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 چکيده
ی نظام احسن از دیر باز مورد توجه بسیاری از متفکران بخصوص فالسفه و مسأله

متکلمان اسالمی بوده است. در جهان امروز با پیشرفت علوم و فناوری، نه تنها توجه به این مسأله 

هم شده است. همان گونه که ی جهان هستی بیشتر کم نشده بلکه دقت و تفکر در نظام پیچیده

دانیم، مبانی نظام احسن را صفات واجبتعالی چون: علم و حکمت و خیرخواهی و عنایت الهی و می

خورد و در میان این مبانی، آنچه که بیش از دیگران به چشم می دهند.ی شرور تشکیل میمسأله

ی شر در نظام بیند، مسألهیه میانگیزدو نیاز بیشتری را به تبیین و توجشبهات بسیاری را بر می

هستی است. وجود شروری و نامالیمات و دردها و مصائبی چون زلزله و سیل و بیماری ها و مرگ و 

برخورداری های نابرابر و ... موجب آن شده که انسان کنونی مدام در وجود عدل الهی شک کند و 

زرگ فلسفی به وجود خدای دیگر و حتی یا منکر آن گردد و از انسان عادی گرفته تا اندیشمندان ب

ی عدل الهی در اثبات احسن بودن این بی خدایی این عالم متوسل گردد. بنابراین تبیین مسأله

-نظام و احسن بودن خالق آن، نقش مهمی دارد و ضرورت پرداختن به این مسأله را به دست می

هی، محور تحقیق ما را تشکیل دهد. در این پژوهش نظرات اساسی شهید مطهری در مورد عدل ال

 .دهدمی
 

 .: شهید مطهری 5: حکمت الهی     4: شر     3: عدل الهی     2: نظام احسن     1 :يديکل واژگان

 

 مقدمه

است. هر انسانی، از انسان  ی عدل الهی یکی از مهم ترین مسائل در تبیین و اثبات احسن بودن نظام هستی و خالق این نظاممسأله

عادی گرفته تا بزرگترین اندیشمندان، از کودک گرفته تا پیر، حتی زن و مرد، هنگام رودر رویی با کوچکترین مسأله و درد و مصیبتی، دست 

عدل الهی و یا حتی یابد، دست به انکار صفت شود و آنگاه که دلیل درست و منطقی در آن نمیگذارد و در این متفکر میبر عدل الهی می

 ای بیش از مسائل دیگر ضرورت و اهمیت دارد.زند. از این روست که طرح و بیان چنین مسألهدست به انکار خداوند می

 

 ي تحقيق و بيان سواالتصورت بندي مسأله1-

خیزد. لذا آنچه م برمیاست که از وجود شرور و مصائب موجود در این نظای عدل الهی در نظام احسن مبحث بسیار مهمی مسأله

ی موجود میان این شرور و عدل این نظام و چگونگی رابطه 1ای باید به آن پرداخته شود، وجود شرورکه در این تحقیق بیش از هر مسأله

 سی آن به قرار زیر است:گیرد و سواالت اساالهی است که از نظر شهید مطهری مورد بحث و تبیین قرار می

 سن چیست؟: مبانی نظام اح1

 ی شرور عدل الهی چه ارتباطی با حکمت و خیرخواهی واجب تعالی دارد؟: در توجیه مسأله2

                                                           
 (.40 -42: 1392ی قراملکی، کنند ) کریمزادهفالسفه مصادیق شر را به انواع شرور اخالقی و طبیعی و متافیزیکی و اجتماعی و ادراکی تقسیم می -1
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 1 سکينه محمد زاده

 1تبریز دانشگاه کالم و فلسفه گروه 

 

 

 

 

نظام احسن با تکيه بر عدل الهی از دیدگاه شهيد 

 مطهري
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 : عدل الهی به چه معناست؟3

 ی شرور است؟: عدل الهی چگونه قابل توجیه با مسأله4

 : وجود شرور در نظام احسن چگونه قابل توجیه است؟5

 ي آنضرورت تحقيق و پيشينه1-

ی عدل الهی نقش بسیار مهمی در تبیین احسن بودن این نظام و احسن بودن خالق آن دارد. این بحث گفتیم مسألههمان گونه که 

ای، در صورت برخورد با کوچکترین چنان با بحث شر در نظام احسن گره خورده است که افراد بسیاری از هر سنخ و هر گروه و طبقه

دهد و گاه وجود این صفت را در خدای خود شود، شکوه در عدل و عدالت الهی در میق مینامالیمت و مصیبتی که مفهوم شر از آن اطال

ی خاکی گذاشته و همواره شروری کند. از این روست از زمانی که آدمی پای در کرهشود و حتی بر وجود خدای جهانیان شک میمنکر می

ی اول قرن هجری با است. از نظر شهید مطهری، بحث عدل الهی در نیمهگریبانگیرش شده، به سراغ عدل الهی رفته و خواستار پاسخ بوده 

ی مستقیمی بین اختیار و عدل و جبر و انکار عدل وجود دارد و تنها در صورت وجود ی جبر و اختیار گره خورده بود، چرا که رابطهمسأله

ی عدل الهی، طرفداران بعد از این بود که بر اساس مسأله کند.اختیار است که بر اساس عدل الهی تکلیف و پاداش و کیفر معنی پیدا می

ی عدل الهی بود که صفوف عدلیه را (. از آن پس، این مسأله42: 1عدل و اختیار عدلیه نام گرفتند و گروه مقابل اشاعره ) مطهری، بی تا، ج

اند اما از ی عدل الهی در البالی مسائل دیگر بحث کردهی خود از مسألهکرد. فالسفه و متکلمان اسالمی هر یک به نوبهاز اشاعره جدا می

ی مستقلی تحت عنوان عدل الهی مطرح نشده است. لذا خود ایشان به صورت مجزا به بحث و بررسی در نظر شهید مطهری تا کنون رساله

