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چکیده

مسئلۀ شر در اشکال مختلف آن ،یکی از مهمترین چالشهای فلسفی و کالمی انسان معاصر میباشد که در پاسخ بخه
عوض متکلمان مسلمان یکی از راهکارهای تا حدودی کارآمد ،درون سنت خخداباوری دینخی میباشخد .ایخن
آن ،نظریۀ
ِ

نظریه با استناد به عقل و وحی و با پیشفرض گرفتن خداوندی با صفات مطلخ و رخرورت ودخود آخخرت ،اصخولی را
معرفی میکند که برای پاس به برخی ابعاد مسئلۀ شر ،کارآمد هستند .از دمله این اصول میتوان به ایخن مخوارد اشخاره
کرد :تعل دعل ذاتی خدا برای آفرینش شرور ،مقصود بالعرض بودن شرور برای خدا ،گسترش دامنخۀ حیخات بشخری و
نتایج اعمال او به زندگی اخروی ،تأکید بر محدودیت دنیا برای تحق کامل نتیجۀ اعمال نیک و بخد ،تفصخیل دزئیخات
رسیدگی به اعمال بندگان در آخرت ،لزوم دریان سنتهای ثابت الهی در دهان برای آزمون انسانها ،اهمیخت تفخاوت
منظر بشری و سرمدی ،اعطای ادر بیگناهان توسط خدا در قیامت .صخورتبنخدی ددیخد چنخین نظریخهای مخیتوانخد
قابلیتهای بیشتر آن را آشکار سازد .هدف از این پژوهش ،نشان دادن اهمیت صورتبندی ددید نظریخات مسختند بخه
نصوص دینی ،مانند نظریۀ عوض ،در برابر برخی چالشهای کنونی پیشروی سخنت خخداباوری در حخوزۀ مسخئلۀ شخر
است .در این مقاله نویسنده میکوشد به روش تحلیل محتوای نصوص دینی چخون قخرآن ،کارآمخدی نظریخۀ عخوض در
پاس به برخی دوانب مسئلۀ شر را نشان دهد.
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طرح مسئله

مسئلۀ شر از بنیادیترین پرسشها و چالشهای فلسفی و کالمی تاری تفکخر بشخری و بخهو یخژه عصخر حارخر اسخت.
اهمیت این مسئله در تنگنا قرار دادن نگرش خداباوری و نقض صفات مطل الهی و در شخکل حخداک ریاش رد ودخود
خدای عالم مطل  ،قادر مطل و خیرخواه محض است که مودب گسترش اندیشۀ الحادی و بخروز یخأس و ناامیخدی در
انسان میشود .به همین دلیل ،عمده تالش فیلسوفان و متکلمان خداباور ددید در ارائۀ پاس هخای الزم بخه مسخئلۀ شخر
صرف شده است .چنین پاس هایی به منظور حراسخت از یکتخایی خخدا و حفخص صخفات مطلخ الهخی ،بخر اسختفاده از
راهکارهایی بهطور عمده مبتنی بر نظام احسن ،عدمی دانستن شرور ،مبخری دانسختن سخاحت الهخی از ارتکخا شخرور،
نسبی دانستن شرور ،نسبت دادن شرور به اختیار انسان ،تأکید بر نقش شخرور در تعخالی معنخوی انسخان و تلقخی شخرور
بهعنوان عقوبت گناهان بشری تمرکز کردهاند .اگرچه هریک از این پاس ها دارای نوعی کارآیی هستند ،به نظر میرسخد
هیچ یک از آنها ،حتی با ترکیب چند پاس  ،قادر به تمهید و تدارک پاسخی کارآمد و همهدانبه بخه مسخئلۀ شخر نیسخت،
شاید تنها با نگرش تلفیقی و ترکیب منطقی همۀ پاس های مودود است کخه بتخوان امیخد داشخت بخه حصخول راهکخاری
مناسب و کارآمد تقر دست .حصول چنین پاسخی از آنجا اهمیت دارد که در قرن حارر صورتبندیهخای ددیخد
منطقی و بهو یژه قرینهای شر ،توسط برخی متفکران غربی ارائه شده است کخه ایخن صخورتبنخدیهخا بخا دقخت مناسخبی
چخخالشهخخای مهم خی را پ خیشروی نگخخرش خخخداباوری ق خرار دادهانخخد .رخخمن اینکخخه ابعخخاد روان شخخناختی ،اخالقخخی و
دامعهشناختی ناشی از گسترش نگرش الحادی در قالخب رفتارهخای نومیدانخه و اقخدام بخه خودکشخی ،اهمیخت تخالش
خداباوران را هم در بازخوانی پاس های سنتی و هم ارائۀ پاس های ددید کارآمدتر ،بیشتر میسازد.
در واقع ،امروزه چنددانبه بودن مسئله و معضل شر ،رروری مخیسخازد کخه نخه تنهخا از تخأمالت فلسخفی ،بلکخه از
آموزههای وحیانی و حتی یافتههای علمی و عرفانی و تجربی نیز استفاده گردد .بر این اساس ،در ایخن پخژوهش ،رخمن
توده به قابلیتهای برخی پاس های سنتی و ددید ارائه شده به مسئلۀ شر ،بخر ایخن مهخم تأکیخد مخیگخردد کخه برخخی
پاس های دروندینی سنتی به واسطۀ قابلیتهای نهفته در آنها و نیازمندیهای فکری ددید ما ،باید دوبخاره بخازخوانی و
بازسازی شده و صورتبندی ددیدی یابند تا در موادهه با پرسشهای ددید مسئلۀ شر ،توانمندی آنهخا آشخکار گخردد.
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بنابراین به نظر میرسد نظریۀ عوض یا دبران که توسط متکلمان مسلمان در قرون گذشته مطخر گردیخده اسخت ،دارای
این قابلیخت اسخت کخه براسخاس نیازهخای فلسخفی و کالمخی دامعخۀ کنخونی مسخلمانان مخورد بخازخوانی ،بازسخازی و
صورتبندی ددید قرار گیرد تا کارآیی و کارآمدیهای آن در عرصۀ تنخو پاسخ هخای ارائخه شخده در معخرض آزمخون،
قضاوت قرار گرفته و از آن بهرهبرداری گردد.
به منظور آزمون این کار ،در این تحقی با رو یکرد کالمی و با استناد به نصوص دینخی چخون قخرآن و روایخات ،ایخن
پرسش مهم مطر میشود که نظریۀ عوض چه نقشی در پاس به مسئلۀ شرور ،در شخکل طبیعخی و اخالقخی آن دارد و
صورتبندی ددید آن میتواند چه قابلیتهایی در این زمینه داشته باشد؟ برای تحقی این پاس  ،ابتدا بهطور مختصخر
و یژگی سنتی نظریۀ عوض ،توریح داده میشود ،سپس تقریری ددید و مختصر از آن معرفخی گشخته ،تخالش مخیشخود
نشان داده شود که این نظریه با صورتبندی ددید آن میتواند در دفا از خداباوری توحیدی و صخفات مطلخ الهخی و
تمهید معنای زندگی دینی و فهم فلسفه شرور ،در حد خود کارآمد و مؤثر باشد.
 .1ویژگیهای تقریر سنتی نظریۀ عوض

