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   فلسفه شرور از منظر قرآن كريم
محمدعلي اسدي نسب
 1  

 

                                                        :چكيده 
منظر قرآن كريم گرچه موجود بالعرض است اما واقعيتي انكار ناپذير  مي از شرور 

 با در نظر گرفتن  فلسفه ي لكن ؛باشد و نمي توان آنها را معدوم يا موهوم فرض نمود
و به تعبير قرآني ( فلسفه هاي شرور .خلقت انسان  از منظر قرآن قابل تحليل عقالني است

بازشناسي : را مي توان به چهار دسته تقسيم و تحليل كرد ) ر الهيچرايي امتحانهاي دشوا
صالحان و ناصالحان ، رساندن انسان به تكامل و سعادت ، تحقق علم الهي به نتيجه ي نوع 

 به شرور و باالخره ايجاد مظهر جامع صفات خدايي و ه و مبتالعملكرد انسان گرفتار شد
  . انسانهاخالفت جامع الهي در ميان

 تطهير ،گرددي ماندن طوالني در جهنم كه يكي از شرور مهم تلقي ميز فلسفهني
جهنميان از آلودگي و تناسب با بهشتيان خواهد بود كه سرانجام به ورود آنان به بهشت و يا 

  .حداقل تبديل عذاب جهنم به نعمت براي آنان مي انجامد 
  

  : واژگان كليدي
  لود در جهنم ، خليفه و صفات كمال الهيشرور ، امتحان ، دليل لمي و اني ، خ

                                                 
  .شه اسالمي استاديار پژوهشگاه فرهنگ و اندي -1

                             The Research Quarterly Of        پژوهشي –  فصلنامه علمي       

                                          Islamic Science                             علوم اسالمي                       
  The 5th Year /No: 18/ Summer 2010                                         1389 تابستان – 18 شماره –جم  سال پن
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  :طرح مسأله
كنـد بـا انـواعي از         اما درجهاني كـه زنـدگي مـي       .  بالفطره از شرور گريزان است      انسان

 معرفتي توان تجزيه و تحليل شرور اخالقـي و طبيعـي    شرور مواجه مي باشد وچه بسا از جنبه    
از دسـت مـي   برخـي از مـشكالت را دارا   و از منظر عملي هم گاهي توان مقابله بـا       . را ندارد 

  .دهد
از منظر قرآن مجيد شرور از همـان لحظـه خلقـت آدم آغـاز شـد و شـيطان بـه عنـوان                   

به همين علت بود كـه از بهـشت اخـراج و       . ترين نماد و محور شرارت همراه او گشت         اصلي
نــي فرزنــدش قابيــل نيــز فريفتــه شــد و هابيــل را كــشت و چنــين امــري را فرشــتگان پــيش بي

  )30/بقره. (ناك بودند كردند و از تحقق آن بيم مي
هـاي اصـيل و راهگـشاي     از سوي ديگر قرآن مجيد منبع تفسير و تحليل و پاسخ سـؤال   

 نياز دارد را بيان كرده اسـت چـرا   خويشانساني است و هر آنچه كه انسان در مسير سعادت         
  )89/نحل(داند را تبيان هر آنچه كه در مسير هدايت نقشي دارد مي دكه خو

در تفاسير مهم، گفته شده منظور از همه چيز، همه اموري است كه مربوط بـه هـدايت                  
ها مشكل است چرا كه چيزي از امور ديني نيست كه مردم نيازمند فهم آن باشـند                   است وآن 

  ). نحل89 ذيل آيه 586 ص 6مجمع البيان، ج . ( مگر آنكه در قرآن بيان شده است 
م شرور در عالم تكوين كه مخلوق خداي قـدير اسـت بايـد بـه سـراغ             بنابراين براي فه  

  .كتاب تدوين كه گفته خداي عليم است رفت، وفلسفه آن را كشف كرد
از اين رو در اين نوشته، ابتداي معنـاي لغـوي و سـپس سـؤال اساسـي، همـراه بـا ذكـر              

ذكـر شـده   هـا كـه در قـرآن        چندنكته  خواهد آمد  و پس از آن بـه فلـسفه شـرور و سـختي                 
ترين محور بحث شرور و مهمترين سؤال مردمـان در طـي قـرون                چرا كه اصلي  . پردازيم    مي

  .چرايي شرور وفلسفه شر است
از طرف ديگر با كشف اين فلسفه معارفي ارزشمند نـصيب انـسان خواهـد شـد و ايـن                
اي  ثمره تدبر در سؤالهاي مهم و دشوار است كه چون معماهاي آنها گشوده گردد مجموعـه    

در نهايت  . گردد  از معارف براي انسان حاصل خواهد شد كه راهگشاي فكري وعملي اومي           
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  .نيز جاودانگي وابديت جهنم را مورد تحليل مختصر قرار مي دهيم
الزم به ذكر است كه در اين نوشته چون مدعا بر محور توحيد قرآني تحليل مي شـود                   

ظـام جهـان كـه  مـصنوع خداونـد اسـت        وهمه شرور اعم از اخالقـي و طبيعـي برحاسـته از ن            
قلمداد مي گردد ميان اين دونوع شر تفكيك ماهوي صورت نمي پذيرد زيرا شرور اخالقي               
كه بر اثر اختيار آدمـي پديـد آمـده اسـت از مرحلـه وجـودي انـسان و اختيـاري اسـت كـه                          

  .خداوند به وي داده است تا به مرحله بااالتري از كمال راه يابد 
  

  مفهوم شر
شر، چيزي است كه همگان از آن روي گرداننـد ايـشان در             : گويد  ب اصفهاني مي  راغ

ها    به شر مطلق و شر مقيد، شر مطلق را به شري كه در تمامي حالت                ادامه آن را تقسيم نموده    
داند و شر مقيـد را بـه شـري كـه      گرداني است مي و نزد تمامي افراد، بد و ناروا و سبب روي  

مثل ثـروت  . پندارند شود مي  مي ان خير شمردهر است اما براي ديگربراي فرد و يا گروهي ش 
ق ، 1412راغب اصـفهاني،  (كه ممكن است براي فردي خير و براي فردي ديگري شر باشد     

  )ماده خير
صاحب التحقيق ، بر آن است كه شر چيزي است كه در مقابل خير است و چون خيـر                   

 و داراي رجحان و برتـري اسـت پـس شـر بـه      گردد چيزي را گويند كه اختيار و انتخاب مي 
، مـاده  1417مـصطفوي،    . ( گويند كه مرجوح باشد و تمايلي به انتخـابش نباشـد    چيزي مي 

شـر  در اصـل ايجـاد وخلقـت كـه شـر بالـذات         : آنگاه شر را به سه قسم تقـسيم نمـوده         ) شر
  يـك شـي را       ، شر در اصل خلقت و ذات وجـود          و شر بالعرض و شر در آثار و اعمال        .است

  .اند چرا كه خداوند هرچيزي را نيكو آفريده  ممتنع دانسته
  * 7السجدة*الَّذِي أَحسنَ ُكلَّ شَيٍ خََلَقه وبدأَ خَلْقَ اْلإِنسانِ مِنْ ِطينٍ (

همان كسى كه هر چيزى را كه آفريده است نيكو آفريده، و آفرينش انسان را از ِگـل                  
  ;كرد آغاز

 :را نفي مي كند  در خلقت آسمان و زمين  و بيهودگي رانبطال، ونيز قرآن 
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  * 191آل عمران*ربنَا ما خََلقْت هذَا باطِلًا سبحانَك َفِقنَا عذَاب النَّارِ...
 ;اى پروردگـارا، اينهـا را بيهـوده نيافريـده    :) انديشمندان در زمين وآسمان مي گويند(

  . در امان بدارپس ما را از عذاب آتش دوزخ! منزهى تو
نوع دوم كه شر بالعرض است وجـود دارد چنانكـه خداونـد كـافراني كـه اهـل ايمـان             

