
 

 

در بحث شرور و هايي  چالش
   طباطباييهعالمهاي  پاسخ

  23/3/88 :تاريخ تأييد  28/1/1388 :تاريخ دريافت
  محمدعلي اردستاني___________________________________________________________

  چكيده
هـاي ايـن بحـث        هاي علمي و فلـسفي بـه چـالش          هاي اساسي در بحث شرور، پاسخ       يكي از جهت  

 شـرح اناجيـل نيـز نقـل شـده اسـت كـه               در. دارد  وري را به انديشه وا مي       است كه ذهن هر انديشه    
. اي كه با فرشتگان داشت، چند شبهه بر آنها وارد كرد و فرشتگان پاسخ نداشـتند     ابليس در مناظره  
هـا بـه قـدري سـهمگين          ايـن شـبهه   . ها با بحث شرور با كمي دقت مشخص است          ارتباط اين شبهه  

 و براى دفع وندجمع شيدگان نخستين و واپسين آفر است كه از فخر رازي نقل شده است كه اگر       
 هـا  دفـع آن ةاز عهـد  ، و حكم به حسن و قبح عقلي كننـد دست به دست يكديگر دهند  ها    اين شبهه 

 كه يكي از فيلسوفان و مفسران بزرگ حوزة فلـسفي و تفـسيري              طباطبايي عالمه   .آيند هم بر نمي  
نوشتار . اند  ابليس دادههاي هاي شرور و شبهه هاي فلسفي دقيقي به برخي چالش      شيعي است، پاسخ  

ويـژه    وران و بـه     هـا بـه محـضر انديـشه         حاضر در حد ظرفيت خود، درصدد اراية تحليلي اين پاسخ         
  .گر است گر و پرسش جوانان پژوهش

شرور، خير كثير، حكمت در خلق، اختيـار، ضـرورت علـي، فايـده               :واژگان كليدي 
  .تكليف، لوازم عالم ماده

                                                      
. مربي گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي. 
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  مقدمه
. شـود   هاي مسئله شرور يافـت مـي        زمينة بحث و اشكال    ،پيش از افالطون  هاي    در بحث 

شـده    ويژه از ناحية دوگانه انگاران براي توجيه دوگانه انگاري مطرح مـي             ها به   اين بحث 
اي   سـاخته اسـت، و دسـتمايه        است كه راه شرك را هموار و عدل االهي را مخدوش مي           

 دو  هايي كـه از ناحيـة       ون در برابر اشكال   الهي. شده است   براي ملحدان و تثبيت الحاد مي     
انـد كـه از آن        در مقام پاسخ مطـرح كـرده        نظرهايي ،خاست   بر مي  شرك ديدگاه الحاد و  

  :ميان، دو ديدگاه برجسته وجود دارد
 در تـاريخ  پردازد، و  ديدگاهي كه شر را عدمي انگاشته و به تحليل عقلي آن مي :نخست

  است؛يافته فه به نام افالطون شهرت فلس
بـه نـام    نگـرد، و      ديدگاهي كه براساس تقسيمي عقلي، به شـيء موجـود مـي            :دوم

  .شهرت داردارسطو 
 دربـاره   جا در دو،ستي ا نوشتار فلسفى و   ترين  گسترده كه   اسفار در   صدرالمتألهين

  : است بحث كردهشر خير ومسئله 
 مالصـدرا،  (21 ـ  32از فـصل  هـايي   در ضمن بحث اسفار  جلد دوم در:نخست
  ؛)250 ـ 355، 2: 1419
 كـم تـا پايـان فـصل دهـم         ي از فـصل     ، موقف هشتم   در اسفارجلد هفتم    در   :دوم

  ).55 ـ 118، 7: همان(
وي ديدگاه و تقريرهاي خاصي درباره حـل معـضل شـر دارد كـه توضـيح آن از           

 در جايگاه يكي از اركان اصلي       عالمه طباطبايي . موضوع نوشتار حاضر خارج است    
نهايـة   و 198 ـ  199 صفحه بداية الحكمةهاي  سالمي معاصر، در كتابحوزة فلسفة ا

و مواضع تعليقات اسفار  و اصول فلسفه و روش رئاليسم و 373 ـ  378 صفحه الحكمة
هاي مسئله    ها و اشكال     به تبيين ديدگاه خود و پاسخ به چالش        تفسير الميزان گوناگون  

طـور     بـه  ،هـاي شـرور     از اشكال وي به مناسبت پاسخ به برخي       . شرور پرداخته است  
نوشـتار حاضـر   . انـد  هاي ابليس ملعون بر فرشتگان نيز پاسـخ داده       مفصل به اعتراض  

هـاي    هاي بحث شـرور و پاسـخ        ترين اشكال   فقط در مقام اراية تحليلي برخي از مهم       
هاي شيطان بر فرشـتگان       هاي وي به اعتراض     ويژه پاسخ    به آنها و به    عالمه طباطبايي 
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سزايي برخوردار است؛ زيرا از آلوسي نقل شده است           ها از اهميت به      پاسخ اين. است
ايـن   و بـراى دفـع       وندجمع شـ  واپسين آفريدگان   و  كه فخر رازي گفته اگر نخستين       

