قدرت اهلل قربانی

1

مسألۀ شــــر و معنای زندگـــــی

*

چکیــده
مسألۀ شر از مهمتر ین دغدغههای فکری و عمیل انسان است که کلیت حیات مادی و معنوی او را حتت تأثیر
قرار داده و میتواند در معنا یا یبمعنایی آن نقیش بنیادین داشته باشد .جنبۀ مابعدالطبیعی شرور که از علت
وجودی یا عدمی بودن آنها سؤال میکند و نیز دو نوع طبیعی و اخالیق شرور که کارکرد آنها را در جهان طبیعت
و در ارتباط با زندگی انسان عاقل و خمتار نشان میدهند ،به امهیت و پیچیدگی مسألۀ شرور میافزایند .در این
زمینه پاسخهایی متعدد ارائه شدهاند که تالش دارند با تأ کید بر و یژگیهایی چون :عدمی یا وجودی بودن شرور،
ضرورت شرور برای حتقق خیرات بیشتر ،مالزمت شرور با اختیار انسان و ذایت بودن آنها نسبت به جهان طبیعت
و نسیب بودن شرور ،فلسفۀ شرور را تبینی منایند .در این حتقیق تالش میشود با نظر به سه مؤلفۀ مهم معنای
زندگی؛ یعین :هدف ،ارزش و کارکرد زندگی و نیز جایگاه و نقش انسان در آن و با استفاده از آموزههای اسالمی
نشان داده شود که اگر در حل مسألۀ شرور ،جامعنگری مابعدالطبیعی و استفاده از آموزههای اهلی ،مورد نظر قرار
ً
گیرد ،میتوان به فهم نسبتا معقول ازآنها دست یافت که نه تهنا نایف معنای زندگی انسان نیست ،بلکه برای آن،
معنایی با حمتوای بنیادین فراهم میسازد؛ یعین هدف اهلی زندگی و ارزش و کارکردهای آن و نقش شایستۀ انسان
در آن بازتعر یف میگردد.
واژ گان کلیدی :شر ،معنای زندگی ،شرور اخالیق ،شرور طبیعی ،شرور مابعدالطبیعی ،خیرات ،هدف زندگی ،خدا.
* تار یخ در یافت       1395/04/23 :تار یخ پذیرش1395/10/25 :
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مقدمه
مسألۀ شر از مهمترین دغدغههای ذهین و گرفتاریهای عمیل انسان در طول قرون گذشته بوده و با گذشت
زمان ابعادی تازه را به روی آدمی گشوده است که باعث ارائۀ تفاسیری خایص از خدا ،صفات و افعال او ،کلیت
و غایت زندگی دنیوی و امکان حیات اخروی بشر گردیده است .در واقع ،پیچیدگی مسألۀ شر و ابعاد گوناگون
مابعدالطبیعی ،اخالیق و طبیعی آن و نیز درگیری کلیت زندگی انسان با آن ،سبب شده است که تعینی معنا و ماهیت
مقوالت مادی و معنوی زندگی انسان در پرتو چگونگی نگرش به شر دارای امهییت خاص گردد .به عبارت دیگر،
بدون تعینی جایگاه شر و حنوۀ پاسخدهی معقول به پرسشهای پیش رو دربارۀ آن ،امکان تعینی زندگی خداباورانه
و دارای معنای توحیدی دچار مشکل است و ممکن است به احلاد منجر گردد .از سوی دیگر مواجهۀ عمیل انسانها
با شرور گوناگون در طول تار یخ و نقش خاص خدا و انسان ،بهو یژه خداوند ،در اجیاد این شرور ،مهواره این
ذهنیت را برای برخی انسانها ،بهو یژه افراد دارای گرایش احلادی ،اجیاد و تقو یت کرده که پذیرش واقعیت شرور
با پذیرش وجود خدای قادر مطلق ،عامل مطلق و خیرخواه در تضاد و تعارض است و از آنجا که وجود شرور در
زندگی بشری واقعییت انکارناپذیر است ،نتیجهای که حاصل میشود در شکل حداکثری آن ،نیف وجود خدا و در
شکل حداقیل آن ،نیف صفات مطلق خدا و پذیرش خدایی ناقص و ناتوان میباشد .بنابراین پذیرش واقعیت شرور
و صعوبت یافنت رابطۀ منطیق آنها با وجود خدا و صفات و افعال او در ارتباط با انسان و جهان ،منتج به تقو یت
گرایش احلادی و تفسیر ملحدانۀ کل نظام هسیت است که اگر چننی نتیجهای به دست آید ،معنای زندگی انسان
به کیل رخت بر میبندد ،ز یرا او اسیر و حتت سیطرۀ کیل نظام شرور جهان است و منیتواند حاکمیت خیر را برقرار
سازد .پس از و یژگیهای مهم تصو یر شرانگارانۀ جهان ،نیف معنای زندگی انسان است و این به آن معنا است زندگی
ً
دنیوی انسان دارای هدف متعایل مشخص ،ارزشهای اخالیق و کارکرد معنوی مطلویب نیست .بنابراین احتماال
این زندگی ارزش ز یسنت و وفاداری به برخی ارزشها و آرمانها را ندارد و چهبسا مردن و رها شدن از مصیبتهای
مهلک آن ،کاری عاقالنه باشد ،ز یرا در غیاب خدای قادر متعال و خیرخواه و در پرتو سیطرۀ امور شرآمیز ،هرگونه
امکان خالقیت و نقش معنادارانه از انسان سلب شده و لذا هیچ معنای متعایل در زندگی او یافت منی شود تا
دلبستۀ آن باشد .در این وضعیت مرگ ،تهنا تقدیر تار خیی انسان است ،ز یرا از یبمعنایی و رنج مطلق رهایی مییابد،
حیت اگر هیچ چشماندازی برای جهان پس از مرگ نداشته باشد.
این مطالب نشانگر پیوند ذایت مسألۀ شر با معنای زندگی انسان است؛ یعین حنوۀ نگرش به شر و حنوۀ تفسیر رابطۀ
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آن با خدا ،انسان و جهان و حنوۀ تعینی نقش خدا و انسان در اجیاد شرور و نتیجهای که از پذیرش یا رد شر در جهان
حاصل میشود ،میتواند نقیش بسیار مهم در تعینی معنای زندگی انسان داشته باشد .این نقش تا آنجا امهیت
دارد که میتوان گفت بدون پاسخ معقول به پرسش شر ،امکان ارائۀ معنای منطیق از زندگی وجود ندارد .براین
اساس ،در این مقاله تالش میشود با پذیرش واقعیت شر در کلیت جهان هسیت و زندگی انسان ،توجه به وجه
اسایس مابعدالطبیعی و دو گونۀ مهم طبیعی و اخالیق شرور و ترکیب نگرشهای ارائه شده دربارۀ شر ،به پاسخی
منطیق و معقول دربارۀ وجود و کارکرد شرور و رابطۀ آنها با خدا و انسان دست یافت تا در پرتو آن بتوان معنای زندگی
خ مناسب به پرسشهای ز یر مورد نظر است :واقعیت
را بازسازی و بازتعریف منود .برای نیل به این منظور ،ارائۀ پاس 
شرور چیست؟ علت اجیادی شرور کدام هستند؟ نقش انسان و خدا در اجیاد شرور چگونه است؟ کارکرد شرور در
زندگی انسان چیست؟ چه رابطهای میان شرور و تکامل معنوی انسان وجود دارد؟

یافنت پاسخ سؤاالت فوق ما را یاری میدهند تا این فرضیه را قوت دهمی که شرور از لوازم ضروری و ّ
مقوم معنای

زندگی انسان هستند؛ ز یرا تهنا در پرتو شرور است که قابلیتهای معنوی ،معرفیت ،عقالین و اخالیق انسان مورد
آزمون قرار گرفته و امکان تکامل حقییق او فراهم میگردد که این امر برای معنادارای زندگی او ضروری است .برای
حتقق این منظور ،ابتدا ضمن برریس و یژگیهای وجه مابعدالطبیعی شر ،به دو گونۀ طبیعی و اخالیق پرداخته ،سپس
برخی رو یکردهای مهم در تبینی مسألۀ شر را برریس میکنمی و برخی از دیدگاههای مطرح در معنای زندگی را نیز
مالحظه خواهمی کرد تا امکان اجیاد پیوند میان آنها فراهم شود تا از این طریق تعینی کنمی که حنوۀ نگرش به شرور
چه تأثیری در معنای زندگی انسان دارند و چگونه میتوان با تصحیح جهانبیین انسان دربارۀ شربه نگریش درست
دربارۀ معنای زندگی دست یافت   .

