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 میتقد

و  یتجل به ،«یقیناًازددت  ما الغطاء لوکشاا » گوینده به الیقین، عین صااا ب به
ر و قائد الغ ینالد یعساااو  ،یناماام المتق  ،المو ادین  مولی یات، مظلوم یرتفسااا
 طالب  یبن اب یعل یرالمؤمنینام ناموال ،ینالمحجل

 !یاعلی
 ها؛سختی برابر در ایمانت نمایش هایلحظه لحظه و تو به تقدیم

 !آرمیدی برهنه شمشیرهای محاصره در نبی بستر در که آنگاه
 !بالیدند شمشیرت ضربت به مالئک که آنگاه و
 رد!ک یادقسم  شانسم جرقه و اسبانت هاینفس به خداوند که آنگاه و
 !افتاد برگردنت زریق آل ریسمان که آنگاه و
 !یالله آرام نمود یات را با حسبفاطمه ،گرفته بغل زانو که آنگاه و
 !یزد الص را شهیدت یاران و گفتی سخن چاه با که آنگاه و
 ...و
 سر فرود آوردند! اتیبانهغر ییعبر تش یوارهاها و دآنگاه که نخل و

  

 پنج



 

 

 
 

 دهیچک
 

 رأی یدشد یوسأتیی آراء و پ تنوعدارد.  یختار یب  درازا یقدمت ،مختلف هایاندیشأ   میان در شأ   مسأله  
 در ایارن مق مطاهع  یب ا یرا ب  نمون  مناسب ش  فک ی، دستیاه ه و قواعد  یمبان بامسله   ینمختار در ا

 یفلسف ی ظ پژوهش در ن ،رساه  این. سازدیم تبدیلنسبت عقل و نقل  یعنیمسائل  ت ینیادیناز بن یکی
 یبا عدم مالصدرا. کندمیرا دنبال  ییشأاراان اکمت صأدرا   اندیشأ  مالصأدرا در شأ ور و تطور آن در   

 دهزاییو  یاقل جزئی،در ش ور را  یادراک مناف ی،دانسأتن ورود مسأله  در قءاء اه    یخواندن شأ ور و تبع 
 یدواط ح ت با نیزأ  یآمل یو استاد جواد یزدیمصباح  استاد أ معاص  اندیشمند دو .شم دمی یتزاام ماد

 اند. در ش ور پ داخت  ییصدرا ی نظ  یمب  تحک «من عند اهلل» یو اصطالح ق آن افعاهی
 ویاهی گام سأأ . گذارندنمی عاهم هایپدیده ب  نسأأبت پ وردگار اراده در تفاوتی اسأأالمی روایات و ق آن
 جسم طبیعی ش وراگ چ   .ن اد نام بیینت و تسال و همدهی پذی ش، توانمی را مسله  ال روایی أأأ ق آنی

 اداریمعناهیو  ینا ،بندگان ت بیت و هدایت در اه یب  قواعد عام  یدتلک با اام سأأازدیبندگان را رنجور م
تع یف  در سأأ  اوزه مع فت، رفتار و ف جامرا  شأأ ور کارک دهایو  کندمی ثابت را بندگان اق در شأأ ور

ودک ک یکاف  و ات ،مؤمن نبی،ش ور است أ درباره  یانب یب ا یاتق آن و روا یدواژهأأ ک  کل  بال. کندمی
   .دهدیم نجاتو مؤمنان را  یاءکاف ان، انب وقت عذابِ ب خداوند  و دارد متفاوتی کارک دهای

  ب پاسأأخ و الراه دقیق ف م ک  گی دمی شأأکل قواعدی و اصأأول مبادی، پای  ب  اهیو دو این از یک ه 
 و یکارک د ،روایی أأأأ ق آنی نظ ی  و وجودشناسان  ش ور از مالصأدرا  تحلیل .اسأت  آن ب  منوط مسأله  
و  هاگییژو یثمخلوقات چ  از ا ب مبدأ عاهم  نحوه ارتباط ب  متعاهی  اکمت نیاهشأناسأان  است.   مع فت

 یش اند در مسله  ال قواعد مجموع  ،بش  و ایات و نفس م اتب و آف ینش نحوه نیز و یشؤون اق تعاه
 یفش ور مع  بیینو ت یصفط ت و اسن و قبح را دو ابزار تشخ یاتق آن و روا .دهدمی شکل را صدرایی

  ک ده است.
 یهاوزهو آم ییصدرا یاهیو یقو تطب یب رس یب ا یاو شب ات معاص  ب  عنوان سنج  ینفالسأف  د  آراء
 و گفتمان جامعیت، ارآمدی،کرسأأاه  را ب  خود اختصأأاد داده اسأأت.   ینبخش ا آخ ین ییو روا یق آن

 .اندشده انتخاب تطبیق و مقایس  این ب ای ک  هستند ایسنج  چ ار اخالق
 

 انیاری عدمی متعاهی ، اکمت اه ی، قءاء ش ور،: هاکلیدواژه
  

 شش
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 گفتارشیپ

 بتنساز آن است.  یمنداز ب  ه ی ناگز ینید ورزییش اند دسأتیاه اسأت و ه    ینیدو منبع معارف د یو وا عقل
مینه از .کندمی تعیین را هااوهویت و رویک دهاو مسائل مط ح در آن،  ینظام فک  درتعارضأشان   اایاناً و دو این
. رودیب  شمار م یسنجش ه  دستیاه فک  یارهایاز مع یکیب  عنوان  یاسالم یش عقل و نقل در اند نسأبت  رو
خب  وااد، تعادل و  یتاز مسأأأائل هم ون اج یدر گ وه یاجت اد فق  یندبحث در علم اصأأأول و فق  و ف آ ینا

راء و و سنجش آ یگذارارزش ،نیز یاسأت. در فلسف  و کالم اسالم  یافت ب وز  ی و تمسأک ب  اصأول عمل   یحت اج
موس و مسله  مل یکنسبت در قاهب  ینا سنجشخورده است.  یوندمسأله  پ  ینب  ا یادیتا اد ز یک دهارو تعیین

ااکم ب  آن  یدو منبع در نظام فک  یناز ا یکه   ییاهجا تعیین یب ا یمحأک مناسأأأب  توانأد یمورد اختالف م
 .آید اساب ب  شده ارائ  هاینظ ی  ب  نسبت مخاطبان اقناع و پذی ش یزو ن ،یش اند

 هیویاسنجش باشد.  ینا یب ا یمناسب ۀنمون دتوانیو پ دامن  اسأت ک  م  یخیتار یشأ  ب  عنوان چاهشأ   مسأله  
ف  سو فلس یی دارد. از د یاسأالم  یاتو روا ق آن اهیوی با هاییتفاوت و هاشأباهت  مسأله   این در ی متعاه اکمت