 (.41اند ) همان: این مورد پرداخته

 مبانی نظام احسن1-

بگیریم، رئوس این مثلث را مبانی چون علم و حکمت و خیرخواهی واجب تعالی، عنایت و  اگر نظام احسن را همچون مثلثی در نظر

(. علم الهی به عنوان یکی از مهم ترین مسائل 72: 1387دیرباز، عسگر،  -دهند ) طالبی چاری، محمد جوادی شرور تشکیل میمسأله

ین گروه همواره در مورد علم الهی، تبیینات و تعاریف خاصی ارائه فلسفی است که توجه فالسفه و متکلمین را به خود جلب کرده است و ا

 اند. کرده

ی موجودات را در بر دارد کند که همهداند که ناظر بر کل هستی است و آن را به وجود تشبیه میفارابی علم الهی را علمی کلی می

 (.75) فارابی، بی تا، 

ی موجودات و آگاهی به احسن و برشمرده است که فراگیری علمی نسبت به همهابن سینا بر علم عنایی واجب تعالی سه ویژگی 

دهند ) ی علمی او بر این نظام است، این سه ویژگی را تشکیل میبرتر بودن این نظام و آگاهی به اینکه نظام احسن برخواسته از احاطه

 (. 9: 1383بهشتی، 

داند، بنابراین واجب تعالی را عاقل به ، عاقل به ذات خود و به دیگر اشیاء میمالصدرا واجب تعالی را از آن جهت که مجرد تام است

(. از نظر او واجب تعالی که مبدأ موجودات است اتم و اکمل موجودات در 160: 9، ج1360داند ) مالصدرا، ذات خود و به دیگر موجودات می

: 6اند ) همان، جی موجودات در نزد او حاضرند و برایش مکشوفهمهنظام هستی است و به هر موجودی به نحو اتم و اکمل عاقل است و 

(. خواجه نصیرالدین طوسی هم در جهت تأیید این سخن مالصدرا، علم واجب تعالی را سبب و علت وجودی بر نظام و جهان هستی 174

دارد، ناشی است از علم حق که در صفحات نفس (. از نظر ایشان هر آنچه که در نظام هستی وجود 363: 3داند ) خواجه طوسی، بی تا، جمی

( و علم الهی به هیچ عنوان کثرت بردار نیست ) میرداماد به اهتمام نورانی، بی تا: 140 -141: 1288األمر موجودند ) محقق سبزواری، 

ن هیچ گونه ابزار و آلتی است ) (، و علم او به ذات خود و دیگران، بدو249بن سینا، بی تا: ( و هم چنین قابل تغییر هم نیست ) ا168

شود واجب تعالی به هرچیزی سمیع و بصیر است و علم به شنیدنی ها و دیدنی (. از وجود علم الهی است که نتیجه می162تهرانی، بی تا: 

ت مجرد به صورت (. بنابراین واجب تعالی سمیع و بصیر است و علم به شنیدنی ها و موجودا297 -299: 3، ج1387ها دارد ) طباطبایی، 

(. بر اساس علم الهی 104: 1376ست ) طباطبایی، چیز برایش حاضر ای صور مجردشان دارد و همهمستقیم و به موجودات مادی، به واسطه

بی  ) اردکانی، 2است که واجب تعالی بر هرچه در عالم هستی وجود دارد، از کوچکترین جزء گرفته تا بزرگترین جزء آن، علم و آگاهی دارد

ی واجب تعالی در مکتب اشراق هم علم واجب تعالی محیط بر هر چیزی است و آنچه که در نظام هستی است مجعول علم و اراده (.655تا: 

( چرا که در نظر این مکتب، خداوند به ذات خود علم و آگاهی دارد و هستی 95است که از فیاضیت او صادر شده است ) میرداماد، بی تا: 

 (.16از علم اوست ) هروی، بی تا،  صادر یافته

                                                           
ی ی اینها را نشان دهندهداند و همهی الهی میداند و آن را دلیل بر ارادهعلم واجب تعالی میغزالی نظم و نظام به کار رفته در آفرینش را دلیل بر   -1

 (.8: بی تاداند ) غزالی، عالمیت و قادریت و مرید بودن او می
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ماند و هر چیزی از حوادث گذشته و حال و داند که هیچ امری از آن پنهان نمیسهروردی علم واجب تعالی را سرتاسر حضوری می

 (.487 -488: 1، ج1396) سهروردی،  3آینده از جهان هستی در نزد خدا حاضر است و واجب تعالی بر آنها علم و احاطه دارد

 چه خوش ترتیبی است آن نظم آفرینش داد     که بر حسن نظامش آفرین باد             

 کیان نظم امکان آن را بیاراست                     نظامی عدل باشد بی کموکاست            

 حسن                 همه عدل است خود در صنع اتقن چون طبق علم ربانی است ا            

 (.310: 1382) محمد رضا ربانی،                                                                                             

ی اشیاء و آنچه که راجع به غرضمندی افعال و اشیاء و اینکه افعال و اشیاء و موجودات بی هدف حکمت از علم الهی به حقایق کلیه

ی بین موجودات و نظم شود و رابطهاند و برای هریک در نظام هستی هدف و جهت خاصی تعیین شده است، ناشی میو بیهوده آفریده نشده

(. بنابراین نسبت دادن صفت حکیم بر خداوند از دو جهت است. یکی اینکه 289می، بی تا: کند ) جهاموجود در بین آنها را تبیین می

( و دیگری از جهت عالم بودن واجب 159: 1385دهد )گلپایگانی، خواهی و بی عدالتی انجام نمیای چون ظلم و بد خداوند افعال بیهوده

) جهامی،  4گذاردتعالی است که این علم او در نهایت کمال است و با درک این کمال ذاتیش افعال محکم و صناعتی استوار از خود باقی می

ر مخلوقی هر آنچه که صالحیتش را دارد، اعطا شود و در جهت کمال و سعادتش کند بر ه(. حکمت الهی است که ایجاب می293بی تا: 