 -1تقسیمات مهم در مسألۀ شر
تار یخ طوالین اندیشۀ بشری شاهد تالشهای گوناگون متفکران برای تبینی ماهیت شر و پاسخ دهی به مشکالت
نایش از آن است .در این زمینه در سنت فلسیف غرب و شرق ،اسالمی ،مسیحی و هیودی ،ادیان اهلی و غیراهلی
منونههایی ز یاد وجود دارد .در این میان ،تقسمی دوگانهای از شرور میتواند در حنوۀ فهم آنها مناسبتر باشد .در این
تقسمی ،ابتدا جنبۀ مابعدالطبیعی آن مورد برریس قرار میگیرد ،سپس شرور به دو نوع اخالیق و طبیعی تقسمی میگردد
و برای هریک و یژگی و کارکردهایی جداگانه درنظر گرفته میشود.
وجه مابعدالطبیعی شر از آن جهت دارای امهیت است که پرسش ما  به طور مستقمی و بهطور کیل ناظر به علت و
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چرایی اجیاد شر در جهان است؛ یعین پرسیده میشود که اگر خداوند ،علت حقییق خلقت کل هسیت است ،آیا علت
حقییق خلقت شر نیز هست؟ و آیا شر ،خملوق خدا است یا وجودی متفاوت از او دارد؟ خالصه اینکه پرسشهای
فلسیف کیل دربارۀ هسیت و ماهیت شرُ ،بعد مابعدالطلبیعی آن را آشکار میسازد و با توجه به رو یکردهای گوناگون،
پاسخهایی متعدد را پیش روی ما قرار میدهد( .گیسلر491 ،1384 ،؛  .)Pereboom, 2003, 149-150در واقع جنبۀ
مابعدالطبیعی شر ،مقدم بر توجه بر انواع طبیعی و اخالیق آن ،از چیسیت و علیت وجودی آن پرسش میکند که
پاسخ آن بر حنوۀ نگرش ما به دو نوع مذکور اثر میگذارد.
جنبۀ اخالیق شر با انسان و اعمال اختیاری او سروکار دارد که نتاجیی نامطلوب دارند ،یعین از ماهیت و علت و
چگونگی شروری پرسش میکند که از انسان آزادانه صادر میشود و میخواهد رابطۀ آنها را با خدا آشکار سازد.
ً
در این زمینه ،با رو یکرد تقریبا سلیب میتوان چننی صورتبندی از مسأله داشت .1 :خدا به خاطر اجیاد هرچیزی
در جهان که شامل آزادی انسان نیز میشود ،مسئول است؛  .2آزادی انساین آن چیزی است که سبب وقوع شر
اخالیق در این جهان میگردد؛  .3بنابراین ،خدا بهخاطر آنچه سبب وقوع شر اخالیق در جهان میشود ،مسئول
است )Bayle, 1952, 157-183( .امهیت شر اخالیق ،طرح نقش انسان در منشاء بودن شرور و فساد در جهان
است و این پرسش را مطرح میکند که مسئولیت ارتکاب شرور توسط انسان ،باتوجه به اختیار و آزادی او ،متوجه
او است یا با توجه به اینکه او خملوق خداوند است ،متوجه خدا میباشد؟ دیگر اینکه چه نیازی است که انساین
خمتار توسط خدا خلق شود که مرتکب شرور فراوان گردد؟ براین اساس ،برخی فیلسوفان با تأ کید بر گرایش احلادی
و با ارائۀ تبییین جدید از جنبۀ اخالیق شر آن را دلییل بر نیف خدا میدانند .در این زمینه ،مکی و آنتوین فلو چننی
ً
خملوقات حقیقتا خمتارش ،مهیشه بر طریق صواب باشند ،به طور منطیق
استدالل کردهاند :وجود داشنت جهاین که
ِ
ً
ممکن است .خداوند به عنوان قادر مطلق ،میتواند هر وضعیت امور منطقا ممکین را حمقق کند .بنابراین خداوند
ً
میتوانست جهاین خلق کند که خملوقات خمتارش مهیشه بر طریق صواب باشند ،که ظاهرا چننی نیست .سپس
مکی میپرسد که چرا خدا نتواند آدمیان را چنان بیافریند که مهواره خمتارانه خیر را برگزینند؟ ( )Mackie, 1955, 209در
واقع در مسألۀ اخالیق شر بنی باور به خدای قادر مطلق و خیرخواه کل با پذیرش صدور شروری که نایش از اختیار
انسانهای خملوق است ،تناقیض آشکار بهوجود میآید به این معنا که چرا خداوند با قدرت مطلق و خیرخواهی
نامتناهیاش اجازۀ بروز چننی شروری را داده است؟ و اگر نتوان پاسخ منطیق به این پرسش داد ،منجر به نقص در
صفات مطلق اهلی ،چون قدرت ،علم ،عدالت و خیرخواهی و در هنایت حیت رد وجود خدا میگردد.
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در این صورت زندگی انسان چگونه میتواند معنایی حقییق داشته باشد؛ مگر اینکه ه مچون نیچه یا سارتر ،خود تالیش
یبفرجام را برای خلق و جعل معنا بهکار گیرد که هیچگاه به معنای حقییق دست منییابد( .مصلح 197 ،1384 ،و )89
وجه طبیعی مسألۀ شر نیز دارای امهییت بسیار میباشد .این امر زماین طرح میشود که شرور جهان طبیعی که انسان
ً
در اجیاد آنها نقیش ندارد بلکه ظاهرا نایش از ارادۀ اهلی است  ،مورد مالحظه قرار میگیرد .در اینجا نظر به بالیای
طبیعی چون سیل ،زلزله ،طوفان ،بیماریهای واگیردار و تولد انسانهای معلول ،قحطی و خشکسایل و موارد نظیر
ً
آنها که ظاهرا دست انسان از دخالت در آنها کوتاه است ،این پرسش اسایس مطرح میشود که چرا خداوند شرور
و رنجهای غیرضروری را بر انسان حتمیل میکند؟ آیا وجود چننی شرور غیرضروری منیتواند دلیل خیرخواه نبودن یا
ّ
حمدودیت قدرت و نقض عدالت اهلی باشد؟ امهیت وجه طبیعی شرور در این است که مواجهۀ عیین انسانها با
این قسم ،بسیار بیشتر و هولنا کتر است و در برخی مواقع کلیت زندگی خبیش از انسانها را حتت تأثیر قرار میدهد.
برای مثال وقیت که زلزله متام یا بیشتر کشور یا شهری را هتدید میکند ،این پرسش در ذهن ساکنان آن نقش میبندد
که به چه دلیل مردم این سرزمنی مورد چننی عقوبت و بالیی قرار گرفتهاند؟ و اینکه وظیفۀ آنها مقابله در برابر
زلزله یا عدم مقاومت در برابر آن است؟ ز یرا زلزله پدیدهای اهلی است که به خواست خدا روی میدهد و در نتیجه
مقاومت در برابر آن ،به معنای مقاومت در برابر ارادۀ اهلی است .این پرسش ،شبیه سؤایل است که آلبر کامو آن را در
کتاب خود ،در داستان طاعوین که موشها به شهر اران آوردند ،طرح میکند .1 :یا باید دست در دست پزشک داد
و با طاعون جنگید یا با کشیش مهراه شد و با طاعون جننگید؛  .2ویل با طاعون جننگیدن انساندوستانه نیست؛
 .3و جنگیدن با طاعون ،یعین جنگیدن با خدایی که این بال را فرستاده است .4 .بنابراین ،اگر انساندوسیت حق است،
خداباوری باطل است و چون انساندوسیت حق است ،پس خداباوری باطل است ()McCloskey, 1978, 295-301

در واقع نگرش احلادی در این دیدگاه به این نتیجه منجر میشود که اگر وجود رنج موجه باشد ،کوشش برای رفع آن
خالف ارادۀ اهلی است و چون تالش طبیعی انسان برای زدودن رنج است ،پس خداباوری باطل است و میتوان
نتیجه گرفت که شرور طبیعی بر عدم وجود خداوند داللت دارند.

