرور یلیل  2(  ل  اهان  یر م ل   1های: از بین فره

( اهان شئئر م ل   2انی با شئئر  کثیر و  یر یلیل و ( اه9( اهانی با  یر و شئئر مسئئاوی  9

تنها  ل  دو اهان اوا معقلا اسئئر. بنابراین  عاونع این اهان مادی را با والد شئئرور 

یلیل به  اعر  یرهای کثیرش  ل  کرد  اسر. در وای   چلن رریزی از این شرور یلیل 

اد   ل  آن را کرد  به  اعر مادی بلدن اهان نللد  اسئئر   عاونع حکیم به درسئئر ار

اسئر. این پاسئ  تلسئ  اکثر فیلسئلفان اسلامی و یربی عر  شع  اسر )نک. یمصری  

دلیل (. اشکاا وارد بر این پاس   بی126-121  ص. 1966ا فیاه ب ش   19  ص. 1963

بلدن ادعای کثیر بلدن  یراش عالم نسئئلر به شئئرور آن و ععم امکان اثلاش آن اسئئر. 

ها و ملالداش ها و برای همه انسانرها و شرور عالم در تمام دورانکسی تلان احصاز  ی

 تلانع مععی زیادی یا کمی یکی بر دیگری شلد.را نعارد. بنابراین کسی نمی

 شرور ناشی از اختیار انسان. 1-6

ترین پاسئئئ  برای علر والد شئئئرور ا لایی در عالم  ان؟سئئئا  آن به ا ؟یار و اراد  مهم

ها هسئئ؟نع که به نع شئئری ا لایی در اهان نیافریع  اسئئر. این انسئئانهاسئئر.  عاوانسئئان

شلنع. آرلس؟ین مع؟قع اسر منسا شر ا لایی  اعر سئلز ا ؟یار مرتکب شرور ا لایی می

ارر شری والد دارد برای این اسر که انسان از اراد  اش »اراد  انسان و رنا  وی اسر. 

اراد  شر از آن حیث »(. وی مع؟قع اسر:222  ص.1962)آرلس؟ین « بع اسئ؟فاد  می کنع
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از:  )به نقل« که اراد  اسئر  یر و از آن اهر که دییقا آنچه بایع باشئع نیسئر شر اسر

 (.112  ص. 1962پلرسینا  

پلن؟ینگا مع؟قع اسئر مسئأله شئرور اسئاسئا  با والد  عاونع ناسازرار نیسرا چرا که 

 عاونع انسان را م ؟ار آفریعا چلن  ا.هاسر نه  ل   عشئرور ناشی از سلز ا ؟یار انسان

فعئل ا لئایی هنگامی ارزش دارد که از روی ا ؟یار ان ام پذیرد و شئئئ   م ؟ار ب؟لانع 

ل منفی انسئان ررچه شئر اسرا اما لازمه فع انله منفی را نیز ان؟ ا  نمایع. تحق  ان؟ ا 

اهان با  ا ؟یئاری اوسئئئر و بعون آن فعل ا لایی محق  معنا ن لاهع داشئئئر. م ملعه

  ص. 1936انسئان م ؟ار و شرور به؟ر از اهانی اسر که فایع ا ؟یار و شر اسر)پلن؟ینگا  

133.) 

فارابی نیز شئئئرور ا لایی را در عالم انسئئئانی می پذیرد و ناشئئئی از اراد  انسئئئان می 

( و الل؟ه یلای انسئانی را نه  یر می دانع و نه شرا بلکه املری 62  ص. 1922دانع)فارابی  

(. ملایعرا اس؟ناد شرور 62  ص. 1922شئلدنع)فارابی  دانع که من ر به  یر و شئر میمی

ا لایی را به ا ؟یار و اراد  آزاد انسئئئان می پذیردا اما از این اسئئئ؟ناد  ععم لزوم تعذیب و 

تعقیئب را ن؟ی ه نمی ریردا چرا که شئئئرور ا لایی از روی ا ؟یار و اراد  آزاد حایئئئل 

(. از سئئلی دیگروی اب؟ناز شئئرور 66  ص. 1361ین شئئیرازی  رردیع  اسئئر)یئئعر الع

ب کنع و مع؟قع نیسئئر که انسئئان به سئئلا لایی بر نق  امکانییشئئرم؟افیزیکیا را رد می

آنکه دارای نق  امکانی در برابر وااب اللالد اسئئئر منسئئئا بروز شئئئر ا لایی شئئئع  

ماهیر محعود  ملازم (. انسان به حکم امکان و 66  ص. 1361باشع)یعر العین شیرازی  

 با شر ا لایی نیسر بلکه شرور ا لایی وی ریسه در سلز اس؟فاد  از ا ؟یارش دارد.

نک؟ه دیگر آنکه بر ی فلاسئئفه پس از ان؟سئئا  شئئرور ا لایی به اراد   یائل به اب؟ناز 

ن انع. آرلسئ؟ین شرور علیعی را کیفر رناهان انسانلیاشئرور علیعی بر شئرور ا لایی شئع 

ن؟ینگا  شلنع )پلها ای اد می. در ن؟ی ه  شئرور علیعی به  اعر شئرور ا لایی انسئانکنعمی

ای هم در اهان نللد. (ا یعنی ارر رنئاهی در اهئان نللد  سئئئیل و زلزله133  ص. 1936

آرلسئ؟ین مع؟قع اسئر که تمام شرور علیعی که به انسان وارد می »اان هیک می رلیع:
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سئئر. از ن ر او شئئرور چلن بیماری علیعی یا زلزله و شئئلد همگی معللا رناهان انسئئان ا

علفان و ییر آن ن؟ی ه و کیفر رناهان هسئ؟نع زیرا نل  بسئر بایع اانسین  عاونع در روی 

)هیک  «زمین می بلد و این نق  بسئری سرتاسر عالم علیعر را به انحراف کسانع  اسر

عی( ر ای اد شئئر فیزیکی)علییاللا  شئئر ا لایی عل»یع: (.لایب نی؟س نیز می39  ص. 1912

 «اسئر و شرور فیزیکی)علیعی( یاللا ب اعر افعاا نادرسر انسانها و رنا  حایل می شلد

 (.211  ص. 1962)راسل  

وَمَا »فرمایع: در مناب  اسئئلامی نیز به این سئئ ن اشئئار  شئئع  اسئئر. یرآن کریم می

(ا یعنی هر مصیلر که 92شلری/«)یَعْفُل عَنْ کَثِیرٍأَیَابَکُمْ مِنْ مُصِیلَ ٍ فَلِمَا کَسَلَرْ أَیْعِیکُمْ وَ

 به انسان برسع به  اعر عمل اوسر. 