نظریۀ عوض در آثار متفکران مسلمان به شکل نظریهای مدون و مسئلهمحور طر نشخده اسخت .بلکخه بخهعنخوان مسخئلهای
فرعی ذیل مباح ی چون صفات و غایتمندی افعال الهی و احسن بودن نظام عالم آمده اسخت .ایخن نکتخه نشخان مخیدهخد
مسئلۀ شر برای متکلمان مسلمان در قرون گذشته ،مانند امروز معضلی اساسی و تهدیدکننده ددی بخرای نظخام خخداباوری
نبوده است .درعین حال ،تقریری که این متفکران از مسئلۀ عوض ارائه دادهاند دارای و یژگیهای خاص خود است.
از موارد مهم تقریر سنتی متکلمان مسلمان از مسئلۀ عوض عبارتند از :تأکید بر مسئلۀ آالم به دای شرور ،ودودی
ُ
دانستن آالم و شدائد وارده بر انسان ،تقسیم آالم به ابتدایی و استحقاقی ،تقسیم عوضهخا بخه دنیخوی و اخخروی ،طخر
نظریۀ انتصاف در دل نظریۀ عوض ،پیوند مسئلۀ عوض با عدالت و غایتمندی افعال الهی ،ارائۀ راهکارهای متنخو بخرای
نحوۀ عوضدهی خداوند و تالش برای اثبات عقلی و استناد نقلی آن به قرآن و روایات.
ودودی تلقی کردن آالم و سختیها ،از سوی متکلمان مسلمان از آن دهت اهمیت دارد که آنهخا فاعلیخت الهخی را
در همۀ امور دهان سرایت داده ،در نتیجه همه انوا آالم و شرور این دهان را نیز بهطور مستقیم و غیرمستقیم بخهعنخوان
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فعل الهی درنظر میگیرند .پس خداوند فاعل نهایی همۀ آالم و شرور این دهان ،اعم از اخالقی و طبیعی اسخت ،حخال
باید دید تکلیف آدمیان و دیگر مودوداتی که در معرض چنین شروری قرار میگیرند ،چیست؟ در پاس به این پرسش،
ََ
متکلمان مسلمان با تعریف الم به دردی که انسان در دنیا یا آخرت متحمل مخیشخود (فراهیخدی ،)10 :0000 ،آالم را بخه
سه دسته تقسیم میکنند .نخست ،آالمی که خود انسخان مسخئول بخه ودخود آمخدن آنهاسخت دوم ،آالمخی کخه توسخط
انسانهای دیگر همراه با قدرت و تمکین خداوند در ح مخلوقات انجخام مخیگیخرد سخوم ،آالمخی کخه پیامخد قخوانین
طبیعت و مستند به خداوند هستند( .قراملکی )90-91 :0931 ،با نظر به این سه نو آالم ،متلکمان در کل ،آنها را بخه دو
نو آالم ابتدایی و استحقاقی تقسیم میکنند .منظور از آالم ابتدایی ،مواردی است که در آن شخص مصدمه دیخده ،بخی
گناه است ،ولی در آالم استحقاقی انسان ،مستح آالم و دردهایی است که بر او وارد شده است( .حلخی-099 :0199 ،

 )093با نظر به این دو نو مهم آالم ابتدایی و استحقاقی ،آنها معتقدند الزمۀ عدالت و غایتمندی افعال الهی آن اسخت
که نتیجۀ چنین آالمی توسط خدا در دنیا یا در آخرت برای بندگان محق گردد .در خصوص آالم استحقاقی ،متلکمخان
مسلمان بهطور عمده از نظریه یا راه کار انتصاف بهره میگیرند به این معنی که خداوند ح ستمدیدگان را از سختمگران
در این دنیا یا در آخرت بازخواهد گرفت( .مقداد )999 :991 ،در واقع هر فخرد اخالمی مسختح عواقخب و کیفخر الخم
خو یش به دیگران است که مطاب صالحدید الهی در این دنیا یا پس از مرگ به عقوبت عملش خواهد رسخید و بخه ایخن
وسیله ح مظلوم نیز ستانده خواهد شد .اهمیت این مسئله برای متکمان مسلمان به قدری است که بیشتر آنهخا ودخو
عقلی انتصاف بر خداوند را پذیرفتهاند .به گفتۀ خواده نصیرالدین طوسی« :انتصاف بر خداوند وادخب اسخت و ایخن را
هم شر و دین گفته و هم قابلاثبات عقلی است .انتصاف ،یعنی بر خدای تعالی وادب است که داد مظلخوم را از اخالم
بگیرد ،چون خدا االم را مسلط کرده و به او تمکین داده است( ».شعرانی)039 :0919 ،

بنابراین راه کار انتصاف ،تکلیف آالم استحقاقی را روشن میسازد .اما تکلیف آالم ابتدایی نیز توسط نظریۀ عخوض
تعیین میگردد به این بیان که خداوند ،کریم ،دواد ،متفضل و رحیم است ،برای اعمال آدمیان دخزای الزم و بخرای آالم
ابتدایی آنها عوض الزم را رمانت کرده است و از روی تفضخل خخو یش ،افخزون بخر آن را وعخده داده و محقخ خواهخد
ساخت( .مفید 019 :0000 ،حلی )019 :0911 ،در واقع عوض ،همان نعمت و منزلتی اسخت کخه خداونخد بخه بنخدگان
ستمدیده و متأثر از شرور اخالقی یا طبیعی ،در این دنیا یا عالم آخرت اعطاء میکند .به بیخان دیگخر از آنجخا کخه چنخین
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آالمی نیز با قدرت الهی بر این انسانها وارده شده است ،دبران آنها نیز بر خداوند وادب است .براین اساس متکلمخان
مسلمان احکام خاصی را برای عوض در نظر میگیرند:
 .0دائمی بودن عوض الزم نیست (اسدآبادی )990 :0099 ،زیرا باتوده به کمیت و کیفیت آالم ،عخوض متناسخب
آنها بسنده میکند
 .9علم فرد ستمدیده به عوض ،ررورتی ندارد ،بلکه همین که ستم وارده به طریقی توسط خدا در دنیخا یخا آخخرت
دبران شود ،بسنده میکند( .علمالهدی)909 :0000 ،

 .9تعیین نو و ماهیت عوض بر عهده خداوند است نه فرد متألم (حلی )999 :0009 ،در واقع این خداونخد اسخت کخه
مطاب حکمت و عدالت خود و مصالح بندگان ،نو و نحوه دبران آالم وارده بر بندگان خود را تعیین میکند.
 .0ندادن عوض و اسقاط آن بر خداوند شایسته نیست .به بیان دیگر ،حتی با ررایت فخرد متخألم ،بخاز هخم دبخران
آالم وارده بر خداوند شایسته است.
 .1میزان عوض حداقل باید با میزان ألم وارد شده بر متألم متناسب باشد ،اگرچخه شایسخته اسخت کخه بیشختر از آن
باشد( .شیروانی)919-911 :0 ،0999 ،

خالصه اینکه براساس مفاد تقریر سنتی نظریۀ عوض ،دبران همۀ آالم وارد بر اشخاص بیگناه بر خداوند در دنیخا و
آخرت ،وادب است .دبران آن یا توسط اعطای نعمات بیشتر در دنیا یا آخرت و یا از طری عقوبت گناهکخارانی اسخت
که به اشخاص بیگناه الم کردهاند .بنابراین براساس عدالت ،حکمت ،دود ،فضل ،لطخف و عنایخت الهخی ،همخۀ آالم
عوض شایستۀ خود را در دنیا یا آخرت بهطور متناسب و حتی بیشتر از آن دریافت خواهنخد کخرد و همخۀ
بندگان بیگناه،
ِ

ستمهای ستمگران نیز در دنیا یا آخرت ،کیفر متناسب خخود را دریافخت خواهنخد نمخود .در نتیجخه ،در مجموعخۀ عخالم
هستی هیچ انسانی نیست که عاقبت افعال نیک یا زشت خود را در دنیا یا آخرت دریافت نکند .بنابراین ،مجموعه نظخام
هستی ،مجموعهای عادالنه است که در آن ،براساس حکمت الهی همۀ افعخال وآالم بشخری نتیجخۀ شایسخته و متناسخب
خود را دریافت خواهند کرد.
در نهایت ،متکلمان مسلمان هم ادلۀ عقلی و هم ادلۀ نقلی را برای تبیین و تودیه نظریۀ عخوض مخورد اسختفاده قخرار
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میدهند .از رو یکرد عقلی ،آنها ارتکا هرگونه فعل قبیح را از سوی خداوند متعال محال میدانند زیرا ارتکا افعخال
قبیح میتواند ناشی از دهل ،نیاز و یا حکمت باشد .دو مورد اول تنها برای انسانها مصخدا دارد و مخورد سخوم تنهخا بخه
خداوند قابلاطال است ،درحالی که صفات مطل الهی ،مانند غنا ،علم و نظایر آن مانع از ارتکا خداونخد بخه فعخل
قبیح است .در نتیجه ،الزمۀ غنا ،حکمت و دود الهی ،دبران همۀ آالمی است که بر بندگان بیگنخاه خداونخد وارد مخی
گردد( .حلی)139 :0911 ،