  در مسله  ش ف اوانی هایداده ،بست  اینرا ارائ  داده است.  یمتنوع یو دفاع ینقءأ  هاییدگاهد یزمعاصأ  ن  یند
   .سازدمی هموار راک  مطاهع  و سنجش  گذاردیم یاراخت در
 یشأأین پ ،هایدگاهمنابع و تنوع د یدر نیاه ب  مسأأله  شأأ  وجود دارد. اگ چ  ف اوان یمتفاوت یک دهایو رو هایدگاهد

ن  دارد. ب  عنوان نمو یدر پ یبزرگ یبگاه آس یگست دگ یناما هم دهد،یپژوهشی ان ق ار م یرو یشرا پ یپ بار
از  یزنآراء و آثار  یبحث در ب خ یثاست. ا یافت ب  شدت رواج  یش و مختصأات مسأله  در نظام اند   ییاهجا یی تغ

 همواره معاص ، یفلسف هاییلتحل درج ت داده است.  یی تغ یو کارک د یاجتماع یاب  مسله  یاتیچاهش اه  یک
اقع شده مورد غفلت و یااضالع  یی ق ار گ فت  و د یمحور اصل یفاعل، ناظ  و ق بان یاز اضالع س  ضلع یکی تن ا
 اند. گشت  یبتخ  یا

 اساس  بآن است.  یک دهایو رو یو مبان ش  ۀال مسله نظام ی یگشکل یچیونی یقتحق ینسؤاالت ا ت ینم م
 .است شده تنظیم فصل پنج در ااض  پژوهش ،صدرایی اهیوی یف ارو های آسیب نیز و هازمین 

 

 پژوهش گزارش

 مسله  یمع ف ب  عالوه دوم فصل دراست.  افت یاختصاد  قیتحق اتیکل ب نام  پژوهش اساس ط ح ب اول  فصل
 فصل عالوه نیا در. میامصطلحات م تبط با بحث پ داخت  یب  گزارش اقوال در مسله  و واژه پژوه ،آن تیاهم و

 یهااوزه نیبحث در اهوازم  و ب  مقدمات ،اخالق و کالم فلسف ، در مسأله   یاهیجابا گسأت ه بحث و   ییب  آشأنا 
 شأ  یدر اند یو نقل یعقل لیاز دو ده کیه   یاهیاز نسأبت عقل و نقل و جا  بحثاشأاره شأده اسأت.     زین یدانشأ 
 فصل است.  نیبحث ارائ  شده در ا ی ید ،ییصدرا
مورد  در فصل سوم یشناسو انسان یخداشناس ،یشناسدر مسله  در س  اوزه ج ان  یاکمت متعاه یو مبان اصول

  است ک یشناسدر ج ان یو م اتب آن دو مسأله  اصل  نشیو ااکام آن، نظام آف  جودومطاهع  ق ار گ فت  اسأت.  
است ک  پاسخ ب   یی یارتباط خدا با ج ان و سؤال م م د نحوهبحث ش ور ب  آن گ ه خورده است.  یاضالع اصل

 قتیو اق یستیمسله  ادراک انسان و چ مالصدرا حیتص  ب  عالوه ب . دهدیمختار در مسأله  را ج ت م  یرأ ،آن
 زین فط تشده است.  بحثبخش از آن  نیش ور است ک  در هم یعدم  یو تفس یال مسأله  ش  ادراک  دیکل ،آن
 یناسشانسان در یاصل گزاره و سازگفتمان عناص  از یکی عنوان ب  هاانسأان  ۀهم انیم مشأت ک  ۀگزار عنوان ب 
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 .است گ فت  رق ا توج  مورد
 یمع فت یو اهیو  یاکمت متعاه یوجودشأأناخت یمسأأله  طبق اهیو یهاال راه و ک دهایرو ب  چ ارم فصأأل
قواعد ااکم ب   ـکندیم فایدر پاسخ ب  مسله  ا را یک  نقش اصلأفصل  نیااست.  افت یاختصاد  اتیق آن و روا

 یاسخپ ۀبستک ده است.  گزارشش ور را  ییو چ ا یسأت یپاسأخ ب  چ  گامگام ب   نظامو ک ده  انیب راال مسأله   
 عالوه. رودیب  شمار م مسله  درراه ال  ۀنقشأ  ک دارد  یم اال و ءاجزا کدام ه  اتیروا و ق آن و  یمتعاه اکمت

 .میاداده ق ارآن در رشد و ارتقاء بحث را مورد کنکاش  یاهیشأاراان و جا  یهاینوآور ،نظام پاسأخ در ه  دو اهیو 
  .هستندعقل و نقل در مسله   انیف م نسبت م یب ا یراه ،لیتحل دو ه  در نیآف عناص  نقش

 و یکارآمد ،معاص  نیارائ  شأده ب  اسأاس شأب ات و سأؤاالت مط ح در فلسأف  د      یدو اهیو یابیو ارز سأنجش 
 زین و هاسأأ یتئود نیدت یجد از یکوتاه گزارش از پس پنجم فصأأل در. دهدیم نشأأان را کی ه  تیجامع
از  کی ه  قیاقوال، ب  تطب نیااکم ب  ا یهاسنج  از یکوتاه یشناسبیآس ارائ و  شأ ور  ب  ینقءأ  یک دهایرو

 .میاپ داخت ب  شب ات آن  ییگوپاسخ ومعاص   یفلسف یهاش یمورد بحث در ال اند یدو اهیو
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 قيتحق ول: كلياتا فصل .1

 مسأله انیب .9-9

مسأله  تیقتوان گفت شر در حق یكه م ییدارد، تا جا یتفکر بشر یختار یبه درازا یخیتار ،مساله شر
 هیشاند اعماقو  یعتطب جهان بشر در یاتمسأله با ح ینمعنا كه ا یناسـت. به ا یخانسـان در جهان و تار

قرار  و یریاساط یو افسانه ها یباستان یبحث در دوره ها ینا یگاهدارد. جا یخیو تار یشگیهم یونداو، پ
 رش ،ینیتفکر د یخدر تاربحث دارد.  ینخاص ا یتنشان از اهم یشان،ا یگرفتن در منظومه جهان شـناسـ

 یدر برابر عدل و حکمت اله یسو چالش یکشـر از  .اسـت معرفتی ایمسـأله هم و الهیاتی ایمسـأله هم
 اهیگریزگمطلق خدا، به  یرخواهیچون علم و قدرت و خ یبا توجه به صفات ،یگرد یو از سو شده یتلق

 و به دنبال آن یاله یتمسأله عنا یلشر در ذ ،ی. در فلسفه اسالمدربرابر اصل وجود خدا مطرح شده است
 یاز مسائل حوزه عدل اله یکیاست كه متکلمان شر را به عنوان  یدر حال ین. ایردگ یم یقضاء و قدر جا

 همخوان نشان دادن یبرا یتالش ی،شـر در نظام فلسـف یانگار ینسـب یاو  یعدم یرمطرح كرده اند. تفسـ
از نظام وحدت بخش عالم و سلسله  یوجود یرق و تفسمطل یربه ظاهر ناسـازگار در مجموعه خ یاقطعه

 انتساب یزو ن یاراده اله یتحل چالش عموم یاست كه متکلمان در پ یدر حال ینحاكم بر آن است. ا یعلل 
 قبائح به خداوند هستند.