 ةاز عهـد  و حكم به حسن و قبح عقلـي كننـد،   دست به دست يكديگر دهند    ها    شبهه
در برخي مواضع بـه تناسـب، بـه         البته  ). 45،  8: 1417طباطبايي،   (بر نيايند ها  دفع آن 
  .هاي صدرالمتألهين، نيز اشاره شده است پاسخ

 چالش نخست

هـا بـه    ز اين ديدگاهيكي ا.  استمطرح بوده شر   خير و  مسئله    چند ديدگاه در   ،از گذشته 
ها از     اين احتمال  .كند  مي عقلي را بررسي  هاي     احتمال و سپس شيء موجود توجه كرده     

 خيـر   ايـن شـيء موجـود،    در به اين بيان كه.رج نيست پنج صورت به حسب فرض خا     
 امـا  . است محض شر   يا كثير غالب و شر   شر مساوي،     خير و  ،كثير  خير غالب و   ،محض

  : محال استاز نظر واقع، سه احتمال
   استحالة تحقق اين قسم روشن است؛:ضشر مح .أ

  پديد ساختن اين فرض، ترجيح مرجوح بر راجح است؛ :كثير  شر غالب و.ب
  . پديد ساختن اين فرض ترجيح بدون مرجح است:ا خيرب شر مساوى .ج

  :ماند بنابراين، دو احتمال باقي مي
  .كثير  خير غالب و.ب ؛خير محض. أ

 و كثير  خير غالب    .آيد مي فيض الزم     جود و  منع  بايد موجود باشد، وگرنه    ،خير محض 
كنـد، و از عـدم         ايجـاب مـي    ؛ زيرا عنايت االهي، وجود اين قـسم را        هم بايد موجود باشد   

 كثيـر   غالـب و  از لوازم خير، شر قليل به تعبير ديگر،.آيد مي شر كثير الزم   تحقق اين قسم،  
رو، وجود شر قليل با توحيد ربوبي و          ؛ از اين   مستلزم شر كثير است    ،ترك شر قليل   و   است

 و 199): ب (1420؛ طباطبـايي،  68 ـ  70 ،7: 1419مالصدرا، (عدل االهي منافات ندارد 

                                                      
 .  عالمه طباطبايي  منافاتي نـدارد؛  بودن شر  كه اين تقسيم منسوب به ارسطو است و با قول به عدمي        «: نويسد   مي

» اي از وجـود دارد  رو، بهره طور كه در جاي خود گفته شده است، شر، عدم مضاف است؛ از اين           زيرا همان 
  ).70، 7: 1419طباطبايي، (
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كننـد    سينا آن را مطرح مي      هايي كه صدرالمتألهين و ابن      يكي از چالش   ).378: 1420همو،  
، اين است كه چرا آن قسم از آفريدگان كه در آنهـا خيـر بـر شـر                   )421: 1404سينا،    ابن(

گونه شري در آنها نباشد، و بـه ايـن ترتيـب،              اند كه هيچ    صورتي آفريده نشده    غلبه دارد، به  
به تعبير ديگر، چرا آن نوع از آفريدگان كـه خيـر كثيـر              . ريدگان، خير محض باشند   همة آف 

   ).78، 7: 1419مالصدرا، (اند  صورت خير محض آفريده نشده هستند، به

  پاسخ چالش نخست

 .انـد    با تقرير خاصي از راه قياسي استثنايي بـه اشـكال پاسـخ داده              عالمه طباطبايي 
اگر در عالم ماده هيچ شري مانند فساد صورت شيء،          توضيح پاسخ وي اين است كه       

هاي ثاني شيء، تحقق پيدا نكند، وقوع خيـر و فعليـت              تبديل آن يا از بين رفتن كمال      
پـس اصـل    . آن ضرور است؛ زيرا نبود اصل عالم طبيعت، با دوام فيض منافـات دارد             

كـان  در ايـن صـورت، ام     . عالم طبيعت بايد باشد، اما طبق فرض، خير محـض اسـت           
هاي اولـي و      با از بين رفتن امكان كمال     . رود  هاي اولي و ثانوي از بين مي        فقدان كمال 

كند؛ زيرا تـا      رود، و موجود مادي به موجود مجرد بازگشت مي          ثانوي، ماده از بين مي    
پـس بايـد مـاده      . هاي وجـود دارد     ماده هست، امكان تغيير، تبدل و از بين رفتن كمال         

                                                      
  .    ،خودش نيافريـد كـه روى بـدى       كاميابي  آغوش با خوشبختى و      چرا خدا هر موجودى را هم     به عبارت ديگر، 