ننع این کاا. مکی و آن؟لنی فلل به این پاس  میاشئکالی که بر ی ملحعان چلن ای

آفریع که با ا ؟یار  لد  های م ؟اری میاسئر که چه اشئکاا داشئر که  عاونع انسئئان

کردنعا در این یئئئلرش هم ا ؟یار که کماا انسئئئانی ؟یار میاعماا نیک را ان؟ ا  و ا 

 (32  ص 1931وح ؟ی   زاد  اسر حف، می شع و هم شری در اهان نللدا )شری 

 نگاه دیگرگون به جهان و خدا. 1-9

داننع که انسان اهان را از نگا   لد و بر بر ی ریسئ  ایئلی مسئأله شئرور را از آن ا می

شلدکه انسان  لد را م لل  اع م  شرور از آن ا ناشی می بینع.محلری میاسئاس انسان

کنع که همه چیز برای راح؟ی او  ل  شع  اسر. مسأله یایر و هعف این عالم تصلر می

رذرانی و  شئر به این اهر ای اد شع  اسر که انسان این اهان را محل آسایش   لش

ی برای رسئیعن به مقصعی دانع. حاا آنکه ارر اهان را چلن راهمانعن برای همیسئه می

دیگر بعانع و آن محل تمرین و ممارسئر با انلا  ناملایماش برای اس؟کماا رو  بسمارد  

دیگر شئاکی از این شئرور ن لاهع بلد. اهان ماد  محل رشع رو  آدمی اسر نه عریه 

ها و مصائب برای کماا و یعرش رو  انسان ها  رنجیئرف کامرانی و کامروایی. س ؟ی

های سئئئ ر را برای تقلیر یعرش سئئئر مثل ورزشئئئکاری که فسئئئار تمرینرئئئروری ا

   درسگف؟ار هف؟م(.1912کنع )ملکیان  اسمانی و بالا رف؟ن مهارتش یللا می
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 تفاوت خیرخواهی خدا و انسان. 1-8

پعیع عاونع وار به  تقریر دیگر از پاس  یلل این اسر که مسأله شرور به  اعر نگا  انسان

 م؟عالی یانسان  عاونع را ملالد سأله به آن علر ای اد شع  اسر کهآمع  اسئر. این م

. آنچه کنع که ادراکاش  اویئاف و من رهای مسئابه  لیش اسروار تصئلر میانسئان و

لاا اای این ساپنعاردا پس میشر   یا یر  آن راپنعارد   عاونع نیز شئر  می یاانسئان  یر 

چلن سیل و زلزله آفریع  اسرا پاس  این  عاونع  یر لا  م ل  چرا شروری اسر که 

کلی دیگر اسئئئر. هیو ملالدی شئئئلیه او نیسئئئر.  عا اسئئئر که  عاونع ملالدی به

بینع ممکن اسئئر م؟فاوش از آنچه باشئئع که  یر لا  م ل  اسئئر  ولی آنچه او  یر می

  درسئئئگف؟ار هف؟م(. انسئئئان لذش و شئئئادی را  یر 1912 لانع )ملکیان  انسئئئان  یر می

لانئع  ولی  ئعا کمئاا او را. همئان لر که پعر و فرزنع ممکن اسئئئر در  یر بلدن  می

کُ؟ِبَ » .پنعارد  شر  بعانعچیزی ا ؟لاف کننع   عاونع نیز ممکن اسر آنچه انسان  یر می

یْا ئئاوَهُلَ َیْر ل َکُمْوَعَسئئئَئ   عَئلَئیْئکُئمُ الْئقِئ؟َئئااُ وَهُئلَ کُئرْ   ل َئکُئمْ وَعَسئئئَ   أَنئ؟َئکْئرَهُئلاشئئئَ

 1.﴾216بقر /﴿«وَالل َئهُ یَعْلَمُ وَأَن؟ُمْ لَا تَعْلَمُلنَ أَن؟ُحِل ُلاشَیْا اوَهُلَشَر  ل َکُمْ

 شرور برای آزمایش انسان. 1-7

بر اسئاس بر ی از آیاش یرآن کریم و ح؟ی ک؟ا  مقعس مسیحیان و یهلدیان  عاونع با 

مْ ِبَسْیٍز وَلَنَلْلُلَن َکُ»:کنعها به بر ی بلایا درا  ایمان آنها را آزمایش میانسئان مل؟لا سئا ؟ن

رِ الص َابِرِینَ در (.122)بقر / «مِنَ الْ َلْفِ وَالْ ُل ِ وَنَقْ ٍ مِنَ الْأَمْلَااِ وَالْأَنْفُسِ وَالث َمَرَاشِ وَبَسئ ِ

بَ الن َاسُ أَن یُ؟ْ»ای دیگر آمع  اسئئئر: آیه وَلَقَعْ رَکُلا أَن یَقُللُلا آمَن َا وَهُمْ لَا یُفْ؟َنُلنَأَحَسئئئِ

ح؟ی  2(.9و2/)عنکللش« فَ؟َن َا ال َذِینَ مِن یَلْلِهِمْ فَلَیَعْلَمَن َ الل َئئئهُ ال َذِینَ یَعَیُلا وَلَیَعْلَمَن َ الْکَا،ِبِینَ

                                                        
پنعاریع در حالیکه آن شماریعا و بسا چیزی را  لش نمیولی شئما آن را مکرو  میانگ بر شئما وااب شئع . »1

دانع و داریع در حالیکه آن برای شما شر  اسرا و  عاونع میبرای شئما  ل  اسئر و بسا چیزی را که دوسر می

 «.دانیعشما نمی

  که شلدا به تحقینع و ایمانسان آزمایش نمیشلانع که تا ادعا کننع ایمان آوردیم رها میآیا انسانها رمان برد . »2

 «.ما یلل از ایسان را نیز آزملدیم

http://tanzil.ir/#2:216
http://tanzil.ir/#2:216
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رف؟ه اسر. به یش یرار رانلیاز الهی نیز ایمانسئان تلس   عاونع با اب؟لا به بلایایی ملرد آزما

 عاونع بیسئئئ؟رین اب؟لا را برای انلیا یرار داد. کسئئئی که ایمانش نیکل و »رف؟ئه علرسئئئی: 

کارهایش شئایس؟ه باشع  اب؟لایش بیس؟ر  لاهع بلد و کسی که ایمانش رعی  و اعمالش 

 (.292  ص1929)علرسی  « ناچیز باشع اب؟لایش کم؟ر

 کیفر گناهان. 1-21

های شئئرور در عالم  م صئئلیئئئا  در میان م؟عینان و اهل دین  کیفر یکی دیگر از تلایه

یفلر  ه انسان ازب سی از شرور برای تنل رناهان بنعران بلدن آنها از سلی  عاونع اسر. 

