
 

 

  الهی عدل با( کرونا بیماری) طبیعی شر رابطه بررسی
 اسالمی فلسفه و کالم رویکرد با جزا و تکوین ساحت در

 1)ایران( نظیفه فتحی: هنویسند
 02/06/1399: پذیرش                           19/03/1399: دریافت

 چکیده
ین ساحت در الهی عدل رابطه یبررس هدف با مقاله ینا  طبیعی شرور با جزا و تکو

 واکاوی شرور درباره اسالمی هفلسف و کالمی آرای منظور این برای و است شده انجام
متکلمان  نگاه دهددیدگاه مورد بررسی در این پژوهش نشان می دو نتایج. است شده

و غیر  کیفری تدایی،است؛ شرور اب احسن نظام آفرینش، نظام که است قائل اسالمی
 رسیدن و اولیاء الله تکامل و برخی معصوم کیفری برایغیر  شرور است؛ حکمت کیفری

 مبتال که است؛ لذا افرادی انسان گناه شرور کیفری، و ریشه است باالتر درجات به هاآن
و  گیرندمی قرار خداوند غضب مورد که هستند: افرادی دسته دو شوند،می شر کیفری به

 فرو بال ایشان بر نهایی، شرور به هاآن شدن مبتال از جلوگیری برای خداوند که هیگرو
 از جمله و بیماری زلزله و سیل چونهم طبیعی شرور .کند تأدیب را هاآن تا آوردمی

نتایج دیدگاه فالسفه  .گرددمی باز انسان گناهان به هاآن ریشه که هستند کیفری شرور
 لحاظ به بالعرض و نسبی شرور ؛است خیر ملکه عدم شر، کهنای به است قائل اسالمی

 جهات بلکه گیرند،نمی قرار الهی اراده تعلق مورد عدمی جهات و نقص و بودن شر
 هایویژگی از تزاحم و تضاد؛ شودمی واقع الهی اراده متعلق که است هاآن خیرات و کمال
 هاآن جمله از که دارد فوایدی شرور و نقایصو  است علیت نظام الزمه و مادی جهان ذاتی
 .است حوادث از گرفتن پند و بالها و هاسختی تحمل راه از هاانسان برای تکامل زمینه شدن فراهم
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 شامل نخست دیدگاه بنابر که است طبیعی شرور جمله از کرونا بیماریبر این اساس، 
 اساس بر نیز کیفر پاداش و جزا؛ لذا گرددبرمی انسان گناه به آن ریشه و است کیفری شرور
 ؛ اما مطابق باکندمی رفتار هاانسان با خود عدل مقتضای به خداوند که است انسان رفتار

 مورد بودن شر لحاظ به که است بالعرض و نسبی شرور جمله از کرونا بیماری دوم، دیدگاه
 .گیردنمی قرار الهی اراده تعلق

 

 کرونا بیماری اسالمی، فلسفه و کالم جزا، و کوینت طبیعی، شر الهی، عدل: واژگان کلیدی

 مقدمه
به عدل الهی همراه است و همه  در تمام ادیان الهی، اعتقاد به توحید با اعتقاد

توان یافت که به عدل الهی واقعی را نمی یدن به عدل الهی معتقدند و موحداحمو
ه خلق خویش روا یعنی خدای ادیان عادل است و هیچ ستمی ب ؛اعتقاد نداشته باشد

عدل الهی جزو اصول تمام ادیان الهی و اعتقاد به آن رکن اساسی  بنابراین؛ داردنمی
 (18: 1391 ،یاسکوی یبیابان) دینداری است.

 عدل الهی در سه حوزه مورد بحث قرار می گیرد:
 عدالت در حوزه آفرینش .1
 گذاری و تشریعدر حوزه قانونعدالت  .2
 عدالت در حوزه جزا و پاداش. .3

های ظلم از خداوند متعال منتفی است؛ خداوند در هر سه جا که زمینهاز آن
جمله با  از سه جهت با مباحث خداشناسی از شر نیز و خیر، حوزه عادل است

 عدل و حکمت الهی در ارتباط است. ، توحید
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ر یونان باستان د؛ شرور از دوران باستان مطرح بوده است له عدل الهی وئمس
 2چون هیومهمداد. کسانی شرور، عدل الهی را مورد سؤال قرار می استنادبه  1اپیکور

و  4چون آنتونی فلوهمکسانی  این عصر نیز اند، دراین اشکاالت را پی گرفته 3و راسل
 (1382، توکلی) .اندهای جدیدتری از آن ارائه کردهتنسیق 5مکیال.  .جی

تبیین عدل الهی و لذا  ؛مطرح است فلسفه اسالمی نیز این بحث در کالم و
 ضروری است که بیان آن یدیدگاه اسالم امر از رتباط آن با شرور و بیماری کروناا

به تعمیق باورهای اعتقادی کمک خواهد کرد و درجامعه دینی باعث استحکام 
کنون های مختلف نشان داد تابررسی منابع و پایگاه اعتقادات دینی خواهد شد.

 ل الهی و ارتباط آن با بیماری کرونا انجام نداده است.کسی پژوهشی درباره عد
ارتباط  طبیعی و اسالمی درباره شرور فلسفه این مقاله با بررسی آرای کالمی و

و  برای رسیدن به این هدف، به بررسی آرای کالمی است و آن با عدل الهی برخاسته
تبیین این به  و بررسی شدهنتایج دو دیدگاه  پرداخته و سپسدرباره شرور  فلسفی

حوزه آفرینش و جزا چگونه  ساحت عدل الهی در که شرور درپردازد میمطلب 
 شود.مرتبط می

 طبیعی شر ؛بیماری کرونا
 است وکرده بدها تقسیم  و هاهای جهان را به دو قطب خوبباز پدیدهبشر از دیر

د. تاریکی، آوردها به شمار میخیرها و خوب زمین را در قطب و خورشید و باران
البته  گیرد؛میدر صف بدها و شرور جای  نیزها و بیماری خشکسالی، سیل، زلزله

                                                           
1. Epicure 

2. Hume 

3. Russell 

4. Antony Flew 

5. J. L. Mackie 
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 چه بندی بشر خودش را مقیاس و محور تشخیص قرار داده است، یعنی هردر این دسته
دانسته و هر چه را که برای خویش می خوب، یافتهرا که برای خویش سودمند می

 است. نامیده  بد، دیدهزیانمند می
اواخر  به اسم کرونا  است. این ویروس در یویروس ،شر مصادیق بد و یکی از

ووهان به شهر  باعث شیوع پنومونی از 19-کوویدبا نام  میالدی 2019دسامبر 
سراسر چین شد که در حال حاضر تهدیدات بهداشتی بزرگی برای سالمتی عمومی 

 جهان ایجاد کرده است.
در سراسر  2019 ناشی از کرونا ویروس نوین 19-گیر کوویدبیماری همه

کشور در  213تعداد میالدی  2020ی مماه جهان، در حال گسترش است و تا اول 
جهانی اعالم شده، نرخ  کرده است. طبق آمار درگیر جمله ایران را مبتال و جهان و از

مل شا آن نیزبرای این بیماری ثبت شده است. عالئم اولیه درصدی  4/3 میر مرگ و
 ی. تا به امروز واکسن یا دارویاستتنگی نفس  خستگی و دردهای عضالنی، تب،

قرار نگرفته دسترس  بالینی تأیید نشده و در نظر از ویروس کروناهای برای عفونت
 این زمینه آغاز شده و ادامه دارد. در مطالعات در داخل و خارج کشور است؛ هر چند