داند ) مطهری، بی تا، (. شهید مطهری اصلح و احسن بودن نظام هستی را منوط بر حکمت خداوند می656هدایت گردد ) اردکانی، بی تا: 

 (. 87: 1ج

ی شرور است که حکمت و غایتمندی واجب . از نظر ایشان مسألهداندی حکمت الهی را غایتمند بودن جهان هستی میایشان الزمه

شود فقط بر اساس حکمت و برد. همچنین از نظر ایشان آنچه که در جهان هستی و موجودات واقع میتعالی و نظام احسن را زیر سوال می

داند که این نظام را به شعور و مشیت الهی میی الهی را مربوط به علم و اراده و مصلحت واجب تعالی است ) همان(. ایشان حکمت بالغه

 -144ست ) همان: شود، در آن قرار نداده اصورت احسن و اصلح آفریده است و هیچ گونه امری که به نابجا از آن مفهوم شر و بدی تلقی می

شود و آنچه که نی خاص خود اداره میست که این جهان با نظام معین و سنن و قوانیی الهی ا(. از نظر ایشان بر اساس حکمت بالغه143

دهند. وجود از آن (. فیلسوفان خیر را بر وجود و شر را بر اعدام نسبت می148ی الینفک دیگری است ) همان: شود الزمهخیر و شر تلقی می

جب تعالی سرتاسر خیر محض ( چرا که وجود وا345جهت که مستند بر واجب تعالی است، ذاتا خیر است ) صلیبا، صانعی دره بیدی، بی تا: 

(. بنابراین رحمت و 848است و با این رحمت و خیرخواهی خود چیزی جز خیر را بر آفریدگانش اراده نکرده است ) تهانوی، بی تا: 

جانی، ی خیر بر بندگان و آفریدگانش است که چیزی جز خیر و دفع شرور را بر آنها نخواسته است ) جرخیرخواهی واجب تعالی همان اراده

نمایاند ) جمعی از نویسندگان، بی کند و رحمت کامل و عام خود را بر بندگانش می( و همواره نعمات خود را بر بندگان افاضه می48بی تا: 

 (. 156تا: 

 در معناي عدل4.

 دانیم به معنای لغوی و اصطالحی آن بپردازیم.ی عدل، ابتدا الزم میبرای تبیین بهتر مسأله

جدی عربی فارسی، عدل به معنای عدالت و پایداری و مساوات و کیفر و استقامت، کیل و آهنگ و قصد کارهاست ) در فرهنگ اب

(. 551: 1، ج1362(. در فرهنگ المفردات هم عدل به معنی مساوات و تضایف بین دو امر است ) راغب اصفهانی، 62: 1رضا مهیار، بی تا، ج

(. همچنین عدل به معنی قرار دادن هر چیزی در جای 27: 2یط تعریف شده است ) رفیق عجم، جعدل را به امر متوسط بین افراط و تفر

داند که منظور از آن این است که خداوند (. شهید مطهری هم عدل را از صفات خداوند می114: 1خودش آمده است ) حسینی، بی تا، ج

 (.87: 1، ج1358دهد ) مطهری، جودی هرچه را که استحقاق دارد، میگذارد و به هر مواستحقاق و شایستگی هیچ موجودی را مهمل نمی

 . معناي اصطالحی عدل14-

                                                           
که بر این اساس نور األنوار  شود، چرادر حکمت اشراق نظمی که از حضور و ظهور اشیاء و آفرینش اشیاء بر ذات حق وجود دارد، عنایت نامیده می  -1

(. سهروردی این نظام هستی را ناشی از ترتیب 369بر کیفیت و چگونگی نظم کلی موجود در نظام هستی علم و احاطه دارد ) خالذ غفاری، بی تا: 

( و فیض رسانی واجب تعالی 19: 1375ی نیا، داند ) قائمای از نظام عقالنی میداند و این عالم را سایهموجودات عقلی و نسبت منظم و دقیق بین آنها می

شود ) ابن باحه، مند میی هستی و امکانش از این فیض الهی بهرهبر موجودات و مخلوقات ناشی از علم اوست و هر موجودی  بر حسب مرتبه و درجه

 (.179بی تا، 

توان گفت که علم خداوند همان حکمت اوست چرا که حکمت خداوند ی ) علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل ا... علیک عظیما( میبا توجه به آیه -2

  (.282 -283شود ) دغیم، بی تا: شود که افعال او در نهایت اتقان و استواری باشد و همگی اینها از علم الهی برگرفته میو حکیم بودن او زمانی ثابت می
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ای را بر عمل قبیح یا حسن مجبور کند و سپس او را به خاطر آن عمل ست که بر خداوند قبیح است تا بندهاز نظر معتزله عدل آن ا

داند از تنزیه ی بر اصل  عدل در نزد شیعه معتقد است و آن را عبارت می(. محمد علی تهانو159عقوبت یا ثواب دهد ) خاتمی، بی تا: 

(. سمیح دغیم به نقل از واصل بن عطا 1169: 2باریتعالی از فعل قبیح و تنزیه اخالل از ذات واجب تعالی در واجب بودن ) تهانوی، بی تا، ج

دهد و یا از جانبش شری بر بندگان و آفریدگانش افاضه انجام نمیاعتقاد بر این دارد که منظور از عدل الهی آن است که خداوند ظلمی 

 (. 756: 2شود ) دغیم، بی تا، جنمی

 ي شرور در نظام احسن و ارتباط آن با عدل الهیفلسفه4. 