از  عاونع و بازرسئر از تمرد نسلر به دس؟لراش او ااری می رردنع که ن؟ی ه آن رشع 

ت لی رحمر  عاونع و نزدیکی عاعفی به  عاسئئئر )ر.ک. معنلی و ا لایی انسئئئان و 

بر  .Feinberg, 2004, P. 287; Rood, 2003, P. 137)ا 122 ص. 1912  هیک

تلان رفر شرور علیعی ناشی از شرور ا لایی و اعماا زشر اساس این دیعرا   ح؟ی می

.شئئرور (Reichenbach, 1995, p.88)انع سئئاز ویل  بلایا شئئع هاسئئر که زمینهانسئئان

. اشکالی که (Oesteich, 1944, P. 57)عامل تنلیه بسر و تسلیم در برابر  عاونع هس؟نع 

به این پاس  و همچنین ن ریه اب؟نای شرور علیعی بر شرور ا لایی آرلس؟ین که پیس؟ر بیان 

تلان کلیر این ادعا را پذیرفر و همه شرور را ناشی از شئع وارد اسر این اسر که نمی

های پاک و مقعس چلن انلیاز و بسیاری از کلدکان ها دانسر. بسیاری از انساننرنا  انسا

ها را تلان ادعای رناهکار بلدن آنانع که نمیهایی شع معصلم از بعو تللع مل؟لا به بیماری

پئذیرفئر. ارر کسئئئی اب؟لئای کلدکئان را بئه  ئاعر رنئا  والئعین آنهئا بئعانئع  با ن ریه 

( و ععالر الهی که هرکس بار عمل 16  ص1966)ایل انی  ا ؟یارمعاری ش صی انسان 

  لیش را بر دوش  لاهع کسیع در تفاد اسر.

 نظریه عوض. 1-22

انع  کارهایی که م؟کلمان اسئئئلامی برای حل مسئئئأله شئئئرور علیعی ارائه کرد یکی از را 

ای یرنا   لیش که از بلان ریه عله اسئئر. بر اسئئاس این ن ریه   عاونع به بنعران بی
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انع  از با  ل   و رحمر علرئئئی را در علیعی چلن سئئیل و زلزله و ... م؟فئئئرر شئئئع 

سئئئینا مع؟قع اسئئئر که  عاونع در عله دردها و شئئئروری که به آ رش  لاهع داد.ابن

(. 291  ص. 1911سئئینا  بنعران وارد می شئئلد  در آ رش به آنها پاداش  لاهع داد )ابن

د که در ان؟های آی  فل  اشار  به علری دار« رِ الص َابِرِینَوَبَس ِ»شایع ب؟لان رفر که علارش 

 به بنعران داد   لاهع شع.

ا های یلل که ارر شئئرور راین پاسئئ  در وای  یک پاسئئ  تکمیلی اسئئر برای پاسئئ 

ع  به های رسیلازم  اهان علیعی یا وسئیل  آزمایش الهی بعانیم   عاونع به الران سئ ؟ی

لرد تلانع م ا  لاهع کرداوررنه این پاسئئئ  به تنهایی نمیبنئعرانش علرئئئی به آنها اع

پذیرش یرار ریردا چرا که کاملا نامعقلا اسر بگلییم  عاونع بنعرانش را بعون یرری 

دهع. همان لر که سئئئازد و سئئئآس به آنها پاداش و عله میمل؟لئا به بلا  درد و رنج می

درسئر اسر که شر ملازم ماد  اسر اما به فعلیر رسیعن آن  انع بر ی از م؟فکران رف؟ه

هعف نیسرا بلکه با عنایر  عاونع و رعایر مصلحر کل هس؟ی و تربیر فرد ااری بی

رردد و برای تربیئر رئاهی علئئاو  بر نصئئئیحئئر تسئئئلی   پئئاداش و عله نیز لئئازم می

های سئئ ر و (.  عاونع بعع از اب؟لای ابراهیم به آزمایش99  ص. 1962اسئئر)علسئئی  

 (.  29ها به او مقام امامر و رهلری ع ا ب سیع )بقر /ملفقیر او در این آزملن

 مسأله شر و فاعلیت خدا در جهان  .4

های مسئأله شئر بلد. در این یسئمر نلیسنعران ترین پاسئ آنچه رذشئر مروری بر مهم

مسئأله شئر  حلکننع.به ن ر نلیسئنعران شئر را بیان می دفاعیه  لد در برابر مسئأله من قی

بعون تلاه به نحلة فاعلیر  عا در اهان ممکن نیسئر. مسئأله شئر اسئاسا  به  اعر نگا  

وار به  عا و ععم شئئنا ر کامل انسئئان از  عاونع  اویئئاف و افعاا او پعیع آمع  انسئئان

اسر. مسأله شر به این دلیل پعیع آمع  اسر که انسان  عاونع را فاعل مس؟قیم حلاد  و 

دانع. انسئئان چلن  عاونع را فاعل مسئئ؟قیم سئئیل  اهان اعم از  یر و شئئر میهای پعیع 

دانع و  لانع  میشئئر میرا زلزله   سئکسئالی  آتسئئفسئان و دیگر حلاد  علیعی که آنها

همچنین چلن او را فاعل مسئ؟قیم یا یادر به د الر مس؟قیم در حلزة افعاا ا ؟یاری انسان 
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یع که چرا  عاونع یادر  عالم   یر لا  م ل  این آاین اشئئکاا پیش میکنع  تصئئلر می

 انشئئئرور را برای آزار دیگر هایچرا انسئئئان اکنعبلئایئای علیعی را در اهئان ای اد می

ارر ارادة انسان  اعنشرارش  لیش را عملی کن آنهادهع تا فرسئ؟ع یا حعایل اااز  میمی

که ب لاهع در حلزة افعاا در علا ارادة  عاسر یا حعایل   عاونع یادر اسر هر لح ه 

ا ؟یاری انسئئان د الر مسئئ؟قیم کنع و او را از ارتکا  شئئرور ا لایی ماننع ی؟ل  ار   

 عاونع را در  دایرة د الرکنعا حاا آنکه ارر دزدی و ... باز دارد  پس چرا چنین نمی

نیم  احلاد  علیعی و املر ا ؟یاری انسئئئان تقلیل دهیم و او را فاعل مسئئئ؟قیم این املر نع

  مها نسئئئلر دهیبلکئه آنها را به علل دیگری چلن علل و علامل علیعی یا ا ؟یار انسئئئان

ای به نام شر  ملااه ن لاهیم بلد و والد شرور در عالم نه تنایفی من قی با دیگر با مسأله

.  عاونع سئئیل  زلزله  یح ی   لاهع بلد ای علیه اووالد  عا  لاهع داشئئر و نه یرینه

فرسئئ؟ع  بلکه آنها به واسئئ   علل و علامل مرگ و میر برای بنعرانش نمی آتسئئفسئئان و

 دهنع. علیعی رخ می

دیعرا  نگارنعران این مقاله در حل مسئئأله شئئر مل؟نی بر تفکیک فاعلیر مسئئ؟قیم و 

ییرمسئ؟قیم  عاونع در اهان اسر.فاعلیر  عاونع به دو شکل یابل تصلر اسر: فاعلیر 

م ماننع و فاعلیر ییرمسئئ؟قی« ر  ا،ا أراد شئئیاا  أن یقلا له کن فیکلنان ما أم»مسئئ؟قیم از نل  

آنچه مربلط به حلزة افعاا ا ؟یاری انسئئان اسئئر. ررچه ایلب م؟کلمان شئئیعی انسئئان را 

انسان را  «لاالر و لاتفلیض بل أمر  بین الامرین»داننع  ولی بر اساس آملزة فاعل م ؟ار می