وقوع شــرور با نظام احســن،  یبودن اراده پروردگار نســبت به آن و همخوان یبودن شــرور، تبع یعدم
به شــبهه دانست.  یینظام صـدرا یتوان بسـته پاسـخ ها یدر عالم را م یاكثر یرو خ یاقتضـاء جهان ماد

 یگروه یزن (98، ص 7م، ج1891 مالصدرا،) .است یاتبا روا ناسازگارمالصدرا گاه  یحبه تصر ،یعدم یرتفسـ

 یسازوار عالوه بهشده است.  دانسته یشهاند ینمفسران و همخوان با ا یبرداشت عمومبر خالف  ،یاتاز آ
د قگاه مورد مناقشـه قرار گرفته اسـت. مالصـدرا شر را ف   یزن ییحکمت صـدرا یبا مبان یهنظر ینا یدرون
 ش،1354 مالصـــدرا، ؛59، ص 7ج همان،داند. )یبا طبع بشـــر م یو الم را ادراک امر مناف كمال ذات یـاذات 

( 75، ص 7ج م،1891 مالصــدرا،) یبه وجود همه موجودات در عالم عقل یقضــاء اله یفبا تعر یز( ن241ص
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خلقت شر  یثدر شرح احاد ی. ویدنما یرتفسـ یعدمقضـاء خارج نموده و  یرهكند شـر را از دایتالش م

 مالصدار،است. ) خوانده یقیحق یرشـر   ،شـده را یانب یقو مصـاد دانسـته یثنو یشـهرا در رد اند آن یز،ن

 (به بعد 262، ص 4ج ش،1393
 و ،صدرا یشهشـرح و بس  اندبه  یکیدارد كه  وجود یکرددو رو صـدرایی اندیشـه شـارحان یاندر م 
 یشانا اگرچه .است پرداخته ییردر قالب توسعه و تغ یشـهاند یناز ا ینو ارائه مدل نو یبازخوانبه  یگرید
 اهگاند اما به هنگام پاسخ به سؤاالت و شبهات مسأله ارائه داده یپاسـخ خود را در دستگاه فلسف یانبن یزن

 اسـتاد مصباح یشـهدر اند یافعال یدو توح یپاداش اخرواند. طرح جزاء و به خود گرفته یكالم یکردیرو
"  یانم ییز( گو آنکه تم86ــــ  82ص  ]و[، 1381 مصباح،است. ) یکردرو یننشانه روشن ا "من عند  یا"من الله

" بودن شــرور در اند نحوه تعلق اراده خداوند به شــرور اســت.  یانب یبرا یطرح یاســتاد جواد یشــهالله
سازوار نشان دادن  یرا تالش برا یکرددو رو ینبتوان نقطه مشـترک ا یدشـا (485ص  ]الف[، 1393 جوادی،)

در مسأله  یقضا و قدر اله یانجر یچگونگ یاندانست. ب یاتمسأله شر با معارف قرآن و روا یفلسف یرتفس
 یرفسروح ت یتتفاوت گذاشته است. اما در نها یقضا و مقض یانتالش است كه م ینبروز ا ینشر مهم تر

ــأله تار ــود. یم یمنته یکادراكات هر  یرهتعارض عقل و نقل و دا یخیبه مس ــدرا مدع ش ــت  یمالص اس
معضل را حل كرده  یناسـت و او ا یشـرور، مسـأله شـر ادراك یانگار یمانع بر سـر راه عدم ینتربزرگ
ذت الم و ل یعی،همچون شر طب یمیبحث بر مفاه ینحل مسأله، ا یفکر یها یانبن یلعالوه بر تحل است.

 استوار است. یهحکمت متعال یشهنقل در نظام اند یعقل و كاركردها یگاهو شناخت جا

 پژوهش اهداف و اهميت .1-2

 اسخپ و تحلیل تحول سیر مطالعه. است ملموس بشر افراد همه برای و نیست نظری صرفا ایمسأله شر
. است ضروری امروز بشر برای هاپاسخ روزآمدی سـنجش و مدافعان از یکی عنوان به صـدرائی دسـتگاه
 پژوهش هك است ضرورتی صدرایی اندیشه در مسأله تبیین كارآمدی ارزیابی و دینی متون بر عرضه بعالوه

ــر ــت حالی در این. كندمی توجیه را حاض ــورت منتقدان تقریرهای كه اس ــته متنوعی هایص  به و داش
 .است شده روزرسانی

 در حل مسأله  یانمالصدرا و نوصدرائ اندیشه تبیین .1

 شبهات به پاسخ و مسأله حل در وحیانی منابع به نوصدرائیان و مالصدرا رویکرد دادن نشان .2
 تعالیهم حکمت شارحان و مالصدرا توس  شبهات به پاسخ و مسأله تبیین بر حاكم فضای مطالعه .3

 (فکری دستگاه این در مسأله)تطور 
 البته و هاشــباهت وجود از صــدرایی دســتگاه معاصــر فیلســوف دو آراء و مالصــدرا تطبیقی مطالعه

( در مجموعه آثار و ی)و نه گزاره ا یا یشهاند یلدارد. تحل یتحکا یندفرآ یندر ا یشانا یانم هاییتفاوت
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مورد بحث و نحوه مواجهه  یاتو روا یاتبه خانواده آ ینگاه مجموع یزو ن یانآراء مالصـدرا و نو صدرائ

 عقل چالش آزمایی راستی به تواندیالگو م ینپژوهش است. ا یندر ا یقتحق یالگو ،با آن یهحکمت متعال
 .كند كمک فیلسوفان این از یک هر نزد مسأله حل الگوی و فکری دستگاه این در نقل و

 پژوهش سواالت .1-3

مالصدرا و شارحان  یشهپژوهش كشف نسبت عقل و نقل در حل مسأله شر طبق اند ینا اصـلی سـؤال
  :شودیكامل م یلذ فرعی سؤاالتسؤال، با  ینبه ا پاسخاست. 
 ؟چیست شر مسأله به صدرائی نظام پاسخ .1
 یست؟به مسأله شر چ پاسخدر  یانو نوصدرائ یصدرائ یشهبر اند حاكم یاصول و مبان .2

 دارد؟ جایگاهی چه شر به یهمتعال حکمتدر پاسخ  نقل .3
 ؟دارد نتایجی چه روایات و قرآن الگوی با صدرائی نظام در مسأله به پاسخ مقایسه .4
 