رعایت اصول بهداشتی توسط عموم مردم بنابراین پیشگیری و کنترل عفونت و 
انتقال و  است تا مسیر نیاز کروناای در مورد تحقیقات گسترده .استدر اولویت 

اهداف بالقوه دارویی  و دقیق روشن شودطور ه زایی آن بهای بیماریسازوکار
های ویژگی کرونا،های اپیدمی و اتیولوژیک ویژگیتاکنون در مورد  .شناسایی گردد

تشریح رویکردهای  و انتقال آن مسیر ها وجمله گیرنده ازبیولوژیکی  اساسی
  بیماری و درمان ارائه شده است. پیشگیری از

 19-پیشگیری، کنترل و درمان بیماری کووید چنان امیدواری وجود دارد کههم
درمانی در آینده نزدیک محقق  -و اقدامات بهداشتی وراز طریق تولید واکسن و دا

 (7: 1399، و همکاران نوشفر) .شود
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 مفهوم عدل الهی
های پیرامون عدل الهی، برای عدل های لغت و کتاببا بررسی انجام شده در کتاب

 :شوداشاره می معانیبه برخی از  که متعددی در لغت و اصطالح بیان شده است معانی
س اسا تقسیط بر عدل را به معنای مساوات و ،«مفردات الفاظ القرآن» راغب در

با بصیرت  رود که آن امری به کار مییجا عدل در نویسد:می وراستی و کمال دانسته 
گاهی درک شود. و  (551 :1412، راغب اصفهانی) آ

 70اساس آیه  بر و یزاوی بین دو چلغت را به معنی برقراری تس طریحی عدل در
 خالف جور هکالهی دانسته  یاسما از و آن رابه معنی فدیه معنا کرده  سوره انعام

است؛ اساس سیئة  اساس خوبی و مجازات بر پاداش خوب برحاکی از و بوده 
عدل در نزد متکلمین را دور بودن ذات  چنینهم (420: 5ج ،1375، طریحی)

 بیان کرده است. ،خداوند از فعل قبیح که مخل واجب الوجود است
 ن مراد متکلمان از عدل گفته است:عالمه حلی در بیا

متکلمون العدل علی العلوم التی لها تعلق باحکام افعاله تعالی اطلق ال»
متکلمان  ؛«من حسن الحسن منها وجوب الواجب و نفی القبیح عنها

گر احکام افعال الهی است، اند که بیانعدل را بر علومی اطالق کرده
یعنی وجه حسن افعال پسندیده و مالک وجوب افعال واجب و برهان نفی 

 نماید.یح را از خداوند بیان میصدور افعال قب

 به تعبیر محقق الهیجی:
واجب است در ذات و صفات، عدل نیز کمال گونه که توحید کمال همان

 . است واجب در افعال
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 حکیم گفته است: شیخ مفید نیز در وصف فاعل عادل و
فاعل عادل و ؛ «ال یخل بواجبالحکیم هو الذی ال یفعل قبیحا و العدل

و به انجام فعل واجب  دهدت که فعل قبیح انجام نمیی اسحکیم کس
 (1371، ربانی گلپایگانی) رساند.اخالل نمی

 :معتقد استشیخ مفید 
عدل، جزا دادن در مقابل عمل به مقدار استحقاق است و ظلم، منع 

، جواد، متفضل و رحیم است و ، کریمو خدای متعال عادل بودهحقوق 
 ها را ضمانت کرده است.پاداش اعمال و جبران دردها و رنج

داند. به عقیده او، خداوند عالمه مجلسی معنای عدل را حکم کردن به حق می
یعنی عدل در وصف  ؛شود که عادل استنامیده می «عدل»با صفت  آن رو از

میان مردم  دل درامده است. عمصدری است که به جای اسم فاعل آ خدای متعال
 (15: 1395، نوروزی) دستورش پسندیده باشد. کسی است که گفتار، کردار، حکم و

 حقیبه جای خود نهادن و دادن حق هر ذیهر چیزی ، اگر معنای اصطالحی عدل
که مصادیق زیادی را  شودمیدر نظر گرفته  برای عدل، مفهوم وسیعی باشد به او

رعایت حقوق دیگران و  گونه تبعیض، موزون بودن، نفی هر شود؛ مانندشامل می
 (82: 1386، مکارم شیرازیها.)ها و لیاقترعایت استحقاق

 شودمیو گفته  شدهدر نظر گرفته  به عنوان صاحب حقجا موجودی این در
ای مفهومی توسعه ،عدل در شود.نامیده می آن ظلم و تجاوز از عدل ،رعایت آن حق

رود. طبق نیز به کار می اری را به وجه شایسته انجام دادنهر ک یعنی شود؛میداده 
 ساوی با عمل حکیمانهم این تعریف، عدل مرادف با حکمت است و عمل عادالنه

 (162: 1384، مصباح یزدی) گردد.می

http://ensani.ir/fa/article/author/339
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این است که خدای متعال به  بحث عدل الهی سخن ازذیل  قرآن کریم نیز در
دهد و در کاران را به طور کامل مینی که پاداش نیکوبدین مع ؛کندکسی ستم نمی

 کند.بد عقوبت می تنها به اندازه کار ،میان است گاران درنگمواردی که پای عقوبت 
 (1۶0)ر. ک: انعام، 

 .دگیرسه عنوان عدل و ظلم و فضل قرار می زیرمجموعه انسان افعال بر این اساس،
یرا ز ؛مدار نفی و اثبات استت که دایرسه قسم، تقسیمی عقلی استقسیم افعال به 

ین نیست. در صورت نخست ی در میان هست و یا چندر تعامل دو نفر با هم یا حق
-این کار، عدل نامیده میکه شود ی بر دیگری دارد، یا حق او ادا میکه شخص حق

. در صورت دوم نیز ق یافته استشود که در این صورت، ظلم تحقشود و یا ادا نمی
 ؛کندرساند یا چنین نمیی به گردنش نیست، به دیگری خیری میصی که حقیا شخ

محقق شده  ق یافته و در صورت دوم عدالتدر صورت اول فضل و احسان تحق
شوند که دو قسم آن این تقسیم عقلی، افعال به چهار قسم تقسیم می مطابق با. است

فضل  رمجموعهزیظلم و یک قسم دیگر  زیرمجموعهعدل، یک قسم  زیرمجموعه
 .گیردقرار می

در ؛ مبنای قرآنی و حدیثی نیز دارد افعال، گذشته از عقلی بودنگانه تقسیم سه
 :آمده استچنین قرآن کریم 

ُمُر ِباْلَعْدِل َو  ن  إ»
ْ
خداوند به عدل و  (90، نحل.) ؛«ْحَساِن اْل اللَه َیأ

 .کنداحسان امر می
سیم شده به دو قسم عدل و احسان تقدر این آیه افعال مثبت و مورد امر الهی 

دیث به این مطلب چنان که در احا ؛ل استتفضنیز است. مقصود از احسان 
 :تصریح شده است
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  .«َالّلهم عِاملنا ِبَفضِلک َوال ُتعاِملنا ِبَعدِلک» -
ْبَت َفَمْن أْن َعَفْوَت فَ إَلِهي َفإ» -  .«َك ْعَدُل ِمنْ َمْن أْوَلی ِمْنَك ِبَذِلَك َوإْن َعذ 

 که است «وضع کل شیء فی موضعه» بیان شده،معنای دیگری که برای عدل 
شهید مطهری با عنوان موزون بودن و تناسب و تعادل از این تعریف یاد کرده 