 .  است نيستند شريرترين و بدترين جنبندگان ناميده
  *55االنفال*إِنَّ َشرَّ الدواب ِعْند اللَّهِ الَّذِينَ َكَفرُوا َفهم لَا يؤِْمنُونَ 

  .اند كه كفر ورزيدند و ايمان نمى آورنددا كسانىخبدترين جنبندگان پيشبى ترديد،
  :فرمايد نوع سوم هم نيز كه كردار شر است وجود دارد مثل آنجا كه مي
 .هركس به اندازه خردلي كار شري انجام دهد آن را خواهد ديد

  * 8الزلزلة*ومنْ يعملْ ِمْثقَالَ ذَرةٍ َشرا يرَه 
  .نتيجه آن را خواهد ديد  و هر كه هموزن ذره اى بدى كند 

  :گويد و يا آنجا كه مي
 ) برم به خدا پناه مي(  بگو از شر وسوسه گر نهاني، 

  )م، ماده شر1417مصطفوي، * ( 4الناس*مِنْ َشرِّ الْوسواسِ الَْخنَّاسِ
فقـدان ذات يـا فقـدان كمـالي از          : انـد   در فلسفه اسالمي، شر را اين گونه تعريف كرده        

مالصـدري،  ( است از آن جهـت كـه آن شـي شـأنيت آن كمـال را دارد             كماالت يك شي    
  )58 ، اسفار، ص 7، ج 1981

در اين نوشته مباحث رويكردي قرآني دارد و هدف آن است كـه بـه سـؤال مـردم در                 
پندارند مورد بحث قرار مي گيرد با         مسأله شر پاسخ دهد، از اين رو آنچه را كه مردم شر مي            

 چيزي اسـت كـه در نـزد همـه انـسانها يـا گـروه و فـردي از آنـان           شر: اين وضع، بايد گفت   
مطـابق ايـن تعريـف، چنانكـه      . مرجوح باشد به شكلي كه تمايلي به انتخـابش نداشـته باشـند            

اشاره شد شر بودن چيزي و با عملي ممكن است نزد همگـان يكـسان باشـد وممكـن اسـت                     
اشند يعني چيزي را كـه گـروه اول        گروه و يا فردي با گروه و افراد ديگري اختالف داشته ب           

بـه تعبيـر نـرمن      ) راغـب اصـفهاني ، همـان      . ( داند گروه دوم شر بداند و يا بـالعكس          خير مي 
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سـازد   گيسلر، شرور چيزي هستند كه اميدها و آرزوها و توقعات انساني را نقـش بـرآب مـي        
نرمن گيسلر،  فلسفه دين،   ( شرور همان درد، بيماري ، مرض، نفرت ، قتل و سنگدلي هستند             

  )468ص 
  

  :ها ش اصلي در باب شر وانواع پاسخپرس
توانند وجود شرور را درجهان تفـسير   افرادي كه معتقد به خداوند نيستند، به راحتي مي      

داننـد و   نمايند چرا كه آنان معتقد به حاكميت خداوند برجهان نيستند و آن را هدفمنـد نمـي      
  . شمارند  از مبدأ ومعاد ميگاهي كل جهان هستي را مانند گياهي بريده

  .اما دين مداران ، به خصوص پيروان اديان توحيدي، با چالش مهمي روبرو هستند
چرا كه آنان معتقد به اصول مشتركي در باره صفات خدايند كه بـا شـرور ناهماهنـگ                 

  :برخي از اين اصول مشترك از منظر قرآن از اين قبيل است. نماياند مي
   قدرت مطلق - 1

  .خدا برهمه چيز تواناست*20البقرة* اللَّه علَى ُكلِّ شَيٍ َقدِيرٌ إِنَّ
  علم مطلق- 2

 ِليمع ٍِبُكلِّ شَي وا أَنَّ اللَّهلَماعپروا داشته باشيد،   و از خدا;به ياد آوريد*231البقرة*و
  .و بدانيد كه خدا به هر چيزى داناست

   عدالت مطلق - 3
  * 46فصلت*فِْسهِ ومنْ أَساء فَعَليها وما ربك بِظَلَّامٍ لِلْعِبيدِ منْ عِملَ صاِلحا فَِلَن

 و هر كه بدى كند، به زيان خود اوسـت،  ;هر كه كار شايسته كند، به سود خود اوست     
خداوند اگر در ثواب وعقاب بر طبق اعمال . ستمكار نيست ] خود [ پروردگار تو به بندگان  و

 دبسيار سـتمگر خواهـد بـود از ايـن رو واژه ظـالم را بـه كـار بـرده اسـت                      انسان ها عمل نكن   
  )401ص17طباطبايي ،الميزان ،ج(
  منبع تمامي خيرها - 4

هر چه از خوبيها به تو مى رسد از جانب * 79النساء*ما أَصابك مِنْ حسنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ       

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 1389تابستان ، هجدهم ، شمارهپنجم علوم اسالمي، سال پژوهشيفصلنامة علمي ـ /         

 

38

  .خداست
  . رأفت ورحمت برهمگان- 5

 بـه مـردم دلـسوز و مهربـان           ] نسبت[خدا  *143البقرة* َلرَءوف رِحيم    إِنَّ اللَّه بِالنَّاسِ  
  .است
   خالقيت همه چيز ونگهباني آنها- 6

 خـدا آفريـدگار هـر چيـزى     *62الزمـر *اللَّه خَالِقُ ُكلِّ شَيٍ وهو علَى ُكلِّ شَيٍ وِكيـلٌ      
  .است، و اوست كه بر هر چيز نگهبان است

هـا و      خداوند ايـن صـفات مهـم كمـالي را  دارد و انـسان               حال سؤال اين است كه اگر     
باشـند چـرا درجهـان هـم شـرور  اخالقـي كـه برخاسـته از          تمامي كائنات هم مخلوق او مـي  

ها است وجود دارد وهم شرور طبيعي كه برخاسته از امور طبيعـي جهـان اسـت                   كردار انسان 
  كند؟ بروز مي

،  انديشمندان پيرو اديان توحيدي   :   اول دسته:اند  پاسخ دهندگان به اين پرسش سه دسته      
  .منكران خدا: دسته سوم  ، انديشمندان خدا باور و غير موحد: دسته دوم

تمام تالش دسته اول صرف حفظ صفات توحيدي خداوند بوده است اينان گاهي شـر       
انـد توفيـق ايجـاد        اند و يا ميان شرور و صفات خداوند خواسته          را عدمي يا توهم فرض كرده     

  .  ايندنم
اند و اكتفـا بـه يـك نـوع از             اند توفيق ايجاد نمايند برخي تك پاسخي        آنان كه خواسته  

اند و برخي ايرادهايي كه بـه         اند مثل كساني كه تنها اكتفا به فوايد شرور نموده           ها كرده   پاسخ
 .داننـد   ها را، پاسخي معقول مـي   راه حل اند اما در نهايت، مجموعه ها ذكر كرده  تك پاسخي 

  )256 ش، ص 1380قراملكي ، ( 
 و مطهـري،    531 ص   4ق ، ج    1412طبرسـي   ( انـد     دسته دوم، يا معتقد به ثنويـت شـده        

  )116ش ، ص 1381جان هيك ، . ( اند و يا از صفات كمال خدا كاسته) 64ش ، ص 1361
دسته سوم  افرادي هستند كه وجود شرور را درعـالم يـا دليـل بـر احتمـال زيـاد بـراي                       

مايكـل  . ( پندارنـد   دانند و يا باالتر از آن را دليلي قاطع بر انكـار خـدا مـي                 وند مي فقدان خدا 
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  )185ش، ص 1376، ... پترسون و
  :ذكر چند نكته الزم در بحث از فلسفه شرور

  محدوديت علم انسان: الف
توانـد از تمـامي آنچـه         انسان از جهات مختلف از جمله دانش، محدوديت دارد و نمي          