اننع و برای  عاونع نقسئی در آن یائل هس؟نع که را  دفاعل مسئ؟قل در افعاا  لیش نمی

شئئئلد ررچئه در تلیین این ارتلاط چنعان ملف  عمل تعلیر بئه اراد  یئا فئاعلیئر عللی می

انع. ایعة ایئلی این مقاله آن اسر که با تلیین فاعلیر  عا در این اهان مادی  این نکرد 

رردد یا علل و رادة  عاونع باز مینک؟ه را روشئئن سئئازد که آیا ای اد شئئرور در عالم به ا

 علر مس؟قیم در آن د ال؟ی نعارد.علامل دیگری دارد که ارادة الهی به

 اقسام فاعلیت خدا . 4-2

فئاعلیئر  ئئعاونئع در اهئئان هسئئئ؟ی بئئه دو شئئئکئل یئابئل تصئئئلر اسئئئر: مسئئئ؟قیم و 
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الم ع کنع.  ل علر مسئئ؟قیم و بلاواسئئ ه د الر میییرمسئئ؟قیم. عاونع در بر ی املر به

از این  -ارر آنهئا را ییرمادی بعانیم-امر  عقلا  ملالداش ییرمئادی  بهسئئئر و اهنم 

تلان چنین تعری  کرد: هر فعلی که تحققش ملارد اسئر. فاعلیر مس؟قیم  عاونع را می

وابسئئ؟ه یه چیزی ییر از ارادة  عاونع نیسئئر و یئئئرف تحق  ارادة الهی برای تحق  آن 

نملن  روشئئئن فاعلیر  آن ملالداشو  رد عالم ت ل  کئافیسئئئر. فئاعلیر  عاونع در 

مسئ؟قیم  عاونع اسر.  ل  مادة اولیه اهان یا انف ار بزرری که اهان مادی از آن پعیع 

 های فاعلیر مس؟قیم  عا در اهان مادی دانسر. تلان از نملنهآمع را نیز می

یر از که یشئئئلد: هر فعلی در مقئابل  فاعلیر ییرمسئئئ؟قیم  عاونع چنین تعری  می

های دیگری برای تحق  آن فعل لازم هس؟نع. برای مثاا  اراد  و فعل  عاونع  املر و اراد 

رسئئئان م للیاش  لیش  لانع  اسئئئر  ولی تلاش برای ررچئه  ئعاونع  لد را روزی

علر  عاونع به کسئب روزی  عادادی بر هر انسان  حیلان و ملالد م ؟اری لازم اسر.

ه کنع. برای تلعیل شئئعن دانه به ریا  نیاز به آن اسئئر کبه ریا  نمی مسئئ؟قیم دانه را تلعیل

کساورز یا باد یا فاعلی دیگر دانه را در زیر  اک یرار دهع و رعلبر لازم برای رشع دانه 

گ اای  اک بر روی سنبه آن برسع. ارر دانه در محی  مناسب رشع یرار نگیرد  مثلا به

یا  تلانع آن را تلعیل به رنمی علر علیعیبهونع هم یئا آسئئئفئالر  یابان یرار ریرد   عا

ار را آسئئایی این کعلر مع ز علر ییرعلیعی و بهکنع  ررچه محاا نیسئئر که  عاونع به

 بکنع.

 فاعلیت غیرمستقیم خداوند و مسأله شرور . 4-1

ارتلاط بحث فاعلیر  عاونع در اهان با مسئئئأله شئئئرور این اسئئئر که  عاونع چگلنه 

در حلاد  علیعی چلن سئئئیل و زلزله داردا بسئئئیاری از مامنان این حلاد  را فئاعلی؟ی 

داننع که یکی از دلایل آن آیاش ک؟ب مقعس اسئئئر. برای اراد  و فعل مسئئئ؟قیم  عا می

 نَ وَ هُلَ ال َذِی أَرْسَلَ الر ِیَا َ بُسْر ا بَیْنَ یَعَیْ رَحْمَ؟ِهِ وَأَنَْزْلَنا مِ »مثاا در یرآن کریم آمع  اسر: 

مَازِ مَاز  عَهُلر ا   لِنُحْیِیَ بِهِ بَلْعَة  مَیْ؟ ا وَنُسْئقِیَهُ مِم َا  َلَقْنَا أَنْعَام ا وَأَنَاسِی َ کَثِیر ا -96)فریان/ «السئ َ

یل  سو  اسرمعبر اهان آیع که ارر  عا اا پعیع می( مسأله شر نیز دییقا  از این همین93
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در  قیممسئئ؟ یرفاعلشئئلنع )ارادة او محق  می لهزلزله   سئئکسئئالی و دیگر حلاد  علیعی

آوردا حاا ارر  عاونع را فاعل مسئئ؟قیم این شئئرور را در اهان پعیع میاو   چرا اهان(

این حلاد  نئعانیم بلکئه آنهئا را به علل و علامل علیعی یا انسئئئانی نسئئئلر دهیم  دیگر 

نایض من قی  ئعاونئع فئاعل شئئئرور ن لاهع بلد و والد او در اهان با والد شئئئرور ت

 اراین اسر که فاعلیر  عا در اهانمادی حل مسئأله شر بنابراین یک را  لاهع داشئر.ن

سیل  زلزله   سکسالی   سلف و کسلف و دیگر حلاد  علیعی  دانسئر وییرمسئ؟قیم 

. این حلاد  هر یک علل و ناشئئی از ارادة مسئئ؟قیم او نعانسئئرفعل مسئئ؟قیم  عاونع  را

آینع که دا ل زمین از ملاد ه و آتسئئفسئئان به این علر پعیع میعلیعی  لد را دارد. زلزل

مذابی تسئئکیل شئئع  اسئئر که هر از چنع راهی لازم اسئئر فسئئارها  رازها و ملاد مذا  

حایئل از حاا فعل و انفعاا دا ل زمین ت لیه شلنع. ت لیه این فسارها باعث ای اد زلزله 

اها  ب ار علیعی از تابش آف؟ا  بر دریشلد. بارش باران ن؟ی   یک فرآینع و آتسفسان می

آ   تسئئئکیل ابرها  حرکر آنها تلسئئئ  بادها  بار مثلر و منفی ای اد شئئئع  در ابرها و 

ت لیئه الک؟ریکی و ... اسئئئر. بعفئئئی از منئاع  به  اعر نزدیکی به دریا از میزان بارش 

ر اسئئاس ب بیسئئ؟ری نسئئلر به بر ی مناع  دیگر از کرة رمین بر لردار هسئئ؟نع. بنابراین

نزدیکی و دوری از دریاها  وزش بادها و علل علیعی دیگر بارش باران در مناع  م ؟ل  

دهع. را  به  اعر علل علیعی یا انسانی این فراینع روی زمین با مقعارهای م ؟ل  رخ می

ی دهع. از سلشئلد و در مناعقی باران کافی نلاریع  و  سکسالی رخ میدچار ا ؟لاا می

های سئئئهمگین پعیع  ئاعر بئارش زیاد باران  وزش بادها و ای اد ملجبئهدیگر  سئئئیئل 

آیع. نقش  عاونع در این املر ییرمسئئ؟قیم اسئئرا یعنی  عاونع زمین و یلانین علیعی می