 :نویسددر نقد این تعریف و نارسا بودن آن برای اثبات عدل الهی می( و 46: 1368، مطهری)
بی، از نظر کل و مجموع تناسدر مقابل بی به معنای تناسب بحث عدل

در مقابل ظلم، از نظر هر فرد و هر جزء  ولی بحث عدل ؛نظام عالم است
ل، مصلحت کل مطرح دیگر است. در عدل به مفهوم او یمجزا از اجزا

ذا اشکال ل ؛وم دوم مسئله حق فرد مطرح استاست و در عدل به مفه
گویم ی میمن منکر اصل تناسب در کل جهان نیستم، ول گویدکننده می

آن  که گرددها میرعایت این تناسب خواه ناخواه مستلزم برخی تبعیض
 (20: 1393، برنجکار) کل رواست و از نظر جزء نارواست.ها از نظر تبعیض

 ماهیت شر مفهوم و
 «مجمع البیان» طبرسی در معنی شده است. ضرر های لغت به معنی بد وکتاب در شر

را نقیض خوبی  ( شر216، )بقره؛ «وا َشْیئًا َوُهَو َشرٌّ َلُکْم أْن ُتِحب   َوَعسی»ذیل آیه 
 (289: 2ج ،1400، طبرسی) دانسته است.

نخستین معنای خیر  ؛در قرآن و احادیث، خیر و شر به دو معنا به کار رفته است
شود. در این معنا خیر به امر همان معنایی است که در شبهه شرور مطرح می و شر

شود که دو مصداق شود و شر بر امر ناخوشایند اطالق مین گفته میخوشایند انسا
مانند مرض،  ؛شوددارد: یکی درد و رنج و دیگری چیزی که باعث درد و رنج می

 (196: 1393، برنجکار) فقر، سیل، زلزله و جنگ.
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رِّ َو »در تفسیر خیر و شر در آیه  علیامیرالمؤمنین   ؛«ةالَخیِر ِفتنَوَنبلوُکم ِبالش 
 :فرمودند (35 ،انبیاء)

ر  الَمرُض َوالَفقُر ابِتالًء و » ۀُ َوالِغنی َوالش  ح   ؛«اختباراً فالَخیُر الصِّ
منظور از خیر، تندرستی و غناست و مراد ( 120: 16ج ،1400، طبرسی)

 ، مرض و فقر از روی امتحان و آزمایش است.از شر

در این معنا مقصود  ؛اییعبارت است از خیر و شر نه دومین معنای خیر و شر
عث سعادت او در دنیا و چیزی است که برای انسان سودمند است که با از خیر

و شر عبارت است از چیزی که برای آدمی زیانبار است و سبب  آخرت گردد
ابتدایی و معنای  معنای اّول را خیر و شر. بدبختی و شقاوت او در دنیا و آخرت گردد

ت که ممکن است این اسنیز دلیل این نامگذاری  نامند ویمنهایی  دوم را خیر و شر
ا با گردد، امت میچرا که باعث لذ ؛خیر به نظر برسد ،چیزی در نگاه نخست

باعث بدبختی و هالکت  نهایت کار شود که همان امر درمیبررسی بیشتر معلوم 
 (196: 1393، برنجکار) شود.انسان می

 و شر اشاره کرده است.به همین دو معنای خیر قرآن کریم 
وا َشْیئًا َوُهَو َشٌر » ن ُتِحب 

َ
َعَسی أن َتکَرهوا َشْیئًا َوُهَو خیٌر َلُکْم َوَعَسی أ

ُکْم َواللُه َیْعَلُم َو  نُتْم ال َتْعَلُموَن ل 
َ
چه بسا چیزی را خوش ( 216؛ )بقره، «أ

که برای شما خیر است و چه بسا چیزی را دوست نداشته باشید، حال آن
 دانید.و شما نمی دانداست و خدا می که برای شما شراشته باشید، حال آند

 علیامیرالمؤمنین ؛ در احادیث نیز به این دو معنای خیر و شر اشاره شده است
 :فرمایندد حنفیه میدر وصیتش به محم
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ۀوم ا َخیٌر ِبَخیٍر َبعَدهُ الّناُر م»  ،1413، هابن بابوی؛ )«ا َشرٌّ ِبشرٍّ َبعَدهُ الَجن 
ا به دنبال داشته باشد، خیر نیست و خیری که آتش دوزخ ر( 376: 4ج

  هشت را به دنبال آورد، شر نیست.ی که بشر

 د:نویسمی «لمعات الهیه»زنوزی در 
 «.عدم من حیث انه عدم شر محضحض ووجود من حیث انه وجود خیر م»
 (404: 1381، یزنوز)

هر چیزی که سعه وجودی  ؛ه شدنددر این تعریف وجود و خیر مساوق دانست
از خیریت بیشتری برخوردار است. حق تعالی  وجود محض و خیر  ،بیشتر دارد

به سوی خیر محض سوق دارند و  نیزمحض است و شری در او راه ندارد و اشیاء 
تقابلی  ؛روند. در این معنا تقابل میان خیر و شر، تقابل عدم ملکه استبدان سو می

 مر وجودی و طرف دیگر آن امر عدمی است. که یک طرف آن ا
 ؛ چرا کهامور عدمی محتاج جاعل و فاعل نیستند بیان این نکته الزم است که

شود که فاعل فعلیت خود را اعمال نکرده باشد و خیر به وجود شر در جایی پیدا می
شود که عدم وجود خیر مطرح می ،وقتی فاعل باعث وجود خیر نشود .نیامده باشد

 (1382 ،موسوی بجنوردی) ن شر است.هما

 شرور و ارتباط آن با عدل خدا
های مختلف در تاریخ های کهن انسان است که به گونهمسئله شرور یکی از پرسش

تفکر بشری مورد بحث قرار گرفته است. این مسئله حداقل با سه تقریر در کالم 
ت. در کالم اسالمی اسالمی و فلسفه سنتی و کالم جدید مورد بحث قرار گرفته اس

حکمت الهی مطرح  یشرور به صورت چالشی در برابر صفت عدل الهی و گاه
در ضمن مباحث عدل « فی االلم و وجه حسنه» عنوان بااین بحث  لذا ؛شده است
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شرور مشکلی در برابر رابطه خدا و جهان تلقی  نیز ست.در فلسفه سنتی قرار گرفته ا
 (195: 1377، برنجکار) شده است.

 هامثل بیماری پرسش این است که درد و رنجی که از نامالیمات و شرور
 ونه با عدالت خداوند سازگار است؟پذیرد، چگصورت می

توان اساس این تفکیک می بر نهایی قابل تقسیم است و به شرور ابتدایی و شرور
ا این حوزه شرور طبیعی و ب ابتدایی در با شروراین بحث  کهبه شبهه شرور پاسخ داد 

 . شودپی گرفته میپرسش که آیا خداوند، شرور ابتدایی را آفرید است؟ 
 حکمت شرور کیفری .1

 :هاستاز نظر قرآن کریم، همه شرور کیفری نتیجه گناه انسان
َصاَبُکم ِمن ُمِصیَبۀٍ َو » -

َ
ْیِدیُکْم َوَیْعُفوْا َعن َکِثیرٍ َمآ أ

َ
 ؛«َفِبَما َکَسَبْت أ

شما رسید، به خاطر اعمالی است که  هر مصیبتی که به( 30، شوری)
 بخشد.اید و بسیاری را نیز میانجام داده

اِس َهَر اْلَفَساُد ِفی اْلَبرِّ َو َظ » - ْیِدی الن 
َ
 (41 ،)روم؛ «اْلَبْحِر ِبَما َکَسَبْت أ