  را هرگـز روى زوجيـت  ، و عـدد سـه  ، هرگـز روى فرديـت  ،نكه عدد چهار چنا،بدبختى و ناكامى را نبيند 
 ).1075: 1374طباطبايي، : ك.ر (بيند نمى

 .صدرالمتألهين ،  را صورت سومي. پردازد دارد، به نقل پاسخ اشكال مي ي كه دو تاليي استثناياسيقبه وسيله 
چه  گر، خير محضين صورت است كهبه ا پاسخ  توضيح در نظر گرفت كه در مجموعي تاليتوان برا يز مين

د ي با،ر محض باشنديخحال اگر تمام آفريدگان . ة پيش از خير كثير پديد آمده است مرتباما در، امكان دارد
 مخالف  خداي متعالضي فيرا با ز؛ن باطل استيا. عت خلق نشودي طبنشئة:  نخست:ديد آي از سه وضع پديكي

به تعبير ديگر، . ي معصوم و عالم باشد، موجود نوري موجود ماديعني ؛باشدال طبيعت عت، ي طب:؛ دوماست
 .شود يء از خودش مي سلب شيرا باعث ز؛ز باطل استين ني ا.صورت خير محض باشد قسم خير كثير به

، اين است كه )نسوزاند(طور مثال، معناي اين سخن كه آتش خلق شود، و هيچ شري مترتب بر آن نشود  به
اي برخورد كند و مانعي  كننده طور مثال، با جامة عبادت اگر آتش موجود باشد، محال است به. آتش، آتش نباشد

 كه از فعل يدر هنگاماما  ،نباشدهم عت يطب  و ال،عت خلق شوديطب :از سوزاندن نباشد و آن را نسوزاند؛ سوم
را باعث ي ز؛ز باطل استين نيا. زديان برخياز م شر ب ويتا آسشود ل ي آن فعل تعط،ديآ يد مي پديبي آس،آن

  ).78، 7: 1419مالصدرا، ( شود يانفكاك الزم ضرور از ملزومش م
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موجود مجرد، بالفعل   . هاي اولي و ثانوي منتفي شود       فقدان كمال مرتفع شود، تا امكان     
پس معناي اين   . بوده و قوه و استعداد در آن راه ندارد و نوع آن منحصر در فرد است               

پرسش كه چرا عالم ماده، خالي از شرها آفريده نشده است، به اين پرسـش كـه چـرا                   
 خداوند، عالَم ماده را در حالي خداوند، به عالم تجرد بسنده نكرده است؟ و اينكه چرا

يعني پرسش بـه اصـل خلقـت        . گردد  كه عجين با شر است، خلق كرده است؟ باز مي         
پاسخ اين است كه در خلقت عالم ماده با ايـن           . گردد  ها بر مي    عالم ماده با اين ويژگي    

عالمـه  . روشن است كه نيافريدن خير كثير، شر كثير اسـت         . ها، خير كثير است     ويژگي
گيرنـد كـه در صـورت       در ادامة بيان خود، پس از توصيه به فهم، نتيجه مي        باييطباط

فقدان شقاوت، ضرر، معصيت و عقاب و مانند آنهـا، تحقـق سـعادت، نفـع، طاعـت،                  
  ). 78، 7: 1419طباطبايي، . (معنا است  ثواب و مانند آنها، بي

  چالش دوم
 عـالَم  در    چيـزي  اگـر هـر    كـه اين است    كند،   نقل مي  چالش ديگري كه صدرالمتألهين   

بـه آن    هر صفتي كه   و   دهد  انجام مي  انسان   هر عملي كه   استقدر خدا     به قضا و   ،امكان
در اين صورت،   . ، وقوع آنها اضطراري است    رو  از اين  ؛ نيز چنين است   ،شود موصوف مى 

توضـيح  . مـالك اسـت    بـي  اضـطراري،  صفات  افعال و  ها به جهت    عقوبت و كيفر انسان   
 اكثـر  ،ني بنابرا؛م شوندي حكتوانند  يز نمي  معصوم باشند و ن    توانند  ها نمي   انساناينكه همة   

ي چنانكه  از طرف . ، گرفتار جهل هستند   هت نظر از ج ، و    گرفتار گناه  ، عمل  از جهت  مردم
 هـا  بـه آن   هايي كه وي    رذيلتشود و     ي صادر م  ي كه از انسان    گناهان ايد،  شما اعتراف كرده  

ن يـ  انسان در ارو، وي است؛ از اين    خدا و داخل در قدر       ي، واقع به قضا   شود  يمتصف م 
 و عـذاب انـسان      قاب انسان گنهكار   ع در اين صورت،  . ي، مضطر و مجبور است    گرفتار

و از ساحت  است  شود، جور و ظلم       ي صادر م   از وي   به اضطرار   و عاجز كه فعل    فيضع
 صدورش از    است، بلكه   به دور  ي كه منبع جود و احسان است،       واجب تعال   قدوس ذات