حئاکم بر آن چلن یئانلن اا،به  یلانین حرکر  یلانین فیزیکی  مکانیکی  یلانین حاکم 

می  و عللم دیگر را  ل  کرد  اسئئر. بعع از بر ملاد و ت زیه و ترکیب آنها در علم شئئی

ه واس  لقر اهان مادی  حلاد  ای اد شئع  در آن نه به ارادة مسئ؟قیم  عاونع بلکه به

اونع اف؟ع  عرا  میشئئلد یا سئئیل بهدهعا یعنی وی؟ی زلزله میعلل و علامل علیعی رخ می

حیه بفرسئئئ؟ع بلکه این در آن لح ه اراد  نکرد  اسئئئر که زلزله و سئئئیل برای مردم آن نا
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 ه شلنع. در ن؟ی اعر علل علیعی  لد که کاملا یابل کسئ  اسئر  حاد  میحلاد  به

هیچیک از این شرور را نلایع به  عا و ارادة مس؟قیم او نسلر داد و پرسیع که چرا  عاونع 

 در فلان ساا و فلان نق ه از زمین زلزله فرس؟ادا

زدی و ... نیز فعل  عاونع نیسئئئ؟نع و او شئئئرور ا لایی چلن انگ  یارش  ار   د

نقش مسئئ؟قیم در آنها نعارد. شئئرور ا لایی یکسئئر  به  لد انسئئان من؟سئئب اسئئر و نقش 

 عاونع در این شئئرور تنها در همین حع  اسئئر که اراد  کرد  اسئئر تا انسئئان ملالدی 

به او  ا ؟یارم ؟ار و م؟حرک بالاراد  ماننع دیگر حیلاناش باشع. اما بعع از اع ای والد و 

هر کار  یر و شئئری که انسئئان ان ام دهع تماما  من؟سئئب به  لد اوسئئر.  عاونع تنها در 

تلانع اللی شرور ا لایی را بگیرد و ان وی؟ی اسر که اللی ان؟ ا  و یک یلرش می

ا ؟یار انسئان در ملای  ان؟ ا  شئرور بگیریعا اما این چیزی ییر از سئلب ا ؟یار از انسئان 

ا ؟یار از انسان به معنای سلب انسانیر از اوسر. انسان عل  تعری  من قی نیسئر. سئلب 

اسئم نامی حساس م؟حرک بالاراد  ناع  اسر. ممانعر از ارادة او به معنای حذف فصل 

سئلم ماهیر او و حذف ب سئی از مقلماش ،اتی اوسر که من ر به انقلا  ،اتی در او و 

چلن ارادة  عاونع به  ل  ملالدی به نام  تلعیل شئعن به ماهیر دیگری  لاهع شع. اما

انسئئان در ردی  دیگر ماهیاش بلد  اسئئر  پس  عاونع هیچگا  ممانعر از ان؟ ا  شئئر 

 تلس  انسان ن لاهع کرد.

ممکن اسئئئر این نل  نگا  به فاعلیر  عاونعدر اهان از سئئئلی بر ی ملرد یللا 

دلالر بر د الر مسئئ؟قیم  عا حعایل عاهر آنها  نلاشئئع و آن را سئئازرار با م؟لن دینی که

 علر مفصئئل بحثای اسئئر که در اای دیگر بایع بهکنع  نعاننع. این مسئئألهدر اهان می

رردد و دلئایئل فلسئئئفی و نقلی این ن ریئه بیان ررددا اما فارث از اثلاش ایئئئل ن ریه  با 

ر تلان در مسأله شپذیرش این عرز نگا  به فاعلیر  عا به عنلان یک ایئل ملرئل   می

آن را ملرد بحث یرار داد و حل شعن یا نسعن مسأله شر با این عرز نگا  را ملرد بررسی 

 یرار داد. 

اشئکالی که به این پاسئ  ممکن اسئر بسئلد این اسر که بر فره فاعلیر  عا در 
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اهان را ییرمسئئ؟قیم بعانیم و او را فاعل مسئئ؟قیم بلایای علیعی نسئئماریما اما سئئالاا این 

 عاونع که فاعل مسئ؟قیم ایل هس؟ی اسر  در اب؟عا اهان را چنان نیافریع اسئر که چرا 

که در ادامه  علل علیعی با فاعلیر مسئ؟قیم  لد باعث ای اد شرور در عالم نگردنعا چرا 

کنع تا تعاررئئئاش و تزاحماش میان اسئئئاسئئئا   لد د الر مسئئئ؟قیم در اهان مادی نمی

اای معا د الر مس؟قیم در اهان  چرا به ملالداش پیش نیایع و شری ای اد نگرددا یا

 معا د الر ییرمس؟قیم را بررزیعا

در پاسئئ  بایع رفر: اولا این پاسئئ  یک دفاعیه اسئئر نه تالدیسئئیا یعنی در برابر 

اشئکاا من قی شر  که والد  عاونع عالمِ یادرِ  یر لا  م ل  را با والد شرور به لحاف 

کنع که تنایفئئی در میان نیسئئرا چلن شئئرور میدانع  چنین اسئئ؟علاا من قی م؟نایض می

ناشی از فعل مس؟قیم  عا در اهان نیس؟نع  بلکه ناشی از علل و علامل علیعی یا انسانی که 

انع  هس؟نع. مَثَل  عا در اهان ماننع مَثَل پعر معماری اسر که در فاعلیر  لیش مسئ؟قل

. این شئهر و ساکنانش با شئهری سئا ؟ه و فرزنعانی را ای اد و در آن سئاکن کرد  اسئر

کننع. فرزنعی ممکن اسر به سلز ا ؟یارش و فاعلیر اسئ؟قلالی  لیش در شهر عمل می

های امکاناش شئهری را به انحصار  لیش درآورد یا از روی عقع  از روی  لد لاهی 

شئئ صئئی برادران و  لاهرانش را ا،یر کنع. فرزنعی ممکن اسئئر به سئئلز ان؟ ابش در 

ر که پعر معمار به  اعر مصالحی چلن اس؟حکام زمین نهر آبی در آن ای دوردسئمن قه

تعلیه نکرد  اسر  سکنی رزینع و با مسکل تأمین آ  لازم یا یح ی ملااه شلد. فرزنعی 

ممکن اسئئر در نزدیکی رود انه ایئئلی شئئهر  انه بسئئازد و م؟لاه نلاشئئع که زمین آن 

یرنع  اسئئئرا لذا پس از معتی من قه به  اعر م اورش با آ  رود انه سئئئسئئئر و فرور

 اعر مصالحی چلن ای اد اش فرو بریزد و زیر آوار بمیرد.پعر معمار زمین شهر را به انه

شئئب و روز  فایئئله مناسئئب و ثابر از منل  نلرانی و ررمایی و حرکاش دورانی  یانلن 

 .رریز از مرکز و ...  به شئئکل کروی با ملادی مذا  در دا ل هسئئ؟ه زمین سئئا ؟ه اسئئر