 هاهیفرض .1-4

ر داده قرا یاله یتبحث را بر مسأله عنا یانبن ی،طرح مسأله در نظام مشائ یوهاز شمالصـدرا متأثر  .1
 پرداخته است. یقرار گرفتن شرور در قضاء اله یچگونگ یهو به توج

 یمبان واصول  ینتریاصل یهحکمت متعال یو انسان شناس یخداشـناسـ ی،جهان شـناسـ یاتنظر .2

 است.  یدستگاه فکر ینحاكم در پاسخ به مسأله در ا
ــ) ییدینگاه تأ یانیمالصــدرا به منابع وح .3 به خانواده  روایات، با همواجه در و دارد( یســینه تأس

و  یینگر است. اما د د ه همخوان نشان دادن تبیلو تأو ایهمنظوم احادیث توجه نداشـته و  یر
 است. یشترب یاننوصدرائ یاندر م یاتقرآن و روا یبا آموزه ها یفلسف یپاسخ ها

 دنیفرآ سنجش. است متفاوت اتیروا و قرآن حل راه با شر مسأله حل در هیحکمت متعال یالگو .4
 .است جیروش و نتا ،یمبان ،یدو الگو در مباد نیا قیعدم تطب یایگو ،حل راه دو نیا ندیبرآ و
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 یشناس مسأله: دوم فصل. 2

 مقدمه

و  ییاز سو یونرود كه مورد نزاع ملحدان و اله یبه شمار م یاتحوزه اله یخیمباحث تارشـر از جمله 
 وندیعدل و اخالق پ ید،مسأله با حوزه توح یناست. ا یو اسالم یفلسفه و كالم  رب یاز مسائل جد یکی

 لاص ی،و مباحث مرتب  با انسـان شـناســ ینشعالوه بر حکمت آفر یزحوزه ن یندارد. شـبهات ا یمحکم
 كنند.  یمانند علم، قدرت و اراده و حکمت را نقض م یصفات یاوجود خدا و 

 به گاهن زاویه. یدآیفکر او به حساب م یخیتار ۀو افکار بشر گره خورده كه مسأل یشر آنچنان با زندگ
شده  نقد و انکار خدا واقع یبرا یدارد؛ گاه ابزار یرینظیتنوع ب یزپاسخ به آن ن ییجویو پ یلو تحل ،شر

 انیمندانه بر قربانسوگ یدر آخرت قلمداد شده؛ گاه یو پاداش و یارشد بشر در دن ی،و گاه اسـباب تعال
نوع ت یندانسته شده است. ا یخدا نسبت به و یتو رعا یاز مهربان یانشانه یزن یشـر تأسـف برده و گاه

 است.  یدهانجام یزو نقد متقابل آن نها یدگاهبه تنازع دها، و برداشت یکردهارو در
و  یماتمسأله تا تقس یشناسمسـأله شر مطرح است كه دامنه آن از گونه یرو یشپ یسـؤاالت گوناگون

 ی؛معرفت یا یمدانب یمسأله را صرفاً منطق ینکهاست. ا یافتهبر آن گسترش  یاتیاله یمتدها یابتناء برخ یحت
ــر را قربان ــ یا ناظرمحورمحور،  یش ــأله را  یم؛كن یرفاعل محورتفس نگر یدتوح یانگر و نگر، نظامجهانمس

 ی،راكاد ی،اقسـام آن مثل شر اخالق یانم یا یمپاسـخ فراهم آور یکاقسـام شـر  یتمام ی؛ برانماییم تبیین
 اندازه چه به وردامنه شردهد ینشان م كه اسـت یاز مباحث یاهمه مجموعه یم؛... تفاوت بگذار یا یعیطب

 است. گسترده

تره و گســ یتظرف یگرید بُعدتواند یم یشاند یدتوح یاو  یشنگاه چالش اند یهدو زاو یگرد یاز ســو
 یبرا یاز وجود و قدرت خداوند و راه یابر خالف نگاه رائج، شرور نشانه یعنیمسأله را نشان دهد.  ینا

ــأله پاســخ یكه نگاه نظر یحالدر  همچنیناســت.  یخداباور یتتقو ــتیگر به چیهتوج ییهابه مس و  یس
 ینقربا یتبا محور یاجتماع یدهپد یکشر را به عنوان  ،یو كاركرد یشر در جهان است، نگاه عمل ییچرا

ــخا اول در ) مورد مطالعه قرار بشــر  یرفتارها یمتنظ یبرا یعامل و( آن یرندهبا شــر و پذ یممواجهه مســتقش
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 یدیو چالش توح یاتیمســأله اله یکرســاله مطالعه شــر به عنوان  ینا یمحور اصــل ،یهر رو. به دهدیم

 است. 

  مسأله ماتيو تقس یمعرف . 2-1

 .دهدمی نمایش را مسأله به نگاه از ایزاویه یک هر كه است شده ارائه شر از متعددی هایبندیتقسیم
 بر سالمیا فلسفه منابع تمركز مسأله است. ینبحث از ا یگاهشر و جا یفمنوط به تعر یبند یمگونه تقسـ

 اتاطالقسوق دادن  یبرا یناتالش ابن س (351ص، 2جم، 1891 مالصدار، :.کن. )است یعیو طب یشرور اخالق
ق، 1484 نا،یابن س). است یافته سرایت نیز فلسفی آثار دیگر بهشـر  ینقا، ادراک الم و فقدان برا گانهسـه

 اءیبا كماالت ثابت و طبع بالقوه اش یسهدر مقا یزانواع ن ینهمه ا( بعد به 59ص، 7جم، 1891 مالصدرا، ؛416ص 

به نقا در استعداد و شرور  یزكه ابتدا با ماده همراه است ن یشرور ی. حتشـودیم یدهو اشـخاص سـنج
و به سبب الگ ینبا هم یزن ی. شر اخالقشودیم یهتوج یكل یعتمقصـود در طب یربا خ یسـهبا مقا یزن یجزئ

 یمبر محور تقس یمتقس ینگاه ا بعالوه (418صق، 1484 ینا،ابن سـ. )شـودیبرگردانده م یگرفاعل د یاقابل و 
 محض یرخ از نسبت این طیف. سنجدیو شر در هر فعل را م یرشکل گرفته است كه نسبت خ یاگانهپنج
 .شودنمی صادر خداوند از اكثری شر و محض شر ،فلسفی مبانی اساس بر كه است محض شر تا

ــازگاری حل و شــر و خیر بودن مخلوق از بحث ذیل در یمنابع كالم یاندر م یراخ یمتقســ این  با آن س
 به را شر رازی فخر( 169ص، 2جق، 1415 ،سعید قاضی: .كن. )است شده مطرح الهی عدل نیز و خلقت فلسفه

 یمونم ابن( 148 ص، 4جق، 1487 رازی،. )كندمی تقسیم افعال در شر و صفات در شر ذات، در شر گروه سه
واقع  انانس طبیعت سـبب بهكه  شـری: ندكمی تقسـیم دسـته سـه بهپرداخته و آن را  یاخالق شـربه  تنها