نوع اخالیق و طبیعی شرورُ ،بعد فلسیف و مابعدالطبیعی شرور باعث
به نظر میرسد در برریس وجه مابعدالطبیعی و دو ِ

میشود به طور کیل پرسشهای اولیه و بنیادیین دربارۀ آنها طرح گردد و سپس در مقام تطبیق با مصادیق آنها
است که ذهن انسانها به دو نوع طبیعی و اخالیق معطوف میگردد .در واقع مالحظۀ کیل مسألۀ شر ،مهان برریس
آن از منظر مابعدالطبیعی است؛ اما برریس ملموستر و عیینتر آن ،ما را به ابعاد اخالیق و طبیعی این مسأله رهنمون
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میشود .گویی ارتباط بیشتر نوع اخالیق و طبیعی شر ،که در حقیقت اقسام شر مابعدالطبیعی هستند ،ما را بهطور
جدی در تعینی معنای زندگی با چالشهایی اسایس مواجه میسازد ،ز یرا پذیرش واقعیت مطلق شرور در مقابل
قدرت مطلق خدا ،منجر به انکار وجود خدا میشود که این امر بهتدر یج هو یت و معنای زندگی دنیوی ما را هتدید
کرده و ارزشهای آن را زدوده و ما را با جهاین مملو از شرور هولناک و مصائب دهشتناک مواجه میسازد که تهنا
راه فرار از آنها ،آرزوی مرگ میباشد ،بدون اینکه حیت غاییت را برای چننی مردین در نظر بگیرمی .اینجا است که
امهیت تارخیی تالش فیلسوفان ،متکلمان و ادیان برای پاسخدهی به مسألۀ شر آشکار میگردد ،ز یرا برخی از این
پاسخها ،حیت با درجات گوناگون موفقیت ،نه تهنا ما را در فهم فلسفۀ شرور یاری میدهند بلکه در مواردی که قادر
به فهم فلسفۀ آنها نیستمی ،مبتین بر علم ،قدرت و رمحت اهلی تسیلخبش خاطر ما هستند و ما را قادر میسازند تا
برای زندگی دنیوی خود افقهایی نو ترسمی کنمی ،راهکارهایی برای مقابله با شرور برگزینمی و از آنها در جهت تکامل
معنوی خودمان استفاده منایمی  .

 -2مسألۀ معنای زندگی و ارتباط آن با مسألۀ شر
معنای زندگی از مهمترین مسائل و موضوعات و دغدغههای فلسیف ،دیین و روانشناخیت انسان معاصر است که
در حوزههایی چون فلسفۀ دین ،فلسفۀ اخالق و روانشنایس مورد توجه بیشتری قرار میگیرد .مهمتر ین پرسش
پیش روی معنای زندگی ،تعینی منظور از آن و بهطور کیل ماهیت آن است ،پرسشهایی چون :آیا زندگی انسان
دارای هدف و غاییت مشخص است؟ خداوند در معنادهی به زندگی انسان چه نقیش دارد؟ انسان در نظام جهاین
چه جایگاه و منزلیت دارد؟ آیا در زندگی انسان باید ارزشهای اخالیق وجود داشته باشند و نقش آنها در معنادهی
به زندگی چیست؟ آیا انسان خود باید به زندگیاش معنا دهد یا اینکه معنای زندگی از قبل وجود دارد و انسان
بایسیت آن را کشف کند ،نه اینکه جعل مناید؟ آیا مهنی دنیای مادی ،غایت زندگی انسان و معناخبش آن است
یا اینکه تهنا اعتقاد به دنیایی دیگر است که به زندگی ما معنا میخبشد؟ شرور و بالها چه نقیش در معنادهی یا
یبمعنایی زندگی ما ایفا میکنند؟ چرا ما باید شرور را حتمل کنمی؟ آیا اعتقاد به شرور ،اعم از مابعدالطبیعی ،اخالیق
و طبیعی ،منجر به رخت بربسنت معنا از زندگی ما میشود؟ یا اینکه میتوان با پذیرش آنها معنای زندگی را حفظ
یا بازسازی کرد؟ (متز15-26 ،1390 ،؛ بیات ،1390 ،فصل اول؛  )Singer, 2010, 28-37اینها تهنا تعدادی از
پرسشهای بنیادیین است که برای پاسخ دادن به آنها ،در مسألۀ معنای زندگی ،تالشهایی فراوان صورت گرفته و
میگیرد .برای مثال زماین که از امهیت وجود خدا و صفات اهلی او در ارتباط با انسان و جهان پرسیده میشود ،این
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امر ناظر به پذیرش یا رد خدایی قادر ،عامل ،عادل و خیرخواه مطلق است؛ در صورت وجود داشنت ،چننی خدایی
دارای نقیش خاص در جهان خواهد بود ،از مجله اینکه شرور را حتت کنترل خود درمیآورد ،اما عدم پذیرش وجود
چننی خدایی باعث تقو یت وجه احلادی -مابعدالطبیعی شرور شده و هرگونه معنا را از زندگی میزداید .همچننی
پذیرش عقل ،اراده و اختیار آزاد و نقش فعال و برجستۀ انسان در جهان ،باعث میشود برخی شرور را در پرتو
صفات خاص بشری او فهم و تبینی منایمی ،اما اگر نگرش ما به انسان به مثابه موجودی مادی ،یباختیار ،جمبور به
اجبار شرایط گوناگون و شبیه اینها باشد ،نتیجۀ آن اسارت و فالکت انسان توسط شرور گوناگون و نابودی حیات
اصل حاکم بر زندگی او است .عالوه براین ،حنوۀ نگرش
دنیوی و اخروی او است؛ که در چننی اوضاعی ،یبمعناییِ ،