متکلمان مسلمان ،همچنین ادلۀ فراوان نقلی برگرفته از قرآن و روایات به منظور اثبات و تودیخه منطقخی الزم نظریخۀ
عوض ارائه میدهند .آنها با اردا به آیات قرآن ،میکوشند نشان دهند ابعاد گوناگون مسئلۀ شر در این کتا الهی بیخان
شده است که از دملۀ آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .0شر برای آزمون ایمان انسان است (بقره 011/انبیاء)91/
 .9نفمیدن مسئلۀ شر ناشی از دهل و رعف بشری است (فصلت 01/معارج)91/
 .9شر ،نتیجۀ ناسپاسی انسان است (اسراء)99/
 .0شر ،نتیجه یا کیفر گناهان انسان است (حجر 31/اعراف)091/

 .1شر ،نتیجۀ طبیعی عمل انسان است.
متکلمان مسلمان همچنین توده خاصی به روایات اسالمی دارند که در آنها ابعاد گونخاگون شخر بیخان شخده اسخت
مانند روایتی از امام صاد

دربارۀ فقر بندگان و نحوۀ دبران آن توسط خداوند در آخرت (کلینخی[ ،بخیتخا] )910 :یخا

مرگ ناشی از حوادث طبیعی که خداوند انسانهای صخدمه دیخده از ایخن گونخه حخوادث را در
نتایج شرور طبیعی مانند ِ
قیامت عوض میدهد ،رمن اینکه آنها در منظر پیامبر اکرم

شهید به شمار میآیند( .قدردان قراملکخی)0991:909 ،

همچنین میتوان به احادی ی اشاره کرد که نتیجۀ صبر و بردباری انسانها در اثر بیماری دنیوی را ،پاداش عظخیم اخخروی
بیان میکنند( .مجلسی)30 :9 ،0010 ،

نتیجه اینکه تقریر متکلمان مسلمان از نظریۀ عوض و راه کار انتصاف ،هم دارای مبنا و استدالل عقلی اسخت و هخم
نقلی و میتواند به طریقی برخی از ابعاد مسئلۀ شر را بهو یژه با طر پاداش و کیفر دنیوی و اخروی حل کند.
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 .2قابلیتهای کاربردی نظریۀ عوض

همانطور که بیان شد ،نظریۀ عوض که توسط متکلمان مسلمان در قرون گذشخته بخهعنخوان راهکخاری دخانبی بخرای حخل
مسئلۀ شر مطر شده و در سنت کالمی مسلمانان در ادوار بعدی چندان پردازش و بسخط نیافتخه اسخت .ممکخن اسخت
علت آن ،عدم توده کافی آنها به مسئلۀ شر یا چالشبرانگیز نبودن مسئلۀ شر علیه سنت خداباوری در قرون گذشته بخوده
باشد .اما تحوالت علمی ،کالمی و فلسفی دهان در قخرون اخیخر و اهخور گخرایشهخای الحخادی و همچنخین معرفخی
تفسیرهای ددید انسانانگارانه از خداوند ،که همگی به شکلی با نحخوۀ موادهخه انسخان بخا مسخئلۀ شخر مخرتبط اسخت،
ررورت بازسازی پاس های سنتی خداباورانه به مسئلۀ شر را براساس نیازهای ددیخد دو چنخدان کخرده اسخت .در ایخن
زمینه میتوان به قابلیتهای نظریۀ عوض توده ددی داشت و رخمن بردسختهسخازی آن قابلیختهخا بخه ارائخۀ تعخابیر و
تقریرهای ددیدتری از آن پرداخت تا بتوان برخی از ابعاد مسئله شر را بهو یژه در سنت خخداباوری پاسخ گفخت .بخراین
اساس ،نویسنده در این پژوهش ابتدا قابلیتهای این نظریه را تبیین میکند و در آخر میکوشد صورتبندی ددیخدتری
از آن ارائه نماید.
 .1-2رویکرد وجودی

از قابلیتهای مهم نظریۀ عوض ،تمرکز بر دنبۀ ودودی شرور است .اهمیت این مسئله از آن دهخت اسخت کخه عمخده
فیلسوفان سنت خداباوری اسالمی و حتی مسیحی به مسئلۀ شر رو یکرد عدمی داشتند کخه توفیخ چنخدانی در گشخودن
گره فروبستۀ شر نداشت .در رو یکرد عدمی بهطور عمده بر احسن بودن نظام آفرینش تأکید میگردد و اینکه از خدا دخز
خوبی و خیر صادر نمیشود و چون شر نشاندهندۀ وده بدی و نقصان است ،امکخان صخدور شخر از خخدا سخلب مخی
گردد( .صدرالدین شیرازی 19 :3 ،0931 ،میرداماد 090 :0903 ،سخبزواری 910 :0939،طباطبخایی )093 :0919،09،در
این زمینه فیلسوفان مسلمان و مسیحی میکوشند شر را یا ناشی از خصوصیات عالم ماده بدانند (به این معنا که نقصخان
و محدودیت عالم ماده مودب شر شده است) یا اختیار و آزادی انسان را در ودود آن دخیل بدانند .در نتیجه با توده بخه
خیرمحض بودن خدا ،امکان صدور شرور از ساحت الهی منتفی است ،مگر اینکه صدور آنهخا بخهطخور بخالعرض و بخه
واسطۀ عالم ماده یا اختیار انسان به خدا نسبت داده شود( .ابنسینا)001-091 :0931 ،
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درمقابل ،متکلمان مسلمان از ابتدا نگرشی ودودی به مسئلۀ شر داشتند و به نقش مستقیم یا غیرمسختقیم الهخی در
رخداد شرور توده کردهاند .در این دیدگاه ،همۀ افعال انسان یا توسط خدا یا با اراده و تمکخن الهخی صخورت مخیگیخرد.
بنابراین خداوند حتی در تحق شرور اخالقی هم نقش دارد و وقو چنین شروری بدون اذن الهی امکخانپخذیر نیسخت.
در نتیجه باید ببینیم خداوند در تحق چنین شروری چه برنامهای داشخته و تکلیخف انسخانهخایی کخه از چنخین شخروری
صدمه میبینند ،چه میشود؟ در واقع ،متکلمان مسلمان به مودب محتوای نصوص دینی ،شرور را واقعیتی ودخودی و
انکارناپذیر میدانند ،نه امری وهمی یا عدمی .همچنین با نظر به گسترۀ نامتناهی فاعلیت مطلخ الهخی معتقدنخد هخیچ
شری خارج از حیطۀ قدرت و فاعلیت الهی نیست .بنابراین پرسش مهمی کخه پخیشروی آنهخا قخرار دارد ،فهخم علخت و
چرایی انوا شروری است که از ناحیۀ خدا با دخالت یا بدون دخالت انسان ،صادر میشوند؟
 .2-2توجه به فاعلیت الهی ،عدالت و حکمت الهی

از موارد مهم مشترک میان متکلمان و فیلسوفان مسلمان ،توده خاص به فاعلیت ،عدالت و حکمت الهی در پرسخش از
نقش خدا در رخداد شرور است .هر دو گروه به نامتناهی بودن صفات فو ایمان واث دارنخد ،فقخط ممکخن اسخت نخو
ارتباط آنها با خداوند را طور دیگری تبیین کنند .در این زمینه ،مهمترین نظریۀ مطر شخده از سخوی آنهخا ،نظریخۀ نظخام
احسن است یعنی الزمۀ کمال مطل الهی ،آفرینش دهانی کامل میباشد کخه آفخرینش کامخلتخر از آن ممکخن نبخوده
است .در این دا ،متکلمان مسلمان درصورت موادهه با مسئلۀ شرور ،رمن اردا دادن آفرینش شرور به خدا ،تخالش
دارند تا غایتمندی مورد نظر را از افعال الهی نتیجه گرفته ،عدالت و حکمت الهی را هم اثبات نمایند .آنها بخا تفکیخک
غایت فعل از غایت فاعل ،باور دارند بیهوده و غایتمند نبودن افعال الهی ،مودخب نقخص در صخفات مطلخ خداونخدی
خداست ،درحالی که غایت داشتن افعال الهی به معنای غایت فعل است نه غایت فاعل .آنهخا همچنخین تحقخ شخرور
مختلف را ناقض عدالت و حکمت الهی نمیدانند بلکه تأکید دارند که فلسفۀ شرور با فلسفۀ خلقت انسان ارتبخاط دارد
و در نتیجه غایت ناشی از انوا شرور ،متوده خود انسانهاست نه خدا زیرا غنای ذاتی الهی نیازمند هخدف خاصخی از
رخداد شرور برای خودش نیست( .مفید 11 :0009 ،سعیدیمهر)911-910 :0991 ،