 م،1872 ،میمون ابنو شـر رســاندن انسـان به خود. ) داردیروا م یگرانكه انســان در حق د یشـر شـود،یم

انجام شده است:  نیزشر بر مدار ادراک ضرر  یمدوگانه صدرا در تقس ،شـر انگاریعدمی بر عالوه (486ص
به جهت  یمتقســ ینا رســدیبه نظر م«. به رمواصــل للمضــرو یر  ما كان مواصــاًل للمضــرور به و ما كان  »

با عدم و ملکه،  كندیتالش م یهمچون آتش است كه و یبودن ادراک در شـرور یرو انکار ناپذ یوجدان
در  یبودن شر را نشان دهد. و یبا پاسخ عدم یآن، سازوار یدایشدر پ یعلت فاعل یتبودن و تمام یاسیق

ــت الم چ ینقد عالمه دوان ــأن وجود دارد ن یامر یر از انقطاع برای  یزیمعتقد اس ــتكه ش  ینگونهو ا یس

 (63، ص 7م، ج1891: مالصدرا،  نکباشد. ) ینكه در الم دو امر در ب یستن
 یعی،بط یزو ن یعهو مابعدالطب یعاطف ی،اخالق یعی،شر به طب یماز تقسـ توانمی ین،آثار فلسـفه د یانم در
 قسم این هیک دهد، جلوه الهیاتی را مسأله كندمی تالش پالتیتنجا كه حالی دركرد.  یاد یاجتماع ی،اخالق

و  یآالم روح ی،و معتقد است شر به رنج و آالم جسم شـمردیم پرسـتی یکتا برابر در تحدی یک تنها را
 ییعو مابعدالطب یاخالق یزیکی،سه بعد ف گیسلر( 86 – 85ش، 1376 هیک،). گرددیاطالق م یشرارت اخالق
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است كه دو  یاشر شبهه ی،كل یبند یمتقس یکدر ( بعد به 462ش، ص 1381 گیسلر،) كندیم ترسیمشر  برای

معروف شده است.  یزشر ن یگردد و به شبهه اخالق یدارد: شاخه نخست به فعل انسان برم یشـاخه اصـل
ا بخش آن است كه چر یندر ا یدیهسـت. شبهه توح یاتیشـبهه اله یکدربر دارنده  یزقسـم ن ینالبته هم

شود  مرتکب یستناشا یكه رفتارها یافریندب یانسان یدمطلق دارد با یرخواهیكه علم، قدرت و خ ییخدا
بشـر و اصل اراده آزاد او در نظام  یارمانند ضـرورت اخت ییبکشـد. معموال گزاره ها یو جامعه را به تباه

از شر است كه خارج از اراده  یصورت یراشکاالت است. شاخه دوم، تصو ینفرجام باور محور پاسـخ به ا
علم، قدرت و از خدا مانند  یفات مهمص یااصل وجود و  یدی،صرفاً توح یشبهه ینانسان قرار دارد. در ا

گاه وجود  ینآن است. همچن یرامونو مباحث پ یعدل مورد مناقشـه واقع شـده كه تماماً متوجه خدا باور
 وجود شر و یزن یشر( و گاه یمنطق یهشـر منطقاً با وجود و صـفات خدا در تناقض انگاشـته شـده )قض

 ییگرانهیشده است )قر یصفاتش معرف یال بودن وجود خدا و نامحتم یا یفضع یبرا یا ینهآن قر یفراوان
 به و دهبو انسان اراده از خارج كه است طبیعی شر به معطوف نوشته این مقصود تنوع، این علیر م درشر(.
 .است مطرح الهیاتی چالش یک عنوان
 .تیاف رواج شر مسأله مورد در هاپاسخ و هاتئودیسـه نقدها، ها،تحلیلاز  یانبوه یسـتمدوم قرن ب نیمه

 تناکشر وحش یستانسی،شر اگز مانند ینوشته است، اما مصطلحات ینگسترش خارج از عهده ا ینا ییچرا
 توانیاقسام م یناز ا یکاز هر  یكوتاه یفدر تعر .آیدمی حساب به دوره همین محصول یو شر ساختار
 انیانس وجود جبرهای و هایتدانست كه  در آن از محدود یو روان یعاطف یدرا با یستانسیگفت: شر اگز

 زندگی معنای كننده ویران وحشتناک شرور آید؛می میان به سخن وضع این از شر احساس و عالم این در
 ساخته ساختاری شر و اسـت؛ آن بارز مصـداق كشـی نسـل و جمعی كشـتار همچون جنایاتی و هسـتند

 (18ـ 15 ص، 1جش، 1389 پورمحمدی،:  نک. )است بشر اجتماعی و سیاسی هاینظام
وجود شر و  یانگارآن توهم یسـو یکكرد كه  یمترسـ یفیطتوان یم یزها نپاسـخ یبندمقام دسـته در
قدرت دفع و  یزخداوند ن یكس حت یچكه ه یابه گونه ؛دانســتن آن اســت یگانه یقتآن حق یگرد یســو

ده و ش یمتقس یو انفسـ ینیشـده و به ع یرو شـر دو وجه تصـو یرخ یبرا یزن یمقابله با آن را ندارد. گاه
ه مسأله را مورد توجه قرار داد ینبشر به ا یرنگاه و تفسـ ینو همچن ینیدر شـرور ع یجنبه انفسـ یافتره

عالم  عییشرور را معلول طب یاه شده و داد یامور به بُعد انفس یندینسبت ناخوشا یم،تقس یناسـت. طبق ا
اصل عدل  با یو سازگار یدهپد ینا یهشرور در عالم به توج یرشضمن پذ یر،تفس ینتزاحم دانسته است. ا

 امام دانشــنامه در «شــر و خیر» مقاله یکی: اســت شــده پیگیری مقاله دو در نگاه اینپرداخته اســت.  یاله
. طلوع مجله در «شر اشکال های پاسخ ترین مهم به نقادانه نگاهی» مقاله و( 379 ــــ 343 ص، 2ج) ،علی

ـــ 135 ص، 34ش)  نموده اند كه یمتنظ یعدل را به گونه ا یفتعر یكه برخ یســتن ینکته مخف ین( ا149 ـ
حق است و هر  یاعطا یعدل به معنا یشهاند ین. طبق ایستن یوجه در تناقض با عدل اله یچشـرور به ه
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ســه  یکه (248 ص ش،1393 برنجکار،:  نک). اندنداشــته خدا بر حقی و بوده فضــل شــده داده بندگان به چه

 :كندیگزارش م گونهینبه مسأله شر را ا یحیپاسخ معروف مس
 نخستین خلوص از انسان هبوط آگوستینی، پاسخ 
 ناقا جهان در انسان تکاملی و تدیجی خلقت ایرنائوسی، پاسخ 
 (87صش، 1376 هیک،) خداوند نقا و ناتوانی پویشی، پاسخ 