آشکار  ،اندفساد در خشکی و دریا به خاطر کارهایی که مردم انجام داده
 .شده است

چون قحطی، سیل و زلزله وبیماری به خاطر گناهانی همبنابراین شرور طبیعی 
دهند و اگر آنان مرتکب کارهای زشت نشوند، برکات ها انجام میاست که انسان

 :ها را فرا خواهد گرفتالهی از آسمان و زمین، آن
ن  َو »

َ
َقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْیِه أْهَل اْلُقَری َءاَمُنوْا َو  َلْو أ َمآِء م َبَرَکاٍت ِمَن ات  الس 

ْرِض َو 
َ
ایمان آورده و تقوا پیشه کرده  هاو اگر اهل آبادی( 9۶)اعراف،  ؛«اْْل
 . ها گشوده بودیمند، برکات آسمان و زمین را بر آنبود
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افرادی  گروه نخست هستند:شوند، دو دسته افرادی که به این نوع شرور مبتال می
مقتضی کیفر بدکاران است، که الهی اساس عدل  که مورد غضب خداوند بوده و بر

های سخت الهی دچار . اقوامی که در طول تاریخ به عذابشودها رفتار میبا آن
 .هستنداند، از این قبیل شده

 :فرمایدقرآن کریم پس از نقل سرگذشت برخی از این اقوام می
م َمْن أَخَذْتُه ْنُه مِ أْرَسْلَنا َعَلْیِه َحاِصبًا َو َفُکاًل أَخْذَنا ِبَذنِبِه َفِمْنُهم َمْن »

ْیَحۀُ َو  ا َکاَن اللُه مَ ْنُهم َمْن َخَسْفَنا ِبِه اْْلْرَض َوِمْنُهم َمْن أْغَرْقَنا َو مِ الص 
ما هر یک از ( 40)عنکبوت،  ؛«ْم َیْظِلُموَن َلِکن َکاُنوْا أنُفَسُه ِلَیْظِلَمُهْم َو 

نگریزه ها طوفانی از سآنان را به گناهشان گرفتیم، پس بر بعضی از آن
بعضی دیگر را در  و آسمانی فرو گرفتو بعضی از آنان را صیحه  فرستادیم

ها ستم نکرد، و خداوند هرگز به آن زمین فرو بردیم و بعضی را غرق کردیم
 .ها خودشان بر خود ستم کردندولی آن

شوند، کسانی هستند که خداوند از گروه دیگری که به شرور کیفری مبتال می
ها به شقاوت و شرور نهایی و ابدی، م و جلوگیری از مبتال شدن آنباب لطف و کر

، متذکر خدا گردند و به راه راست شوندآورد تا تأدیب ها نامالیمات را فرو میبر آن
وح ها تطهیر شود و با رکه با مبتال شدن به این نامالیمات، روح آنیا این ازگردندب

 پاک بتوانند وارد بهشت گردند.
 :فرمایدم در این باره میقرآن کری
اِس ِلُیِذیَقُهم َبْعَض َهَر اْلَفَساُد ِفی اْلَبرِّ َو َظ » اْلَبْحِر ِبَما َکَسَبْت أْیِدی الن 

ُهْم َیْرِجُعوَن  ِذی َعِمُلوْا َلَعل  فساد در خشکی و دریا به ( 41)روم،  ؛«ال 
که اینبه خاطر  ،اند آشکار شده استدلیل کارهایی که مردم انجام داده

 بازگردند.خواهد نتیجه بعضی از اعمالشان را به آنان بچشاند، شاید خدا می
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شده است.  بیانها به راه راست در این آیه، حکمت شرور طبیعی بازگشت انسان
 :دکنمی بیانحکمت بال را تأدیب ظالم  علیامیرالمؤمنین 

 (198: 81ج ،1403 ،مجلسی) .«الَبالُء ِللّظاِلِم أَدب»

 :فرماینددرباره نقش تربیتی مشکالت زندگی می رتحض
َثَمراِت إ» َئۀِ ِبَنْقِص ال  یِّ ْعَماِل الس 

َ
َوَحْبِس  ن  اللَه َیْبَتِلی ِعَباَدهُ ِعْنَد اْْل

َر  اْلَبَرَکاِت َوإْغالِق َخَزاِئِن الَخْیَراِت ِلَیُتوَب َتاِئٌب َوُیْقِلَع ُمْقِلٌع َوَیَتَذک 
ٌر َو  هنگامی  خدا بندگانش را (312: 88جهمان، )؛ «َدَجَر ُمْزَدِجرُیزُمَتَذکِّ

ها و جلوگیری از برکات و با کاهش میوه دهندکه کارهای بد انجام می
کند تا توبه کننده بازگردد و ترک کننده بستن خزائن خیرات آزمایش می

 .و به یاد آورنده متذکر شود ترک کند

 ،ر شدن و توبه و بازگشت وجود داردبراین، برای کسانی که امکان متذکبنا
 .هاستر شدن و توبه آنحکمِت شرور کیفری، متذک

چون گروه اول از باب عدل نه همو خداوند از باب فضل و رحمت  بیان دیگر،به 
دهد تا از گرفتار شدن به شرور شرور ابتدایی را پیش روی اینان قرار می، و غضب

 (198: 1377، جکاربرن) .نهایی و عذاب ابدی نجات یابند
 :فرماینددر این باره می امام صادق

ُرهُ ال تْ ْبٍد َخْیرًا َفأْذَنَب َذْنبًا أَذا أَراَد ِبَع إن  اللَه إ»  ؛«ْسِتْغَفارَبَعُه ِبَنِقَمۀٍ َوُیَذکِّ
 کندای که گناه کرده خیر خواهد، او را دچار مشکلی میخدا وقتی برای بنده

 (452: 2ج ،1407 ،کلینی) .کندو او را متذکر استغفار می

شود، تطهیر آنان از حکمت بالهایی که بر مؤمنان وارد می در احادیث بسیاری
 نقل شده که فرمودند: از پیامبر اکرمدر همین ارتباط  .شده است بیانگناهان 
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ی ِصیُب اْلمؤِمَن ِمْن َوَصٍب َوال َنَصٍب َوال َسَقٍم َو َما یُ » ال ُحْزٍن َحت 
َر اللُه ِبِه من سیئاته اْلَهمِّ  ُه ِإال َکف   (188: 78ج ،1403 ،مجلسی)؛ «ُیِهم 

مؤمن گرفتار درد مزمن و سختی و مرض و اندوه و حتی غمی که او را 
 .شودها گناهانش بخشیده میکه با اینشود مگر اینکند، نمیغمگین می

 فرمایند:مینیز  امام باقر
ْن ُیْکِرَم َعْبدًا َو َلُه َذنٌب، اْبَتاَلهُ ِإن  اللَه َعز  َو َجل  إِ »

َ
َذا َکاَن ِمْن إْمِرهِ أ

ْقِم. َفإْن َلْم َیْفَعْل َذِلَک َلُه، اْبَتالهُ ِباْلَحاَجۀِ. َفِإْن َلْم َیْفَعْل ِبِه  ِبالس 
ْنب َد َعَلْیِه اْلَمْوَت ِلُیَکاِفَیُه ِبَذِلَک الذ   ،1407 ،کلینی)؛ «َذِلَک، َشد 

که  در حالی گیردای تعلق میوقتی اراده خدا بر اکرام بنده ( 444: 2ج
کند. اگر این کار را نکند او را به گناهی دارد، او را دچار مرض می