  :فرمايد  مي متعالوندخدا .)81  ـ82، 7: 1419مالصدرا، (واجب تعالي محال است 
  ). 90، )16(نحل (»  عنِ الْفَحشاء و الْمنْكَرِ و الْبغْيِ  و ينْهى إِنَّ اللَّه يأْمرُ بِالْعدلِ و الْإِحسانِ و إِيتاء ذي الْقُرْبى«
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  پاسخ چالش دوم

 دهـد،   گفتـه مـي     ، به اشكال پيش   صدرالمتألهين ي كه  پاسخ ،المه طباطبايي به نظر ع  
 به   صدرالمتألهين .يج اعمال است   به مسلك نتا   ،ارجاع مسلك مجازات با عقاب و ثواب      

توضيح پاسـخ وي ايـن اسـت كـه          . دهد  يپاسخ م اشكال پيشين بر طبق قواعد حكيمان       
ـ    از فرمـان   ،نيـاز اسـت     از جهانيـان بـى     ي متعال، خدا بـرد و از     مـى نردارى آنـان سـود      ب

، دستورها و احكام خداوند متعال كه از عنايتش بـه    رو  از اين  ؛بيند مىنشان زيان    نافرماني
ـ  .هـا اسـت     جهانيان ناشي است؛ براي رسيدن انسان به كمـال          از ،خـروى اهـاي     ت عقوب

 را بـه    انسان با سوء اختيار، خود    كه  ناشي هستند   د دنيوى   هاى ناپسن  كارهاى بد و صفت   
  از چنانكـه . هاي دنيـوي اسـت      بيماريمانند   هاي اخروي،   عقوبت .آنها آلوده كرده است   

از ،  آيـد  بيمـارى پديـد مـى     در بـدن انـسان       ، و سم  آلوده غذاى   :هاي بيماري، مانند    عامل
 به عبارت ديگر، .شود  مي عقوبت پديدار   آخرت در  و صفت زشت،    و ستم  نافرماني خدا 
يـز   الزم ن  ،شـد  با  محقـق   پس اگر ملزوم   ، برقرار است  ي نظام علّ  ،ايدنمانند  ز  يدر آخرت ن  

اگـر گنـاه و جهـل وجـود دارد، و اينهـا             . دو معنا نـدارد     ينن ا ي و انفكاك ب   متحقق است 
نكه چـرا عقـاب     ياز ا پرسش   و   ، عقاب و عذاب هم وجود دارد      ، جزاء هستند  هاي  ملزوم

تحليل اين مطلب اين     .ملزوم است  از باب ترتب الزم بر       ؛ زيرا ست ا معنا   ، بي وجود دارد 
  :است كه انتقام چند قسم است

  ؛ استيم رنجوري و ترميآن تشفّسرچشمة  انتقام مظلوم از ظالم كه .أ
  ؛رديگ ي از مجرم مي كه قاضيانتقاممانند  ي، نظم اجتماعي برقراري انتقام برا.ب
 ،عتنا نكند ب ا ي طب يةض به توص  ي اگر مر  .ي كرده است  زي كه ناپره  يضيب از مر  ي انتقام طب  .ج

 است  ين انتقام ي و ا  ،شود  يا مرگ م  ي گرفتار شدت مرض     ، مضر استفاده كند   يو از غذا  
  ؛ گرفته استيب از ويكه طب

ي و سرپرسـت بـه كـودك         اگر ول  .يردگ  يمرّد م ت از كودك م   ي و سرپرست   كه ول  يانتقام. د
ـ د و ا  سـوز   ي اعتنا نكرده باشد، م    ي و و  ، آتش دست نزن   گفته باشد به شعلة     ين انتقـام  ي

  .رديگ   مي از كودكي و سرپرستاست كه ول
، جزاء مترتـب   و چهارمسوم جزاء جدا از عمل است و در قسم دوم، و اولدر قسم   

امـا در  شـود   يج بر عمل مترتب مي تدرسوم، بهن تفاوت كه در قسم   ي با ا  ؛بر عمل است  
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قـسم  ماننـد   تـوان     ي را هم مـ    ي اخرو يجزا. شود  ين عمل مترتب م   ي در ح  ،قسم چهارم 
  : روايتبه شهادت؛  دانستسوم

  ).327، 14: تا مجلسي، بي(» رب شَهوةٍ أورثَت أهلَها حزناً طَويالً«
  : آيهشهادت  به؛ قسم چهارم دانستمانند توان  يمهمچنين 
عيراً        بطُـونهِم    ظُلْماً إِنَّما يأْكُلُونَ في     إِنَّ الَّذينَ يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى    « نَ سـلَوـصيس نـاراً و  «
  ).10، )4(نساء، (
  :يا حديث
  ).119البالغه، حك  نهج(» مثَلُ الدنيا كَمثَلِ الحيةِ لَينٌ مسها و السم الناقع في جوفها«