 

 بحث آثار و گستره ت،ياهم . 2-2

بشر  اتیمسأله با ح ینمعنا كه ا یندانست. به ا یخمسأله انسان در جهان و تار یستیبا یقتشر را در حق

و  یباستان یبحث در دوره ها ینا یگاهدارد. جا یخیو تار یشگیهم یونداو، پ یشـهو حوزه اند یعتدر طب
بحث دارد.  ینخاص ا یتنشان از اهم یشان،ا یشناسو قرار گرفتن در منظومه جهان یریاساط یهاافسـانه
ه ب یزرو در روست. گستره بحث شر ن یصفات خداوند و عدل اله ید،توح شـر با اصـل ی،اله یشـهدر اند

 فییشر، ط یهو توج یلكشانده شده است. تحل یو  رب یهمچون اخالق، فلسفه و كالم اسالم ییحوزه ها
از بحث  یزیمتما یهخاص و زاو یمبان یکاز اقوال موافق و مخالف را به خود اختصاص داده است كه هر 

 اند.را انتخاب نموده
 یافتهاه ر یزقرآن ن یرشر عالوه بر اخالق و فلسفه و كالم، به اصول فقه و دانش تفس ی،اسالم یشهدر اند

یانتخاب شده در آن م نظریهاست كه  یاز مسائل مهم یکی ی،و شرع یاسـت. مسـأله حسـن و قبح عقل
 ایاسـت كه د د ه انتساب قبائح و  یدر حال ینكند. ا یینتع یزدر بحث در شـر را ن ییتواند قضـاوت نها

معتزله و اشاعره در حوزه فعل  یانم یخینزاع تار یدو سو ینسبت عجز به خدا و هدفمند نبودن افعال اله
دهد  ینشان م یببه رق یانعکاس د د ه ها و اتهام زن یناراده خدا و بندگان است. هم یانو نسبت م یاله

 یست،گروه ها ن ینا یانصفات خداوند در م یاخدشه در وجود و  یبرا یزینها دسـت آومسـأله شـر نه ت
 یبرا یها و تالش یشهاند یناز ا یکهر  یاندر م یدبه توح یبندیمتفاوت حل آن نشـانه پا یبلکه گونه ها

وناگون از گ یرهایتفس یاننکته تفاوت روشن م یناسـت. هم یبنسـبت به رق یدمدارانهتوح یازاتامت یانب
 سازد.یروشن م یرا به خوب ی رب یها یشهبا اند یاسالم یشهشر در اند

 یخورده اســت. مسائل یوندپ یاسـالم یكالم یندر فلسـفه و همچن یگرید یادینبحث با مباحث بن ینا
ــن وقبح، فطرت و د ی،همچون اراده و علم اله ــناخت یگرحس ــر، رابطه خدا و جهان و هدف  یابزار ش بش

 یرفسو ت یاصول اخالق یبرخ یو چگونگ ییچرا یینتب ین،مسـائل هستند. عالوه بر ا ینجمله ا خلقت از
از  کییبتوان ادعا كرد شر  یدبحث هسـتند. شا ینارائه شـده در ا یمتأثر از الگو یزن ینگاه بشـر به زندگ

 است.  یاخالق ینظام ها یو حت یالحاد یا یدیدر تفکرات متعدد توح یشهمهم نظام اند یحلقه ها
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 شر مسأله یخیتار ريس . 2-3

 یاناند. در ماز وجود شــر داشــته یریتفســ یکهر  یمانو ینو همچن یوصــ ن یســی،تئود یمکتب ها
طرح مسأله شر رواج داشته است.  یزن یکملحد و الئ یو حت یهودیو  یحیمسـ یشـمندانو اند یلسـوفانف

 یلتبد زیو هنرمندان ن دانانیختار یبان،اد یو متکلمان و حت یلسوفاندامنه و گسـتره بحث آن را به مسأله ف
ز نسبت شر با بشر و خدا ا یزو ن یشناختو معرفت یشناختجهان یگاهو شـر، جا یرخ یفكرده اسـت. تعر

در حل  یشهاز هر اند یمعروف یاتو نظر یعالوه بر آنکه مبان. هاسـتیشـهاند ینمباحث ا ینترجمله مهم
بوده است.  یدجد هاییهطرح نظر یبرا یآوردگاه یزمسـأله ن یناسـت، خود ا ینمسـأله شـرور نقش آفر

 بشر افعال در شیطانی و روحانی نظام برای مبدأ دو به قول و ثنویت در شبهه ریشه گویای شـواهد برخی

 یلسوفانف میان در شر بودن( عدمی مصطلح، تعبیر به یا) ظاهری و دانستن نسبی های نشانه آنکه گو. است
 هفلسف ادیان، است؛ مطالعه قابل حوزه چند در شـر تاریخی، نگاه این در. اسـت مشـاهده قابل نیز یونانی
 (به بعد 181م، ص 1331 بدوی،. )معاصر دوره و مسیحی فلسفه یونانی،
 اضیق. است شده استوار شر بر ظلمت سرشت و خیر بر نور سرشت ثنوی، های فرقه شناسی جهان در

 یانباور را در ناتو ینا یشهر ،مجوس و مرقیونیه دیصـانیه، مانویه، گروه چهار اعتقادات بیان در عبدالجبار
نور و ظلمت  یشانا (188صق، 1422 عبدالجبار، قاضی) .یندب یو شر در فاعل واحد م یرفعل خ یاندر جمع م

 یعیونبو ط یاناسالم به دهر فلسفی یباور در منابع كالم این. دانندیو شر را فاعل بالطبع م یررا در فعل خ
 ینبازتاب ا توانمی (224، ص 2ج م،1891مالصدرا،؛ 172، ص 1ج ق،1423 ی،: نراق.کن)نسـبت داده شده است. 