گرداند و اگر این کار را نکند، مرگش را سخت می کندنیازمندی گرفتار می
 .تا با این کارها گناهش بخشیده شود

 کیفریغیر حکمت شرور  .2
 ایشانکه  شودچنین دریافت می، بررسی شود ی پیامبران و اولیای الهیاگر زندگ

حکمت  مقام عصمت،ا با توجه به ام ؛اندها و نامالیمات بودهگرفتار سختی نیز
طرح این پرسش  ؛ لذاها باشداز آلودگی ایشانتواند کیفر گناهان و تطهیر شرور نمی

 کیفری چیست؟ شود که حکمت شرور غیرمی
 شده است. بیانتکامل و رسیدن به درجات باالتر  در حکمت این شرور دیث،در احا

َصاَبُکم ِمن ُمِصیَبۀٍ َفِبما َو » در مورد آیه شریفه علی بن رئاب از امام صادق
َ
َمآ أ

که  که امیرالمؤمنین و اهل بیتپرسد و اینمی (30، )شوری -«َکَسَبْت أْیِدیُکْم 
 د؟این آیه باشن توانند مصداقمعصومند، چگونه می
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 فرماید:در پاسخ می حضرت
بار  یکصددر شبانه روز  چرا که پیامبر اکرم ؛نیست این آیه در مورد معصومان

 کردند، در حالی که گناهی مرتکب نشده بودند.استغفار می
 :فرماینددر ادامه می حضرت

ْم َع » َره  صُّ أوِلَیاَءه  ِباْلَمصاِئِب ِلَیْأج  خدا  ؛«َلْیَها ِمْن َغْیِر َذْنب  ِإنَّ اللَه َیخ 
ها ها به آنها را مختص اولیای خود کرده است تا به خاطر این مصیبتمصیبت

 (450: 2ج ،1407 ،کلینی). ها گناهی کرده باشندکه آنپاداش دهد، بدون این
 فرمایند:مینیز  در جای دیگر حضرت

ل جسمی می توان به مشک زلگاهی است که تنها از راه ابتالدر بهشت، من
ِة َمنْ إ» :به آن رسید ْبِتاَلِء ِفي ِزَلًة اَل َیْبُلُغَها َعْبٌد إال  ِبال ن  ِفي اْلَجن 

رسد، ای به آن نمیدر بهشت جایگاهی هست که هیچ بنده ؛«َجَسِدهِ
 (255: 3ج ،1409، حر عاملی) .مگر از طریق گرفتاری در جسمش

چرا که این شرور  ؛رسده اولیای الهی میاز باب فضل و رحمت ب گونه شروراین
افراد هر چه در نزد خدا  از این رو ؛ای برای خیرات ابدی استاندک، وسیله و مقدمه

 کیفری خواهند بود.  تر باشند، بیشتر مبتال به شرور غیرمحبوب
هر انسانی  اعم از معصوم و غیر معصوم اگر در برابر شرور ابتدایی  به طور کلی،

به  ستی در پیش گیرد، این شرور محدودگیری درمات صبر کرده و موضعو نامالی
 خیرات نامحدود و ابدی برای او تبدیل خواهد شد.

 معصوم معصوم و غیر تفاوت ؛نیست کیفری منحصر در معصومان بنابراین شرور غیر
ا ام ؛است رسد، شرور غیر کیفریمی این است که همه شروری که به معصومان

 کیفری باشد. غیر یارسد، ممکن است از نوع شرور کیفری به دیگران میشروری که 
 (203: 1377، برنجکار)
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رِّ َواْلَخْیِر ِفْتَنًة َو  َنْبُلوُکْم َو » آیه شریفه تفسیر درشیرازی آیت الله مکارم  ِإَلْینا ِبالش 
 د:نویسمی( 35؛ )انبیاء، «ُتْرَجُعوَن 

زیرا فرض این است شری که  ؛جا به معنی شر مطلق نیستشر در این
و در مجموع عالم  بی استشر نس باشد،وسیله آزمایش و تکامل می

لذا در حدیثی از ؛ شر مطلق وجود ندارد ،هستی با بینش صحیح توحیدی
 :خوانیمچنین می امیر مؤمنان علی

 :عرض کردند ،امام بیمار شده بود جمعی از برادران به عیادتش آمدند
 المؤمنین؟ کیف نجدك یا امیر

 .قال بالشر
 .قالوا ما هذا کالم مثلك

هَ  ن  إ»قال:  رِّ َو  وُل ُق عالی یَ تَ  الل  ةُ  َفالَخیُر َخْیِر ِفْتَنًة الْ َوَنْبُلوُکْم ِبالش  َحّ  الِصّ
ُرّ  َوالِغنی و  رش ما شما را با فرمایدمیخداوند متعال  ؛«َوالَفقُر  الَمَرُض  َوالَشّ

 .نیازی و شر بیماری و فقر استبی ندرستی است وکنیم، خیر تآزمایش می خیر
وند چرا بندگان را آزمایش شود که خداجا این سؤال مطرح میاین در

 و آزمایش در مورد خداوند چه مفهومی دارد؟  کندمی
  شود:بیان میسوره بقره چنین  155پاسخ این سؤال ذیل آیه 

َواْلُجوِع َوَنْقٍص ِمَن اْْلْمواِل َواْْلْنُفِس ٍء ِمَن اْلَخْوِف ْم ِبَشْي َلَنْبُلَون کُ َو »
یَن  اِبِر ِر الص  َمراِت َوَبشِّ  همه شما را با چیزی از ترس،( 155)بقره،  -«َوالث 

کنیم و بشارت ها آزمایش میو کمبود میوه مالی و جانی گرسنگی، زیان
 ده به استقامت کنندگان.

های گوناگون آن هو چهر کلیله آزمایش به طور ئدر این آیه خداوند به مس
 است. این یك قانون کلی آزمایش الهی همان پرورش و تربیت. کنداشاره می

و  نهفتهو سنت دائمی پروردگار است که برای شکوفا کردن استعدادهای 
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 آزماید.بندگان آنان را می دادن و در نتیجه پرورش هااز قوه به فعل رساندن آن
پایداری داشته  ها این است که انسان صبر وراه موفقیت در این آزمایش

که این جهان گذرگاهی بیش نیست، توجه کند که  طورباشد و همان
 (531-532: 1ج ،1371، مکارم شیرازی) گذرا هستند. حوادث آن نیز

 به دو قسمرا شود نیز آالم و مصائبی که بر مکلفان وارد می متکلمان عدلیه
آالم استحقاقی آن است که به خاطر گناهانی  اند.ابتدایی و استحقاقی تقسیم کرده

ولی آالم ابتدایی آن است که ؛ شودشوند بر آنان وارد میکه مکلفان مرتکب می
مقتضای عدل  اند:گاه گفتهکه مستحق عقوبت باشند بر آنان وارد گردد، آنبدون آن

عوض در  ،دگردنالهی این است که خداوند به کسانی که گرفتار آالم ابتدایی می
  نماید. خور و مناسب اعطا

 به مقتضای عدل الهی :شیخ مفید در این باره کالمی دارد که حاصل آن چنین است
عوض  ،شود و موجب صالح دیگران استدر برابر آالمی که بر مؤمنان واقع می

زیرا  ؛شود، عوض واجب نیستولی بر آالمی که بر کافران واقع می ؛واجب است
ن است سبب ممک هر چندبر سبیل عقوبت و اصالح خود آنان نیست،  آالم آنان جز

 (1371، ربانی گلپایگانی) .اصالح دیگران نیز باشد
شیخ مفید  دانند.متکلمین مسلمان خداوند را عادل و فعل او را منزه از قبایح می