، مترتب بر عمل مي به حساب آورم و چهارسومم از قسم هر كدامانند  را جزاي اخروي 
 عدالتي  ، ستم و بي   عقاب و عذاب   تحقق    در ،نياها است؛ بنابر  ر آن و از آثا  و صفت است    

  ).83-82 ،7: 1419مالصدرا، ( ديآ يالزم نم
توضـيح پاسـخ وي ايـن اسـت كـه           .  پاسخ ديگري مطرح كرده اسـت      عالمه طباطبايي 

. نظر از قـضاء وجـود نـدارد         ترديدي در تفاوت افعال اختياري و جبري يا اضطراري با قطع          
آيد اين فعل در  شدن آن شود، الزم مي ق قضاء به فعل اختياري، سبب اضطراريحال اگر تعل

عين اينكه فرض شده اختياري است، اختياري نباشد، و اين خلف اسـت؛ بنـابراين، انـسان                 
مختار است نه مجبور؛ زيرا قضاي االهي به اين تعلق گرفته است كـه تمـام امـور از جملـه           

ل و اسباب خود انجام پذيرد، و از جمله اسبابي كه انسان در             افعال اختياري انسان، از راه عل     
پس قضاي االهي به اين تعلق گرفته است كه انسان، با . افعال اختياري خود دارد، اراده است

آيد، و  اراده، افعال خود را انجام دهد، و اگر غير از اين باشد، تخلف مقضي از قضاء الزم مي
به نظر وي، بين فعل تسخيري . نابراين، انسان مختار استاين در قضاي االهي محال است؛ ب

فعل اختياري، تسخيري است، به اين معنا كه مراد خداوند متعال           . و جبري خلط شده است    
شود، نه اينكه خود فعـل، بـا سـقوط قيـد اختيـار، مـورد ارادة                   طور حتم واقع مي     است و به  

  ).82، 7: 1419طباطبايي، (شد خداوند متعال باشد، و انسان در انجام آن مجبور با

  چالش سوم
كند،    تعبير مي  » علي الحكما  اتاضركيك االعتر « از آن به     چالش ديگري كه صدرالمتألهين   

 به حـسن و حكيمان  كننده، به نظر اشكال. ر حكيمان دارداشكالي است كه فخر رازي ب
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. انـد  گراييـده  حسن و قـبح عقلـي      به    كه لهمعتز رخالف ب  قايل نيستند،  عقلى افعال  قبح
  بـه ايجـاب    ليـ كنند، بلكـه قا     نفى مى  تعاليغرض را در افعال واجب      همچنين حكيمان   

 پـذيرش  زيـرا بـا      ؛استشرور از قبيل كار اضافي       مسئله   رشان د ورودرو،     اين  از هستند؛
م (= پاسـخ بـه چرايـي        ،آنهـا  تقبيح عقلى در    نفى تحسين و   يا ايجاب در افعال   وارد  )لـ

يگر، براساس اين اشكال، حكيمان به حسن و قبح عقلي در افعال قايـل              به بيان د  . نيست
 كـه بـه حـسن و قـبح           معتزله دانند، برخالف   نيستند و خداي متعال را فاعل موجب مي       

رو، ورود حكيمان به بحث شـرور و پاسـخ بـه ايـن                از اين  عقلي در افعال قايل هستند؛    
ـ  ر  ش اين فعل قبيح و حامل    ،چرا خداي متعال  پرسش كه    ن، فعـل  جـاي آ ه را آفريـد و ب

 مسئله شرور   توانند در   معتزله مي فقط   پس. مورد است   حسن و حامل خير را نيافريد، بي      
دانند و هم به حـسن و قـبح عقلـي             هم خداي متعال را فاعل مختار مي       وارد شوند؛ زيرا  

  اسـت   شـرور از قبيـل كـار زائـد         بـه بحـث   افعال قايل هستند؛ بنابراين، ورود حكيمان       
  ).84 ـ 83، 7: 1419مالصدرا، (

  پاسخ چالش سوم

 كه دهد و پاسخ عالمه طباطبايي  به اين اشكال در سه مرحله پاسخ ميصدرالمتألهين
 مطـرح   اي بر پاسـخ دوم صـدرالمتألهين        بعد از اين بيان خواهد شد، در قالب تعليقه        

ايـت و   ، غ كيمـان ح در مرحلة نخست اين است كـه         پاسخ صدرالمتألهين . شده است 
اند، بلكه در فعل     طور مطلق نفى نكرده      به تعاليغرض را از هيچ فعلى از افعال واجب         

بـراي   امـا    .انـد  كردهذاتش را نفى      غرض زايد بر   ش، در فعل اول   ي و همچنين  مطلق و 
 ـ  85، 7: همـان  (انـد  اى اثبـات كـرده   مقيد، غايت ويژه و و ويژه هاى ثانوى فعلتمام 

  فعـل خـدا بـه عـين اراده و           در مرحلة دوم اين است كـه       پاسخ صدرالمتألهين ). 84