ما به خدا و نقش او در جهان و نوع انسان است که ارزشها و قواعد اخالیق را برای ما معنادار یا یبمعنا و ضروری
یا غیرضروری میسازد که در ارتباط مستقمی با معناداری زندگی قرار دارد( .علیزماین59-89 ،1386 ،؛ هیک،
 )87-98 ،1376بنابراین در این پرسشها ،معنای زندگی از سه جهت ورد نظر است که عبارتند از .1 :معنای
زندگی به معین هدف ،کارکرد ،مطلوب و غایت زندگی؛  .2به معنای ارزش ،امهیت و اعتبار زندگی؛   .3به معنای
پرسش از نقش ،جایگاه ،ارزش ،غایت ،و ضرورت وجود انسان در جهان .نکتۀ مهم این است که هر سه جهت
معناداری زندگی ،یعین هدف داشنت ،ارزمشندی آن و نقش خاص انسان در آن با مسألۀ شرور گره خورده است؛
یعین نوع نگاه و تفسیر شرور ،هم میتواند سلبکنندۀ هدف زندگی و نایف هرگونه ارزش در آن بوده و نقش انسان در
هسیت را یبمعنا سازد و هم در مقابل میتواند برای زندگی ،هدف و برای فرایند حیات ،ارزشهای الزم تعینی کرده
و بر امهیت نقش برجستۀ انسان تأ کید داشته باشد ،ز یرا حنوۀ باور به شرور و نوع تعامل با آنها ،هم با حنوۀ باور به
خدا و افعال اهلی ارتباط دارد و هم چشمانداز کنوین و آیندۀ زندگی انسان را تعینی میکند و هم ارزشهای زندگی او
را تعریف کرده یا از بنی میبرد .بنابراین شرور از مهمترین مسائل عیین و نظری زندگی بشری هستند که حنوۀ فهم،
تفسیر و تعامل با آنها در معنادهی یا یبمعنا ساخنت زندگی انسان نقیش بهسزا دارند .البته بایسیت در این زمینه بر
معرفتشنایس و هسیتشنایس ،یعین جهاننگری ،انسان نیز توجهی خاص داشت ز یرا کلیت نگرش او به مقوالت
بنیادی زندگی است که جایگاه شرور و حنوۀ کارکرد و تأثیرات آنها و معنای نایش از آن را شکل میدهد.
بنابراین حنوۀ فهم و سلوک با شرور ،تأثیری چشمگیر در تعینی حنوۀ معنا یا یبمعنایی زندگی دارند؛ که این امهیت
فوق العادۀ شرور را در پرسش از معنای زندگی نشان میدهد ،تا آنجا که انسانهایی بسیار هستند که علت اصیل
یبمعنا شدن زندگی آنها به سوء فهمشان از شرور و مصائب زندگی ارتباط مستقمی دارد؛ یعین در مقام نظر و عمل
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نتوانستهاند میان شرور گوناگون و معناخبیش به زندگی خود مجع کنند ،لذا دچار یأس ،ناامیدی و پوچگرایی گردیده
و برخی نیز در این میان ،خودکیش را تهنا راه جنات از این رنجهای حتملناپذیر دیدهاند .در واقع اینان کساین هستند
که حتمل رنجها و دردهای انسان را نامعقول دانسته و انسان را موجودی تلیق میکنند که از روی اجبار در این ورطۀ
ً
جآلود پرتاب شده است و ظاهرا تقدیری جز حتمل رنج ندارد که چون قادر به حتمل چننی وضع مصیبتباری
رن 
سراجنام حمتوم او خودکیش و نابودی بهدست خو یش است تا از این رنجهای توجیهناپذیر و غیرمعقول
نیست،
ِ
جنات یابد .این رو یکرد به طور عمده توسط فیلسوفان وجودی پوچگرا اختاذ میگردد که از دید آنان زندگی با این
مهه رنج ،یبمعنا و بهیوده است .رنج کشیدن بار هسیت به وسیلۀ انسان را تالیش نامعقول ،بدون توجیه و ز یادی
میمشارند و از اینرو انسان را موجودی میدانند که گرفتار دردها و رنجهای این مرحلۀ هسیت است .دردها و
رنجهایی که منیداند چرا باید آنها را حتمل کند و هیچ راهی نیز برای فرار از این دردها و رنجها وجود ندارد و هیچ
چیزی هم منیتواند حتمل آنها را بر انسان مهوار سازد( .علیزماین26-49 ،1383 ،؛ )Singer, 2010, 48-65

 -3شیوههای تعیین معنای زندگی در پرتو مسألۀ شر
به نظر میرسد فهم نظری و رفتار عمیل و به تعبیر دقیقتر سوءفهم شرور است که نه تهنا منجر به یبمعنایی زندگی
انسان میشود بلکه در هنایت او را به مرز نابودی خود و خودکیش داوطلبانه سوق میدهد ،که ابعادی از آن بیان
شد .دراینجا به منظور ارائۀ راهکارهای اجتناب از سوء فهم و سوءتفسیر شرور ابتدا به نتایج این سوءفهم و تفسیر
بد که منجر به یبمعنایی زندگی در شیوهها و ابعاد گوناگون میشود ،اشاره میگردد ،سپس راهکارهای اجتناب از
چننی خطایی و چگونگی تعینی معنای زندگی برریس میشود.
امهیت خاص جنبۀ مابعدالطبیعی شر و دو گونۀ مهم اخالیق و طبیعی آن ،در صورت سوء فهم و تفسیر ،به تناسب
ماهیت ،جایگاه و کارکرد آنها بر یبمعنایی زندگی از طرق و راههای خمتلیف تأثیرات تام یا ناقص دارند .در این
زمینه ،پذیرش و تلیق غلط از جنبۀ مابعدالطبیعی شر ،دارای نتاجیی هولنا کتر است ،ز یرا براساس چننی تلیق شر از
آفر یدههای اصیل خداوند است و دارای جنبۀ وجودی اصیل در جهان هسیت میباشد؛ یعین خداوند منیتوانست
ً
جهاین بدون شر بیافریند و در شروری که آفریده شدهاند ،ظاهرا جمبور بوده و ارادهای نداشته است( .گیسلر،1384 ،
 )467-490در این رو یکرد وجود شر در هنایت یا در تقابل با وجود خدا ،یا خارج از اراده و قدرت مطلق اهلی در
نظر گرفته میشود که نتایج مستقمی آن ّرد وجود خدا یا حداقل انکار صفات مطلق اهلی است .اگر چننی نتیجهای
پذیرفته شود باعث گسترش اندیشۀ احلاد و یبخدایی یا حداقل پذیرش خدایی میشود که ناقص است و قدرت
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و ارادۀ کامل و الزم را برای آفرینش و مدیریت جهان ندارد .در چننی جهاین انسان موجودی سرگردان است که
ً
خدایی ندارد و یا خدای او قادر به حفظ و مدیریت حیات او برای تأمنی سعادت حقییق نیست؛ که قطعا چننی
زندگی ،یبمعنا ،رنجآور و حتملناپذیر است.
پذیرش نادرست جنبۀ اخالیق شر به این معنا است که خدا روا داشته که انسان بدون دلیل و توجیه عقالین الزم
قدرت و آزادی الزم برای ارتکاب هرگونه شری را داشته باشد و اینکه آفریدن انساین که هیچگونه زمینۀ شری در
او وجود نداشته باشد ،از قدرت خداوند خارج است ،بنابراین نتیجه این خواهد بود که چون خداوند آفریدگار
انسانهای آزاد و شرور است ،مسئولیت شرور آنها نیز برعهدۀ خدا میباشد .این دیدگاه نه تهنا مطلق بودن صفات
ً
اهلی را خمدوش میسازد ،بلکه انسان را ذاتا به مثابه موجودی شرور تصو یر میکند که زدودن شر او خارج از توان
خداوند است .در نتیجه ،جتربۀ ز یانبار تار یخ بشری که پر از شرارتهای وحشتناک انسان است ،جای امیدی
برای زندگی سعادتمندانه برجای نگذاشته است و امید به خدا نیز بهواسطۀ ناتواین او راه به جایی نبرده است.
پس انسان اسیر در بند شرور بشری ،هر آن توسط آنها هتدید میگردد و لذا منیتوان به قواننی اخالیق نایش از
وجدان ،یا قواننی قضایی و نظامی و موارد شبیه آنها دل خوش کرد ،ز یرا هرآن امکان طغیان شرارت بشری وجود
دارد همچنان که جتربۀ کنوین انسان نیز برخی موارد آن را نشان میدهد .در واقع کجفهمی جنبۀ اخالیق شر ،از
ً
زوایای ز یر زندگی را یبمعنا میسازد -1 :خدا را مسئول شرور انسان میداند؛  -2خدایی ناقص و تقر یبا ناتوان تصور
میکند؛  -3در زندگی انسان هیچگونه قواننی و ارزشهای معنوی ،اخالیق ،دیین و فطری ،معین و ضمانت ندارد؛
 -4منیتوان برای این زندگی بشری شرارتبار هدیف متعایل درنظر گرفت ،ز یرا روحیۀ شرآمیز انسان آن را از بنی
میبرد؛  -5در هنایت به احلاد و پوچگرایی منهتی میگردد.
تلیق نادرست از جنبۀ طبیعی شر به این معنا است که شرور جهان طبیعت که خارج از دخالت انسان است به
خواستۀ خدا ،بهطور غیرضروری و یبعلت بر انسانها وارد شدهاند؛ یعین ارادۀ اهلی بر رنج دادن و مبتال ساخنت
انسانهای یبگناه به انواع بالهای جانکاه است ،بدون اینکه توجهیی الزم برای این کار وجود داشته باشد.
ً
چننی دیدگاهی ،خدایی غیرعادل و بعضا ظامل را تصو یر میکند که از رجناندن انسانها لذت میبرد و اینکه چننی
رنجهای بدون توجهیی ،سرنوشت حمتوم زندگی بشری است و انسان چارهای جز حتمل آن یا خودکیش ندارد .در
این دیدگاه ،مفهوم خدای عادل و خیرخواه نیف شده و بهجای آن خدایی جبار و ستمگر تصو یر میشود که زندگی
انسان در دستان او است .حال اگر تقدیر ما در دستان چننی خدایی باشد ،دیگر چه امیدی میتوان برای زندگی
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و اهداف متعایل آن داشت و چرا باید برای تعایل دنیوی و معنوی تالش کرد ،درحایلکه هرآن به ارادۀ اهلی امکان
نابودی آن وجود دارد و حیت به نظر میرسد تالش برای مبارزه با بالیای طبیعی نوعی خمالفت با ارادۀ اهلی است که
میتواند عقوبت اهلی نیز ب ه مهراه داشته باشد .در اینصورت دیگر زندگی چه ارزیش دارد و چه هدف و کارکردهایی
میتواند داشته باشد.