و تنها خداوند است كـه علـم مطلـق          . اه گردد و به هر پرسشي پاسخ گويد       خواهد آگ   كه مي 
است و مجهولي براي او متصور نيست، شـايد راز حركـت تكـاملي پيوسـته انـسان درهمـين                    

امـا  . ها باشد تا آرام نگيرد و همواره بكوشد مجهـولي را تبـديل بـه معلـوم نمايـد               محدوديت
پس اگر اصل نظام الهي وتدبير حداوندي بر .  گرددنبايد توقع داشته باشد كه او داناي مطلق       

هـاي ايـن    هـا و فعاليـت   عالم را پذيرفته باشد نبايد انتظار داشته باشد كه فلسفه تمامي حركت        
شـود صـرف نمايـد     عالم را دريابد و وقت خود را براي پاسخ مشكلي كه حل بـراي او نمـي         

از ايـن رو   . ز آنها بهره برد و تكامل يابـد بلكه در اين موارد بايد به معلومات خود بپردازد و ا          
توضـيح آنكـه هرگـاه از    . توجه به دليل انّي و دليل لمي  در بحـث فلـسفه شـرور الزم اسـت        

 استدالل بر وجود علت شود مثل استدالل از وجود دود بر وجود آتش، بـه آن              لوجود معلو 
 بشود به آن دليل لمي     لمعلوگويند اما هرگاه استدالل از وجود علت بر وجود            برهان انّي مي  

تـر    وجود آتش بر وجود حرارت و دود، وگفته شده برهان لمي قـوي  گويند مثل استدالل به   
توانـد   رسـاند در صـورتي كـه معلـول مـي           است چون علت معين ما را بـه معلـول معـين، مـي             

  )92سبزواري ، ص . ( هاي نامشخص و مختلف داشته باشد علت
 نظر است آن است كه ما در بحث شرور، اگر حتـي نتوانـستيم   اي كه در اينجا مد      نكته

پاسخ مناسبي و توجيه معقولي براي وجود شرور بيابيم و در اين زمينه به نتيجه نهـايي نرسـيم           
گويد خداوند قـادر مطلـق،    دليل لمي به ما مي. نبايد از دليل لمي و مؤداي آن غفلت ورزيم     

راي تمامي كماالت است و نقـصي در او راه نـدارد   عالم مطلق، خيرخواه همگان، عادل و دا      
توان گفـت خـدايي       شود پس مي    و روشن است ازچنين موجودي جز خير محض صادر نمي         

پس اگر در جهان با عقل نـاقص خـود     . كه چنين است به طور حتم معلولش خير خواهد بود         
نـدارد و در    كنيم، الجرم توجهه خاصي دارد و منافات با صـفات خداونـد               شري مشاهده مي  
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  .هاي خير قرار دارد مسير
كند و براي منكران خـدا   البته برهان لمي در مسأله فوق، نياز خداپرستان را برطرف مي          

و يا اهل شك مفيد نيست و بايد  براي ايـن افـراد يـا ابتـدا خـدا اثبـات شـود و يـا تـوجيهي                             
  .درست از شرور ارايه گردد

  برداري از شهود بهره: ب
هـاي حيـاتي و مهـم نبايـد تنهـا از راه علـم وعقـل بهـره                      پاسخ پرسش  براي پيدا كردن  

هاي فكري وعملي و تقوا حاصل    جست بلكه بايد از راه شهود و باطن كه برآمده از رياضت           
تـوان شـكار كـرد     چرا كه برخي معارف رابه سهولت از راه شـهود مـي          . شود نيز بهره برد     مي

هرگـاه تقـواي الهـي را پيـشه       : فرمايـد   اوند مي خد. ودر نتيجه ميان حق و باطل تفكيك نمود       
  . دهد خود سازيد خداوند قوه فرق نهادن رابراي شما قرار مي

             غِْفـرْ لَُكـميو ئَاتِكُمـيس ـنكُمكَفِّـرْ عيُفرْقَاًنـا و لْ لَكُمعجي نُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّها الَّذِينَ آمها أَيي
  *29االنفال*لْعظِيمِ واللَّه ذُو الْفَضْلِ ا

تـشخيص  [ نيـروى  [ اى كسانى كه ايمان آورده ايد، اگر از خدا پروا داريد، براى شـما               
  و خـدا ; و شما را مى آمـرزد ; و گناهانتان را از شما مى زدايد;قرار مى دهد[ از باطل حق  ]  

  .داراى بخشش بزرگ است
گـردد ،حـال چـه در         اطل مي آيه فوق مطلق است و شامل هر نوع تمييزي ميان حق و ب            

مسايل اعتقادي از قبيل ايمان ، كفر، شرك ، هدايت وضاللت باشـد يـا در محـور كـردار و                  
اطاعت و معصيت و هر آنچه كه خداوند را راضي و خشنود سازد بشود و يا درعرصـه فكـر                  
ونظر و تمييز ميان صحيح و نا صحيح آرا، تمامي اين موارد از درخت پـر ثمـر تقـوا حاصـل           

  )  انفال129، ذيل آيه 56 ، ص 9الميزان ، ج . ( شود  مي
 از اين رو است كه بسياري از مفسران دارا بودن علم الموهبه كه علم خـدادادي اسـت    

و در روايـت نبـوي نيـز وارد        ) 54 ص   1ش،ج  1384معرفـت ،    . ( اند  را شرط مفسر قرار داده    
دانـد را بـراي    نش آنچه را كه نميداند كه عمل كند خداوند دا شده كه هر كس به آنچه مي   
اينكـه در ايـن روايـت واژه ارث       ) 128 ، ص    40مجلـسي، ج    . ( او به ارث خواهد گذاشـت       
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گذاشتن به كار رفته اشاره به علم مخصوص خداست كـه بـه برخـي از بنـدگان خـود اعطـا                      
اي غيبـي  نتيجه آنكه در مباحث مشكل تنها نبايد از برهان عقلي بهره برد واز امـداده          .كند  مي

خداوند در حـل مـشكالت فكـري بـي نـصيب مانـد ومـسأله شـرور مـي توانـد مـصداقي از                    
  مشكالت ذهني باشد كه از راه هاي مختلف بايد براي پاسخ به آن استفاده نمود 

  توجه به گذرايي دنيا وجاودانگي آخرت: ج
در پـي  هـا انـدك باشـد و        شرور هر قدر بسيار باشند و هر اندازه شديد، چون زمان آن           

هاي با بـصيرت    انسان. خود زماني بسيار طوالني توأم با آرامش و خير باشد قابل تحمل است       
كننـد دل بـه آسـايش قيامـت جـاودان خـويش              چون به حقيقـت گـذرا بـودن دنيـا نظـر مـي             

  .دارند مي
 . از منظر قرآ  مجيد، زندگي دنيوي جز مايه غرور و جهالت نيست

   ِخـلَ             ُكلُّ َنفْسٍ ذَاِئقَةُ الْمأُدنْ النَّـارِ وع زِححنْ زةِ فَماماْلِقي موي ُكمورنَ أُجفَّوا تُوإِنَّمتِ وو
  * 185آل عمران*اْلجنَّةَ َفَقد فَاز وما اْلحياةُ الدْنيا إِلَّا متَاع الُْغرُورِ

يتان بـه طـور   مـرگ اسـت، و همانـا روز رسـتاخيز پاداشـها        [ طعم  ]  هر جاندارى چشنده    
پس هر كه را از آتش به دور دارند و در بهشت درآورنـد قطعـاً   . شما داده مى شود كامل به
 . و زندگى دنيا جز مايه فريب نيست;شده است كامياب

  :ونيز ارزش آن هم بسي اندك و ناچيز است
  * 77النساء*لَمونَ َفِتيلًا ُقلْ متَاع الدْنيا قَِليلٌ والĤِْخرَةُ َخيرٌ لِمنْ اتَّقَى ولَا تُْظ