مورد نظام ی عدل الهی را در ی شرور قابل توجیه است، تبیین این مسأله است که ما دایرهی عدل الهی با مسألهآنچه که در رابطه

ی گسترده و وسیعی دارد و به دانیم؟ عدل الهی به عنوان یکی از صفات واجب تعالی در ارکان آفرینش، دایرهآفرینش، تا چه حد گسترده می

ی هستی دخالت دارد. اینکه موجودی مجرد و موجودی مادی آفریده شده است یا موجودی به ی گسترهتوان گفت که در همهجرأت می

ان در آمده و موجود دیگر در شکل حشره، و یا اینکه انسانی با استعدادات فراوان و زیبا آفریده شده و انسان دیگر بی استعدادو شکل انس

زشت و معلول، و یا اینکه جایگاهی از نظام آفرینش بهشت آفریده شده و جایگاه دیگر دوزخ، همه و همه سهمی از این نظام آفرینش دارند و 

هاست. بنابراین آنچه که از دیدگاه عدل ی جایگاه و موقعیت هریک از این آفریدهکه به عنوان شاخص و معیار، تعیین کننده ستعدل الهی ا

شود، این است که بر اساس عدل الهی، اساسا چرا باید بین اشیاء گوناگون تفاوت وجود داشته باشد؟ چرا باید ی شرور میالهی ناظر به مسأله

ت نقص و کاستی وجود داشته باشد؟ چرا باید موجودی کور باشد و موجود دیگر کر یا ناقص الخلقه؟ آیا ایجاد این این بین برخی موجودا

نقوص و کمبودها و نقائص بین موجودات نشان از نبود عدل الهی و منع فیض و رحمت و وجود ظلم بر موجودات است؟ چرا که عدل الهی 

جز و فقر و طوفان و زلزله و آتش و مرگ وجود نداشته باشد. پس وجود چنین شروری نشان از کند تا اموری چون جهل و عایجاب می

 (. 159 -160: 1ناعدالتی است ) مطهری، بی تا، ج

گوید که ای کاش اندیشد، فقط به صورت جاهالنه و نا آگاه میی شرور موجود در جهان میالبته انسانی که به صورت خرده درباره

 آمد.رسید و هیچ رنج و ناکامی بوجود نمیکرد، میغرق در لذت و کامیابی بود و هرکس به هر چه دوست داشت و آرزو می جهان حاضر فقط

ی عدل را از داند. چرا که این قرآن کریم است که مسألهشهید مطهری سرمنشأ اصلی اهمیت به موضوع عدل را قرآن کریم می 

نی چه از نظر علمی و چه از نظر فلسفی و چه از نظر اجتماعی در دلها کاشته است و آن را جهتی که مربوط به نظام آفرینش است، یع

ست. ایشان کند که نظام آفرینش و هر آنچه که در آن آفریده شده بر اساس عدل و استحقاق اکند. قرآن کریم با صراحت بیان میآبیاری می

(. خدایی که سرتاسر 59: 1) مطهری، بی تا، ج 5کندبه عنوان مقام قیام عدل یاد میاز مقام فاعلیت و تدبیر واجب تعالی در نظام آفرینش 

خواهد چرا که فعل و ذات خداوند سرتاسر عدل است و ها نمیوجودش علم و حکمت و خیرخواهی مخلوقاتش است، چیزی جز خیر را بر آن

 (.504) خواجه طوسی، بی تا:  6خواهدچیزی جز عدل را نمی

ی شرور ابتدا بهتر است معیارهای عدل ذکر شود. شهید مطهری معیارهای عدل ی آن با مسألهبهتر عدل الهی و رابطه برای تبیین

 کند:را چنین معرفی می

 (. 78: 1الف( موزون بودن ) مطهری، بی تا، ج

ب( تساوی و نفی هرگونه تبعیض بین افراد و موجودات. یعنی به همه چیز به یک چشم نگاه شود که این عین ظلم است نه عدالت.  

 چرا که اگر اعطاء بالسویه بین افراد و موجودات عدل باشد، منع بالسویه هم عدل خواهد بود. پس ظلم بالسویه هم عدل خواهد بود. اما اگر

ی استحقاقهای متساوی، این معنی درستی است، چرا که مساوات به این ه عدل عبارت است از رعایت تساوی در زمینهمنظور این باشد ک

 (.81معنی از لوازم عدل است ) همان: 

ج( رعایت حقوق افراد و عطا کردن حق به ذی حق که معنی اساسی از عدل است و باید در قانون بشری رعایت گردد. عدالت در 

 گیرد.متکی بر دو چیز است: یکی حقوق اولویتها و دیگری رعایت بایدها و نبایدها. در این معنا، ظلم در برابر عدل قرار میاین معنی 

و رحمت به آنچه که امکان وجود یا کمال وجود دارد، چرا که  ی وجود و امتناع نکردن از افاضهد( رعایت استحقاقها در افاضه

ی موجودات از نظر قابلیت قابلیت ها و امکان فیض گیری از مبدأ حق متفاوتند و واجب تعالی بر همه موجودات در نظام هستی از نظر

 اش، استحقاقی خاص عطا فرموده است.وجودی و استفاضه

                                                           
 (.18ئما بالقسط ) آل عمران: ئکه و اواوالعلم قاشهد ا... انه ال اله اال هو و المال  -1

شود و هم شامل امور تکوینی و هم شامل امور تشریعی است و همگی اینها بر اساس عدل الهی مربوط به جمیع افعالی است که از خداوند صادر می -2

 (.107: 1362سنت و مصلحت الهی است که حسن و نیک هستند و محال است که فعل قبیح و ظلم از او صادر شود ) طیب، 
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با توجه به معیارهای عدل، و با توجه در معنای آخر عدل که مربوط به عدل الهی است، باید گفت که واجب تعالی در کمال رسانی 

به هیچ موجودی، کم کاری نکرده است. اینکه هر موجودی دارای ظرفیتی متمایز از دیگری در نظام احسن و در دریافت فیض حق است، 

ی این نظام است و چه بسا عدم تفاوت در ظرفیت وجودی و استعدادیش، نظم وجودی خود او و امری است که بر اساس عدل الهی الزمه

کرد. پس واجب تعالی عادل است و اگر هرچیزی را و او را به موجودی نا موزون و نا بجا در این نظام تبدیل می نمودنظم هستی را مختل می

 شد.داد ظالم نامیده میدر غیر از موضع خاص خود قرار می

اشد و خیرات و کند هیچ گونه شر و بدی در این نظام وجود نداشته بی الهی است که ایجاب میاز نظر شهید مطهری، حکمت بالغه