اهمیت این و یژگی توده به صفات نامتناهی الهی و نقش شرور در فلسفۀ خلقت دهخان و انسخان اسخت .در واقخع،
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نگرشهای الحادی تحق شرور را به نقص برخی صفات الهی ،یا عدم خیرخواهی خدا یا بهطورکلی نبود خخدا نسخبت
میدهند چون معتقدند الزمۀ خیرخواهی ،قدرت مطل و علم مطل الهی ،زدودن امکخان هرگونخه شخروری از صخحنۀ
هستی است و ودود شرور ذاتا با ودود خدایی با صفات فو تعارض ذاتی دارد( .پترسخون )00-00 :0913 ،در مقابخل،
متکلمان مسلمان با رو یکرد ودودی و با توده به صفات مطل الهی ،نه تنها ودود شرور را الزمۀ ذاتی خلقت انسخان و
دهان میدانند ،بلکه آنها از لوازم منطقی و هماهنگ با صفات مطل الهی دانسته ،نسبتشان را با حکمخت ،عخدالت و
غایتمندی افعال تبیین میکنند .چنین به نظر میرسد که در این رو یکرد ،شرور ،مجعخول بالخذات الهخیانخد کخه بخرای
آفرینش دهان انسانی ررورت ذاتی دارند ،اما مقصود بالعرض هستند زیخرا آفخرینش شخرور بخرای اهخداف و مقاصخد
دیگری است ،مانند آزمایش انسانها یا پاداش یا کیفر دادن به آنها .بنابراین شرور ،نافی صفات مطل الهی نیستند.
 .3-2تعیین نتایج شرور در دنیا و آخرت

از عوامل اصلی ناامیدی انسانها در موادهه با شرور و بالیا ،ابهام در نتیجه حاصل از تحمخل آنهاسخت .درواقخع بیشختر
مردم نمیدانند و کامال یقین ندارند که نتیجۀ مقاومت در برابر شرور و صبر پیشه کردن در مقابل بالیخا و سخختیهخا چخه
میشود؟ برخی از پاس های داده شده مانند عدمیانگاری ،شرور بهعنوان نتیجۀ گناهخان ،نسخبی بخودن شخرور ،شخرور
الزمۀ اختیار انسان و نظایر آن نیز راهکار مشخصی برای این دغدغۀ مردم ندارند .در این زمینه ،نظریۀ عوض با اتکخاء بخه
صفات مطل الهی بهو یژه با تأکید بر عدالت و حکمت الهی به این مهم اشاره دارد که هیچ بال و شخری ،نخه تنهخا بخدون
علت و فلسفه نیست ،بلکه بدون نتیجۀ عملی مشخص در دنیا یا آخرت هخم نیسخت .بخه بیخان دیگخر ،الزمخۀ عخدالت و
ُ
حکمت الهی آن است که سختیها و بالیایی که ما تحمل میکنیم مودب نتایج دنیوی و اخروی گردند.
این نکتۀ بسیار مهمی است که نظریۀ عوض با اشاره به متن قرآن و روایات بر آن تأکید فخراوان میکنخد .بخرای م خال
ْ
ْ
َ َ ُ َ َ
َ ْ ْ َّ َ َ
َّ
َ َّ
اص ِخب ُروا ِإن ار ْرض ِلل ِخه
وسی ِلق ْو ِم ِه ْاس َت ِع ُینوا ِبالل ِخه و
آیات «ف ِإن َم َع ال ُع ْس ِر ُی ْسرا ِإن َم َع ال ُع ْس ِر ُی ْسرا» (انشرا « )1-1/قال م
ْ ُ ْ
َ
ُ ُ
ورث َها َمن َیش ُاء ِم ْن ِع َب ِاد ِه َوال َع ِاق َبة ِلل ُم َّت ِق َین» (اعراف )099/و مانند آن نشان میدهند که هخر عملخی اعخم از خیخر و شخر و
ی ِ
استقامت ما برابر شرور ،بدون نتیجه نیست ،بلکه خداوند مطاب حکمت و عدالت خود ،آن را پاداش الزم خواهخد داد.
بنابراین تجلی نتایج اعمال خیر و شر و تحمل بالیا و صبر در مصیبتها یا در این دنیخا یخا در آخخرت روی میدهخد کخه
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َّ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ
خاس ش ْخیئا»
صرف خداباوری و آخرتباوری ما تأمینکنندۀ این مهم اسخت زیخرا براسخاس آیخات « ِإن اللخه ال یظ ِلخم الن
َ
َ
(یونس )00/و « َوالل ُه ع ِز ٌیز ح ِک ٌیم» (مائده )99/خداوند ،مودود حکیم و عادلی است که به هیچ بندهای الم نمخیکنخد و
کار بیهوده از او صادر نمیشود.
 .4-2توجه به محدودیت دنیا و تمرکز بر ظرفیت آخرت

یکی از مشکالت مسئلۀ شر از منظر رو یکردهای بدبین ،آن است که کلیت شر و نتایج ناشی از آن را تنها به ایخن دنیخای
مادی محدود میسازند .از این منظر ،انبوه شرور و حتی شدت آنها و بهو یژه ودخود برخخی شخرور گخزاف و بخیهخدف،
ااهرا نگرش خداناباوری را تقو یت کرده و رو یکرد خداباوری را با چالشهای اساسخی موادخه مخیسخازد .آنهخا بخهطور
عمومی این پرسش را مطر میکنند که شدت و کمیت بسیار زیاد شرور مودود و بهو یژه شرور گزاف ،احتمخال ودخود
خدا یا خدایی با صفات نامتناهی را کاهش میدهخد (پترسخون )010-019 :0913 ،در واقخع ،ک خرت بخیشخمار شخرور و
ناتوانی انسان در درک و هضم آنها ،بهویژه اهور انوا شرور اخالقی مانند قتلها ،غارتها ،دزدیها ،دنایخات و نظخایر
آنها و همچنین مشاهده انسانهایی که تمام عمر خود را در سختیها و بالیا و گاه در معلولیت و فقر زنخدگی مخیکننخد،
این نگرش را تقو یت میبخشد که اگر خدا ِی خداباوران ،خدایی خیرخواه ،عالم و قادر مطل است ،چرا ادازه میدهخد

که بندگان او با این کمیت گسترده و کیفیت شدید ،دچار انوا بالیا و سختیها شوند؟

در پاس به این پرسش ،فلسفۀ خلقت انسان و دهان و آموزۀ آخرتباوری نظریۀ عوض راهگشخا هسختند .انسخان نخه
تنها برای ماندن در این دنیا آفریده نشده ،بلکه اساسا دهان آخرت ،تجلخیگخاه نتخایج اعمخال انسخان اسخت .در واقخع از
مؤلفههای مهم نظریۀ عوض ،نه تنها محدودیت این دنیا در ارتکخا شخرور و انجخام خیخرات ،بلکخه محخدودیت آن در
پاداش دادن و کیفر دادن اعمال انسانهاست زیرا نتایج اعمال نیک و بد انسانها به قدری عظیم هستند که دنیای مادی
ارفیت پاس به آن نتایج را ندارد .در واقع ،اگرچه هستی انسان از دنیای مخادی آغخاز مخیشخود ،امتخداد حقیقخی آن در
دنیای آخرت است .بنابراین نتیجۀ کارهای نیک و بد انسان نیز بخهطور عمخده در دهخان آخخرت متجلخی مخیگخردد .در
نتیجه ،نباید از عدم کیفر گناهکاران و عدم تحق پاداش نیکوکاران در این دنیا گله کرد ،زیرا از اسخاس ،بخخش عمخده و
اصل حسابرسخی در آخخرت رخ میدهخد ،رخمن اینکخه محخدودیتهخای دنیخا مخانع از کیفخر و پخاداش کامخل اعمخال
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انسانهاست .بر این اساس ،متکلمان مسلمان معتقدند که عوض میتواند در این دنیا یا در آخرت باشد (حلخی:0910 ،

 )99محتوای آیات قرآنی نیز هم بر اولو یت و ررورت آخرتباوری و هم محدودیت و مخوقتی بخودن حیخات دنیخوی را
بسیار تأکید میکنند.
 .5-2تعیین تکلیف گناهکاران و نیکوکاران