                                                      
 .منتها چون حكيمان . شوند اين تهمتي به حكيمان است كه عاقالن بشر شمرده مي«: نويسد  حكيم سبزواري مي

دانند، و   ميحسن فعل را به مطابقت با غرض و مصلحت، و قبح فعل را به مخالفت به غرض و مصلحت
گويند سزاوار نيست حكيم كه  رو، گويا مي حكيمان، به نظر آنها، نافي غرض در افعال واجب هستند؛ از اين
 ).83، 7: 1419سبزواري، (» نافي غرض در افعال واجب است، قايل به حسن و قبح عقلي باشد
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 رضا براى فعل و ايجابى كه از جهت اراده واست  ي به ذات وش از ذاتمنبعث يرضا
 ادراك و   فاقـد شـعور و      علل طبيعـىِ   از ناحية شود، غير از جبرى است كه        حاصل مى 

، ارادات  توضيح اينكه براساس نظر منسوب به اشـاعره، خداونـد         . استعلل تسخيرى   
در ابتداي امر، دو طرف كار براي خداوند متعال يكسان است، سپس وي             . حادث دارد 

اشاعره براساس اين مبنا، فـيض      . دهد  كند، و تصميم گرفته و كار را انجام مي          اراده مي 
انـد؛   دانند، غافل از اينكه بر پاية اين مبنا، خداوند متعال را حـادث كـرده         را حادث مي  

شود و محـل حـادث، حـادث          هاي حادث مي    نها، خداوند محل ادراك   زيرا طبق نظر آ   
شود فعلي كه دو طـرف آن بـراي فاعـل يكـسان               افزون بر آن اينكه پرسيده مي     . است

شود، چه چيزي ايـن       است و ارادة فاعل درباره يك طرف، از حالت استواء خارج مي           
انـد   ه به حكيمـان زده آورد؟ تهمتي كه اشاعر  ارادة حادث را از حالت استواء بيرون مي       

ب مـي            آن است كه مي    داننـد؛ زيـرا بـراي        گويند حكيمان خداي متعال را فاعـل موجـ
اين اراده تغييرناپذير است و افعـال بـر طبـق آن            . خداي متعال ارادة ازلي قايل هستند     

گويند كار و فعل حق تعالي،        شود؛ در حالي كه حكميان مي       صورت جبري انجام مي     به
پـذيرد و چنـين كـاري جبـري           و قدرتي كه عين ذات است صورت مي       براساس اراده   

ويژه اينكه هر چه هـست، فعـل خـداي            به. نيست و فاعل آن مجبور و موجب نيست       
متعال و معلول وي است و محال است فعل و معلولش حاكم بـر وي شـود و وي را                    

بـر اراده و  خداوند متعـال، اراده و رضـاي ذاتـي دارد و در برا   . مجبور و موجب سازد 
اراده و رضـاي فعلـي، از اراده و   . رضاي ذاتي، چيزي جز عدم محـض وجـود نـدارد          

در برابر ارادة فعلـي، كراهـت، و در برابـر رضـاي فعلـي،               . شود  رضاي ذاتي ناشي مي   
ايجاب حاصل از اراده و رضا، جبر علّي است، و غير از جبري است كه               . غضب است 

 در مرحلة سوم    پاسخ صدرالمتألهين ). 85،  7: نهما(هاي طبيعي وجود دارد       در فاعل 
ب بدانـد و                     اين است كه بر فرض، حكيم و فيلسوف، خداونـد متعـال را فاعـل موجـ

 از چگونگى مترتب شدن افعال      تواند  حسن و قبح عقلي در افعال را انكار كند، باز مي          
گـونگى   از چ  توانـد    مـي   و نيـز   ،عـدم منافـات    از مبادى ذاتى آنها به وجه سازگارى و       

 ي كـه آنچـه از و  دهد آگاهى  ، بحث كند و   پيدايش شر از چيزى كه خير بالذات است       
 ي از و  ،شـر   و اسـت، شود، خير بالـذات       بالذات صادر مى   صورت   نخست به  ةدر مرتب 
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طور بـالعرض بـه        بلكه صدور خيرات كليه است كه به       شود، طور بالذات صادر نمي     به
 ،جهـت بـه ايـن      . انجاميده است  ات عظيمه، شرور جزئى و قليل در مقايسه با آن خير        

چگونـه روا نباشـد كـه       . وجه شر نيست     به هيچ  شود،  وند متعال صادر مي   آنچه از خدا  
 دفـع    شـبهه بزرگـى    ، آنـان  سـخن  به سـبب     اينكه با   كننداين بحث را مطرح     حكيمان  

 دوگانگى ذات   ول به شركى عظيم     ي كه قا   ارايه شده است   كه از سوى مجوس   شود    مي
 ديگـرى را اهـرمن    و اسـت  اند و آن فاعـل خيـر        يكى را يزدان ناميده    كه تند هس قديم
توضيح مطالب اينكه حكيم، به سـنخيت بـين علـت و             .است و آن فاعل شر      اند  يدهنام