نقائص همواره جای شرور و نقوص را پر کند. اما نواقص و شروری چون بالها و مصیبت ها و کمبودها و مرگ و ... در این نظام هستی قابل 

برد. چرا که بنای حکمت کند و وجود چنین شروری حکمت الهی را زیر سوال میمشاهده است که خالف سخن شهید مطهری را ثابت می

کند که هیچ گونه ظلم و تبعیض و بال و نقصی وجود نداشته باشد. بر اساس حکمت و عدل الهی، باید بر اساس عدل است و ایجاب می بالغه

برد و ستبر محکمی بر ناآگاهان و به حکمت وجود چنین شروری پاسخ داد، چرا که شرور، إحکام و استحکام نظام آفرینش را زیر سوال می

 عدل الهی است.  ظاهربینان در انکار

 دهد که به این ترتیب است:شهید مطهری بر وجود چنین شروری، پاسخ هایی ارائه می

الف( اصل غنا و کمال ذات حق است که برای هر موجودی هدف خاص آفریده است و غایت او از آفرینش مخلوقات، به خود 

 گردد نه به ذات واجب تعالی.مخلوقات برمی

کند که بین موجودات است و تقدم و تأخر و وجود قانون علیت و سببیت بین موجودات را بیان می ب( اصل دوم، اصل ترتیب

 رساند.خداوند این قوانین را در بین مخلوقات برقرار ساخته است و همواره فیض خود را آنها می

نیروها خصلت های کلی دارند و جزئی ی کل قوا و نیروهاست و این قوا و ج( اصل کلیت هم اصل سوم است که خداوند آفریننده

 شود.ی آتش که با این خاصیتش در نظام آفرینش، در نظر گرفته میبردار و یا تخصیص خور نیستند. مثل خاصیت سوزاننده

 ست از عدم قابلیت آنها در پذیرش این خیرات و کماالت.شی اد( محرومیت برخی از موجودات از خیرات و کماالت، نا

 بدی دو نوع اند:ه( شرور و 

 : یا از سنخ نیستی أند.1 

 : یا از سنخ هستی أند اما منشأ نیستی در موجودات دیگرند.2

 . 7شونداند ولی در مقایسه با موجودات دیگر شر و بدی تلقی میسنخ دوم شروری هستند که در ذات خود خیر و نیکی

دهد که شرور و اعدام از خیرات ون یک اندام واحد را تشکیل میز( شرور از لوازم ذاتی و الینفک وجود است و جهان هستی همچ

 .8ی یکدیگرندتفکیک ناپذیرند و این دو الزمه

 ی هستی و خیراتند و در هر شری خیری نهفته است.ح( عدم و نیستی مقدمه

انین کلی است که برخی امور شود و بر اساس همین قوط( جهان هستی بر قوانین کلی استوار است و بر اساس قوانین کلی اداره می

 (.143 -147: 1شوند ) مطهری، بی تا: جشر و برخی خیر تلقی می

شوند، مبحثی را تحت عنوان فوائد شرور مطرح همچنین شهید مطهری برای تبیین بهتر شروری که در باب عدل الهی مطرح می

 پردازیم.کند که در این قسمت به صورت خالصه به آنها میمی

 ور از نظر ایشان به شرح زیر است:فوائد شر

ی شرور، اصل عدم تفکیک شرور جهان از خیرات آن است. برای روشن سازی عدم تفکیک خیرات از شرور، : اصل اول در مسأله1

دارای یک  باید اصل نسبی بودن شرور تبیین گردد. گفته شد که شرور بر دو قسم اند: قسم اول از اعدامند، مثال در نظام تکوین هر موجودی

کند و وجود های وجودی، نقص و کمبوداتی هم در وجود اشیاء و موجودات راه پیدا میای از وجود است و بالطبع و با تفاوت در درجهدرجه

نقوص در مراتب هستی، ناشی است از نقصان قابلیت قابل نه کوتاهی در فیض و رحمت الهی، تا مفهوم ظلم هم از آن استناد گردد. البته 

تواند با چنین نقوص و کمبودات مقابله کند، انسان است چرا که انسان به عنوان خلیفه اهلل، با قدرت اید گفت که تنها موجودی که میب

                                                           
(. ابن سینا هم 532: 3، ج1364ی خیر و نیکی است نه عدم مطلق ) طباطبایی، دانند که ناشی از عدم ملکهعالمه طباطبایی هم شرور را امر عدمی می  -1

ات دیگر شر گوید که شر همان عدم محض است و شر بالعرض شری است که در مقایسه با خودش خیر است و در مقایسه با موجود در این مورد می

 (.449: بی تااست ) اسفراینی نیشابوری، 

داند و نه به انوار قاهره و مدبره. هم چنین بر اساس اعتقاد او هیچ جهت شری از شیخ اشراق شر را به وسائط جسمانی و منحصر در عالم ماده می1-

  .(557واجب تعالی صادر نشده است چرا که او هیچ جهت شری ندارد ) شهروزی، بی تا: 
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(. قسم دوم هم در وجود خود و 165ها و نقوصش را جبران کند ) همان: تواند خالءی خویش مسئول سرنوشت خود است و میاختیار و اراده

ی شریت این شرور به حکم نسبی فسه شان خیرند اما در وجود لغیره و نسبتشان به موجودات دیگر، شر و منشأ اعدامند. جنبهدر وجود فی ن

 و اضافی بودن آن ها و از لوازم الینفک آنهاست و از خیریت آنها جداناپذیر است ) همان(.