 دنيا اندك، و براى كسى كه تقوا پيشه كرده، آخـرت بهتـر         ] از اين  [ برخوردارى  «: بگو
  . به قدر نخ هسته خرمايى بر شما ستم نخواهد رفت ] در آنجا [ و  است،

  . باشد  و نيزحيات دنيوي جز لهو و لعب نمي
       ا إِلَّـا لَِعـبْنياةُ الـديا اْلحمقُِلـونَ                 وتَُّقـونَ أَفََلـا تَعـرٌ لِلَّـذِينَ يِخرَةُ َخيĤاْلـ ارلَلـدو ـوَلهو 

  *32االنعام*
و زندگى دنيا جز بازى و سرگرمى نيست، و قطعـاً سـراى بازپـسين بـراى كـسانى كـه                     

  آيا نمى انديشيد؟. مى كنند بهتر است پرهيزگارى
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ر است زيرا موجب موجـه شـدن    توجه به اين مطلب در بحث شرور داراي اهميت بسيا         
گرفتاري ها مي گردد و حتي اگر فردي ايمانش قوي باشد خود رو به سوي سـختي هـا مـي       
آورد واز راحتي وآسايش گريزان است چـرا كـه بـه حقيقـت دنيـا و پـوچي آن آگـاه وبـه                         

  عظمت ودوام آخرت مومن واز ثمرات تحمل مشكالت دانا است   
  

  اه فلسفه چهارگانه شرور و بدي
هـا وعلـل    هـا ، فلـسفه   هـا و امـور ناخوشـايند انـسان     در قرآن مجيد، براي شرور و بـدي     

  :تواند همه آنها را در چهار محور خالصه كرد گوناگوني ذكر شده كه مي
  باز شناسي و جدايي صالحان از فاسدان

هـا، از يكـديگر    ها و تحمل شـرور و ناكـامي   ها قبل از سختي از منظر قرآن كريم انسان   
گردد و زواياي پنهـان روحـي آنـان روشـن             شوند و حقيقت آنها آشكار نمي       ز شناسي نمي  با

گردد، اما پس از امتحان شدن به انواع نثرهاو بالها ، بر اساس نوع مواجهه بـا مـشكالت                     نمي
شـود هـم خـود     سازد، حقيقـت آنهـا آشـكار مـي     و تأثيري كه اين مشكالت بر آنها وارد مي       

شـوند و ايـن آگـاهي فوايـد      اسند و هم ديگـران  بـر آنهـا آگـاه مـي       توانند خويش را بشن     مي
  : مانند. بسياري دارد
يابـد هـم بـر      شود هم خطر فاسدان كـاهش مـي         با شناختي كه از افراد حاصل مي      ) الف

هـم اكنـون بـسياري از معـضالت اجتمـاعي در ايجـاد              . شـود   اعتماد به صـالحان افـزوده مـي       
هـاي     ، به سبب قلت شناخت افـراد جامعـه ونتيجـه انتخـاب             هاي اداري، فاميلي و غيره      ارتباط

  .برخاسته از جهل به افراد است
هاي خود  اسـت و ايـن مهـم     ها و توانايي تكامل هر انساني مرهون شناخت او به ضعف    
شـود چـرا كـه قبـل از امتحـان، بـسياري از        جز با امتحان و  ورود شرور بر انسان حاصل نمي          

 .كنند هاي خود را درك مي دانند اما پس از آن كاستي ايسته ميها خود را افراد ش انسان
نيازي و در نتيجـه       اند ، احساس غرور و بي       هايي كه به انواعي از شرور مبتال نشده         انسان
  همانـا  )7علـق ( ؛ إِنَّ اْلإِنسانَ َليطْغَى أَنْ رآه اسـتَْغنَى     : (فرمايـد   كنند چنانكه قرآن مي     تمرد مي 
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  .داند نياز مي جويد چرا كه خود را بي انسان تمرد مي
هرگاه خدا بخواهد به  انساني و يا گروهي جزاي خير يا شر دهد بر اساس سنت خود،                  

. سـازد     گردد مرتبط مي    زند بلكه به اعمالي كه از آنان صادر مي          آن را به نيت افراد گره نمي      
گرچه خداونـد از  : فرمايد در سخناني درباره فلسفه امتحان مي     ) ع(حضرت اميرالمؤمنين علي  
سازد تا افعالي كه بـه   ها مبتال مي تر است اما آنان را به انواع سختي         خود مردم به آنان نزديك    

نهج البالغـه ، كلمـات قـصار ،    . ( شوند ظاهر گردد واسطه آنها مستحق ثواب و مجازات  مي  
 )91شماره 

  :شود  اشاره ميآياتي كه در اين زمينه است بسيار است كه به برخي از آنها
  

  .هاي پاك از خبيث جدا سازي انسان: الف
آل *ما كَانَ اللَّه ِليذَر الْمؤِْمِنينَ علَى ما أَْنـُتم عَليـهِ حتَّـى يمِيـزَ الَْخِبيـثَ ِمـنْ الطَّيـبِ                      

 كه شما بر آن هستيد، واگـذارد،         ] حالى [  خدا بر آن نيست كه مؤمنان را به اين           *179عمران
  . پليد را از پاك جدا كند  آنكهتا
  
  .جداسازي مؤمنان از كافران: ب

دانـد تـا      خداوند فايده آسيب رسيدن بر مردم را جدايي صـف مؤمنـان از كـافران مـي                
كافران به مجازات عمل خود برسـند و نتواننـد خـويش را در ميـان مؤمنـان پنهـان سـازند و                       

  :فرمايد مي
   الَّذِينَ آم اللَّه صحمِليقَ اْلكَاِفرِينَ  وحميو تـا خـدا كـسانى را كـه          )141آل عمـران  (نُوا و 

  .سازد  نابود ] به تدريج [ ايمان آورده اند خالص گرداند و كافران را 
  
  ها ها از ناخودي جداسازي صف خودي: ج

 از غير خـودي هـستند        در موارد بسياري رهبران جامعه نيازمند شناخت صفوف خودي        
  .گرداند  برخي از احكام، اين مسير را هموار ميكه خداوند با جعل
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در جريان طالوت كه همراه با سربازان خودي براي جنـگ بـا جـالوت از شـهر بيـرون                  
  :فرمايد رفتند خداوندچنين مي

نِّي ومنْ َلم   فَلَما فَصلَ طَالُوت بِاْلجنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّه مبتَِليُكم ِبَنهرٍ فَمنْ َشرِب ِمْنه فََليس ِم             
               مإِلَّا قَِليلًا ِمـْنه وا ِمْنهدِهِ فََشرِبُغرْفَةً ِبي نْ اْغَترَفِمنِّي إِلَّا م َفإِنَّه همطْعچـون    * 249البقـرة *ي 

خواهـد   خداوند شما را به وسـيله رودخانـه اى  «: بيرون شد، گفت[ خود  ]  طالوت با لشكريان 
قطعـاً او از   پيروان من نيست، و هر كس از آن نخـورد،     د از پس هر كس از آن بنوش. آزمود

از آنهـا، از   جـز انـدكى   همگى    پس . پيروان من است، مگر كسى كه با دستش كفى برگيرد    
  .آن نوشيدند

يكي از فوايد اين امتحان اين سربازان روسن شدن ميزان تحمل و صبر آنان بوده است                
تهرانـي،  ( با جالوت انتخاب شوندولشگر طالوت شكست نخورد       تا افراد پرتحمل براي مقابله    
 ) 173،س4الفرقان في تفسير القرآن،ج

  
  شناخت نيكوكاران از غير آنان: د

. هاي مبتال شدن به شرور و بـال، روشـن شـدن نيكـان از ديگـران اسـت           ديگر از فلسفه  
  :فرمايد قرآن در اين زمينه مي