اش را نزدیک یکی از منافذ ت لیه فسار درون زمین سا ؟ه و فرزنعی به سئلز ا ؟یار  انه

میرد. این پعر معمار شئئئلد و میاش ویران میبه هنگام ت لیه فسئئئارهای درون زمین  انه
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هایی چلن فایئئله زیاد از شئئهر مهربان  عالم و یعرتمنع اسئئر  ولی به  اعر محعودیر

بئا فرزنئعانش را نئعارد. بئا این والد  ولی از اب؟ئعا تا حع امکان امکئان ارتلئاط مسئئئ؟قیم 

های لازم را کرد  و نیروها و یلایی ماننع عقل  اراد   یعرش اسئئمی و ،هنی در بینیپیش

فرزنعانش یرار داد  اسئئر که  لد با آزملن و   ا مسئئیر زنعری سئئالم و امن را بیابنع  

 شلنع.و دچار شروری در شهر میکننع ولی بر ی در این وعیفه کلتاهی می

ارر فره چنین شئئهری با پعر معمار عالم  یادر و دوسئئ؟عار فرزنعان محاا نیسئئر  

فره اهانی ماننع اهان ما با والد  عای عالمِ یادرِ  یر لا ِ م ل  نیر محاا نیسئئر. ما 

های پعر )محعودیر نه به معنای ع ز فرزنئعان ائاهئل آن پعر مهربان را  از محعودیر

بلکه به معنای ععم امکان تحق   ارای فررئئیاش ،هنی(  لر نعاریم و را  فلسئئفه ای اد 

ما رساییدانیما لذا لب به شئکایر میهای ملالد در شئهر را نمیبر ی حلاد  و پعیع 

 کنیم.را  والد پعر مهربان را انکار و را  در والدش شک می

اییا ی کاربرد دار نه شئئرو  ا لتلانع بیسئئ؟ر برای تلایه شئئرور علیعاین دفاعیه می

تلان رفر که  عاونع فاعل مسئ؟قیم افعاا شئر  انسان ررچه در با  شئرور ا لایی نیز می

نیسر و انسان در افعاا  لیش مس؟قل اسر. به همین اهر ی؟ل  یارش  ار   دزدی و 

لاا ادیگر شئئرور ا لایی تماما  من؟سئئب به انسئئان هسئئ؟نع نه  عاا اما در ادامه  اای این سئئ

دهعا چرا از والد دارد که چرا  عاونع اااز  ویل  شئئرور ا لایی تلسئئ  انسئئان را می

رور های دیگر مسأله شنمایعا برای پاسئ  به این سئالاا بایع از پاسئ آنها اللریری نمی

 ماننع دفا  مل؟نی بر ا ؟یار اس؟فاد  کرد.

 پاسخی تلفیقی به مسأله شر  .5

حل و الانب م ؟ل   را  ایسامداشئ؟ن  و عر رسئ؟ردری امسئأله شئر  به رسئعبه ن ر می

بهر   در چنع مرحلهی ترکیل هایحل این مسأله بایع ازپاس ای نعارد و برای واحع و یگانه

لی که ها را بررزیع  و با ترتیهایی که ،کر شع  این پاس . نگارنعران از میان پاس اسر

 دارنع.قی نع  سعی در ارائ  پاس ی تلفیکنآنها را ،کر می
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 نفی شرور ذاتی . 5-2

 یک معقلا ثانی فلسفی اسر هلمفاین مشلد که با انعک تأملی در مفهلم شئر  روشن می

که ما بازاز  ارای نعارد  ولی منسئا ان؟زا  در  ارج داردا لذا شئر  یک امر ععمی اسرا 

از  رای اما نه ععم محض و ععم ملکه. معقللاش ثانیه فلسئئفی به ریم حکایر از املر  ا

به علارش  نعاسئئئ؟ها هبلکه حاکی از هسئئئ؟ی انحای آنانعنکحئعود مئاهلی حکایر نمی

(. 166  ص.  1916دیگر  عرورئسئان در ،هن و اتصئافسئان در  ارج اسئر )سلزواری  

حاا ارر شئئر  را معقلا ثانی فلسئئفی بعانیم  شئئر  ماهیر مسئئ؟قل و ما بازاز عینی در عالم 

نسئئان اسئئر که بر ی ماهیاش و حلاد  را بر اسئئاس این ا  ارج ن لاهع داشئئر بلکه

 لانع. ملاح اتی چلن ملائمر یا منافرش با عل  یا داشئئ؟ن منفعر و رئئرر  یر یا شئئر  می

فسان   سکسالی  آنچه در اهان والد دارد  ماهیاش و حلادثی چلن سیل  زلزله  آتش

انسان چلن این املر  مردن  مریفی  دزدی )برداشر ماا دیگران بعون اااز ( و ... اسر.

 لانع. ارر انسئئئان از این املر بینع  آنها را شئئئر  میرا تهعیع اان یا م؟علقاش  لیش می

ا یافر  هررز آنها ردیع و آنها را تهعیعی برای اان و م؟علقاش  لیش نمیآسئئئیلی نمی

 شئئیری لانع. همان لر که در  ارج از این کرة  اکی یا  ارج از کهکسئئان را شئئر  نمی

 لانع. هیو انسانی دهع  ولی انسئان هیچگا  آنها را شئر  نمیحلاد  ع یم زیادی رخ می

ها یا تصئئادم بر ی اارام چالهررم بلدن سئئ ح ع ارد یا سئئرد بلدن نآ؟لن یا والد سئئیا 

 لانعا چلن هیو تهعیعی از آنها برای اان  لیش آسئئئمئانی بئا یکئعیگر را شئئئر  نمی

های  لقر و آسئئئمان ها را زیلاییسئئئنگادی  شئئئها کنع. ما در حاا عاحسئئئاس نمی

ها به سئئلی زمین حرکر کنع  در آن سئئنگ لانیم  ولی کافی اسئر یکی از شئئها می

 یلرش آن را شر   لاهیم  لانع. 