پذیریم که در نظام کل و در توازن صورت کل بنگریم، می: اصل دوم نظام کل است که از نظر شهید مطهری اگر ما در جهان به 2

ی خوبی ها و بدی ها و پستی ها و بلندی ها و فراز و نشیب ها و تاریک ها و روشنایی ها برای این نظام الزم و ضروری عمومی، وجود همه

 (.166 -167 کند ) همان:ی نظام هستی هم با وجود این تفاوت ها معنا و مفهوم پیدا میاند و مجموعه

: زشتی نمایانگر زیبایی است و زشتی ها بزرگترین حق را بر گردن زیبایان دارن چرا که اگر زشتیها نبودند، زیبایی ها هم دیده 3

 (.166 -169شدند ) همان: نمی

ست چیزی : اصل چهارم بر اساس تفاوت حکم فرد از حکم جامعه است. چرا که حساب فرد از حساب جامعه جداست و ممکن ا4

 (.170برای یک فرد و یک جزء زیانبار باشد و برای کل سودمند و زیبا باشد ) همان: 

: تفاوت ظرفیتها در هر یک از موجودات وجود دارد و ناشی از اختالفات ذاتی آنهاست و مانند موقعیت های اجتماعی افراد نیست 5

 (.171که قابل تغییر و دگرگونی باشد ) همان: 

عنوان مادر خوشبختیهایند و در بطن و شکم گرفتاریهاست که نیکبختیها وجود دارند و البته درون سعادت ها هم : مصائب به 6

 (. 173 -176) همان:  9بدبختی ها نهفته أند

-: شرور به عنوان ضرورتی برای تکامل انسان هستند و همچو شالقی در راه تکامل است که انسان را به سوی کماالتش هدایت می7

 (.176 -178) همان:  10دکن

 (.182آورد ) همان: : رضاء به قضاء الهی و خشنودی به رضایت آنچه که خداوند پیش می8

: بال و نعمت نسبی است. نه فقر بدبختی مطلق است و نه ثروت و خوشبختی مطلق. چه بسا فقرهایی که موجب تربیت و کمال 9

 (.184انسانها هستند ) همان: ی بدبختی انسانی اند و چه ثروت هایی که مایه

داند. ایشان مرگ را برای انسان به شود، امری نسبی میهمچنین شهید مطهری مرگ را که به عنوان یکی از شرور شناخته می

 .(202: 1داند ) همان، جی دیگر میشمارد، بلکه آن را منشأ تحول و تطور بشر و حرکت انسان از یک نشئه به نشئهعنوان نیستی نمی

 ارتباط عدل الهی با حکمت و خيرخواهی او در توجيه شرور4.
ی شرور با ی شرور است. مسألهکند وجود مسألهآنچه که شهید مطهری به عنوان اشکال مشترک بین عدل و حکمت الهی بیان می

کند و یکی از علل الهی را خدشه دار میهای بی فایده و بی هدف، حکمت برد و تحت عنوان پدیدهعنوان ظلم، عدل الهی را زیر سوال می

اند که باید گفت معیار ی شرور چنان به یکدیگر وابستهگرایش به مادیگری و انکار خداوند است. حکمت و عدل الهی در توجیه مسأله

ور موجود در عالم کند. با توجه به اینکه شراستحقاق هر موجودی عدل الهی است و چرایی این استحقاق را، حکمتش است که مشخص می

ی ماده از لوازم وجودی آن است و ماده هم قابلیت صورت های گوناگون و کماالت مختلف و متضاد را دارد. باید اشاره کرد که بنا به گفته

ی عالم نظر ها، چرا که اگر با دقت و تأمل در هر یک از پدیده11ارسطو، جهان ماده دارای خیر کثیری است که شر قلیل هم مالزم با آن است

-ای بدون نظم و هماهنگی ایجاد نشده است، در غیر این صورت تمام اجزاء مرتبط در این نظام از هم میشود که هیچ پدیدهشود، معلوم می

 رفت. بنابراین شرور موجود در نظام هستی، هیچ گونه منافاتی با عنایت وپاشید و استواری و نیکویی و نظام مند بودن آن زیر سوال می

گیرد، تعلق بالعرض است نه تعلق ذاتی تا گفته شود که شرور ذاتا و حقیقتا حکمت خداوند ندارند و آنچه که حقیقتا به شرور تعلق می

اند و هر یک در موضع خود بیانگر اند. شرور موجود در این نظام طبق عنایت و حکمت واجب تعالی آفریده شدهمجعول وجود قرار گرفته

ی ی موجودات را یکسان بکند و هر چیزی را بر همهست نه اینکه همهی وجودی هر موجودی را برایش عطا کرده امهعدل است که الز

ای را بر آن داشته تا دو مبدأ و دو موجودات به صورت مساوی اعطاء بکند. از نظر شهید مطهری وجود شرور در نظام هستی است که عده

ی ثنویه با این اعتقاد خود، خیر را از جانب خالق خیر و شر را از جانب خالق شرور تلقی کنند. فرقه خالق بر این نظام فرض کنند و خیرات

                                                           
 61حج:   -1

 155 بقره: -2

کند: اول آنچه که خیر محض است، دوم آنچه که خیرش از شرش بیشتر است، سوم آنچه که خیر و شرش ارسطو اشیاء را به پنج دسته تقسیم می  -1

داند و قسم دوم را تعالی میمساوی است. چهارم آنچه که خیرش فراوان از شرش است و پنجم آنچه که شر محض است. قسم اول را مربوط به واجب 

( چرا که واجب تعالی، مبدأ عالم و منبع خیر و فیض است 67: 4، ج1388کند ) طباطبایی، داند و سه قسم دیگر را انکار میمربوط به عالم موجودات می

  (.1: 1375شود و صدور خیر از او مستلزم شر قلیل است )دیباجی، و ضرورتا از او خیر صادر می
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کند تا هر موجودی در چه حد و اند، حال آنکه عدل و تدبیر الهی اقتضاء میخواهی واجب تعالی را در موجودات خیر و وجودات منحصر کرده

کند که موجودی اصال وجود نداشته باشد و از قسم ت را دریافت کند و یا اقتضاء این را میای وجودی خودش، درجه ای از کماالاندازه

عدمیات باشد و یا اینکه موجودی در جایگاه خوب و نیک باشد و موجود دیگر در جایگاهی باشد که از آن مفهوم شر بدست آید. با این 