) 2ملـك (ةَ ِليبلُوُكم أَيُكم أَحـسنُ عمًلـا وهـو الْعزِيـزُ الَْغُفـور              الَّذِي خَلَقَ الْموت واْلحيا   
همان است كه مرگ و زنـدگى را پديـد آورد تـا شـما را بيازمايـد كـه كـدامتان                      ) خداوند(

 اين امتحان . برخي از مفسران ذيل اين آيه گفته انداوست ارجمند آمرزنده نيكوكارتريد، و
سـمرقندي ،بحـر    (زي است كه خداونـد آن را از غيـب ميدانـسته اسـت               براي ظاهر شدن چي   

  )474،ص3العلوم،ج
  
  .تكامل و سعادت مردمان-2

اي ديگر از آيات قرآنـي، فلـسفه باليـا و شـرور ، رسـاندن مـردم بـه سـعادت،                        در پاره 
زيرا يكي از اموري كه سبب تكميل و تهـذيب نفـس و        . توحيد و طهارت شمرده شده است     
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شـود و درحكـم نيـروي محـرك           ق و تهيج قوا و نيروهاي نهفته وجود انسان مي         تصفيه اخال 
  )176مطهري، ص . ( ها است  ها و مصيبت دستگاه وجود انسان است شدايد و سختي

  :شود در اين جا به چند آيه اشاره مي
  .ها سبب  توبه و بازگشت به خدا شرور و دشواري:  الف

نيـازي نمايـد روي بـه طغيـان وتمـرد خواهـد              انسان هرگاه مغرور گردد و احساس بـي       
  . آورد

 انسان همين كه خود را بى نياز پنـدارد تمـرد            )7علق( إِنَّ اْلإِنسانَ َليطْغَى أَنْ رآه استَْغنَى     
  .جويد مي

ها قرار گيـرد       هيچ نصيحتي بر او كارگر نيست و الجرم بايد آنچنان در البالي سختي            
او آنقدر به نعمت و نقمـت گرفتـار      . اش باز گردد    پذيري  قاش به در رود و ح       كه خيره سري  

  .شود تا اگر زمينه بازگشت در او است باز گردد مي
  
  .رسيدن به رحمت و هدايت الهي: ب

وقطعـاً شـما را بـه چيـزي از قبيـل تـرس و گرسـنگي،                 : درسوره آل عمران آمده است    
كيبايان را، همـان گروهـي      آزماييم و مژده ده شـ       ها و محصوالت مي     كاهش در اموال و جان    

گـرديم،   ما از آن خدا هستيم و به سوي او بـاز مـي  : گويند كه چون مصيبتي به آنان برسد مي 
  . اند از پروردگار شان باد، ايشان همان هدايت يافتگان بر ايشان درودها و رحمتي

          َنْقـصٍ ِمـنْ اْلـأَمـوعِ واْلجفِ ومِنْ الْخَو ٍِبشَي نَُّكملُوَلَنبـشِّرْ    وبـرَاتِ والثَّماْلـأَنفُسِ والِ وو
ــصاِبرِينَ ــرة(الـ ــهِ   )155بقـ ــا إَِليـ ــهِ وإِنَّـ ــا لِلَّـ ــالُوا إِنَّـ ــِصيبةٌ َقـ ــابْتهم مـ ــذِينَ إِذَا أَصـ الَّـ
ــونَ اجِعــرة*ر ــم     *156البق ه ــك ــةٌ وأُوَلِئ محرو ــم ــنْ ربِه ــلَوات ِم ص ِهمــي ــك عَل أُوَلِئ
البته نتيجه ابتالي مومنان تنها رحمت و هدايت براي آنان نيست بلكـه         *157البقرة*نَالْمهَتدو

چنانكه برخي مفسران ذيل آيات فوق گفته اند،  موجب رحمت وهـدايت ديگـران نيـز مـي          
شود زيرا كافران غير معاند مي دانند اكر مسلمانان در ايمان خود صادق نبودندتحمل سختي             

  ) 418؛ص 1ميبدي ،كشف االسرار وعدة االبرار،ج(ها بدين صورت نمي كردند

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 1389تابستان ، هجدهم ، شمارهپنجم علوم اسالمي، سال پژوهشيفصلنامة علمي ـ /         

 

46

  :تحصيل تقوا: ج
دهـد تـا مـستعدان بـه تقـوا نايـل شـوند و                 ها را مورد آزمـايش قـرار مـي          خداوند انسان 

در ميـان اصـحاب پيـامبر،       . كارهاي برخاسـته از ايـن صـفت اخالقـي از آنـان صـادر گـردد                
آنـان تقـواي    . بردنـد    بـاال نمـي    گروهي ادب حضور پيامبر را دارا بودند و صداي خـويش را           

 : فرمايد قرآن مي. بودند الهي را به واسطه آزمايش تحصيل كرده
               ـمى َلهلِلتَّقْو مهقُلُوب نَ اللَّهَتحالَّذِينَ ام َلئِكولِ اللَّهِ أُوسر ِعْند ماَتهوغُضُّونَ أَصإِنَّ الَّذِينَ ي

    ِظيمرٌ عأَجْغِفرَةٌ ومنظـور  امتحـان بـراي تحـصيل وعـادت بـه تقـوا اسـت                  *3تالحجـرا *م
   ) 247 ص 9   و ميبدي ، كشف االسرار وعدة االبرار ، ج 310 ص 18طباطبايي،الميزان ج  (

كسانى كه پيش پيامبر خدا صدايشان را فرو مى كشند همان كسانند كه خدا دلهايشان               
  .اداشى بزرگ است آنان را آمرزش و پ;براى پرهيزگارى امتحان كرده است را

  :شايستگي براي رهبري مردمان: د
رهبري مردمان به شكل صحيح ، نيازمند رهبري با صفات برجسته، پخته، و كارآمـد و              

هـاي فـراوان توفيـق     بعـد از سـختي  ) ع(از اين رو، حضرت ابراهيم   . سرد و گرم چشيده است    
 : فرمايد قرآن مي. يابد پيشوايي را مي

اِهيم ربه ِبكَلِماتٍ َفأَتَمهنَّ قَالَ إِنِّي جاعِلُك لِلنَّاسِ إِماما قَالَ وِمـنْ ذُريِتـي    وإِذْ ابتَلَى إِبرَ  
و چـون ابـراهيم را پروردگـارش بـا كلمـاتى            (*124البقـرة *قَالَ لَا ينَالُ عهـدِي الظَّـالِِمينَ        

من تو را پيشواى مـردم قـرار   «: ود فرم ] خدا به او] بيازمود، و وى آن همه را به انجام رسانيد،
) .پيمان من بـه بيـدادگران نمـى رسـد    : فرمود» ؟ ] چطور[دودمانم  از«:  پرسيد ] ابراهيم[» .دادم

امامتي كه براي حضرت ابراهيم مقرر شد به واسطه امتحانهاي سختي بود كه بر او وارد شـد                  
   )270 ف ص1،ج طباطبايي ، الميزان ( وروشن گرديد لياقت امامت را دارا است

  
  .دارا شدن روحيه جهادي و شكيبايي :  ه

آزماييم تا مجاهدان و شـكيبايان شـما را    وما به طور حتم شما را مي     : فرمايد  خداوند مي 
  .معلوم داريم
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 ُكمارأَْخب لُوَنباِبرِينَ والصو اِهدِينَ ِمْنُكمجالْم َلمتَّى نَعح نَُّكملُوَلَنب31محمد*و *  
  البته شما را مى آزماييم تا مجاهدان و شكيبايان شما را باز شناسـانيم، و گزارشـهاى  و

 .شما را رسيدگى كنيم[ مربوط به  ]  

داننـد امـا بـا امتحـان،        ها خود را دلير و با حوصله مي         روشن است كه همه يا اكثر انسان      
د و بـا انـدك مـشكلي        روشن خواهد شد كه بسياري رمق جهاد و صبر در اين زمينه را ندارن             

خواهد تا مجاهدان  شناخته شوند و هر يك طبق عمل و صـفت                خداوند مي . شوند    رسوا مي 
  .خود جزا داده شوند