 همچون اعراضــی كه اســت باور این بر او. تیاف نیزمتکلمان مســلمان را در اقوال معمر  یاندر م یشــهاند
 طبیعت آن رخداد منشأ كه است جواهر فعل امور این و نیسـت خداوند مخلوق آن امثال و مرض و موت

 بیندمی مالزمه حركت بر قدرت و حركت انشاء بر قدرت میان وی دهدمی نشان او عبارات. است جواهر
ــاء حركت را ن یو به جهت منف ــبت به خداوند، انش ــت.  ینف یزبودن حركت نس ــعر.کن)نموده اس  ی،: اش

 كشاكش حقیقت درمسلمانان است.  یانشر در م یانگار یبر عدم ینقطه آ از این (548ـ  549ص  ق،1488
 شمنداناندی میان در اقوال گستره كننده تعیین خداوند قدرت و اراده شمول و خداوند به قبائح انتساب میان

 .است مسلمان
 یزخدا ن ینکهانکار ماوراء و ا .دانســت شــرور بحث در اقوال جدال بر ســرآ ازی بایدرا  انگاریطبیعت

البته  داده بود. یجا انگارانیعتواره از خدا را در ذهن طبانســان یاســت، تصــور یعتطب یناز هم یجزئ
كه  آن است جیحرتاست و به باور كاپلستون  تأملمحل  یزباشـد ن یخداانگارباور مسـاوق همه ینا ینکها

  (75 - 74ص،1جش، 1398 كاپلستون،: .كن. )یمانگار بدان یگانهرا  یشاسقراطیفالسفه پ
 كندیاست. سقراط تالش م یافتهو شر تمركز  یرخ یفو روم بر تعر یونانها در فلسفه تالش نخسـتین

 گانهیو  یقیحق یرخ تواندینم ی،ه یثدهد و ثابت كند لذت من ح ییررا از لذت به حکمت تغ یرخ یمعنا
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 همان،). دشویم یافت یركه در خ داندیم یهارا صورت یقتو حق یباییتناسب، ز نیزافالطون  .باشد انسان

 رویدنباله و تحقق معنای به را  ایی علت اگرچه مطلق كمال اثبات و علل نظام بر ارسطو تأكید( 248ص 
ــن یهاما نظر كند،می معرفی خیر ــر  یروش ــن توماس درباره آفر یربه تعب یحت یا)درباره ش  یا یاله ینشس
 به دقیقاً  وجود ارسطویی الطبیعة مابعد نظام در دهدمی نشان واهدش .یافت تواننمی او ازو اراده(  یتمشـ
 او تهالب. است نشده تبیین مخلوقات با او گرایدخو خدای پیوند اما ،شودنمی حمل اشیاء همه بر معنا یک
ــعادت و بختینیک پایه بر را آن تعریف و داندمی مورد همه  ایت را خیر اخالق حوزه در ــتوار س  اس
 بهه ك یبا همان دقت یتاست اما در نها یلدخ بختییکدر تحقق ن یمدر مورد فعل انسان، ذوق سل .كندمی

 (398 ـ 378ص همان،. )گفت سخن انسان خیر درباره تواننمی دهیممی پاسخ یاضیمسأله ر
 شر موزۀآ این»: نویسدمی كاپلستون. است شده داده نسبت فلوطین به شر در انگاریعدمی مفهوم اولین

 یشــر امر اگر زیرا یافت، آن در را مانویان به پاســخ آگوســتین و بود فلوطین آموزۀ عدمی امر عنوان به
به خالق  یانتساب شر اخالق یانانسان مجبود نخواهد شد م یگردر آن صورت د ی،باشـد نه وجود یعدم
 سیردم فیلسوفان را آموزه این. كند انتخاب را یکی باشد شر مسئول كه شـر یینها مبدأ یکابداع  یا یرخ

 ،انهم). «كرد یداپ الیبنیتس مانند جدید یلسوفانف میان در ایبرجسته پیروان و برگرفتند آگوسـتین از كامالً 

ــرآ از( 189ص، 2ج ــهبحث در اند ینطرح ا س ــ یهابر آموزه یو ینقدها ینفلوط یش  یژهو به و یحیتمس
 ینه وحدت به معنا وی .است ناقضمت كامالً  انگارانطبیعت با وحدت از او تعریفوحدت وجود اسـت. 

صـــفت  یچبه خدا ه خواهدینم فلوطینخدا را.  یخودپراكن یو نه وحدت به معنا پـذیردیرا م یـتجزئ

 واحد به نتوامی را خیر است معتقد اوگرفته است.  یشرا در پ یسلب یاتاله یمثبت را نسبت دهد و الگو
 اصل تاس معتقد او البته .نشود داده نسبت( ذات)الزم  ذاتی صفت یک عنوان به آنکه شرط به داد نسـبت

 همین به .داندمی شر خود مرتبه ترینپایین در را ماده بعالوه باشد، ممکن اشیاء بر مقدم و متمایز باید عالم
از شر اما،  ینآگوسـت یعدم تفسـیر( 541 - 535ص ،همان: .كن. )اسـت شـده نزدیک ثنوی اندیشـه به جهت
 :گیردمی نتیجه مقدمه دو طرح با را خود نظریه او و است معطوف اخالقی شر حوزه به بیشتر
  .است یهانامتن و تغییرناپذیر خیر   از مخلوق اراده داندنگرروی معنای به شر .1
 كه توس  خدا خلق شده باشد.  یستن یچون امر یستن یامر وجود شر .2
در  یاراثبات مفهوم اخت نیز وی اهتمام و است اخالقی شـر حوزه در او سـوی از شـر دانسـتن عدمی پس

است كه فعل خدا را برآمده از ضرورت  ینفلوط یشهدر نقطه مقابل اند یقاً دق اینبشـر اسـت.  یافعال اراد
قوه  یبه معنا اشیاء به عدمی نسبت .كردمی طرح را ضروری صدوری و فیض نظریهو  دانستیم یعتطب

 خلقت نظریه آگوستین حال هر به (189 ـ 85 ص، 2ج همان،. )شودیبا كمال مطلق داده م یسهبودن و در مقا
 .است پذیرفته را عالم

 واطرح كرده اســت.  یمثل افالطون یهبر نظر یهبودن شــرور را با تک یعدم نیز( Bonaventure) بوناونتورا
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 داشته خدا در خود مثل با مطابق را آن باید مخلوق كه داندمی چیزی عدم از عبارت را مخلوقات در شـر

 (341ص. )باشد
ـــبـت  یازمندن یزن انگارییعتو طب یهمچون وحدت وجود، همه خداانگار ییهاگزاره یانحـاكم م نس

   است.  یقو تدق یحتوض
 هم و بندگان الم و خداوند فعل هم ؛است نموده رخ مسأله یسو دو هر زین یاسالم شهیاند دستگاه در
 یاحد خداوند ستین زیجا هرگزاند: گفته یگروه»: سدینو یباره م نی( در اق423م ) یاشعر. شـانیا گناه
 زیجا نیا كه اند گفته یگروه و. شــود آن نیگزیجا تواند یم یخوب كه یحال در ســازد رنجور درد با را

 نکارا را شود دهینام ئهیس ای شر قتاً یحق كه یزیچ خلق عبلاد ،تزلهمع انیماز( 429ص ،ق1488 ،یاشعر. )«است
 یكالم یعنوان لیذدر انتساب قبائح به خداوند دارد و در  شـهید د ه ر نیا (426 ص، همان. )اسـت كرده
 است.  افتهیظهور  شودیم ادی« لذت و الم» به آن از كه شرور
 (4681، ح2883، ص 4ج ق،1428 ابوداود،) ،«االمة هذه مجوس القدریة» ینبو یتروا یقدر تطب یخیتار نزاع