خویش چیزی جز خیر را بر موجودات اعطاء نکرده است و آنچه که اعطاء شود که واجب تعالی بر اساس خیر خواهی توضیحات دریافت می

ی خودش، در نهایت خیر آفریده شده است و در مسیر کرده چیزی جدای از حکمت و عدل نبوده است و هرچه وجود دارد در مرتبه

 (.89 -93: 1کمالیش در حرکت است ) مطهری، بی تا، ج

 تفاوت نه تبعيض -7

نامند نه تبعیض. چرا که تبعیض در شرایط مساوی فات و استعدادات وجودی بین موجودات را تفاوت میشهید مطهری، اختال

ی نظام علی و شود و تفاوت، در شرایط نا مساوی است و راز تفاوت را ذاتی موجودات و الزمهاستحقاقهای همسان در بین اشیاء ایجاد می

شود وگرنه نظم و ست و هیچ گاه جای این دو عوض نمین واجب و ممکن بودن، ذاتی آنها(. مثال واجب بود127داند ) همان: معلولی می

ی اشکاالت موجود را که به عدل الهی مربوط است را به قیاس نادرست خدا به (. ایشان همه130خورد ) همان: ترتیب بین موجودات بهم می

کنند و مراتب موجودات را روابط ذاتی موجودات در نظام هستی را درک نمیدهند چرا که افراد قطعیت و ضرورت و زندگی انسان ارجاع می

دانند که علت بودن علتی برای معلول معین و معلول کنند. اینان نمیدر نظام هستی با مراتب قراردادی انسان در محیط اجتماع مقایسه می

ی وجودی و فهمیم مرتبهی و قابل تغییر نیست. از اینجاست که میواقع شدن معلول بر علت معین، همانند اجتماع انسانی، جعلی و قرارداد

پذیرد، مثل مراتب اعداد که ست قطعی و ضروری که به هیچ رو تخلف و تخطی نمیست و امری ااستعدادات وجودی، عین ذات موجودات ا

(. این 131) همان:  12خورداعداد بهم می گردد و اگر عوض شود نظم و ترتیب کلهیچ گاه جای عدد چهار با جای عدد بیست عوض نمی

شود ) همان(. شهید مطهری در البالی نظام طولی به نظام نظام علی و معلولی که در بین موجودات جریان دارد نظام طولی نامیده می

نماید که هر حادثه ای در چه آورند و مشخص میعرضی هم اشاره دارند که شرایط مادی و اعدادی به وجود آمدن پدیده ها را به وجود می

دهد، نامد. مثال آتش سوزی که در یک جا و مکانی رخ میزمان و چه مکانی بوجود خواهد آمد و این اصل را اصل اندام وارگی جهان می

نظام طولی و  (. ایشان این نظم و نظام بین موجودات که132ی مستقلی نسیت و با عوامل و حوادث دیگر پیوند خورده است ) همان: پدیده

( چرا که 135نامد که به هیچ روی تغییر پذیر نسیت و همواره در قوانین جهان جریان دارد ) همان: شود را سنت الهی میعرضی نامیده می

 (.138شوند ) همان: های خاص تدبیر اداره میهای جهان، تحت یک سلسله قوانین ثابت و الیتغر و بر اساس شیوهاز نظر ایشان پدیده

دهد، امری است که حکمت الهی آن را اقتضاء کرده و بنابراین در سلسله مراتب هستی و موجودات و آن حوادثی که بین موجودات رخ می

 . ست و هیچ ظلم و یا ناعدالتی در حق هیچ یک از موجودات اعمال نگشته استمورد تأیید عدل الهی ا

 بحث ونتيجه گيري:
 موجب الهی عدل انکار که داند¬می کالمی و فلسفی مسائل مهمترین از آن، در را شرور وجود و احسن نظام ی¬مسأله مطهری، شهید

 هستی نظام ی¬الزمه خود، جایگاه در و وجودیش استعداد اساس بر موجودی هر ایشان، نظر از.  ست¬ا بدبینی و ثنویت ی¬فلسفه پیدایش

 است نگرفته صورت آنها در نامالیمتی و تبعیض گونه هیچ و دارند وجودی تفاوت یکدیگر با کماالت قبول در که مخلوقاتند خود این و است

 در موجودی هر مطهری شهید نظر از. است الهی حکمت براساس شده بنا و است الهی عدل اساس بر یافته تقرر هستی در که آنچه هر و

 که است وجودی از جود امساک و فیض منع معنا این در هم ظلم و کند¬می دریافت را خود وجود کمال با متناسب ای درجه آفرینش نظام

 به که آنچه تمام خداوند که چرا ست،¬استحقاقها رعایت معنای به خداوند ی¬باره در عدل هم اسالمی حکمای نظر از. دارد را آن استحقاق

 معنی به خداوند مورد در را عدل هم مطهری شهید. است جودش و فضل عین او عدل و کرده عطا را بدهد باید هایش¬آفریده و ها¬بنده

 جایگاه در موجودی هر کند¬می اقتضاء که است الهی عدل و حکمت. آورد¬می را مربوطه توجیهات شرور برای و داند-می استحقاقها رعایت

 که است تعالی واجب خواهی خیر این و کند دریافت حق از را کماالتی وجودیش جایگاه حسب بر و شود داده قرار و آفریده خود وجودی

 باشد قانونی بی و نظمی بی هر از دور و گیرد قرار کماالتش از ¬اندازه هر و ¬مرتبه هر در موجودی هر کند¬می اقتضاء

 مراجع

 قرآن کریم 

 بن محمد، مرآت األکوان ) تحریر شرح هایه مالصدرا شیرازی(، بی تا، نشر میراث مکتوب.نی، احمداردکا 

                                                           

  (.164) و ما منا اال له مقام معلوم(: نیست از ما مگر آنکه مقام معلومی دارد ) صافات:  :فرمایدآن کریم در این مورد میقر  -1
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  لباحه، نشر دارالثقافه.تا، رسائل الفلسفیه إلبن اابن باحه، بی 