  
  .تحقق علم خداوند به حالت انسان پس از شر و ابتال-3

هـا ،   ها و امتحـان  اي از آيات قرآن كريم، فلسفه و علت جعل شرور  و دشواري              درپاره
  .مثل: خداوند به نتيجه ذكر شده استعلم پيدا كردن 

  * 2العنكبوت*أَحسِب النَّاس أَنْ يْترَكُوا أَنْ يقُولُوا آمنَّا وهم لَا يْفَتنُونَ : الف
ـ *وَلَقد َفَتنَّا الَّذِينَ مِنْ َقبِلِهم فََليعلَمنَّ اللَّه الَّذِينَ صدقُوا وَليعلَمنَّ اْلكَاذِِبينَ             * 3وتالعنكب

 آيا مردم پنداشتند كه تا گفتند ايمان آورديم، رها مـى شـوند و مـورد آزمـايش قـرار نمـى      

  گيرند؟
 و به يقين، كسانى را كه پيش از اينان بودند آزموديم، تا خدا آنان را كه راست گفتـه 

  .معلوم دارد[ نيز [ اند معلوم دارد و دروغگويان را 
يبلُونَُّكم اللَّه ِبشَيٍ مِنْ الصيدِ َتنَاُله أَيدِيُكم ورِماحُكم ِلـيعَلم اللَّـه     يا أَيها الَّذِينَ آمنُوا َل    : ب

أَِليم ذَابع فََله ذَلِك دعى بَتدنْ اعبِ فَمِبالَْغي خَاُفهنْ ي94المائدة*م*  
سـترس شـما و   اى كسانى كه ايمان آورده ايد، خدا شما را به چيزى از شكار كـه در د       

پـس هـر   . هاى شما باشد خواهد آزمود، تا معلوم دارد چه كسى در نهان از او مى ترسد نيزه
  .بعد از آن تجاوز كند، براى او عذابى دردناك خواهد بود كس

هـا ايـن      با عنايت به علم مطلق خداوند به آينده و گذشته بر همـه چيـز از جملـه انـسان                   
ها وشرور را علم پيدا       ن آيات كه فلسفه امتحان و سختي      شود كه منظور از اي      سؤال مطرح مي  
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  داند چيست؟ كردن خداوند به نتيجه مي
  :در پاسخ به اين سؤال، مفسران چند جواب داده اند، از جمله

اند منظور علم اوليـاي الهـي اسـت و اسـناد آن بـه خـدا تـشريفي اسـت                       برخي گفته : 1
  :  منظور دوستان خداست مثل اين آيهچنانكه در پاره اي از موارد خداگفته شده اما

إِنَّ الَّذِينَ يؤْذُونَ اللَّه ورسوَله لَعَنهم اللَّه ِفـي الـدْنيا واْلـĤِخرَةِ وأَعـد َلهـم عـذَابا مِهيًنـا                     
 بى گمان، كسانى كه خدا و پيامبر او را آزار مـى رسـانند، خـدا آنـان را در       *57االحزاب*

 ص 4 صـافي، ج  (.نت كرده و برايشان عذابى خفت آور آماده ساخته استلع دنيا و آخرت
 علت اينكه آزار به خدا نـسبت داده شـده امـا منظوردوسـتان خـدا      ) محمد31، ذيل آيه   396
است براي تكـريم آنـان اسـت و بيـان اينكـه آزار آنـان ماننـد آزار خداسـت                     )پيامبر اسالم   (
  )339ص16طباطبايي،الميزان ج(

رؤيت است و روشن اسـت كـه        در آيات مربوطه ،     اند مراد از علم       گفتهگرديبرخي  : 2
تفسير بحر العلوم، سـمرقندي  . ( تعلق نمي گيردآن به  خداوند رؤيتد ايتا چيزي به وجود ني 

  ) آل عمران142، ذيل آيه 353 ص 1نصر بن محمد بن احمد، ج 
ر و مجـاز هـم      حقيقت آن است كه پاسخ اول در همـه جـا كارگـشا نيـست و تقـدي                 : 3

پاسـخ دوم هـم اشـكال پاسـخ       . رويـم     خالف ظاهر است و تا مجبور نباشيم به سوي آن نمي          
اول را دارد و عالوه بر آن هم اگر منظور ديدن با چشم مادي باشد كه امـري باطـل اسـت و         
اگر ديدن غير مادي باشد كه براي خدا حاصل است چه چيـزي تحقـق پيـدا كنـد يـا نكنـد،          

هاي نيـك كـردار و    سخ ديگري رسيد وگفت منظور آن است كه جزاي انسان     پس بايد به پا   
شود كه امتحان شوند و نتيجه امتحان تحقق يابد و به تعبيـر          زشت كردار، درصورتي داده مي    

ديگر معلوم خداوند قرار گيرنـد يعنـي در خـارج از ذهـن و علـم محقـق شـود پـس هرگـاه            
حقق حالت موجـودي نـدارد يعنـي آن موجـود           خداوندي كه علم به همه چيز دارد علم به ت         

  .تحقق پيدا نكرده است
نتيجه آنكه نفي علم خدا كنايه از نفي معلوم است چون واقع شدن چيزي مستلزم علـم                 
خداوند به آن است ونفي الزم مستلزم نفي ملزوم است پس نفي علم، نازل منزله نفي معلـوم                 
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نـي آن چيـز    علم پيدا نكرده به چيـزي، يع شود خداوند هنوز يعني وقتي گفته مي. شده است  
  ) آل عمران142، ذيل آيه 385 ص 2روح المعاني، ج . (هنوز محقق نشده است

  
  .ايجاد مظهر وخليفه: 4

 با توجه به اينكه شرور و مشكالت ، مربوط بـه جهـان مـادي و نظـام دنيـوي اسـت تـا                
اهـد بـود و بـراي درك       مسأله خلقت اين نظام روشن نشود، فلسفه شرور چندان روشـن نخو           

 سوره بقره پرداخت كه بر سر خلقـت  33 تا  30هاي موجود و آيات       اين موضوع بايد به نكته    
  . درگرفته است) ع(، كفتگويي ميان خداوند و فرشتگان وحضرت آدم)ع(آدم 

          عضِ خَِليفَةً قَالُوا أََتجاِعلٌ فِي اْلأَرلَاِئكَةِ إِنِّي جلِلْم كبإِذْ قَالَ رـا       وِفيه ْفـِسدنْ يا ملُ ِفيه
 *30البقرة*ويسفِك الدماء وَنحنُ نُسبح ِبحمدِك وُنَقدس لَك قَالَ إِنِّي أَعَلم ما لَا تَعلَمونَ 

، »مـن در زمـين جانـشينى خـواهم گماشـت          «: و چون پروردگار تو به فرشتگان گفـت       
گمارى كه در آن فساد انگيزد، و خونها بريـزد؟ و   را مىآيا در آن كسى «: گفتند]  فرشتگان [ 

مـن  «: فرمـود » . و به تقديست مى پـردازيم      ;تنزيه مى كنيم  ]  تو را  [ حال آنكه ما با ستايش تو،       
 ».چيزى مى دانم كه شما نمى دانيد

  :از اين آيه و دوآيه پس از آن، چند نكته قابل برداشت است
ا مطرح كردند و آن را با صفت خداوند نامناسـب  اولين گروهي كه چالش شرور ر  : 1 

نايت كار اسـت را  چـرا   خواندند فرشتگان بودند چرا كه گفتند اين موجودي كه مفسد و ج           
  .آفريني؟ مي

ها مفـسد و جـاني نيـست بلكـه            خداوند در پاسخ فرشتگان نفرمود كه در ميان انسان        : 2
  .خبريد دانم كه شما از آن بي فرمود من چيزي را مي

ها من خليفـه خـود را از ميـان  آنـان      خداوند فرمود با وجود شرور درميان اين انسان   : 3
  .كنم انتخاب مي