 :)بدین جهت(؛ «ان الله عدل کریم: »گانه عدل کالمی چنین گفته استمظاهر سه در
لم یأمره اال بما جعل له لم یکلف احدا اال دون طاقته و: »ل در تشریععد .1

و  تکلیف نکرده ،چه در توان داردهر کس را جز به آن ؛«علیه االستطاعة
 فرمان نداده است. ،چه بر انجامش تواناستجز به آن

در آفرینش او ؛ «ال عبث فی صنعه وال تفاوت فی خلقه»عدل در تکوین:  .2
 .دراه ندار عبث و ناموزونی
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بدا اال علی ال یلوم عال یعذب احدا اال علی ذنب فعله و»عدل در جزا:  .3
گناهی که مرتکب شده هر فردی را جز بر ؛ «قبیح صنعه ال یظلم مثقال ذرة

 .کندو جز بر فعل ناروایی که انجام داده نکوهش نمی دهدکیفر نمی

باب عدل است  له وجوب عوض بر خداوند، یکی از مسائل مهم کالمی درئمس
 است.لهی که پاسخگوی شبهه شرور در رابطه با عدل ا

و  شرور از گفتگو ،استفلسفه  لی که مرتبط با بحث عدل درئمسا یکی از
جا که بحث درباره چگونگی ارتباط عدل آن هم است. از چگونگی ارتباط آن دو با

طرح  زهدف ا، طبیعی است شر بیماری کرونا به عنوان یک مصداق از الهی و
شر، دانستن نحوه ارتباط  خصوص ارتباط عدل الهی و در اسالمیدیدگاه فالسفه 

 آفرینش است. عدل تکوینی یا عدل در عدل الهی با شرور در
عدل تکوینی یا عدل در آفرینش به این معنا است که نظام آفرینش بر اساس 

ن وصف با ایکریم  قرآن که خداوند درچنان؛ بهترین طرح، طراحی شده است
 :توصیف شده است

ِذي» ْحَسَن  اَلّ
َ
آفریدگاری که هر چیزی  (7، )سجده؛ «َخَلَقهُ  ٍء َشْي  ُکَلّ  أ

 را نیکو آفرید.

 های اثباتی در انکار وجود شرورروش
 :اندبه انکار وجود شرور پرداختهزیر فالسفه از دو راه 

 عدمی و نسبی بودن شر .1
این مطلب سابقه  ؛عدم است ،دهد که ماهیت شروریک تحلیل ساده نشان می

این فکر به یونانیان  یفلسف آثاردر . زیادی دارد و ریشه این فکر از یونان قدیم است
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 .شودداده مینسبت  1افالطون به ویژهقدیم و 
 شر چه به ناماین نیست که آن ،شر عدمی است گویندکه می یمنظور افراد

مشاهده الف ضرورت است و چون شود این خشود، وجود ندارد تا گفته شناخته می
توان وجود دارد، نه می زلزلهو  جهل ستم، که کوری، کری، بیماری، ظلم، شودمی

سخن در این است که  ها شد؛ بلکهآنها شد و نه منکر شر بودن منکر وجود این
 ها است. د کمبودها و خألاز نوع وجو که است هافقدانها و عدم ها از نوعهمه این
ز این جهت شر هستند که نابودی و نیستی و یا کمبود و خأل هستند و یا ها ااین

نقش انسان در نظام تکاملی  .ندروبه شمار می منشأ نابودی، نیستی، کمبودی و خأل
های این ضروری جهان، جبران کمبودها و پرکردن خألها و ریشه کن کردن ریشه

 ست.ا ها و کمبودهاخأل
ها در جهان دو دسته متمایز و ها و بدیغه خوبیاز نظر عدل الهی و حکمت بال

ناپذیر و و تفکیک بوده مه بلکه خوبی و بدی آمیخته به ؛جدا از یکدیگر نیستند
 که فکر کردنباید چنین  شود،گفته میسخن  جداناشدنی هستند. مثاًل وقتی از نابینایی

 ؛ چوند داردشیء خاص و واقعیت ملموسی است که در چشم نابینا وجو ،نابینایی
 واقعیت مخصوصی ندارد. خوبی و بدی است و نابینایی همان فقدان و نداشتن بینایی

 .بلکه خوبی عین هستی و بدی عین نیستی است ؛چون هستی و نیستی استنیز هم
است که مستلزم نوعی نیستی  خودش از نوع نیستی است و یا هستییا  بدی

است خوب است و از آن  خودش کهیعنی موجودی که خودش از آن جهت  ؛است
و تنها از آن جهت که مستلزم نیستی  جهت بد است که مستلزم یک نیستی است

، دانیممثاًل نادانی فقر و مرگ و بیماری را بد می ؛است، بد است نه از جهت دیگر
 (126: 1368، مطهریند. )هست ها ذاتًا نیستی و عدماین در حالی که

                                                           
1. Plato 
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 ؛ها ذاتًا نیستی نیستنددانیم، ایندرندگان را بد میگزندگان که مثال دیگر این
فقدان و نبودن علم  ،هستند که مستلزم نیستی و عدمند. نادانیهایی بلکه هستی

ولی جهل و نادانی واقعیت نیست و  ؛است، علم یک واقعیت و کمال حقیقی است
ضوی گزندگان، درندگان از آن جهت بد هستند که موجب مرگ یا از دست دادن، ع

 یا نیرویی می شوند.
ها بلکه وجود آن ؛شدند، بد نبودنداگر گزندگان موجب مرگ و بیماری نمی

هایی از قبیل جهل و و خأل کردی های نوع اول مبارزه بود. پس باید با بدمفید نیز 
ها پس اکنون که دانسته شد، بدی های نوع دوم راه پیدا نکند.تا بدی نمودفقر را پر 

 ها استدر جهان یک نوع موجود بیش نیست و آن خوبی ،نیستی هستند همه از نوع
 ،گویند: شرور مجعول بالذات نیستندحکما می ها همه از نوع نیستی است.بدی و

 ( 127-129: 1368، مطهری) .هستندمجعول بالتبع و بالعرض 
 وجود را مساوق 1چنین بزرگان جهان مانند افالطون، فارابی و سنت اگوستینهم

 .خیر است ،بر تن کند هستی د و بر این باورند که هر چه جامهداننو مساوی خیر می
 .شوندها منتزع میها و عدمدر این فرض تمام شرور از نیستی

شأن و منزلت وجود و هستی افاده خیر و برکت بلکه نفس خیر  ،به عبارت دیگر
شرور عبارت از  همه بنابراین ؛شود که با لذات شر باشداست و وجودی یافت نمی

 (42: 1377، قراملکیقدردان کماالت است. ) عدم وجودات و
 شود:در ادامه به دیدگاه برخی حکمای اسالمی در این ارتباط اشاره می

 :بوعلی سینا -
 «.الشر ال ذات له بل هو اما عدم جوهر او عدم صالح حال جوهر»

 

                                                           
1. Augustine of Hippo 
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 :شیخ اشراق -
الظلمه مات من الحرکات وما فی عالم الظللز انما الشرالشقاوه و»

ره المدبره فالشر لزم والحرکه لزمتا من جهه الفقر فی االنوار القاه
بالوسایط ونور االنوار یستحیل علیه هیات وجهات ظلمانیه فال یصدر منه 

ئر لوازم الماهیه للظلمات لوازم ضروریه للمعلوالت کساشر والفقر و
 (299: 1385، یثربی) «.المتنعه السلب