از مشکالت مهم آدمیان در موادهه با شرور ،به و یژه شرور اخالقی آن است که ما به یقین نمخیدانخیم تکلیخف عقوبخت
گناهان بزرگ و گستردۀ انسانهای شرور و نیز پاداش اعمال بزرگ انسانهای نیک چه میشود .این امخر بخهطخور خخاص
دربارۀ نحوۀ کیفر گناهکاران بزرگ بیشتر دغدغۀ ماست .برای م ال ،فردی که میلیونها انسخان بخیگنخاه را کشخته اسخت،
حداک ر دزای او در این دنیا ،امکان کشتن اوست ،چه بسا انسانهای خخونخخوار کخه تخا آخخر عمخر هخم اخاهرا هخیچ
صدمهای نمیبینند و در رفاه و آرامش روزگار میگذرانند .ابعاد نگرانکنندۀ این مسئله زمانی بیشتر میشود کخه تنهخا بخه
مجازاتهای این دنیایی توسط انسانها چشم بدوزیم .برای م ال ،برفرض که کسی هزاران انسخان را کشخته و خخود هخم
توسط فردی کشته شده است ،آیا صرف کشته شدن او توسط دیگری ،درحخالی کخه او هخزاران انسخان را کشخته اسخت ،و
امکان کشته شدن دوبارۀ او فراهم نیست ،برای هزاران انسان کشته شده ررایتبخش است؟ آیا این عادالنخه اسخت کخه
هزاران انسان توسط قاتلی کشته شوند ،بدون اینکه حخ آنهخا در ایخن دنیخا از او سختانده شخود؟ همخین مسخئله را دربخارۀ
انسانهایی نیز میتوان طر کرد که براثر شرور طبیعی مانند سیل و زلزله و حوادث طبیعی نظیخر تصخادفات و ماننخد آن
میمیرند ،در حالی که لزوما شخص خاصی هم مقصر اصلی چنین حوادثی نیست.
در بررسی این مشکل ،ابتدا باید توده داشت که نظریۀ عوض بهنحو مقخدماتی زنخدگی آخخرت را بخهعنخوان مبنخایی
اساسی معرفی میکند .بنابراین کلیت زندگی هیچ یک از ما انسانها به حیات مادی محدود نیست ،بلکخه زنخدگی ایخن
ُ
دنیا صرفا مرحلۀ مقدماتی زندگی حقیقی اخروی ماست ،اگرچه اندوختههای دنیوی ما سازندۀ ماهیت حیخات اخخروی
هستند .در نتیجه ،قضاوت ما دربارۀ شرور و فلسفۀ خلقت آنها و نتایج حاصل از بالیخا و آالم ،بایخد دربردارنخدۀ هخر دو
دنیا شود .براین اساس ،ماهیت ثوا و عقا اعمال نیک و بد ،مطاب حکمت و عدالت الهی ممکخن اسخت صخرفا در
این دنیا ،یا تنها در دنیای دیگر یا در هر دو دهان متجلی گردد .ااهرا متون دینی بر تجلی نتخایج اعمخال در هخر دو دنیخا
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بیشتر تأکید دارند ،اگرچه وزن حیات اخروی بیشتر از حیات دنیوی است .بنابراین مطاب نظریخۀ عخوض هخیچ عملخی،
حتی به اندازۀ ذرهای ریز در محضر الهی بدون پاس و بدون پاداش یا کیفر نخواهد بود و اینکه هخیچ انسخانی بخه دخای
َ
ُ َ
فخس ِبمخا ک َس َخبت
ن
انسان دیگری مواخذه و عقا نخواهد شد همانطور که در این آیه بر آن تأکیخد شخده اسخت« :کخل ب
َ
َر ِهینه» (مدثر )99/که این رو یه مطاب حکمت و عدالت الهی است .دقیقا در همین زمینه ،آیات فراوانی در قخرآن ودخود
َ
َّ
َ ََ َ
خام ُمبخین» (حجخر)31/
انتقمنا ِم ُنهم َو إن ُه َمخا ل ِب َإم
دارند که بر عذا دنیوی گناهکاران تأکید دارد .برای م ال در آیات« :ف
ب
ب
ََ َْ َ َ
َ َ َ ُ َ َ َ
َ َ
َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َّ ُ َ َ ُ
خاف ِل َین» (اعخراف« )091/فأ ْر َسخلنا عل ْخی ِه ُم الطوفخان َو
یاتنا و کانوا عنهخا غ ِ
«فانتقمنا ِمنهم فأغرقنا هم فی الیم ِبأنهم کذبوا ِبآ ِ
َ َ َ ََ
ُ
َ
َ َ
َ َ
َ َ
ْ َ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ َّ َ َ َ َّ َ َ
ات مف َّصال بت» ( اعراف )099/و «ث َّم َد َّم ْرنا اْلْخ ِر َین َو أ ْمط ْرنا عل ْی ِهم َّمطرا ف َساء َمط ُخر
الجراد و القمل و الضف ِاد و الدم آی ب
ْ َ
ال ُمنذ ِر َین» (شعراء )039-039/بر این مهم تأکید دارند.
آیات متعددی نیز ودود دارند که چگونگی حسابرسی خداوند به اعمال نیکوکاران و گناهکخاران را در روز حسخا ،
َْ َ َ
َ ْ ُ َّ َ َ
َ ْ
َّ
َّ
خاس ش ْخیئا» (یخونسِ « )00/إن الل َخه ال َیظ ِل ُخم ِم قخال ذ َّر ب »
مفصل شر میدهند .برای م ال در آیاتِ « :إن الله الیظ ِلخم الن
ْ
َ َ ْ
ََ
َ َ ُ ْ َ َْ َ
ْ َ
َ
ََ
َ َ َْ َ َ
(نساءَ « )01/و نض ُع ال َم َو ِاز َین ال ِق ْسط ِل َی ْ ِوم ال ِق َی َام ِة فال تظل ُم نف ٌس ش ْیئا َو ِإن کان ِم قال ح َّب بة م ْن خ ْر َد بل أت ْی َنا ِب َهخا َوکفخی ِب َنخا
َ ْ
َ
َ
ُ ُ َّ َ ْ َّ َ َ َ ْ َّ َ َ ُ ْ َ
َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َّ
ح ِاس ِبین» (انبیاءِ « )031/لیج ِزي الله کل نف بس ما کسبت ِإن الله س ِریع ال ِحسا ِ » (ابراهیم« )10/فمن یعمخل ِم قخال ذر ب
َ
ون َع َلی ْالحنث ْال َ
َخ ْیرا َی َرُهَ ،و َمن َی ْع َم ْل م ْ َق َال َذ َّر َش ًّرا َی َرُه» (زلزال« )9-3/إ َّن ُه ْم َک ُانوا َق ْب َل َذل َك ُم ْت َرف َینَ ،و َک ُانوا ُ
خیم»
ظ
ع
ر
ص
ی
ِ
ب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(واقعه ،)01-01/این مسئلۀ مهم مورد توده واقع شده است .این آیات نه تنها بخش عمده و اصلی تجلی و تحق نتخایج

اعمال خو و بد ما را مربوط به دهان آخرت نشان میدهند ،بلکه کمیت و کیفیت و نحوۀ رسیدگی و عخدالت الهخی را
در فرایند حسابرسی اعمال آدمیان گوشزد میکنند .در نتیجه ،ایمخان و یقخین بخه آنچخه چنخین آیخاتی معخرف آن هسختند،
مودب امید به عدالت و رحمت الهی و ناامید نشدن از عدم دبران بخخش زیخادی از شخروری اسخت کخه در ایخن دنیخا
متحمل میشویم و میدانیم آخرتی ودود دارد که هم نیکوکاران به پاداش اعمال نیک و هم گناهکاران بخه کیفخر اعمخال
زشت خود خواهند رسید.
 .6-2ریشه وحیانی و روایی