حـال ايـن پرسـش    . معلول قايل است و به عقيدة وي، خداي متعال خير محض است         
) خـداي متعـال   (نكه علت   آيد كه با توجه به سنخيت بين علت و معلول و اي             پيش مي 

شود؟ روشن است كه كاووش       خير محض است، چگونه از خير محض، شر صادر مي         
 كار فيلسوف و حكـيم اسـت، بلكـه           در اين موضوع و پاسخ به اين پرسش، در حيطة         

گيـرد،   هاي كه حكيم از اين بحث مي     زيرا با نتيجه  . حكيم بايد در اين بحث وارد شود      
طور مثال، شبهة ثنويـت را برطـرف          به. و فايدة فراوان دارد   خشكاند    ريشة شبهه را مي   

تواند خـداي فاعـل خيـر         به عقيدة ثنويين، شر موجود است و علت آن نمي         . سازد  مي
و علت  » اهريمن«علت شرها را    . بنابراين، علت شرها، غير از علت خيرها است       . باشد

فيلـسوفان بـا بحـث      . شدندناميدند، و به اين ترتيب، قايل به شرك         » يزدان«خيرها را   
بودن آنها، وجود خداي دوم را نفي كرده، و ريشة شرك را  درباره شرها و اثبات عدمي

  ).85، 7: همان(خشكانند  مي
 مطـرح   اي بر پاسـخ دوم صـدرالمتألهين         كه در قالب تعليقه    پاسخ عالمه طباطبايي  

 بـاالتر از آن     اسـت و  ناشـي    فاعلي كه فعلش از علم و رضاي سـابق           شده اين است كه   
رض وي معارضـي وجـود           .د را بر فعل وادار    يفاعل، كسي نيست كه و     همچنـين در عـ 

 پيدا كند، چنين فاعلي در فعلش مختار است، اما ضرورت علّي            يندارد تا مزاحمت با و    
 ، ضـرورتي اسـت كـه از وجـود         است» دالشيء ما لم يجب لم يوج     «كه مقتضاي قاعدة    

شود و محال است ضرورتي كه        ممكن، انتزاع مي  هاي    علول بر م   وي شدة از جانب   افاضه
شود، فعل را بر خداي متعال واجب گرداند، و در            شدة از واجب، انتزاع مي     از فعلِ افاضه  

  ).85، 7: 1419 طباطبايي،(نتيجه آن فعل، موجِب، و خداي متعال، موجب شود 
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 هاي عالمه طباطبايي هاي شيطان و پاسخ شبهه

 فرشـتگان   وارد كـرد و    فرشتگان    شبهه بر   نقل شده است كه ابليس چند      اناجيل در شرح 
هـاي ديگـر شـده        م وارد كتـاب   مستقيطور    به اناجيلاز شرح   ها     شبهه  اين .نداشتندپاسخ  
 .هـا پرداختـه اسـت       ، به نقل و نقد اين شبهه      تفسير الميزان  در    نيز عالمه طباطبايي . است

  :نويسد باره مي وي در اين
ـ صورة منـاظرة     و قد ذكر الشهرستاني عن شارح األناجيل األربعة       : المعانيقال في روح    «

ـ بعد هذه الحادثة، و قـد ذكـرت فـي التـوراة، و هـي أن           جرت بين المالئكة و بين إبليس     
ــ لكـن لـي علـى حكمـه           إني أسلم أن لي إلها هو خالقي و موجدي        : اللعين قال للمالئكة  

 ال سيما و قد كان عالما أن الكافر ال يـستوجب عنـد              ـ ما الحكمة في الخلق   : األول :أسئلة
ـ مع أنه ال يعود إليه منه نفـع و ال ضـرر، و               ما الفائدة في التكليف   : الثاني .خلقه إال النار؟  

: الثالـث  ـ من غير واسطة التكليـف؟      كل ما يعود إلى المكلفين فهو قادر على تحصيله لهم         
لما عصيته في ترك    : الرابع كلفني بالسجود آلدم؟  ـ فلما ذا     هب أنه كلفني بمعرفته و طاعته     

ـ و لي فيـه أعظـم        ـ مع أنه ال فائدة له و ال لغيره فيه          ـ فلم لعنني و أوجب عقابي      السجود
ــ و مكننـي مـن إغـوائهم و           أنه لما فعل ذلك لم سلطني علـى أوالده        : الخامس .الضرر؟

 أمهلني و معلوم أنه لو كان       م فل ـ لما استمهلته المدة الطويلة في ذلك     : السادس إضاللهم؟
فـأوحى اهللا تعـالى إليـه مـن     : قال شارح األناجيل ـ لكان ذلك خيرا؟ العالم خاليا من الشر

ـ لعلمت أنه ال اعتـراض       يا إبليس أنت ما عرفتني، و لو عرفتني       : سرادق العظمة و الكبرياء   
ـ  ـ فإني أنا اهللا ال إله إال أنا ال أس          ء من أفعالي   علي في شي   ثـم قـال    . انتهـى .  ا أفعـل  أل عم