 :لهینأتصدرالم -
ای بالذات و بالقیاس  -واما الوجودات فهی کلها خیرات اما مطلقا»

او بالذات ولکن قدیعرضها بالقیاس الی بعض االشیاء ان یودی  –جمیعا 
الی عدمه او عدم حال من احواله و یقال لها الشر بالعرض وهوالمعدم 

مال المزیل او  الحابس المانع للخیر عن مستحقه او المضاد المنافی ک
 (61: 7ج ،1410، صدرالدین الشیرازی)«. یقابله و خیر یضاده

 الهیجی: فیاض -
بدان که شر اطالق کرده نشود مگر بر عدم وجودی مانند موت، فقر و یا 
بر عدم کمال وجودی مانند جهل و عما یا بر وجود که از این جهت که 

. موذی است به عدم وجودی مانند برودت مفرطه و حرارت شدیده
 (323: 1383، الهیجیاض فی)

که دو دلیل  اندی بیان کردهاادله ،وجود ندارد که شرفالسفه در رد اینچنین هم
 شود:ارائه می

 است یا شر وجودی یا لنفسه .اگر شر عدمی نباشد، پس وجودی است -
تحقق قسم اول به این معنا است که شیء معدم ذات خود باشد و ؛ لغیره
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هم باید باشد تا معدم ذات خود باشد و هم  ءکه شی چرا ،این باطل است
شوند. در چرا که باید معدوم شود و معدم و معدوم یک چیز می ،نباشد

صورت دوم، اگر شیء معدم ذات یا معدم کمال شیء دیگری باشد، باز 
بلکه آن شیء مقابل که آسیب دیده و  ؛هم خود شیء معدم شر نیست

 شر است. ،ادهیکی از کماالتش با ذاتش را از دست د
 ؛لنفسه بودن آن باطل است وجودی باشد یا لنفسه است یا لغیره،اگر شر  -

زیرا معنی شر برای آن شیء  تواند موجود شود،زیرا در این صورت نمی
عدم آن الزم  پس از فرض وجود شیء این است که فساد و انعدام پذیرد.

زیرا  ؛نیز باطل است لغیره بودن آن ،آید و این اجتماع متنافیین استمی
شریت آن از برای غیر یا به جهت آن است که موجب انعدام ذات آن است 

یا موجب انعدام شی از ذات  جب فقدان کمالی از کماالت شی استیا مو
یا  ءو کماالت آن نیست. در دو شق اول و دوم شر به معنای عدم آن شی

زیرا در شمار  ؛شق سوم هم باطل است عدم کمالی از کماالت آن است و
این است دلیل دیگر بر محال بودن شر لنفسه  بدیهیات و بینات قرار دارد.

چرا که تمام اشیاء مطابق طبع و  ؛تواند مقتضی عدم خود باشدشر نمی که
گاهانه از  غریزه خود طالب کمال هستند و هیچ موجودی مختارانه و آ

 نیز پشتیبان اوست.شود و در این راه عنایت الهی جاده کمال منحرف نمی
 (58: 7ج ،1410، الشیرازی  صدرالدین)

گردند، بر دو قسمت حقیقی صفاتی که اشیاء به آن موصوف میاز طرف دیگر، 
. وقتی یک صفت برای چیزی در هر حال و با قطع نظر از هر چیز است و نسبی

 .نامندمی حقیقی آن را صفت ،دیگر ثابت باشد
 ،کان اتصاف یک ذات به آن صفتصفت حقیقی آن است که برای ام
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اما صفت نسبی آن است که فرض  ؛آن صفت کافی است خود آن ذات و فرض
یک طرف نسبت و مقایسه قرار  ،بدون فرض یک امر سوم فرض صفت موصوف و

پس هر گاه صدق یک  .برای امکان اتصاف موصوف به آن صفت کافی نیست ،گیرد
در این  ،ثالث و مقایسه این با آن باشدصفت بر چیزی منوط به در نظر گرفتن امر 

 . ندناممی صورت صفت را نسبی
که با یک موجود خودش قطع نظر از این مثالً  ؛حیات یک امر حقیقی است

باشد؛  تواند زنده و جاندار یا بیجان و مردهمی ،شیء دیگر مقایسه و سنجیده شود
گوییم کوچک است ولی کوچکی یا بزرگی صفتی نسبی است. وقتی یک جسم را می

خوانیم. باید ببینیم با مقایسه با چه چیز و یا نسبت به چه چیز آن را کوچک می
که چه چیز چیزی ممکن است هم کوچک باشد و هم بزرگ، بستگی دارد به این هر
 معیار و مقایسه قرار داده باشیم.را 

اموری که  اند و بدهاییبدها دو نوعند: بدهایی که خود امور عدمیبه طور کلی، 
 گردند.یک سلسله امور عدمی می أاما از آن جهت بد هستند که منش ؛اندوجودی

نسبی( ولی  صفاتی حقیقی )غیر ،مانند جهل و فقر؛ شروری که خود عدمی هستند
و بیماری  گیگزند زلزله، اما شروری که وجودی هستند مانند سیل، ،عدمی هستند

نسبت به شیء و یا اشیاء  ،چه بد استامور آن گونهها نسبی است. از اینبدی اینکه 
برای انسان و سایر موجوداتی که از آن  ،برای مار بد نیست زهرمارمعینی بد است. 

 (129-131 :1368، مطهریبیننند، بد است. )آسیب می
 وجود هر چیزی دو اعتبار دارد: اعتبار فی نفسه و لنفسه و اعتبار لغیره.از طرفی، 
ر که خودشان برای خودشان وجود دارند، حقیقی هستند و از این نظر اشیاء از آن نظ

 اگر بد است برای چیز دیگر است. ،هر چیزی خودش برای خودش خوب است ؛بد نیستند
 .پس بد بودن یک شیء در هستی فی نفسه آن نیست، در وجود باالضافه آن است
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وجودات  ؛ستوجود فی نفسه هر چیز ا ،چه حقیقی و واقعی استآن چنینهم
اند، واقعی نیستند. اند و چون نسبی و اعتباریباالضافه اموری نسبی و اعتباری

 (132-134 :1368، مطهری)

 عرضی بودن شر  .2
برای خیر و شر دو حالت بالذات یا بالعرض متصور است. حکما بر این باورند که 

بندی از این تقسیم شر بالذات شر نیست و بدین صورت دی بالذات،هیچ موجو
 گردد.ها باز میاتصاف به شر بودن موجودات به حیثیت بالعرض آن .شودخارج می

هستند و اگر  موجودات بالذات خیرهمه  ؛خیر یا بالذات است یا بالعرض
موجودی موجود دیگر را برای رسیدن به کمال یاری رساند، آن موجود از جهت 

 ؛شودخوانده می خیر بالعرض این صورت در گردد وحیثیت لغیره متصف به غیر می
دیگر گردد و یا یکی از کماالت او را معدوم  ءاما اگر موجود مانع کمال در شی

و  گرددبالذات خیر است، اما بالعرض متصف به شر می هر چندآن موجود  ،نماید
 .شودنامیده می شر بالعرض

انتزاع  أرا منشتوان آن نمی و شر نیست بنابراین هیچ موجودی فی نفسه و ماهیتاً 
که در موجود  استت نقصانی به عل ،چه شر استذاتی برای مفهوم شر دانست. آن

 (1382 ،موسوی بجنوردی) شود.یافت می
 تضاد و تحول و تغییر و یکدیگر و تأثرموجودات مادی در و تأثیر سوی دیگر، از