جهت است  بدان ،قول به معتزله ینانتساب ا یبرا یدیهبا بحث شرور مرتب  است. تالش اشاعره و ماتر یزن
ـــت. البته  ینا یانعلم پروردگار به قبائح و تعلق اراده خداوند به آن م یـانكـه م دو گروه اختالف نظر اس
ـــت او ا یم یانباور مجوس را بهتر از معتزل یدیماتر ـــانداند، چرا كه طبق برداش اطالق خلق و اراده  یش

  (191صق، 1427 ماتریدی،) خداوند را انکار كرده اند.
 هایتئودیسه ارائه برای تالش ،شرور تفسیر و فهم در اخالق پررنگ نقشبر  عالوهدوره معاصر اما،  در

ــت.  توجه قابل نیز دفاعی هایدیدگاه رواج و ــوفانف یانم هایدگاهاز د یموج یهر رو بهاس از  اعم یلس
انسان در  یاندخالت ام وشرور با امر مطلق  پیونددر دو قرن گذشـته طرح شـده اسـت.  یلیو تحل ایقاره
با جامعه  ینفع و مصلحت شخص یانم موازنه اقتضاءاتو  یعیاز حق طب سخنكانت،  یشهاند درآن  یرتفس

 یزادآ یادر خلق جهان  خداوند یارو اخت یطرح آزاد ،شلینگ نزد بشر دگردیسی و هبوط ینوزا،در نظر اسپ
 .تاس كرده ارائه را نظریات و هادیدگاه مسائل، از یپر بستۀ...  و سرنوشت و سعادت  در انسان یارو اخت

 ینا مطالعه در نکته ترینمهمآراء است.  یناز ا یگروه یجهانکار و توقف هر كدام نت یت،شکاك خداباوری،
  .یافت توانمی مختلف ادوار در را آراء مجموعه و نرفته خاص جهتی به اقوال سیر كه است آن بسته

 یحکمم یوندوجود پ وحدت و یحیمس الهیات مسأله دوبا  یعقل و نقل در فلسفه  رب (تعارض یا) نسبت
ــ یخدا احکامدارد.  ــتگ ی،مهربان یكه خدا یحیتمس ــت  یریدعا و دس برهان و  احکام از  یر چیزیاس

 هك است آن گشوده جدیدی هایافق كه یرخداد ترینبزرگ ،یچهن سخن به و شده خوانده یاستنتاج عقل
 یینتب یبرا تالش( 383ص، 7ج ش،1398 كاپلستون،)ندارد.  یارزش یزن یحیتمس هایآموزهخدا مرده است و 

ر تقابل د اینبر آن ناكارآمد خوانده شده است.  مبتنی خداباوری و یعقالن یر  یتالشـ یزوحدت وجود ن
ــو ــت.  یحیمســ یو منبع معرفت یمتد معرفت یهر دو س  خداشــناســی ییســو ازبه شــدت ناقا اس
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 یناقضاترا با ت یدیتوح یپرداز یهاحکام مطابق با آن گاه نظر وو ..  یاخالق پدیدارشناسانه، گرایانه،طبیعت

 از سیحیم معرفتی منابع سو، دیگر از وخدا به دنبال ندارد.  یاتنق یاجز انکار  اییجهكه نت كندیمواجه م
  جامع و كارآمد باز مانده است. الگوی یک ارائه

ــیماز  ییهاوجود، بارقه ینا با ــرور انواع تقس ــبت و ش جمالت  یندر امثال ا توانیم یخداباور با آن نس
 درمنشـأ آن انسان است و در تحت قدرت ماست و  كه كندیم تقسـیم یبه امور را شـرور دكارت :یافت
، 4ج ،همان) .بود آن تســلیم باید وبلکه به خواســت خداســت  ،نیســت ما قدرت تحت كه حوادثیمقابل 

 (194ص
ما  مگر»: یافت توانمی ولتر ییدر جمله طال یزرا ن یخداباور یسـنجه قرار دادن شرور به عنوان الگو نقد
ــتنتاج  یدبا ــ یعقل یوجود خدا را كه با رهنمون دربارهاس ــفند  یم،رها كن ایمیدهبه آن رس چون گرگ گوس
  (34 ص، 6ج همان،) .«؟گیردمی مگس عنکبوتو  دردیم

 شر ماهیت و مفهوم. 2-4

 یتمحوراست.  یدو دستگاه مبتن یناز ا یکآن در هر  مفهومبر  یشـر در فلسفه و كالم اسالم تعریف
نگاه به مفهوم شر  یهزاو یایعدم كمال در فلسفه گو یاضـرر و عدم مالئمت با طبع در كالم و عدم وجود 

ش، 1393 مالصدرا،كرده است. ) یفعدم كمال وجود تعر یاشر را به عدم وجود و  صدرایی، یشهانداسـت. 

 كماالت یبودن به نداشتن برخ یعدم یمعنا یرضمن تفس ی( سـبزوار285 صش، 1363 همو، و 227 ص، 3ج

 است عدم آن شر باشد، داشته اقتضـاء را كماالت برخی فقدان چیزی[ همراهی یا]وجود  اگر»: یسـدنویم
 (588 صش، 1372 سبزواری،. )«چیز آن نفس نه

وجود و موجودات با آن استوار  یمراتب بعد یسـهمحض دانسـتن خدا و مقا یربر اسـاس خ ی،تلق ینا
از وجود  یوجودات را به نسبت بهره مند یگردانسته و د یرخدا را صـرف و محض خ یعنیشـده اسـت. 

كه به شر  یستدر عالم ن یوجود یچمعتقد اســت ه ینراق ی. به عنوان نمونه، مال مهدسـتدانسـته ا یرخ
در آن وجود  یرخ یزانشود به همان م یوجود باعث م یاز مسـما یا كه بهره مندشـود؛ چر یدهمحض نام

وجود همان  یقتحق یشانا یشهكه در اند یستنکته مغفول ن ین( ا458 ص، 2جق، 1423 نراقی،داشـته باشد. )
 اباست.  یمربوط به وجود خارج یزن شودیكه شر دانسته م یعوارض ی؛است نه وجود خارج یوجود عقل

( 71، ص 7م، ج1891مالصدرا، شر ندارد. ) یآتش عقل كندیم یحتصر مالصدرا كه اسـت نکته همین مالحظه
 اسناد و داندمی عقلی را شر انتزاع منشأ وجود، اصالت بر تکیه با نگاه همین راستای در نیز جوادی اسـتاد
 مجازی اســت، خیر آن وجود اصــل كه جهت آن از نیز را جهنم و شــیطان حتی وجودی امر هر به شــر
 یچدر عالم ذهن هباور مالصــدرا  به ین،باالتر از ا یحت( 511- 438ص، 4جق، 1417 جوادی،: .كن. )نامدمی

ــتن یزن یو آتش جزئ یآب جزئ یانم یحت یتضــاد ــاء اله یانب ینو به هم یس ــ یدر عالم قض با  ءیاكه اش