از و یژگیهای مهم نظریۀ عوض ریشه وحیانی آن و امکان استناد آن به برخی آیات و روایخات معتبخر اسخت کخه مودخب
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قوت و اعتبار سندی و روایی آن میشود .در این زمینه دو گروه آیات قرآنی ودود دارند .دستۀ اول آیاتی که نتیجۀ الم یخا
گناه انسانهای بدکار و پاداش اعمال نیک انسانهای نیکوکار را در همین دنیخا بیخان مخیکننخد .دسختۀ دوم آیخاتی کخه بخا
توریح دزئیات حسابرسی عالم قیامت ،نحوۀ رسیدگی به اعمال خو و بد ما را بخه تفصخیل بیخان مخیکننخد .در عخین
حال ،هر دو گروه آیات ،مستند به آیاتی هستند که بر عدالت ،حکمت و هدفمندی افعخال الهخی تأکیخد دارنخد .دربخا
آیات گروه اول میتوان به موارد زیر توده داشت:
َ ََ َ ْ

َّ

َ

« فانتق ْمنا ِمن ُه ْم َو إ ِن ُه َما ل ِب ِإ َم بام م ِبین» (حجر)31/

ب
َ
َّ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َّ
َ
ْ
َ
َ « ف َ
انت َق ْم َنا م ْن ُه ْم َف َأ ْغ َر ْق َن ُاه ْم في ْال َیم بأن ُه ْم کذ ُبوا ب َآیاتنا َوکانوا عن َها غافل َ
ین» (اعراف)091/
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ ََ َ
َ ْ ْ َ َّ
َ « و َق ْو َم ُنو َّل َّما َک َّذ ُبوا الر ُس َل َأ ْغ َر ْق َن ُاه ْم َو َد َع ْل َن ُاه ْم ل َّ
ین عذابا أ ِلیما» (فرقان)93/
اس َآیة َو أع َتدنا ِللظ ِال ِم
لن
ِ ِ
ب
ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َْ
ُ َ ُ َ ْ َ َّ َ ُ َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ َ
َّ
َ « ا َه َر ْال َف َس ُ
اس ِلی ِذیقهم بعض ال ِذي ع ِملوا لعلهم یر ِدعون» (روم)00/
الن
ي
د
ی
أ
ت
ب
س
ک
ا
م
ب
ر
ح
ب
ال
و
ر
ب
ال
ي
ف
اد
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
این آیات به ورو نشان میدهند که نتیجۀ برخی از اعمال بدکاران در همین دنیا به آنها چشانده خواهد شد.
آیات دربارۀ پاداش و عقا اخروی نیز فراوان هستند که تنها چند مورد از آنها را بهعنوان م ال بیان میکنیم:
ََ
َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ ْ ٌ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ
ََ
خن خ ْخر َد بل أت ْی َنخا ِب َهخا َوکفخی ِب َنخا
« ونضع المو ِازین ال ِقسط ِلی ِوم ال ِقیام ِة فال تظلم نفس شیئا و ِإن کان ِم قال حب بة م
َحاسب َ
ین» (انبیاء)031/
ِِ
ُ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ ْ ٌ َ َّ ْ
َ َ ٌَ
َ
ْ ُ
َْ َ ْ
َْ
َ َّ ُ ْ َ ْ
خخد ٌل َوال ُه ْ
خخم
خخس ش ْخخیئا َوال ُیق َبخخل ِم ْن َهخخا شخخفاعة َوال ُی ْؤخخخذ ِمنهخخا ع
خخزي نفخخس عخخن نف ب
« واتقخخوا یومخخا ال تج ِ
َ َ
ُینص ُرون»(بقره)09/
ْ
ُ َّ َ ْ
َ ْ َّ
ْ
ِ « ل َیجزي الل ُه کل نفس َّما ک َس َبت ِإن الل َه َسر ُیع ال ِح َسا ِ » (ابراهیم)10/
ب
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ًّ
َّ
َ
َّ
« ف َمن یعمل ِم قال ذر ب خیرا یرُه ،ومن یعمل ِم قال ذر ب شرا یرُه» (زلزال)9-3/
اهمیت این آیات دربا تحق نتایج اعمال خو و بد انسانها در دنیخا و آخخرت ،منشخاء وحیخانی و یقینخی بخودن
وعدهها و وعیدهایی است که توسط خداونخد متعخال داده شخده اسخت .همچنخین تورخیح تفصخیلی کمیخت و کیفیخت
رسیدگی به اعمال نیک و زشت انسانها در این آیات نیز ارزش فراوانی دارد.
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همچنین روایات متعددی از ائمۀ معصومین

ودود دارد که بر دبران آالم و سختیهای وارد شده بر انسان توسخط

خدای مهربان تأکید دارند ،رمن اینکه محتوای چنین روایاتی مستند به آیات عدالت ،حکمت و حسخابگری الهخی اسخت.
در این زمینه میتوان به برخی روایات مهم توده داشت .برای م ال امام ررا

فرمخود« :بیمخاری مخؤمن ،مودخب پخاک

شدن او از گناهان و لغزشها و رحمت الهی در ح مؤمن است و برای کخافر ،عخذا و لعخن اوسخت .بیمخاری در حیخات
مؤمن ودود دارد تا اینکه گناهان او پاک گردد( ».صدو  )091 :0919 ،در روایتی از پیامبر اکرم

نقل شده که اک ر اهخل

بهشت را فقرا و اک ر اهل دهنم را اغنیا تشکیل میدهند( .غزالی )011 :0 ،0019 ،امخام صخاد

در تودیخه نقخصهخای

بدنی مانند نابینایی و ناشنوایی تأکید میکند که خداوند در آخرت به چنین اشخاصخی در صخورت بردبخاری و صخبر چنخان
پاداشی اعطاء میکند که اگر بین بازگشت به دنیا و تحمل دوبارۀ همخین مصخایب و بخاقی مانخدن در آخخرت مخیخر باشخند،
بازگشت به بالیا را انتخا میکنند تا ادرشان مضاعف گردد( .مجلسی)30 :9 ،0011 ،

چنین روایاتی نیز باتوده به سازگاری آنها با مفاد آیات قرآنی مودب آگاهی ما از دزئیات نتایج اعمال نیک و بد و عخزم
بر ترک گناهان و انجام وادبات و اعمال نیکوست .رمن اینکه امید به فضل و رحمت الهی را در ما افزایش میدهد.
 .7-2نقش مؤثر در معنادهی به زندگی از طریق فهم فلسفۀ خلقت