 نتشارات بیدار.بن سینا، اابن سینا، حسین ابن عبداهلل، بی تا، رسائل ا 

 -----------------------بن سینا، قم، انتشارات بیدار.، بی تا، رسائل ا 

 ثار و مفاخر فرهنگی.اسفراینی نیشابوری، فخرالدین، بی تا، شرح الکتاب النجاه إبن سینا، نشر آ 

 -نتشارات لبنان ناشرون.تهانوی، محمد مهدی، بی تا، الکشاف اإلصطالحات فنون و علوم، ا 

  ،سال اول.2ی ی علم عنایی واجب الوجود در حکمت سینوی و نقدی بر آن، شماره، مقاله1383بهشتی، احمد ، 

 -عین الحکمه و تعلیقات، انتشارات فرهنگ و ارشاد اسالمی. ی فلسفیتهرانی، میرقوام الدین محمد رازی، بی تا، دو رساله 

 ی نشر اسالمی.حسینی، سید حسن، بی تا، نور األفهام فی علم الکالم، نشر موسسه 

 -.خاتمی، احمد، بی تا، فرهنگ علم کالم، انتشارات صبا 

 .جمعی از نویسندگان، بی تا، شرح مصطلحات کالمیه، نشر آستان قدس رضوی 

 لعرب، نشر مکتبه لبنان ناشرون.ن، بی تا، موسوعه مصطلحات الفلسفیه عند اجهامی، جیرا 

 .جرجانی، سید الشریف علی بن محمد، بی تا، کتاب التعریفات، انتشارات ناصر خسرو 

 .عجم، رفیق، بی تا، موسوعه المصطلحات ابن خلدون و الشریف علی محمد جرجانی، انتشارات مکتبه لبنان ناشرون 

 ،بی تا، موسوعه مصطلحات علم الکالم اسالمی، نشر مکتبه لبنان ناشرون. دغیم، سمیح 

  ،ی فلسفه و کالم. ی نظام احسن آفرینش در قرآن کریم، مجلهی تصویری از نظریه، مقاله1375دیباجی، محمد علی

 .28ی شماره

  ،قرآن، کتابفروشی مرتضوی، ، به تحقیق محمد سید کیانی، فرهنگ المفردات فی غریب ال1362راغب اصفهانی، حسین

 چاپ دوم.

  ،ی جوادی آملی، قم، انتشارات مطبوعات ی حمد، با مقدمه، حمد ربانی، تفسیر عرفانی سوره1382ربانی، محمد رضا

 دینی.

 20- ، ی امام ، محاضرات فی االهیات، تلخیص از علی ربانی گلپایگانی، قم، انتشارات موسسه1385ربانی گلپایگانی، علی

 ع(، چاپ هفدهمصادق )

  ،اسرار الحکم، نشر مطبوعات دینی.1288سبزواری ، 

 ی ایران.،مجموعه مصنفات، تحقیق هنری کوربن، تهران، نشر انجمن حکمت و فلسفه1396لدین، قسهروردی، شهاب ا 

 ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی.شهروزی، شمس الدین، بی تا، بی تا، شرح حکمه اإلشراق، انتشارات موسسه 

  ،ی تاریخ عربی، بیروت.ی مالهادی سبزواری، انتشارات موسسه، شواهد الربوبیه، ، تعلیقه1360شیرازی، صدرالمتألهین 

 .صلیبا، جمیل، صانعی دره بیدی، منوچهر، بی تا، فرهنگ فلسفی، انتشارات حکمت 

  ،احسن از منظر حکمت متعالیه،  ی تأملی بر نظامش، برگرفته از مقاله1387طالبی چاری، محمد جواد، دیرباز، عسگر

 .22ی شماره

 -  ،ی مدرسین.قر موسوی، انتشارات جامعهی سید محمد بالمیزان، ترجمه، تفسیر ا1376طباطبایی، محمد حسین 

 ----------------- ،1387ی بوستان کتاب.ی بدایه الحکمه، قم، انتشارات موسسه، آغاز فلسفه، ترجمه 

 ----------------- ،1364.اصول فلسفه و روش رئالیسم، تهران، انتشارات صدرا، چاپ دوم ، 

 ----------------- ،1388 ،ی بوستان کتاب، چاپ دوم.قم، انتشارات موسسه ، بررسی های اسالمی 

 لمحکمات، نشر البالغه.طوسی، خواجه نصیرالدین، بی تا، شرح اشارات و تنبیهات مع ا 

 ------------------------لمحصل، نشر األضواء.خیص ا، تل 

  ،ی اسالم.، کلم الطیب در تقریر عقاید اسالم، نشر کتابخانه1362طیب، سید عبدالحسین 

 - فرهنگ اصطالحات آثار شیخ اشراق، نشر انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.1380لد، غفاری، سید محمد خا ، 

 لعلوم، نشر مکتبه الهالل.فارابی، ابونصر، بی تا، احصاء ا 
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 ی معرفت، ی حکمای اسالم و الیب نتیس، مجلهندیشه، نظام احسن در ا1375ائمی نیا، علی رضا، ق 

  16ی شماره  

 .مهیار، رضا، بی تا، فرهنگ ابجدی عربی فارسی، انتشارات اسالمی 

 چاپ اول.ی شر در حکمت و شریعت، تبریز، انتشارات دانشگاه تبریز، ، مسأله1392ی قراملکی، قربانعلی، کریمزاده 

 .میرداماد، محمد باقر، بی تا، مصنفات میرداماد، به اهتمام نورانی، انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 

 -----------------------    .جذوات و مواقیت، نشر میراث مکتوب ، 

 .مطهری، مرتضی، بی تا، مجموعه آثار شهید مطهری، تهران، انتشارات صدرا 

  ،میر کبیر.انواریه ) ترجمه و شرح حکمه اإلشراق سهروردی(، نشر اهروی، احمد، بی تا 
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