توانـد خليفـه خـدا شـود و خليفـه وجانـشين بـودن             آفريند مي   انساني كه خداوند مي   : 4
ممكن نيست مگر جانـشيني از همـه شـئون او حكايـت كنـد وهمـه حـسنات و اسـماي او را           
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  )30الميزان، ذيل آيه .(  وجودي، يا آثاري و يا در احكام و تدبير امورچه شئون.ظاهرسازد
در نتيجـه او بـر      . ، علـم را بـه او آموخـت        )ع(خداوند با ابداع و ايجاد حـضرت آدم       : 5

وجود موجوداتي كه با حجاب غيب محفوظ بودنـد و داراي مراتـب گونـاگوني نيـز بودنـد                   
  .آگاه شد
واقع خداوند به فرشتگان فرمود از نسل ايـن انـسان،          با نشان دادن اين موجودات، در     : 6

چنين موجوداتي رشد خواهند نمود و به مرحله ظهور خواهـد رسـيد كـه بـسي از فرشـتگان                    
  .توانند مظهر صفات من باشند و مي. برترند
نتيجه آنكه آفرينش انسان لطـف الهـي بـود زيـرا در ميـان آنـان، پيـامبران، امامـان،                     : 7

هاي خالص و رباني پديد خواهند آمد كه بـا وجـود غـضب و شـهوت،                   اناولياي الهي و انس   
فرشتگان در تقديس، حمـد و تـسبيح محـدوديت دارنـد چـرا كـه             . نظيرند  داراي طهارت بي  

  .اما انسان اين محدوديت را ندارد. شناخت آنان محدود است 
ريك تنهـا  تواند مظهر تمامي اسماي خدا باشد درحالي كه فرشتگان ه از اين رو  او مي 

توانند مظهر يك اسم باشد پس خداوند انسان را به خـاطر شـرارت نيافريـده اسـت بلكـه                مي
دانـست كـه از نـسل         آري خدا مي  . براي آگاهي از اسما و دانش حق و كردار نيك آفريده            

 هاي واال پديدار خواهند گشت اين آدم پيامبران ، امامان و انسان

اين رو اعتـراض كردنـد چـرا كـه يـك روي سـكه را                اند از     كه فرشتگان از آنها غافل    
  )83 ص 3تسنيم تفسير قرآن كريم، ج . ( ديدند  مي
  

  :مؤيد برداشت فوق، اين روايت است
خداونـد در پاسـخ فرشـتگان     :فرمودند) ع(امام علي . دركتاب علل الشرايع آمده است  

مـن مـي خـواهم بـا     . د دانيـ  دانم كه شما نمـي   اي فرشتگان من، همانا من چيزي مي      : فرمودند
دستان خود مخلوفي بيافرينم كه در ميـان فرزنـدان او پيـامبراني مرسـل و بنـدگاني صـالح و                 

هاي من نهي كنند و از عذابم بترسانند       اماماني هدايت يافته قرار دهم تا مردمان را از نافرماني         
 را حجـت خـود      وبه طرف اطاعتم هدايت كنند و آنان را به مسير و راه من درآورند و آنـان                
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  )339، ص 1الدقائق ، ج ، تفسير كنزعلل الشرايع ص. ( در عذر خواهي وبيم خود قرار دادم
  .هاي پاسخ قرآن به مسأله شرور ويژگي

  .وجود شرور انكارنشده و پوچ انگاشته نشده است
جهان آدميان علي رغـم وجـود شـرور از جهـان فرشـتگان برتـر اسـت چـون خداونـد              

اند كه بايـد بـر حـضرت آدم           كند پس اين فرشتگان     يان آنان انتخاب مي   جانشين خود را از م    
 .سجده كنند نه عكس آن
هـا و مظهريـت آنـان از صـفات و             ها بـر اسـاس اسـتعدادها و آگـاهي           نوع برتري انسان  

اسماي خداوند است كه در نتيجه آنان به خداوند نزديك تر و آشـناترند و بـاالخره در امـر                    
 .تر خواهند بود تر و ارزنده  عميقتقديس، تسبيح و ستايش

هـاي واال دارنـد    انگيزه خلقت انسان نا معقول و نامفهوم نبوده بلكه با صفاتي كه انـسان  
جهان انساني خيز است و صدور خير از منبع خير كه هم قادر مطلق وهـم عـالم مطلـق اسـت      

 .ضرورت دارد
 تا هـم معنـاي شـرور را درك    سازد  هاي انسان، هر عاقلي را متقاعد مي        تدبر در توانايي  

كند و هم سـبب خلقـت را بدانـد چنانكـه فرشـتگان فهميدنـد و عـذر خـواهي كردنـد و از                         
  .اعتراض خود توبه نمودند

  
  فلسفه جهنم جاودانه

در مباحث ديني، مسأله شرور گرچه يكي از مسايل مشكل قلمـداد شـده امـا در ميـان                    
نماياند كه سـبب   ترين مسأله مي  آن، مشكلمباحث مربوط به شرور، جهنم و توجيه خلود در 
چرا كه در خلود انـساني كـه در جهـنم قـرار         . هجوم بسياري از ملحدان به مؤمنان شده است       

  .رسد دارد هيچ خيري به نظر نمي
تـوان در     اند، اما با دقت مـي       هاي متعددي به آن داده      عالمان، فيلسوفان و عارفان جواب    

امـا در واقـع    . ره دو نوع به ظاهر متباين سـخن گفتـه اسـت           پاسخ گفت آيات قرآن در اين با      
  :اين دو نوع بيان از اين قرار است. بسيار حكيمانه و طبق برنامه مشكل را حل نموده است
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بياني براي عموم مردمان و به خصوص كافران و فاسقان، كه خداوند خبر داده است           . أ
. دهـد    هميـشه در جهـنم قـرار مـي         هاي كافر، مـشرك و فاسـق را بـراي           كه گروهي از انسان   

شوند بلكـه روي بـه    ها مرتكب گناه نمي روشن است با ديدن اين نوع آيات بسياري از انسان     
  .آورند سوي سعادت رهسپار مي

بياني براي انديشمندان مؤمن كـه بـه شـكل اشـاره اسـت و تنهـا آنـان هـستند كـه                        . ب
 آيـاتي كـه داللـت بـر حكمـت،           كنند اين گروه با توجه به       مقصود خدا را درست درك مي     

دانند كه سرانجام ، كسي جاودانه در عذاب جهنم           عدالت، رأفت و رحمت خدا مي كند مي       
هـايي لطيفـي دارد از جملـه     گيرد از اين گذشته خداوند در آياتي اشاره و آتش آن قرار نمي  

  :فرمايد  سوره هود كه در باره اشقيا مي107آيه 
تِ السخاِلدينَ فيها ما دامريدالٌ ِلما يفَع كبإِنَّ ر كبر إِالَّ ما شاء ضالْأَر و ماوات.  