 -4بررسی راهکارهای ممکن
موارد باال نشان میدهند که تلیق نادرست از شرور چه نتایج ناگوار و دهشتناکی را بهبار میآورند و چگونه کلیت
حیات دنیوی و اخروی انسان را به ورطۀ نابودی میکشاند .در اینجا تالش بر این است که با هبرهگیری از
دیدگاههای خمتلف ،بهو یژه نگرشهای اهلی ،در پاسخگویی به مسألۀ شر ،تا حد امکان نشان داده شود که چگونه
میتوان به پرسشهای بنیادی شرور پاسخهایی عقالین و معقول داد به حنوی که نه تهنا معنای زندگی دنیوی و
اخروی از بنی نرود ،بلکه وجوهی جدید و مهم نیز به دست آید.

 :1-4نکتۀ اول؛ وجودی بودن شرور
در صفحات قبیل بیان شد که یکی از مهمترین پاسخهای فلسیف به مسألۀ شر ،بهو یژه از جنبۀ مابعدالطبیعی آن،
تلیق شر بهعنوان عدم و نیسیت است .اگرچه این پاسخ میتواند دارای وجوهی مثبیت باشد ،ز یرا منونه هایی از شرور
دارای این و یژگی است ،اما در تبینی ماهیت شر توفییق ندارد ،ز یرا واقعیتهای خارجی نشان میدهند که شروری
متعدد وجود دارند که وجودی هستند و منشاء اثرات گوناگون در زندگی انسان میباشند؛ مواردی چون درد،
بیماری ،سیل ،زلزله و مرگ از مجله واقعیتهای خارجی و وجودی ،نه عدمی هستندکه دارای جعل استقالیل و
نه تبعی میباشند( .گیسلر523 ،1384 ،؛ مطهری158 ،1372 ،؛ هیک )96-100 ،1376 ،به عبارت دیگر ،مطابق
فلسفۀ خلقت ،شرور ،آفریدههای مستقل اهلی و دارای اثرات مستقل وجودی می باشند؛ ضمن اینکه واقعیتهای
خارجی نیز این امر را تأیید میکند؛ یعین موارد فوق جزء ساختار اصیل نظام خلقت هستند و برای حتقق فلسفۀ
ً
وجودی خلقت اهلی ضروری بوده و دارای تأثیرایت گوناگون نیز میباشند .پس موارد مذکور ،که ظاهرا شر تلیق
میشوند ،از آنجا که دارای نقیش اسایس در نظام خلقت اهلی هستند ،این قابلیت را دارند تا از منظر وجودی
نگر یسته شوند .در متون اهلی چون قرآن ،آیایت وجود دارند که و یژگی وجودی و جعل استقالیل بودن شرور و اینکه
خلقت شرور دارای هدیف مشخص بوده است؛ مورد تأ کید قرار میدهند از مجله آنها میتوان به آیات ز یر اشاره کرد:
ُ ُ َ ُ َ
َّ
ُُ
ً
ال ْو َت َو ْ َ
«ال ِذی َخ َل َق ْ َ
«ك ّل َن ْفس َذ ِآئ َق ُة ْ َ
ال َی َاة ِل َی ْبل َوك ْم أ ُّیك ْم أ ْح َس ُن َع َمل» ( ملک)2/؛
ال ْو ِت» (آل عمران)185/؛
ٍ
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َّ َ َّ
َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُّ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ
َُ َ َ
َّ َ َ َّ
َ
ات ّمف ّصال ٍت» ( اعراف)133/؛ « َوق ْو َم ُن ٍوح َّلا كذ ُبوا
« فأرسلنا عل ِیم الطوفان و
ال َراد َوالق ّمل َوالضف ِادع َوالد َم َآی ٍ
ََ َ
ً َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ّ
َ
َ
ین؛ َو َأ ْم َط ْرناَ
َ
َ
ّ
ْ
َ
ْ
ّ
َ
ُّالر ُس َل أ ْغ َر ْق َن ُاه ْم َو َج َع ْل َن ُاه ْم ِللناس َآیة َ
ال َنی عذ ًابا أ ِل ًیما» ( فرقان)37/؛ « ث د ّم ْرنا الخر َ
لظ
ل
ا
ن
د
ت
ع
أ
و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َع َل ْیم َّم َط ًرا َف َساء َم َط ُر ْ ُ
ال َنذ ِر َ
ین» (شعراء .)172-173/این آیات مواردی چون مرگ ،طوفان ،غرق شدن ظاملنی و
ِ
سیل را از منونههای جعل و آفرینش مستقمی اهلی با هدف مشخص آزمایش یا عقوبت ظاملنی و کافر ین میدانند.
بنابراین ،در مقام ارائۀ راه حل ،ضمن وجودی و جمعول مستقل دانسنت شرور ،میتوان به این صورت بنی وجود
شرور و خیرات تفاوت قائل شد که وجود خیرات وجودی بالذات و اصیل و مقصود بالذات خالق است ،درحایلکه
هدف خدا از وجود شرور بالعرض میباشد که تهنا در پرتو وجودات اصیل دارای معنا است .به عبارت دیگر،
وجودی بودن شر ،مسألهای است و هدف از خلقت آنها مسألهای دیگر که نباید خلط شود؛ به اینصورت که
خلقت شرور توسط خدا و با وجود حقییق آنها صورت گرفته است ،اما هدف از خلقت آنها چیزی در جهت اجیاد
خیر بیشتر است .پس شرور جمعول بالذات حق تعایل هستند اما مقصود بالذات او نیستند .همچننی باید توجه
داشت که وجودی بودن شرور فوق به معنای نیف خیر ذایت خدا نیست ،ز یرا خیر و حتقق کمال هنایی هدف خلقت
اهلی هستند که بایست آزادانه توسط انسانها انتخاب شوند ،ضمن اینکه الزمۀ چننی آزادی ،امکان ارتکاب خطا
ً
و اجنام صواب است .پس خلقت شرور فوق ،دقیقا در راستای حتقق خیر ذایت حق است و مواردی چون مرگ،
زلزله ،بیماری ،سیل و طوفان اگرچه وجودی و مستقل هستند اما مورد قصد ذایت خدا منیباشند بلکه هسیت آنها
در پرتو حتقق خیرات معنا دارد و درواقع وجود آنها وجودی برای حتقق خیر بیشتر است .بهطور دقیقتر ،واقعیت
مرگ اگر چه بهظاهر شر است ،اما برای عز میت انسان از دنیای مادی به آخرت و حصول زندگی جاودان در آن الزم
است .پس شرور نه تهنا وجودی هستند ،بلکه وجود آنها برای حتقق خیرات ضروری است .اگر اینجا این سؤال
طرح شود که آیا خدا منیتوانست تهنا خیرات را بیافریند و هیچگونه شری را خلق نکند؟ پاسخ میگو یمی که خلق
جهاین با خیرات بیشتر مهراه با شر اندک ،هبتر از خلق جهاین با خیرات کمتر است و این از خدایی که قادر و حکمی
مطلق است ،انتظار میرود.
بنابراین وجود شرور مطابق با فلسفۀ خلقت کل هسیت است؛ لذا آنها نه وجودایت در کنار خدا یا دارای هسیت
مستقل از او بلکه خملوقایت از خداوند هستند که دارای نقیش مهم در ساختار هسیت میباشند ،اما مقصود بالذات
ً
نیستند ،بلکه نقیش ابزاری در حتقق کماالت و خیرات بیشتر دارند  .با این رو یکرد ،اوال هسیت و خلقت شرور معنا
ً
ً
مییابد و ثانیا ضرورت آنها برای کل هسیت آشکار میگردد و ثالثا نسبت آنها با خدا آشکار میگردد .در نتیجه
91

پذیرش شرور ،نه منجر به نیف وجود خدا میشود و نه اتصاف هرگونه نقص در صفات مطلق اهلی را ممکن میکند،
ز یرا خلقت آنها مطابق حمکت مطلق اهلی و ضروری نظام هسیت است .این امر تسکنیدهنده و تسیلخبش قلوب
ما برای فهم و رفتار سنجیده با شرور است.