بنابراین  یلی روشئن اسر که سیل  زلزله و دیگر حلاد  علیعی هیچکعام ،اتا  شر  

نع م این حلاد  بعانیم  نلایع بگلییم که  عاونیسئئ؟نع و ح؟ی ارر  عاونع را فاعل مسئئ؟قی

در اهان شر  آفریع  اسر. برای تصعی  این س ن تنها کافی انسان و حیلاناتی که از این 

نیم. نین اهانی نگا  کبیننع را از کرة زمین حذف کنیم و از بیرون به چحلاد  آسیب می
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ی هررز آنها را شر  ن لاهیم ها برای ما پیش آیع  وللاا از علل این پعیع ممکن اسئر س

 . لانع

 قصور انسان در حفظ خود. 5-1

رف؟یم که  عاونع شئر  نیافریع  اسئر بلکه او سئیل  زلزله   سکسالی و ...  در پاسئ  اوا

انسئئان یئئرفا  به این  اعر که از آنها یئئعمه  و آفریع  اسئئر. این حلاد  ،اتا  بع نیسئئ؟نع

داد  ولی انسئئانی از انها اهان سئئیل و زلزله رخ می  لانع. ارر دربینع آنها را شئئر  میمی

شئئعنعا بلکه ماننع رویش ریاهان و باریعن دیع  هیچگا  آنها شئئر   لانع  نمییئئعمه نمی

 لانعیم. حاا سئئئالاا دیگر این اسئئئر که آیا می -چه بسئئئا زیلا -باران حلاد  علیعی

سئئانا آیا  عاونع برای یئعمه دیعن انسئئان از این املر تقصئئیر  عاونع اسئر یا یصئئلر ان

های ب؟نی سئنگین با آار و سئیمان بسازنع تا به ها مقعر سئا ؟ه اسئر که سئا ؟مانانسئان

؟نع از تلانسها نمیملی  زلزله بر سئرشان  را  شلد و در زیر آوار کس؟ه شلنعا آیا انسان

به  پذیر باشع وملاد و مصئالحی دیگر  انه بسئازنع که در عین مقاومر  سلک و انع اف

ای  انه تلانسئئ؟نع با فایئئله معقلا ودر نق هها نمیملی  زلزله ت ریب نسئئلنعا ایا انسئئان

بسئئئازد که ااری شئئئعن سئئئیل باعث  رابی و مرگ آنها نسئئئلدا روشئئئن اسئئئر که 

پذیری  اعر یصلر  لد اوسر. ارر آسیبپذیری انسئان از این حلاد  علیعی بهآسئیب

 مانع که شر  ون ایرا   چیزی بر روی زمین نمیانسئان ملاک شئر   لانعن چیزی باشع  بع

ین کنع و از بنلاشئع. آبی که مای  حیاش انسئان اسئئر  سئالانه بسئئیاری را در دریا یر  می

های احساساتی که اان  لانع مگر انسانبرد. هیو انسئان عایلی دریا و آ  را شر  نمیمی

 انع.  لد یا عزیزانسان را در دریا از دسر داد 

ین بایع رفر هیو شئر علیعی اسئاسا  والد نعارد و شر   لانعن حلاد  علیعی بنابرا

ناشئی از اهل  ع ز و به علر کلی یصلر  لد انسان در مرایلر از اان  لیش اسر. با 

اینکه هر سئاا شئاهع کسئ؟ه شعن انسانهایی در زلزله و سیل هس؟یم  بازمانعران باز علرش 

 سازنع تازد  دوبار  میزد  و سئیلمان نق ه زلزلههای  لد را درسئر در هنگرف؟ه و  انه

 بار دیگر سیل و زلزله بیایع.
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 عدم امکان خلق جهان بهتر . 5-1

شلد  فلرا  این سالاا م ر  می شلد که وی؟ی منسئأ شئرور به یصلر آدمی بازرردانع  می

 اسئئئاسئئئا   عاونع  یر لا   عالم و یادر م ل  اهان را علری آفریع  اسئئئر که در آن

حلادثی چلن سئیل  زلزله و دیگر بلایای علیعی باشعا چه اشکاا داشر اهان بعون این 

 ها کسئئیزننع   ل  شئئلد تا ح؟ی در یئئلرش یصئئلر انسئئاناملر که به انسئئان آسئئیب می

 آسیب نلینعا 

در پاسئ  بایع رفر که این اشکاا یرفا  یک فره عقلی اسرا یعنی مس؟سکل در 

دانع  والد کنع که در آن هیو یک از حلادثی که او شر  می،هن  لد اهانی تصلر می

کنع. چلن فره چنین اهانی عقلا  محاا نعارد و انسان در ناز و نعمر در آن زنعری می

به ن ر نگارنعران اشئئکاا این سئئ ن در ممکن  کنع.نیسئئر  لذا این اشئئکاا را عر  می

اللیل  دانسئئ؟ن هرچه ممکن الفره اسئئر. این یک   ای محض اسئئر که انسئئان هر 

آنچه که فررش به لحاف عقلی ممکن اسر را به لحاف ویلعی در عالم  ارج میز ممکن 

یل  س دانیع آن اهان  الی کهشلد از ک ا میبعانع. لذا در پاسئ  به این اشکاا رف؟ه می

 ایع  امکان تحق فسئئئان و دیگر حلاد  علیعی کئه شئئئمئا عقلا فره کرد زلزلئه  آتش

آن  دانیع که ویل  ارای داشئ؟ه باشعا آیا دلیلی بر امکان ویل  آن داریعا شما تنها می

عقلا  محاا نیسر  ولی شایع ویلعش در عالم  ارج نیز محاا باشعا بله  عرف مقابل که 

دانع که چنین اهانی ویلعش محاا اسر و اشکاا اسر  او نیز نمیدر یعد پاس  به این 

اایز نیسئئئر. لذا هر دو عرف در علم به الاز یا ععم الاز ویل  چنین اهانی مسئئئاوی 

هسئئ؟نع. لذا این یک پاسئئ  معقلا به سئئالاا فل  اسئئر که: بله  شئئایع وایعا   ل  اهانی 

سر که  عاونع آن را  ل  نکرد  مادی بعون زلزله و دیگر حلاد  علیعی ممکن نللد  ا

تلاننع چنین دلیل پیسئئینی بر سئئ ن  لد که چنین اسئئر. از سئئلی دیگر   عاباوران می

اهئان امکان ویلعی نعاشئئئ؟ه اسئئئر )ررچه امکان فره عقلی دارد( بیاورنع که  عای 

 ال  اهان هسئئ؟ی چلن عالم م ل   یادر م ل  و  یر لا  م ل  اسئئر  پس دلیلی برای 

اهانی که در آن این حلاد  والد نعاش؟ه باشع  والد نعارد. پس این اهان ععم  ل  
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های مادی بلد  اسئئئر که امکان به همین شئئئکل  به؟رین اهان ممکن در سئئئ ح اهان

 )امکان ویلعی(  ل  داش؟ه اسر.