در آن مانــدگار خواهنــد بــود، مگــر آنچــه ) اشــقيا(هــا و زمــين برجاســت،  تــا آســمان
  .پروردگارت بخواهد، زيرا پروردگار تو همان كند كه خواهد

 اراده نمايد آنان را از جهنم      د شده به زماني كه خداوند     يدر اين آيه، خلود در آتش مق      
در واقـع  . تـر اسـت     هـاي ديگـر بـه ظـاهر آيـه نزديـك             خارج سازد و اين احتمال از احتمـال       

وابسته به اراده و    حق اين اشقيا خلود است، اما ماندن اشقيا در جهنم           : خداوند خواسته بگويد  
( عــذاب قطــع گــردد بــا رحمــت و حكمــت خداونــد ربوبيــت خداونــد اســت وامكانــدارد 

پذيرد   و اين انقطاع در زماني انجام مي      ) 131، ص 12سيدفضالهللا ، تفسير من وحي القرآن ،ج      
كه جهنميان به قدري عذاب كشند كه به كلي از آلودگي پاك گردند و تناسب بـا بهـشتيان       

  .پيدا كنند
  .مؤيد نظريه فوق، نظر برخي از عارفان و فالسفه است

  :گويد عربي مي  ابن
َفـال  «:) گويـد  قـرآن مـي  (ه است نه به صدق وعيـد و تحقـق تهديـد،             ثنا به صدق و عد    

    َلهسدِهِ رعو خْلِفم نَّ اللَّهبسو نفرموده است خداوند از وعيد و تهديـدش    ) 47/ ابراهيم  (» َتح
با اينكه در قـرآن     ) 16/ احقاف  (» و َنَتجاوز عنْ سيئاِتِهم   «: كند بلكه فرموده است     تخلف نمي 
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  )430، ص1ق، ج1423عربي،  ابن. (يد به آن كرده استتهد
  :گويد و نيز در فص يونسي مي

طوري كه آتش بـراي   شود همان بعد از استيفاي حقوق، جهنم براي جهنميان نعمت مي  
  )278ص ،2همان، ج. (ابراهيم سرد و سبب سالمتي او شد

يض اسـت امـا در      نيز در فتوحات با اندكي تغيير و تشبيه فرد جهنمي به فـردي كـه مـر                
. خواهـد انقطـاع عـذاب را بيـان نمايـد          بـرد، در واقـع مـي        خواب، با رؤياهاي خود لذت مـي      

  )58، باب 290، ص1تا، ج عربي، بي ابن(
  :تر و مفصل تري دارد  مالصدري در تفسير خود بيان روشن

درست است كه خداوند وعده عذاب جاودانه را داده اما عفو و گذشت او از وعيـد و                  
شود از طرف ديگر گاهي فلسفه خبر و وعده الهي            دش در عرف امري نيكو قلمداد مي      تهدي

شود مثل وعده مؤمنان به بهشت ولي گـاهي           تحقق همان چيزي است كه به آن خبر داده مي         
در خود خبر دادن مصلحت و حكمت است مثل خبر عذاب جاودانه براي كـافران و برخـي                  

 و به پيروي كردن از دستورها اقدام نمايند هماننـد پـدري   فاسقان تا از گناهان اجتناب نمايند  
كند، اما روشن اسـت كـه    كه فرزندش را به كشتن در صورت ارتكاب كار زشتي تهديد مي         

، 1ش، ج1366مالصدري، . (دارد در صورت ارتكاب، شفقت پدرانه او را از اين كار باز مي          
  )376ص

  :گويد البته ايشان در ادامه مي
زند در پاسـخ    دروغ است و دروغ هم قبيح است كه از خداوند سر نمي اگر گوييد اين  

پذيريم كه هر دروغي قبيح است، بلكه دروغي قبيح اسـت كـه ضـرر داشـته                   نمي: گوييم  مي
  )همان. (باشد و دروغ مفيد قبيح نيست

  :اما بايد گفت چنين حرفي از دو جهت اشكال دارد
ن را در اين زمينه در دو سـطح قـرار داديـم،           زيرا طبق آنچه كه گفته شده و بيان قرآ        . أ

آميز به خدا نيست بلكـه خداونـد ماننـد هـر حكيمـي در دو                  نيازي به انتساب دروغ مصلحت    
  .سطح سخن گفته است
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آميز به خداوند در قرآن، اعتبار اين كتاب مـتقن را از ميـان    احتمال دروغ مصلحت . ب
شـود؛ زيـر اگـر چنـين بـابي            رف آن مـي   برد و سبب عدم اهتمام به دستورها و حتـي معـا             مي

  .گشوده شود التزامي نيست كه در محدوده خاصي توقف نمايد
  

  :گيرينتيجه
شرور به مثابه ي امتحان هاي الهي در عرصه ي روند تكـاملي انـسان تلقـي مـي گـردد          
گرچه در ظاهر به چهار دسته تقسيم مي شوند اما در نهايت فلسفه ي عمده ي شـرور ارتقـاء                 

انساني از مرحله ي ابتدايي به مرحله ي باالتري تلقي مي گـردد چـرا كـه انـسان هـاي       جهان  
مستعد تا ضعفها و نقص هاي خود را به واسطه ي مواجه شدن با شرور نشناسند نمـي تواننـد                    
به تكامل برسند پس هدف تكامل است و اين روند بايد تحقـق خـارجي يابـد كـه از آن بـه                    

حان تلقي شده است چرا كه عدم علم خداوند بـه منزلـه ي عـدم               علم خداوند به نتيجه ي امت     
ظهور انسان هاي پاك در جامعه اسـت و همـه ي اينهـاي مـي توانـد در فلـسفه ي چهـارمي                        
خالصه شود كه ايجاد مظهر خداوند در ميان انسان ها است تا بتواند جامع صفات الهي باشد             

د و همه ي شرور اخالقـي و فـساد هـا و    و اين چيزي است كه او را از فرشتگان برتر مي ساز          
  . جنايت ها ونيز شرور طبيعي را در عالم مادي موجه مي نمايد

و اگر انسانهايي در دنيا به تكامل نرسند بايد در جهنم به قدري بمانند كـه از آلـودگي                   
  .پاك گردند 

اني گرچه خداوند خلود در جهنم را براي برخي از فاسقان بيان نموده است امـا ايـن بيـ    
عمومي وهمگاني قرآن تلقي مي گردد ولي با اشاره و بياني كه ويـژه ي انديـشمندان اسـت                   

 .روشن مي گردد كه جهنميان سرانجام از عذاب رها خواهند شد 
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  منابعفهرست 

ش، ترجمه استاد محمد مهدي فوالدوند، تهران، دارالقرآن الكريم،       1376قرآن مجيد،    - 1
 سوم، 

ق، فصوص الحكم، شرح قيصري، قـم، انتـشارات انـوار           1423،  عربي، محيي الدين    ابن - 2
  .الهدي، اول

  .تا، الفتوحات المكية، بيروت، دار احياء التراث العربي عربي، محيي الدين، بي ابن - 3
ــود،   - 4 ــيد محمـ ــي ، سـ ــيم ،  1415آلوسـ ــرآن العظـ ــسير القـ ــي تفـ ــاني فـ ق، روح المعـ

  .بيروت،دارالكتب العلميه
ش، عقـل و اعتقـاد دينـي، ترجمـه احمـد نراقـي و               1374پترسون، مايكـل و ديگـران،        - 5

 .ابراهيم سلطاني، تهران ،طرح نو، اول
  . ش، و تسنيم تفسير قرآن كريم، قم،مؤسسه اسراء، اول1380جوادي آملي  - 6
 ق، مفردات الفاظ القرآن ، بيروت، دارا القلم ، اول 1412راغب اصفهاني،  - 7

 .تشارات دارالعلم، پنجمش، شرح المنظومه، قم، ان1366سبزواري، مال هادي،  - 8
 )تفسير( سمرقندي، نصربن احمد، بحر العلوم، - 9
تا ، نهج البالغه، تحقيـق محمـد عبـده ،             سيد رضي، سيد شريف، ابو الحسن محمد، بي        -10

 .استقامت، مصر، اول
ق، علـل   1386الشيخ صدوق، ابو جعفر بن محمد بن حسين بن موسي بن بابويه قمـي،                -11

  .الشرايع، نجف، مكتبه الحيدريه
  .ش، تفسير القرآن الكريم، قم، انتشارات بيدار1366صدر المتألهين، مالصدري،  -12
ق، الميزان في تفسير القرآن ،قم ، انتشارات جامعه         1417طباطبائي، سيد محمد حسين،      -13

 .مدرسين حوزه علميه قم
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، مجمع البيان في تفسير القرآن ، تهران، انتشارات ناصر          1372طبرسي، فضل بن حسن،      -14
 ) ده جلدي(خسرو، 

 .ق، تفسيرالصافي، تهران، انتشارات صدري1415فيض كاشاني، مال محسن،  -15
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