 :2-4نکتۀ دوم؛ طبیعی و نسبی بودن شرور
اینکه واسطهای و ابزاری بودن شرور در هدف از خلقت نظام هسیت ،آنها را تاحدودی مطابق با مقتضای طبیعت
و نسیب میسازد ،به این معنا است که برخی امور از یک جهت شر هستند اما ممکن است از جهت دیگر شر نباشند؛
مثال آشکار این امر در شرور طبیعی ،بیشتر دیده میشود .بنابراین شروری چون سیل ،زلزله ،آتشفشان ،درندگی
گرگ و زهر عقرب ،برای خود آنها نه تهنا شر نیست بلکه مقتضای طبیعتشان بوده و خیر میباشد ،اما برای
انسانها که از آنها آسیب میبینند ،شر به نظر میرسند و مهنی امر نیز نسیب بودن شرور و همچننی طبیعت خاص
اشیاء و موجودات هسیت را نشان میدهد( .ابنسینا418-422 ،1380،؛ سهروردی467 :1 ،1372 ،؛ کاپلستون،
447 :1 ،1372؛ گیسلر593 ،1384 ،؛ یوسفیان )151 ،1389 ،شهید مطهری نسیب بودن شرور را در مقابل حقییق
بودن آنها در نظر میگیرد ،یعین ماهیت شر و خیر بودن امور در مقایسه با شرایط ،کارکردها و موقعیتها است که
تعینی میشود و لذا بیشتر امور جهان طبیعت با این معیار دارای شر نسیب هستند .به بیان دیگر میتوان گفت
شروری وجودی وجود دارند که در وجود یفنفسۀ خود خیر هستند اما در وجود لغیرۀ خود دارای جنبۀ شری
میباشند و جنبۀ شریت آنها به حکم اینکه نسیب و اضایف هستند از لوازم الینفک آنها است( .مطهری،1372 ،
 129-131و  )140-141از سوی دیگر نسیب و اضایف بودن شرور ،زماین معنا دارد که آنها در کلیت نظام خلقت
مالحظه شوند ،نه اینکه به تهنایی مورد مالحظه قرار گیرند ،در اینصورت شر طبیعی و نسیب اشیاء در راستای
خیر کیل و عام آنها قرار میگیرد .اگر در اینجا نیز پرسش پیشنی طرح شود که چرا خیرات برخی موجودات در شرور
موجودات قرار داده شده است ،میتوان گفت که این مسأله مطابق فلسفۀ خلقت مهۀ موجودات هسیت میباشد
که هریک به مقتضای طبیعت خود آفریده شدهاند ،اگرچه ممکن است طبیعت آنها در برخی مواقع برای دیگران
ز یانبار باشد .بهعنوان مثایل دیگر ،طبیعت آتش ،گرما و سوزانندگی است که ممکن فردی را بسوزاند یا غذایی با
آن طبخ گردد ،یا آب که مایۀ حیات است هم رفع عطش میکند و هم میتواند در شکل سیل باعث و یراین گردد،
لذا این انسانها هستند که باید با درک صحیح از سازوکار و رفتار موجودات جهان طبیعت ،حنوۀ درست حمافظت
ً
از خودشان و استفاده از آنها را بیاموزند .امهیت این نکته در این است که اوال شرور طبیعی را حتت ارادۀ مستقمی
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ً
خدا تلیق منیکنمی که مقاومت دربرابر آنها نوعی خمالفت در مقابل ارادۀ خدا دانسته شود .ثانیا ،طبیعی بودن این
شرور نسبت به کل موجودات هسیت ،نه تهنا به انسانها امکان کنترل و مهار آنها را میدهد بلکه میتوانند با
مدیریت آنها استفادهای مؤثر نیز ببرند .پس شرور طبیعی نه تهنا نتیجۀ فعل خدایی بدخواه نیستند ،بلکه الزمۀ
جریان طبیعی خلقت هستند که سیر طبیعی تکامیل آن را ضمانت میکنند .لذا این شرور هیچ آسییب به جهاننگری
انسان خداباور وارد منیسازند ،بلکه به او یادآور میشوند که این نظام پیچیده با حمکیت اهلی آفریده شده و در آن
هرچیزی سرجای خود قرار دارد و اینکه قانو نمندیهای ثابت اهلی برکل هسیت حاکم است ،پس شرور طبیعی نه
تهنا از بنی برندۀ معنای زندگی ما نیستند ،بلکه مبنی این امر هستند که با توجه به ساختار طبیعی و قانو نمند جهان
طبیعت ،این انسان است که بایسیت آنها را بشناسد و حنوۀ سلوک با آنها را شناسایی مناید تا به منظور تکامل
مادی و معنوی خود از آنها هبرهمند گردد.

 :3-4نکتۀ سوم؛ شرور الزمۀ تحقق خیرات بیشتر هستند
این نکته به این معنا است که هم در جهان طبیعی و هم عامل انساین ،نقش شرور ،در هنایت در افزایش میزان
خیرات است .این امر هم با اقتضای طبیعی موجودات جهان و هم با طبیعت انسان و هم حمکت و عدل اهلی
سازگار است .به عبارت دیگر ،صفات نامتناهی خدای مطلق اجیاب میکند که خملوقات او نیز دارای بیشترین
حد خیرات ممکن باشند و چون چننی امری مالزم با خلقت شرور است ،پس وجود شرور الزمۀ وجود و حتقق خیر
حداکثری میباشد( .ابن سینا418 ،1380 ،؛ سهروردی467 :1 ،1372 ،؛ مالصدرا69 :7 ،1410 ،؛ الهیجی،1401 ،
325؛ یوسفیان )149 ،1389 ،گیسلر با پایبندی به این امر میگو ید که شر ،عنصر ضروری هبتر ین جهان ممکن
است( .گیسلر )580 ،1384 ،یعین اجیاد جهاین که بتواند دارای بیشتر ین خیر ممکن باشد تهنا با وجود مقداری شر
حتققپذیر است و لذا خدا بایسیت بهطرییق شر را وارد جهان سازد .جالب اینکه این امر در مورد انسانها نیز صدق
میکند ،یعین سیر تکامل معنوی و نیل به انسان کامل تهنا با طی مسیرهای سخت و ابتال به مصیبتها و شرور
امکانپذیر است .پس شرور در هر دو ُبعد طبیعی و اخالیق الزمۀ حتقق خیرات کثیر و مراتب واالی تکامیل هستند و
این مطابق عدل اهلی است .از دید جان هیک لذت یبپایان و سرشار زندگی و شادیای که فراسوی تصور کنوین ما
است و مهان حتقق یافنت هنایی ّ
حب اهلی نسبت به ما بهگونه ای آشکار ،مهۀ درد و رنج سیر و سلوک طوالین حیات
ً
بشری را در جهت نیل به آن ،هم در این جهان و هم احتماال در جهانهای دیگر خیر ارزمشند میگرداند( .هیک،
 )113 ،1376مطهری ضرورت زشیتها را برای منایان ساخنت ز یباییها و خو یبها ضروریت انکارناپذیر میداند .او
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میگو ید بدیها مادر خو یبها و زایندۀ آنها هستند و برای این مهم چند اثر و نتیجه در نظر میگیرد :اول اینکه،
وجود بدیها و زشیتها در پدید آمدن جمموعۀ ز یبای جهان ضروری است؛ دوم اینکه ،حیت ز یباییها جلوۀ خود را
از زشیتها در یافت میکنند و اگر زشیت و بدی وجود نداشت ،ز یبایی و خویب نیز مفهومی نداشت؛ به این معین که
ز یبایی ز یبا در احساس ،رهنی وجود زشیت زشیتها و پدید آمدن مقایسۀ میان آنها است؛ سوم اینکه ،زشیتها،
مقدمۀ وجود ز یباییها و آفریننده و پدیدآورندۀ آنها که در شکم گرفتاریها و مصیبتها ،نیکبخیتها و سعادتها
هنفتهاند ،میباشند ،همچنانکه گاهی نیز درون سعادتها ،بدخبیتها تکو ین مییابد (مطهری )1501372،،که این
َّ
َّ
ْ
ْ
َ
النار َو ُی ِول ُج َّ َ
الل ْی َل ِ ف َّ َ
الن َار ِ ف الل ْی ِل» (حج)61/؛ « ف ِإ َّن َم َع ال ُع ْس ِر ُی ْس ًرا؛ ِإ َّن َم َع ال ُع ْس ِر ُی ْس ًرا»
امر در آیات«ُ :ی ِول ُج
ِ
(انشراح  )5-6/مورد اشاره قرار گرفته است.