 شرور اخلاقی لازمة اختیار انسان . 5-4

  یللی پاسئئرور علیعی  سئئههای داد  شئئع  به مسئئأله شئئبه عقیعة نگارنعران از بین پاسئئ 

کننع  هسئ؟نعا اما به؟رین پاس  برای شرور ا لایی دفا  مل؟نی بر ا ؟یار اسر که یکی یان 

های مسأله شرور ا لایی در تاری  علم کلام و فلسفه اسلامی و یربی از مسئهلرترین پاس 

ا ور رشرپیسئ؟ر این سئالاا عر  شئع که چرا  عاونع اللی اعماا شئرورانه انسان. اسئر

؟ار های م ریردا پاسئئ  این اسئئر که اللریری  عاونع با ارادة او برای  ل  انسئئاننمی

منافاش داردا به تعلیر به؟ر  با ماهیر انسئان منافاش دارد. انسان عل  تعری  مسهلر حیلان 

شئئئلد: اسئئئم نامی حسئئئاس م؟حرک به اراد . نئاع  اسئئئر.در تعری  حیلان رف؟ه می

ر دیگر از م ؟ار اسئئئرا یعنی حیلان اسئئئم نامی حسئئئاس م ؟ار تعلی« م؟حرک به اراد »

اسئئر. بنابراین  حذف ا ؟یار از حیلان به معنای حذف ماهیر حیلانی و تلعیل شئئعن آن 

به نلاش اسر.از آن ا که حیلانیر ب سی از ماهیر انسان اسر  حذف ا ؟یار از انسان نیز 

دة  عا بر  ل  انسئان بلد  اسر  به معنای حذف ماهیر انسئانی اسئر. بنابراین  چلن ارا

 ل  انسئئئان بئعون ا ؟یئار ییرممکن بلد  اسئئئرا همئان لر کئه  ل  مثلث بعون زاویه 

ییرممکن اسئر. لذا  عاونع انسان م ؟ار آفریع. لازم  ا ؟یار انسان  امکان ان؟ ا  عرف 

ان ک یر یا شئئر  و ان ام آنهاسئئر. انسئئانی که امکان ان؟ ا  شئئرور را نعاشئئ؟ه باشئئع یا ام

ان؟ ا  داش؟ه  ولی امکان ان امش و فعلیر ب سیعن به ان؟ ابش را نعاش؟ه باشع  در وای  

م ؟ار نیسر و م ؟ار نللدن انسان به معنای انسان نللدن اوسر. لذا بر ی از اشکالاتی که 

شلد  ماننع اینکه چه اشکاا داشر انسان م ؟ار باشع  ولی تنها ب؟لانع املر به این پاس  می

را عملی کنع یا چه اشکاا داشر که م ؟ار باشع  ولی  عاونع اللی ان ام و تحق   یر 

(  وارد نیسر. چنین 32  ص1931زاد  و ح ؟ی  های شئر  او را بگیرد)نک. شرفان؟ ا 

های اسئئاسئئا  ممکن نیسئئر و مسئئ؟لزم نفی ا ؟یار و در ن؟ی ه  نفی انسئئانیر از انسئئان فره

 اسر.
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 گیرینتیجه

شلد این اسر که مسأله شر  در وهل  اوا ناشی از فاعل مس؟قیم قاله ن؟ی ه میآنچه از این م

 های علیعی چلن:دانسئئ؟ن  عاونع در اهان اسئئرا یعنی ارر  عا را فاعل مسئئ؟قیم پعیع 

های مربلط به یلمرو انسانی چلن:ی؟ل  یارش  باران  سئیل  زلزله   سکسالی  ... و پعیع 

یم یئا حعایل این امکان را برای او یائل باشئئئیم که با دزدی و دیگر شئئئرور ا لئایی بئعان

د الر مسئ؟قیم در اهان اللی این شئرور را بگیرد  در آن یلرش این سالاا پیش می 

ایع که  عاونع  یر لا  م ل  چرا این شرور را ای اد یا ااازة ای اد شعنسان تلس  علل 

هانمقعم بر حل مسئئئأله شئئئرور دهع. بنابراین  تلیین مسئئئأله فاعلیر  عا در ادیگر را می

رو  نلیسئئنعران با تفکیک فاعلیر  عاونع به مسئئ؟قیم و ییرمسئئ؟قیم )یا با اسئئر. از این

واسئئ ه( این ن ریه را م ر  کردنع که فاعلیر  عا در اهان مادی  فاعلیر وسئئ ه و بی

باواسئئ ه و ییرمسئئ؟قیم اسئئر و  عاونع از عری  علل و علامل علیعی یا انسئئانی در دنیا 

کنع. درسئئئر اسئئئر که  عاونع در یرآن کریم و دیگر ک؟ب مقعس املر د ئالئر می

علیعی چلن بارش باران  رویش ریاهان  چر ش زمین و سئئیاراش  شئئب و روز  تللع و 

ینها دهع  هم  امرگ  یئحر و بیماری  زلزله و بر ی بلایای علیعی را به  لد نسلر می

های عاهربینی اسر که علل و علامل ن انساناز با  اشار  به فاعلیر  عا و م؟ف ن سا ؟

پنعارد و اع؟قادی به  عاونع نعاردا اما معنای این علیعی را در فئاعلیئر  لدمسئئئ؟قئل می

یر کنع بلکه معنایش فاعلآیاش این نیسئئئر که  عاونع به علر مسئئئ؟قیم این کارها را می

عل و  یگر بلایای علیعیواس ه و بعیع  عاونع در اهان اسر. در ن؟ی ه  سیل  زلزله و دبا

حل  به تنهایی برای حل مسئأله شر  کافی علامل تأثیررذار مادی  لد را داردا اما این را 

نیسرا چرا که با فره یللا فاعلیر باواس ه  عا در اهان  هنلز اای این سالاا والد 

ا عدارد که چرا  عاونع اهان مادی را چنین آفریع که این علل علیعی تللیع شئئئرور کنن

های داد  شئئع  به مسئئأله شئئر این سئئه پاسئئ  به ن ر در پاسئئ  به این سئئالاا از میان پاسئئ 

( حلاد  علیعی چلن سئلل  زلزله و ... ،اتا  شئر  نیس؟نع. 1نلیسئنعران یان  کننع  بلد که )

آنها یئرفا  حلادثی علیعی هسئئ؟نع هماننع دیگر حلاد  چلن علل  و یرو   لرشئئیع و 
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تلانع  لد را در مقابل آنها از نابلدی و آسیب حف، کنع  سئان نمیسئ؟اررانا اما چلن ان

( ععم تلانایی انسان در محاف ر از  لد به یصلر و کلتاهی  لد 2نامع. )آنها را شئر  می

رردد نه به اشئئکاا در  ل  اهان. شئئرور ا لایی ناشئئی از سئئلز ارادة بر ی از او بازمی

ر انسان بیافرینع  ا ؟یار ازز مقلم ،اتی انسان هاسر و  عاونع چلن اراد  کرد  اسانسان

اسئئر. لذا برای  عا ممکن نیسئئر که انسئئان را بعن ا ؟یار بیافرینع. لازم  ا ؟یار انسئئان 

امکان یعمه زدن به دیگران در یلرش ارادة اعماا شرورانه اسر. بنابراین  شرور علیعی 

 یا علامل انسئئانی. هر چیزیکنع و ا لایی همگی یا به علل و علامل علیعی بازرسئئر می

که عقلا  فررش ممکن اسر  ممکن اسر ویلعش ممکن نلاشع. با تلاه به اویاف علم 

لد  شئئو یعرش م ل   عا در فلسئفه اسئلامی از ،اش وااب الهی به نحل پیسئین ان؟زا  می

این اهان مادی به؟رین اهان ممکن در چنین س حی از مراتب هس؟ی و در شرای  مادی 

  ق  داش؟ه اسر که  عاونع آن را ای اد کرد  اسر.امکان تح
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