این  از؛ شتهای ذاتی جهان مادی است که نباید آن را نادیده انگاویژگی تزاحم از
بودن  حیثیت شر معلولی آن است و شرور این جهان الزمه الینفک نظام علی و رو
 گیردنمی اراده الهی قرار متعلق محبت و ذاتاً  کند وها بازگشت به جهات عدمی میآن
 قلمداد کرد. وان بالعرض متعلق ارادهتها را میتنها آن و



 35/  ...الهی عدل با( کرونا بيماری) طبيعی شر رابطه بررسی

که کماالت نفسانی جمله این از ؛دنسبی و بالعرض فوائدی نیز دار شرور قلیل و
ها مصیبت وجود بال و .گرددها حاصل میناگواری ها وسایه تحمل سختی انسان در

عبرت گرفتن از حوادث  پی بردن به ماهیت این جهان و ها ومایه بیداری ازغفلت
 (459: 2ج ،1374، مصباح یزدی) شود.می

طبیعی، به  شر نوان یک مصداق ازهای بیماری کرونا به عپیامد د ویجمله فوا از
ضعف و ناتوانی بشر در برابر  نظران این است که این بیماری،صاحب گفته علما و

تعالی را با وجود در اختیار داشتن امکانات و قدرت نظامی و نیز سوق ذات حق
 نشان داد. ها به سوی دین و معنویتو قلبها یافتن مجدد دل

کرونا؛ »با عنوان  ینشست ادیه علمای شام دررئیس اتح محمد توفیق البوطی
 خاطرنشان کرد: « چالش دعا و طلب شفا

این ویروس کوچک اقتصاد دنیا را نابود و مراجع و مراکز معتبر پزشکی 
های باعث شده برخی دولت زده کرده است و این ویروسدنیا را حیرت

اجتماعی، کرونا زلزله سیاسی، . شوندبزرگ متهم به تولید ساختگی آن 
اقتصادی و دینی است و این در حالی است که غرب نیز برای نجات از 
این بیماری به کلسیا و مسجد پناه برده است و صدای ناقوس کلیساها با 

های اروپا در هم آمیخته است. این صدای اذان در بسیاری از خیابان
پول ویروس ساده کشورهای قوی را با داشتن تمامی امکانات، اطالعات، 

و قدرت نظامی ناتوان کرده و این در واقع مظهری از قهر الهی است و 
کند ضعیف است و باید به خداوند جاست که انسان احساس میاین

متعال برگردد و به درگاه خداوند دعا کند و این تنها خداوند است که 
 (www.irna.irhttp//:) انسان را نجات دهد. دتوانمی

 

http://www.irna.ir/
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 نویسد:چنین می «کیهان»هدایتی نیز در یادداشت روزنامه  احمدرضا
رونا با خود تلفات انسانی به همراه داشته و باعث چالش در اقتصاد جهان و رکود ک

خصوص این ویروس منحوس  اما این همه ماجرا در ؛در بخش تولید شده است
باعث شده  یسته شود، این ویروسبه موضوع نگربینانه چه واقعنیست؛ چنان

توان به جمله پیامد خوب و مثبت این بیماری می از اتفاقات خوب هم رخ بدهد.
استفاده از روش سلول  های درمانی مثللیه به انواع روشمطالعه و دستیابی او

و در  نا، کاهش محسوس میزان مصرف بنزیندرمانی و داروهای مقابله با کرو
زیست و طبیعت، جلب توجه  هوا، بهبود شرایط محیطنتیجه کاهش آلودگی 

 با این جامعه به ضرورت رعایت بهداشت و بهبود شرایط بهداشتی اشاره کرد.
یش در برابر قدرت بیکران الهی  حال باید از جلب توجه بشر به عجز و ناتوانی خو

یتها و قلبو نیز سوق یافتن مجدد دل ترین رگعنوان بز به ها به سوی دین و معنو
 (mshrgh.ir.http://www). دستاورد این رخداد نام برد

 گیرینتیجه
 ابتدایی در آید که شربه دست میچنین ابتدایی  بررسی آیات درباره حکمت شر از

از نظر قرآن کریم، همه شرور  کیفری قابل تقسیم است. غیر کیفری و به شر قرآن
بیماری  چون سیل و زلزله وبنابراین شرور طبیعی هم گناه انسان است.نتیجه  کیفری

  دهند.ها انجام میبه خاطر گناهانی است که انسان
افرادی که مورد هستند: دو دسته  شوندافرادی که به این نوع شرور مبتال می

ها که مقتضی کیفر بدکاران است، با آن الهیاساس عدل  غضب خداوند بوده و بر
گروه دیگر کسانی که خداوند از باب لطف و کرم و جلوگیری از مبتال . شودیرفتار م

 .شوندآورد تا تأدیب ها نامالیمات را فرو میها به شقاوت و شرور نهایی، بر آنشدن آن

http://www.mshrgh.ir/
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شده است.  بیانکیفری، تکامل و رسیدن به درجات باالتر  حکمت شرور غیر در
چرا که این شرور  ؛رسدرحمت به اولیای الهی می از باب فضل و گونه شروراین

کیفری تفاوت بین  غیر شرور در ای برای خیرات ابدی است.اندک، وسیله و مقدمه
رسد، شرور غیر می شروری که به معصوممعصوم این است که همه  غیر معصوم و

 یارسد، ممکن است از نوع شرور کیفری ا شروری که به دیگران میام ؛کیفری است
 کیفری باشد. غیر

از نظر . ترین اقتضائات عنایت خداوند، آفرینش نظام احسن استیکی از مهم
 ت.ر است و نظام موجود نظام احسن اسخی ،چه هستاسالم آندین 

 علیت اعتقاد به اصل فلسفی نیز دانند، دلیل آنانفالسفه، شرور را عدمی می
خداوند را منشأ  عتقد شد واست. کسی که به رابطه علیت بین خالق و مخلوق م

زیرا میان  ؛آیدجز خیر پدید نمی خیرات دانست، باید معتقد باشد که از منبع خیر
و به صورت  معلول هست عیناً  چه در معلول رابطه سنخیت وجود دارد. هر علت و

 تواند امری را به وجود آورد که در ذاتش نباشد. علت نمی علت نیز هست و کامل در
ضعف و کرونا  این باورند که این بیماری نظران برصاحبر، از طرف دیگ

ناتوانی بشر در برابر ذات حق تعالی را با وجود در اختیار داشتن امکانات و قدرت 
یتها و قلبنظامی و نیز سوق یافتن مجدد دل  دهد؛مینشان  ها به سوی دین و معنو

عه و دستیابی اولیه به انواع توان به مطالجمله پیامد خوب و مثبت این بیماری می از
 های درمانی مثل؛ استفاده از روش سلول درمانی و داروهای مقابله با کرونا،روش

زیست و طبیعت، جلب توجه جامعه به ضرورت رعایت  بهبود شرایط محیط
 بهداشت و بهبود شرایط بهداشتی اشاره کرد.

است؛ ه نظام علیت تزاحم است که الزم تضاد وهای ذاتی جهان مادی از ویژگی
نخست،  اساس دیدگاه جمله شرور طبیعی است که بر بیماری کرونا ازدر چنین وضعیتی، 
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 آفرینش و خداوند در گناه انسان دارد. شرور ابتدایی کیفری است که ریشه درو جز
طبق دیدگاه دوم،  کند.جزا عادل است و با مقتضای عدل خود با انسان رفتار می

مله شرور نسبی و بالعرض است که مورد تعلق اراده الهی ج بیماری کرونا از
 گیرد.نمی قرار
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