 :4-4نکتۀ چهارم؛ شرور الزمۀ آزادی و اختیار انسان
فلسفۀ خلقت انسان اجیاب میکند که او بهواسطۀ موهبت عقل و اختیار ،قدرت انتخاب خیر و شر ،هر دو را داشته
باشد ،ز یرا توان نیل به سوی سعادت و شقاوت در هناد انسان قرار داده شده است که مهنی امر امکان ارتکاب
انواع شرور را از سوی انسان اجیاد میکند .چننی انتخایب بهطور اخص در راستای حتقق تکامل معنوی و اخالیق
در انسان است .اگر پرسیده شود که چه نیازی به اعطای امکان شر به انسان وجود دارد؟ جواب این است که
خلق انسانهایی که سرنوشت خودشان را آزادانه انتخاب میکنند برای حمکت خدا شایستهتر از آن است که آنها
ً
را از ابتدا با صفات مطلقا خوب بیافریند که هیچ ارادۀ آزادی نداشته باشند و چه بسا در اینصورت آنها انسان
نباشند .به گفتۀ گیسلر ،در واقع وقوع شر برای خملوقات خمتار ،یک شرط ضروری برای بیشترین حد رساندن کمال
اخالیق است .اگر انسانها قبل از این که در این جهان پست کنوین زندگی کنند ،شیریین و خویش را کم کم مشاهده
کرده بودند ،به احتمال فراوان به اجنام دادن شر حتریک منی شدند؛ بلکه هرگز بهخودی خود منیدانستند که چرا
اجنام دادن شر خطا است .اما این که خملوقات خمتار بدانند برای آنها خیری بزرگتر وجود دارد ،حنوه استفاده از
خیر ،که با آزادی آنها پیوند خورده ،ارزیش خاص مییابد( .گیسلر )550-551 ،1384 ،در این زمینه جان هیک
میگو ید« :براساس نظریۀ عدل اهلی ایرنائویس ،مقصود خداوند ساخنت هبشیت زمیین نبوده است که ساکنان آن از
حداکثر لذت هبرهمند شوند و کمترین رنج را حتمل کنند .بلکه جهان ،جایگاه پرورش روح یا انسانسازی است که
موجودات خمتار آن میتوانند در مواجهه با وظایف و چالشهای مربوط به زندگی در حمیطی مشترک ،به فرزندان
خدا و وارثان حیات ابدی تبدیل گردند( ».هیک )109 ،1376 ،در واقع جان هیک تأ کید دارد که مطابق نظریۀ
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عدل اهلی ایرنائویس دربارۀ مسألۀ اخالیق شر ،شر اخالیق ،شرط ضروری آفرینش انسان در یک فاصلۀ معرفیت
از خداوند است ،حالیت که در آن فرد در ارتباط با خالق خود از آزادی واقعی برخوردار است و میتواند آزادانه در
پاسخ به حضور غیرجابرانۀ خداوند به جانب فعلیت خبشیدن به خود به عنوان بندۀ خداوند به تکامل خود بپردازد.
(هیک )107-108 ،1376 ،از سوی دیگر انسانها به این دلیل از دیگر موجودات متمایز شدهاند که دارای نعمت
عقل و ارادۀ آزاد و قادر بر اجنام خیر و شر و کسب کمال مربوطۀ خود هستند .پس شرور اخالیق الزمۀ حیات دنیوی
انسانها هستند و بدون آنها چننی حیات انساین یبمعین است؛ ز یرا در پرتو شرور اخالیق است که مبتین بر عقل و
ارادۀ آزاد انسان ،انسانهای نیک از زشت ،سعادمتند از شقاوتمند ،عادل از ظامل بازشناخته میشوند و راز فلسفۀ
خلقت انسان گشوده میگردد .ضمن اینکه تهنا در پرتو شرور اخالیق است که زمینههای ابتالی انسان برگز یده و
اولیای خدا به انواع آزمو نهای سخت فراهم شده و آنها با موفقیت در این امتحانات اهلی شایستۀ مقامات معنوی
و مهنشیین در قرب اهلی میگردند و در مقابل چهرۀ انسانهای زشتکار و ظامل شناخته شده و عقوبت اعمال خود
را میچشند .همچننی نابایستهها و شرور اخالیق فراوان وجود دارند که نتیجۀ رفتارها و اعمال آزادانۀ خود انسانها
هستند ،مواردی چون برخی بیماریها ،آلودگیهای غذایی و حمیطی ،جنگها ،قتلها ،غارتها و دزدیها از مجله
شروری هستند که بهطور مستقمی توسط خود انسانها اجیاد میگردند و نتیجۀ عقل و ارادۀ آزاد آنها میباشند که
البته مهان نتایج پیشگفته را دارند ،یعین عاقبت انسانهای نیک را از بد جدا میسازند .در این زمینه آیایت  از قرآن
بر این مطلب داللت دارند که منشاء شرور اخالیق ،خود انسانها هستند و خودشان ،خود را به هالکت میاندازند.
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ِف ك َب ٍد» (بلد( )4/مطهری )151-154 ،1372 ،پس شرور اخالیق که در شرایط گوناگون از انسانها رخ میدهند،
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بدون علت و فلسفۀ خلقت نیستند ،بلکه چه از سوی خدا یا انسان باشند ،مطابق با حمکت مطلق خداوند بوده
و بهو یژه برای شناساندن هو یت واقعی انسانهای خمتار ضروری هستند .در نتیجه مشاهدۀ انواع شرور اخالیق که
انسانهای گوناگون مرتکب میشوند نه تهنا نایف خیرخواهی و عدالت مطلق خداوند نیست ،بلکه دال بر وجود
خدایی عادل و رحمی است که نظام انساین را مبتین بر عقل و ارادۀ آزاد آدمی مستقر ساخته تا او با ارادۀ خود ،تقدیر
هناییاش را رقم زند .امهیت چننی آفرینش پیچیدۀ اهلی در ارتباط با معنای زندگی در آن است که خداوند با بیان
سراجنام نیک و بد اعمال و رفتار هردو گونۀ انسانهای نیکوکار و زشتکار را در این دنیا و جهان
سنتهای اهلی خود
ِ