از کارکردهای بسیار مهم نظریه عوض نقش آن در معنادهی به زندگی ماست زیرا مهمترین چالش ناشی از انوا شرور
و ناتوانی برخی راهکارها در تمهید پاس منطقی ،غلبۀ نوعی بیمعنایی در زندگی ماست .بیمعنخایی مخذکور زمخانی بخه
تدریج رشد میکند که تفسیرهای حخداک ری از رو یکخرد منطقخی -قرینخهای شخر و مسخئلۀ شخر گخزاف و عخدم کفایخت
پاس های مودود ،ابتدا به نقص در صفات الهی منجر مخیگخردد .یعنخی تصخور خخدایی قخادر مطلخ  ،عخالم مطلخ و
خیرخواه محض به چالشی ددی دچار میشود .در مرحلۀ بعد ،اصل ودود خدا مورد تردید قرار میگیرد و در مقابخل،
ودود شر به عنوان بینه و قرینهای ددی برای نبود خدا در نظر گرفته میشود .چنین نتیجخۀ نخامیمونی تزلخزل شخصخیت
اخالقی و منزلت و کرامت انسان ،زیر سؤال رفتن ارزشها و فضایل اخالقخی و رد امکخان ودخود دهخان آخخرت و بخی
هدفی زندگی انسان را در پی دارد .در صورتی که چنین اتفاقی حتی بهطور تدریجی رخ دهد ،معنخای زنخدگی انسخان از
بین رفته و او دچار بیمعنایی و بحران معنوی در زندگی میشود .چنین انسانی یا تصور درستی از خدا ،صخفات الهخی،
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ارزشهای اخالقی ،هدف از زندگی ،دهان آخرت و نظایر آن ندارد یا بهکلی منکر ودود و نقش مؤثر چنخین متغیرهخا و
مؤلفههایی است .عاقبت گرفتار شدن در مشکل بخیمعنخایی زنخدگی ،غلبخۀ یخاس و نامیخدی و تحمخل نخاگزیر شخرور و
سرخوردگی و در شکل ناگوار آن خودکشی و دیوانگی است زیرا در چنین شرایطی ،پرسشهای اساسی انسخان دربخارۀ
خدا ،صفات خدا ،نقش او در زندگی انسان ،هدف از زندگی ،عاقبت حیات دنیوی و نظایر آنهخا هخیچ پاسخ منطقخی و
متقاعدکنندهای ندارند.
در مقابل ،نظریۀ عوض از دمله نظریهها و راه کارهای مؤثر دربارۀ مسئلۀ شخرور اسخت کخه متغیرهخا و مؤلفخههخایی
مانند ودود خدای قادر مطل  ،عالم کل ،خیرخواه محض ،آخرتباوری ،عدالت الهی ،ارزش و منزلخت واالی انسخان،
فلسفۀ خلقت انسان ،ارزشهای اخالقی و نظایر آنها ،نه تنها بهعنوان مبانی بلکه بهعنوان اصول و محورهخای اصخلی در
آن ایفای نقش میکنند .در واقع ،این نظریه مبین آن است که خدایی مهربخان ،عخالم ،عخادل ،حکخیم ،آگخاه و دوسختدار
بندگان خود ،بردهان و حیات انسان ،حاکم است .چنین خدایی طالب سعادت همخۀ بنخدگان خخود اسخت و از طریخ
موهبت عقل و اراده و علم ،زمینههای تحق آن را برای ایشان فراهم ساخته است .اما مطاب حکمخت و عخدالت الهخی،
قانونمندیها و سنتهای الهی تغییرناپذیری بر زندگی انسان و کلیت دهان حاکم کخرده اسخت .بخه همخین دلیخل همخۀ
خوبیها و بدیهای بندگان یا در همین دنیا یا در دهان آخرت ،پاس شایستۀ خود را دریافت خواهخد کخرد .در نتیجخه،
آخرتباوری و تبیین دزئیات آن از مبانی و اصول مهم چنین نظریهای است .در واقع ،نظریۀ عوض ،مبین ایخن حقیقخت
است که مطاب فلسفۀ خلقت انسان ،او برای صرف لذت بردن و کامیابی دسمانی و دنیخوی آفریخده نشخده اسخت ،اگخر
چنین بود ،محدودیت دنیا مودب لغو و بیهودگی فلسفۀ خلقت بشر میشد.
نکات بسیاری ودود دارد که نشان میدهد فلسفه خلقت انسان پرورش و تعالی روحی و معنوی و کسخب آمخادگی
الزم برای زندگی داو یدان در سرای دیگر است :انسان در عمر محدود دنیوی خود هم با نیشهخا و هخم بخا نخوشهخای
فراوانی مواده است مجموعه کماالت معرفتی و اخالقی انسان به تدریج در حال رشد هسختند انسخان قخادر بخه فهخم
فلسفۀ همهدانبۀ حقای هستی نیست انسان ،مودودی حریص ،االم و داهل آفریخده شخده اسخت انسخان مودخودی
داودانگیطلب است ،اما طعم تل مرگ ،آرزوی نامیرایی او را برباد میدهد و غیره .این نکات نشان میدهند که الزمخۀ
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تحق چنین هدفی ،ابتالی انسان به انوا سختیها و تمتع و لذت بردن از انوا خوشیهاست تا مؤمنان و نیکوکخاران از
االمان و زشتکاران شناخته و متمایز شوند .رمن اینکه در دریان همۀ این آزمخونهخا انسخان بخا اختیخار خخود بخا امخور
مختلف مواده شده ،اراده کرده و تصمیم میگیرد ،اما عظمت و بزرگی نتایج اعمال نیک و بد انسان و محدودیت دنیخا،
بهطور طبیعی هم منجر به اصالت دهان آخرت برای تحق نتایج چنین اعمالی و هم تجلی و بخروز متعلخ دخاودانگی
انسان میگردد.
بنابراین نظریۀ عوض و راه کار انتصاف بهعنوان بخشخی از ایخن نظریخه قخادر بخه تبیخین فلسخفۀ خلقخت انسخان و تمهیخد
مقدمات و مؤلفههای الزم معنایی کارآمد از زندگی انسان است که نتیجۀ آن دمیدن رو امید به لطف الهی و تخوان تحمخل
سختیها و بالیا است زیرا در پس همۀ اینها خدایی مهربان نشسته که هدف او تعالی روحی مخا و رسخاندن مخا بخه حیخات
ابدی طیبه است .درواقع در پرتو نظریۀ عوض ،انسان مؤمن باور دارد که خخدایی عخالم ،قخادر و خیرخخواه معمخار و بخازیگر
اصلی نظام هستی است که کسی را یارای فرار از سخیطرۀ فاعلیخت الهخی او نیسخت .منزلخت واالی انسخان از یخک طخرف و
محدودیتهای اخالقی و معرفتی او از طرف دیگر ،و نیاز اصیل او به کسب زندگی داو یخدان ،مودخب ابختالیش بخه انخوا
آزمونهای مختلف است که از آنها به شرور تعبیر میشود .نتیجۀ ابتالی انسانها به شرور و نو عملکردها در دنیای مخادی
بهطور کامل قابلتحق نیست .پس معرفخی دهخان آخخرت و تورخیح دزئیخات آن و بیخان نحخوۀ رسخیدگی بخه کیفخر گنخاه
گناهکاران و اعطای پاداش نیکوکاران ،الزمۀ منطقی محخدودیت دنیخا و تحقخ بخخش آرزوی نخامیرایی و دخاودانگیطلبخی
انسان است .رمن اینکه مطاب عدالت الهی ،بخشی از نتایج اعمال نیک و بد انسانها در همین دنیخا متجلخی مخیگخردد.
بنابراین نظریۀ عوض اک ر مؤلفههای یک زندگی معنادار را در سنت خداباوری فراهم مخیسخازد و مخیتخوان بخا امیخد بخه آن،
سختیها و المها را تحمل کرد ،حتی در صورت توان دربرابر المها مبارزه کرد و در مقابل خوشیها چندان مغرور نشخد
زیرا همۀ اینها ،شرور و خیرات ،موقتی بوده و آزمونهای الهی برای سنجش عیار بندگی ماست.
.8-2مؤلفههای صورتبندی جدید نظریۀ عوض