آخرت تعینی کرده است؛ به اینصورت که هر دو گروه انسانها ،برخی از نتایج اعمال پسندیده و ناپسند خود را در
این دنیا میبینند .اما از آنجا که تهنا جهان آخرت عامل بایق و حقییق است و این دنیا مقدمۀ آن است ،عمده نتایج
اعمال و رفتارهای آدمیان  ،چه نیک و چه بد ،در آن جهان رسیدگی میشود؛ ز یر این دنیای مادی حمدود ،ظرفیت
پاداشدهی و کیفر مهۀ اعمال خوب و بد انسانها را ندارد .در نتیجه انسانهای نیک و پارسایی که به شیوههای
گوناگون از طرف انسانهای زشتکار و ظامل در سخیت و بال قرار گرفتهاند ،مطابق با حمکت و عدل اهلی میدانند
که خبیش از آن سمتها در این دنیا و خبش عمدۀ آن در جهان آخرت رسیدگی خواهد شد .بنابراین در مواجهه با
شرور اخالیق این جهان و حتمل شدائدی که از سوی انسانهای ظامل اجیاد میگردد ،هیچ ناراحیت وجود ندارد ،ز یرا
ضمن اینکه ما میتوانمی با آنها مبارزه کنمی ،حیت در صورت عدم موفقیت در مقابل چننی شروری ،اجر دنیوی و
ً
اخروی ما نزد پروردگار حمفوظ است و قطعا از آن هبرهمند خواهمی شد .مهنی امر به زندگی ما و به حنوۀ حتمل سخیتها
و شرور معنایی حقییق میدهد و در بسیاری از موارد حتمل آنها را برای ما شیر ین و گوارا میسازد ،ز یرا تبدیل به
نردباین میشوند که صعود ما را به مراتب عالیۀ معنوی در قرب پروردگار فراهم میسازند  .

 :5-4نکتۀ پنجم؛ محدودیت معرفت بشری برای فهم جامع فلسفۀ شرور
متامی تالش ما برای فهم فلسفۀ شرور از منظر معرفت حمدود بشری است که هر روز در حال تکامل میباشد و مهنی
امر دال براین است که انسان قادر به شناخت مهۀ جوانب پدیدههای هسیت به یکباره نیست؛ ز یرا تهنا به برخی
از وجوه آن علم دارد .این واقعیت دو نتیجۀ مهم دارد :اول اینکه ،نباید مدعی شومی که مهۀ اسرار مربوط به شرور
را میدانمی ،به و یژه اینکه یک طرف مهم مسألۀ شرور خداوند نامتناهی است که احاطه بر ابعاد الیتناهی او برای
انسان حمدود ممتنع است .دوم اینکه ،تهنا در پرتو رجوع به کتب اهلی چون قرآن ،به واسطۀ خطاناپذیری و اعتبار
تام آن است که میتوان تا حد امکان به فهمی هبتر از شرور دست یافت .در این زمینه قرآن ،هم بر کمبود دادههای
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علمی ما تأ کید میکند و هم به این مطلب اشاره دارد که چه بسا ما چیزهایی را شر میدانمی ویل در واقع خیر هستند
ُ
ْ ْ َّ َ ً
و برعکس چه بسا چیزهایی را خیر درنظر میگیرمی ،ویل در حقیقت شر هستند؛ َ
«و َما أو ِت ُیت ِّمن ال ِعل ِم ِإال ق ِلیل»
َّ ُ
َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ً َ ُ َ َ ْ ٌ َّ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ً
ن ت ُّبوا ش ْیئا َو ُه َو شر لك ْم» (بقره  .)216/
(اسراء)85/؛ «وعس أن تكرهوا شیئا وهو خیر لكم وعس أ ِ
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نتیجهگیری
فهم کلیت شرور و رابطۀ آنها با معنای زندگی انسان امری بسیار پیچیده و تودرتو است که حمدودیتهای معرفیت بشر
او را از حصول معرفت کامل نسبت به آن ناتوان نشان میدهد .بر این اساس است که برخی از فلسفههای بشری
ً
غرب ،بهو یژه در دورۀ مدرن ،در مواجهه با مسألۀ شر به پاسخهایی مناسب دست نیافتند و عمدتا به پوچگرایی و
ً
تصور کامال  شرگرایانه رسیدهاند یا با گرایش احلادی در تالش برای جانشیین انسان به جای خدا شدند.
هبترین شیوۀ فهم مسألۀ شر و تعریف معنای زندگی در پرتو آن ،استفاده از مفاهمی مابعدالطبیعی و نیز اهلی و گرایش
به رو یکرد کلنگری و دوری از جز یینگری میباشد .در این شیوه است که در حل مسألۀ شر ،فلسفۀ خلقت کل
هسیت زبان باز میکند و ما را در گشودن افقهای آن یاری میدهد .بر این اساس است که میتوان گفت :شر ،امری
وجودی و دارای استقالل وجودی و خملوق مستقمی خدا در زندگی انسان و برای کل هسیت است؛ اما خلقت شر
هدف بالذات حق تعایل نیست ،بلکه برای اهدایف دیگر خلق شده است .شر اخالیق که به اعمال انسان مربوط
است ،چند و یژگی دارد :اول اینکه ضروری و ذایت عقل ،اختیار و ارادۀ آزاد انسان است؛ دوم اینکه ،برای تکامل
معنوی انسان الزم و ضروری میباشد؛ سوم اینکه ،برخی از موارد آن نتیجۀ اعمال خود انسانها است؛ چهارم
اینکه ،برای عقوبت و پاداشدهی انسانهای نیک و بد ضروری و مورد نیاز است؛ پنجم اینکه ،برای تشخیص
ز یباییها و نیکو ییهای رفتار انسان ،کاربرد حیایت دارد .شر طبیعی که مربوط به ساختار جهان ماده است ،ذایت و
ضروری آن بوده و الزمۀ خصلت طبیعی جهان ماده است؛ یعین در واقع شر نیست ،بلکه از منظر ما که از آن صدمه
میبینمی ،شر تلیق میشود .پس با تصحیح نگرشمان نسبت به شرور طبیعی ،آنها نیز همچون خیرات دارای
کاربردهایی ز یاد خواهند بود و آییت از آیات اهلی هستند.
ّ
حمدودیت دانش بشری و استفاده از آموزههای اهلی ،مهۀ معیارهای
با این نگرش به انوع شرور و بهو یژه توجه به
یک زندگی معنادار تأمنی میگردد؛ یعین باور به خدایی عادل ،عامل ،قادر و خیرخواه مطلق که آفرینندۀ هسیت است و
سلطه و مدیریت او بر کل هسیت ،مطلق و مهیشگی است ،حاصل میشود و از آنجا که این شرور در پرتو حمکت،
عدالت و علم ازیل اهلی برای انسان و جهان درنظر گرفته شدهاند ،در جمموع مطابق مصلحت حقییق انسان و جهان
هستند و انسان تهنا با رفتار عقالین در مقابل شرور است که میتواند راه سعادت حقییق را طی کند .پس در پرتو
شرور طبیعی و اخالیق ،میتوان مبداء ،معاد و مسیری اهلی و معنوی برای زندگی انسان در نظر گرفت که در فرایند
شرور دارای کارکردی خاص خود بوده؛ یعین ابزار تکامل حقییق بشریت هستند و معنای زندگی چیزی جز این نیست.
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منابع و مآخذ

 .1ابنسینا ،حسنی بن عبداهلل ( ،)1418االهلیات من کتاب الشفاء ،حتقیق حسن حسن زاده اآلمیل ،الطبعة االویل،
قم :مکتب االعالم االسالمی.

 ،)1375( ______________ .2االشارات و التنبهیات ،مع شرح حمقق طویس و قطب الدین الرازی ،الطبعة االویل ،قم:

النشر البالغة.

1380( ______________ .3ق) ،الشفا ،حتقیق ابراهمی مدکور ،قاهره :اهلیئة العامة لشئون املطابع االمیریة.

 .4بیات ،حممد رضا ( ،)1390دین و معنای زندگی در فلسفۀ حتلییل ،قم :دانشگاه ادیان و مذاهب.

 .5سهروردی ،شهابالدین ( ،)1372جمموعه مصنفات شیخ اشراق ،تصحیح هانری کربن ،هتران :مؤسسۀ مطالعات
و حتقیقات فرهنگی.

 .6علیزماین ،امیرعباس ( ،)1383خدا؛ زبان و معنا ،قم :انتشارات آیت عشق.
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