با نظر به تقریرهای سنتی نظریۀ عوض در آراء متکلمان مسلمان و با نظر به پرسشهای مهم ددیخد طخر شخده دربخا
مسئلۀ شر که بحرانهای مهمی را برای نگرش خداباوری مودب شده و با توده بخه قابلیختهخای نظریخۀ عخوض کخه در
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سطور فو تبیین شد ،میتوان صورتبندی آن را با نظر به مبانی ،اصول و نتایج آن در نظر گرفت .در این زمینخه ،اعتقخاد
به خدای عالم مطل  ،قادر مطل  ،خیرخواه محض ،عادل و حکیم و نیز آموزۀ آخرتباوری بهعنوان دو مبنای مهخم ایخن
نظریه درنظر گرفته میشود .مواردی چون تعل قصد ذاتی برای آفرینش شرور ،مقصود بالعرض بودن شخرور ،گسخترش
دامنۀ حیات بشری و نتایج اعمال او به فراتر از دنیا و طر ررورت زنخدگی اخخروی ،تأکیخد بخر محخدودیت دنیخا بخرای
تحق کامل نتیجۀ اعمال نیک و بد ،تفصیل دزئیات نحوۀ رسیدگی به اعمال بندگان در آخرت ،لخزوم دریخان قخوانین و
سنتهای ثابت الهی در دهان ،اهمیت تفاوت منظر بشری و سرمدی ،اعطای ادر بیگناهان توسخط خخدا در قیامخت و
برخی موارد دیگر از مؤلفهها و اصول صورتبندی ددید نظریۀ عوض هستند .همچنین مواردی چون ایمان به قطعیخت
رسیدگی به اعمال همۀ آدمیان در دنیا یا آخرت ،امتنا الم به دیگران ،کسب امید به عخدالت ،رحمخت و لطخف الهخی،
افزایش قدرت تحمل و فهم و هضم شرور ،رخت بستن بیمعنایی از زندگی نیز از نتایج آن هستند.
بانظر به موارد فو  ،بهطور پیشنهادی میتوان صورتبندی زیر را از نظریۀ عوض ارائه داد:
خدایی قادر مطل  ،عالم مطل و خیرخواه محض بر کلیت دهان و زندگی انسان ،حاکم است .از آنجا که آفخرینش
شرور مورد دعل ذاتی خدا برای آزمون انسانهاست ،ولی قصد ذاتی او نیست نتیجۀ حاصل از تعل شرور بخه زنخدگی
ِ
آدمیان یا در این دهان یا در آخرت و یا در هر دو دهان متجلی میگردد.
محورهای و مقدمات مهم این تقریر به شر زیر است:
خدا دارای صفات کمالی نامتناهی علم ،عدالت ،حکمت ،قدرت و خیرخواهی است .یعنی ما بخه خخدایی اعتقخاد
داریم که وادد همۀ صفات نامتناهی است و امکان هیچگونه نقص و کاستی در او ودود ندارد.
آفرینش شرور هم مطاب ساختار دهان و الزمۀ آفرینش و آزمون انسانهاست .یعنی خلقت شرور دقیقا مورد دعل
ذاتی خدا قرار گرفته است ،اما مقصود ذاتی و نهایی او نیست ،بلکه شرور برای منظور دیگری ،چخون آزمخایش آدمیخان،
ایجاد شدهاند.
دنیا ،ارفیت تحق نتایج همۀ شرور اخالقی و طبیعی را ندارد .در واقع محدودیتهای مختلف حیات دنیوی مخانع
نتیجهبخشی خوبیها و بدیهای ایندهانی است ،در نتیجه بخش عمدۀ نتایج شرور دنیوی در دهخان آخخرت محقخ
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میگردد که الزمۀ عدالت الهی است.
منظر بشری انسان از درک همۀ ابعاد شرور ناتوان است .به بیان دیگر ،محدودیتها و نقخصهخای مختلخف انسخان
مودب عدم شناخت کافی ابعاد متنو و پیچیدۀ شر گردیده است .ازاینرو برای فهم همۀ ابعاد آن منظر سرمدی و الهخی
نیز الزم است.
آفرینش دهان آخرت هم مبین پاسخی منطقی به حس داودانگیطلبی انسان است و هم مودب تجلی دقی همخۀ
نتایج اعمال خو و بد انسانهاست .اهمیت این مسئله در نقش بردستۀ نظریۀ عوض بهمنظور تمهید پاسخی درخخور
برای سیرا کردن حس نامیرایی و داودانگیطلبی انسان است.
ایمان به حسابرسی اخروی مودب یقین به عدالت الهخی و صخبر در برابخر بالیخا و سخختیهاسخت .درواقخع تصخور
اطمینانبخش از نتایج نهایی همۀ اعمال خو و بد ،مودب طمأنینۀ قلبی به عخدالت و حسابرسخی الهخی و عخدم الخم
خدا به انسانها میشود که مودب قوت قلبی ما در تحمل شرور و صبر در سختیهاست.
نتیجه اینکه ،نظریۀ عوض ،حداقل برای خداباوران ،پاس منطقی الزم را برای فهم و هضم شرور اخالقی و طبیعخی فخراهم
میسازد زیرا ودود خدای مهربان و عادل و دهان آخرت ،رامن نتایج حقیقی همۀ سختیها و شرور دنیوی ماست.
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نتیجهگیری

در سنت فلسفی و کالمی مسلمانان هنوز نیز به اهمیت و ابعاد گستردۀ چالش مسئلۀ شر توده الزم و کافی نشده است.
این امر بهطور عمده با تردمۀ نظرات متفکران غربی بهتدریج برای مسلمانان نیز ددیتر شد .در این زمینخه باتودخه بخه
َ
اشکال مختلف مسئلۀ شر که توسط متفکران غربی مطر میشود مانند مسئلۀ قرینهای شر ،مسئلۀ منطقی شر ،مسخئلۀ
ودودی شر ،شر گزاف و نظایر آن ،الزم است که در سنت فلسفی و کالمی اسالمی در موادهه با چنخین چخالشهخایی،
میراث غنی فلسفی و کالمی مسلمانان بازخوانی گردد تا ارفیتهای نهفته در آنها با زبان امروزی و متناسب با نیازهخای
کنونی بازاندیشی و صورتبندی شود .در این زمینه ،نظریۀ عوض متکلمان مسلمان این قابلیت را دارد کخه از تقریرهخای
سنتی آن به نظریهای مستقل و بخهعنخوان یکخی از پاسخ هخای تخا حخدودی کارآمخد بخه پرسخشهخای شخر ،بخازخوانی و
صورتبندی مجخدد گخردد .در ایخن بخازخوانی و صخورتبنخدی ددیخد ،بایخد مبخانی ایخن نظریخه ،یعنخی خخداباوری و
آخرتباوری به دقت و به ورو تقریر گردد .سپس مؤلفههای مهم آن ،مانند محدودیت دنیا ،تنو پاداشهخا و کیفرهخا،
فلسفۀ خلقت انسان ،ذاتی یا عرری بودن خلقت شرور ،تفاوت منظر سرمدی و بشری ،پاس به نیاز داودانگی انسخان
و نظایر آنها باتوده به ادبیات کنونی تبیین ددید و منظمی بیابند .نتیجۀ حاصل میتوانخد ارائخۀ نظریخهای مخدون از درون
سنت کالمی و فلسفی اسالمی برای پاس گو یی به برخی ابعاد مسئلۀ شر در شرایط بحرانزدۀ دهان کنونی باشد.
بنابراین اگرچه نظریۀ عوض درون سنت کالمی اسالمی و به عنوان مسئلهای فرعی در قخرون گذشخته طخر گردیخده
است ،اما بازسازی و صورتبندی ددید آن میتواند به عنوان پاسخی کارآمد به برخی دنبههای مسئلۀ شر ،بهو یژه نخو
قرینهای آن در اشکال طبیعی و اخالقی مورداستفاده قرار گیرد .بر این اساس ،پیشنهاد پژوهشخی نو یسخندۀ آن اسخت کخه
تقریرهای سنتی نظریۀ عوض بازخوانی شوند تا آن به شکل ددید و روشمند صورتبندی نوینی یابند .در این صخورت،
چنین تقریری در دردۀ نخست درون سنت خداباوری ادیان ابراهیمی کارآیی قابلتودهی داشته و همچنین برای پاسخ
به اشکاالت وارد بر نگرش خداباوری نیز استفاده میشود .به بیان دیگخر ،ارفیختهخای نهفتخه نظریخۀ عخوض ،تنهخا در
صورت تقریر و صورتبندی روشمند و نوین آن ،شناختنی است شبیه آنچه دان هیک در مخورد نظریخۀ پخرورش رو
ایرنائوسی انجام داد.
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 .09شیروانی ،علی ( ،)0999ترجم و شر کش المراد ،قم :دارالعلم.
 .09صخخدرالدین ش خیرازی ،محمخخد ( ،)0931اسرررار ،تعلیقخخات سخخبزواری و طباطبخخایی ،چخخاپ اول ،قخخم :نشخخر
مصطفو یی.
 .00صدو  ،محمخد بخن علخی ( ،)0919ثرلا الممرا و عقرا االعمرا  ،تردمخۀ علخیاکبخر غفخاری ،تهخران:
کتابفروشی صدو .
 .01طباطبایی ،سید محمد حسین ( ،) 0919المیزان فی الترسیر القرآن ،بیروت :موسسه ارعلمی للمطبوعات.
 .01علمالهدی ،الشریف المرتضی ( ،)0000الذخیره فی علم الکالم ،تحقی سید احمخد حسخینی ،قخم :مؤسسخة
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النشر االسالمی.
 .03غزالی ،محمد ( ،) 0019احیاء عللم الدین1 ،دلد ،بیروت :دارالمعرفه.
 .09فراهیدی ،خلیلبناحمد ( ،)0000المین ،اعداد و تعلی محمد حسن بکالی ،قم :مؤسسة النشر االسالمی.
 .01قدردان قراملکی ،محمد حسن( ،)0991خدا و مسئل شر ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی.
 .91کلینی ،ابودعفر (بیتا) ،اصل کافی ،کتا االیمان و الکرر ،با فضل فقراءالمسلمین ،حدیث اول.
 .90مجلسی ،محمدباقر( ،)0019بحاراالنلار ،چاپ دوم ،بیروت :مؤسسۀ وفا.
 .99مفید ،محمد بن نعمان ( ،)0009اوائل المقاالت فی المذاهب و المختارات ،چاپ اول ،قم :المخوتر العخالمی
للشی مفید.
 .99میرداماد ،محمد ( )0903القبسات ،به اهتمام مهدی محق  ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
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