ـ إنه لو اجتمع األولون و اآلخـرون مـن الخالئـق و حكمـوا                ـ الرازي  قال اإلمام : اآللوسي
»  الزمـاً  لـم يجـدوا مـن هـذه الـشبهات مخلـصا، و كـان الكـلّ            ،بتحسين العقل و تقبيحـه    

  ).45 ـ 46 ، 8: 1417طباطبايي، (
هـاي    هاي بحث شرور، تمام آنها و پاسـخ         شها با چال    در اينجا به علت ارتباط اين شبهه      

 ايـن   ايـم،   طبق بيان وي، مطالب و اصولي كه ما گفته        . شود   توضيح داده مي   عالمه طباطبايي 
واپـسين  و  نخـستين   كند، و هـيچ احتيـاجى نيـست بـه اينكـه              ها را تا به آخر دفع مى        شبهه

گفته فخـر رازى از     و براى دفع آن دست به دست يكديگر دهند و به             وندجمع ش آفريدگان  
  :شود هاي وي به توضيح و تحليل ذيل گزارش مي اكنون پاسخ. عهده دفع آن بر نيايند
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 نخست و پاسخ آن شبهة

ويژه اينكه خدا عالم است كه كافر در هنگام خلقتش فقط  در خلق، چه حكمتي است، به
 از  دامـر گفته اين است كـه         به شبهة پيش   مستوجب آتش است؟ پاسخ عالمه طباطبايي     

 ـ در  دارد مـي  خير و صالحى كه فاعل را به فعل وا ـ كه عبارت است از جهت  حكمت
خلق، يا حكمت در مطلق خلق است كه عبارت است از عالَم ماسوي اهللا، يا خـصوص                 

   .حكمت در خلق انسان است
پرسش از حكمت در مطلق خلق و پديدساختن باشد، پاسخ اين است كـه ايـن                اگر  

ت كه خداونـد متعـال، فاعـل تـام تمـام ماسـواي خـود اسـت، و در                    مطلب، برهاني اس  
نياز ندارد كه وي را تام در فاعليت و صالح براي الوهيت كند؛ زيـرا               به متممي   فاعليتش  

ضاى مبـدأ و     اقت  است، و   و رحمتي   خير  هر  و منبع  ماسويمبدأ جميع   وي به ذات خود،     
بـه  . پرسش از ضرور لغو است  آنچه مبدأ وي است، اقضايي ضرور است، و          براى   ،علت

 اختالف   و  ضرور است  ،ول براى علت و مبدأ آن     معلپديدساختن   اقتضاى   عبارت ديگر، 
 نه به خداوندى كه مبدأ      ،استمستند   به خود آنان     ،در مراتب كمال وجودشان   آفريدگان  

و ظهـور و    ) بذل و بخـشش   (چنانكه ملكة جود، ذاتاً اقتضاي انتشار اثرش        . وجود است 
كاتش را دارد، نه به جهت استدعاي امري ديگري وراي خـود ملكـة جـود كـه                  بروز بر 

  در بروز اثر   به عبارت ديگر،  . ظهور اثر را ايجاب كند؛ زيرا در اين صورت، ملكه نيست          
 ن،جود بـراى آ   ملكة   ظهور اثر     مؤثر نيست و    غير از خود ملكه،     چيز ديگرى  ملكة جود، 

 ، و شـود  م مـى   متـنع  ، از آن  ، و اسـتحقاقش    هر مستحقى به مقدار استعداد     ضرور است و  
 به اختالف استحقاق خـود آنـان        ،به خيرات شخص جواد   رسيدن  ن در   ااختالف مستحق 

اما حكمت در خلق و پديدساختن به        .ي كه ملكة جود دارد    است نه به آن شخص    مربوط  
معناي غايت و جهت خيري كه مقصود فاعل در فعلش است، براساس حكـم عقـل در                 

. كند  پذيرد و تمام و كمال كسب مي        ي است كه به واسطة فعلش استكمال مي       فاعل ناقص 
ر  د ،اى در نظر داشته باشـد       فايده و نتيجه   ،كند  بايد در كارى كه مى     ،اينكه فاعل هر فعلى   

  و فايـدة مـورد نظـر        آن نتيجـه   ، آن كـار   انجـام نـدادن   جايى است كه فاعل در صورت       
 مقدار كمـالى كـه در    واسطة و بهكند استكمال ،هد با انجام آن كار عايدش نشود و بخوا   

 امـا فـاعلي   . كندخود بيفزايد، و كمبودى را در خود جبران         هاي     كمال  به ،آن فعل هست  
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نزد وي است، غايتش خـود ذات وي اسـت بـدون نيـاز بـه                ها و خيرات       كمال كه تمام 
ار نيست كه در ك    الزم   بنابراين،. غايتي زايد بر ذات؛ چنانكه در مثال ملكة جود گفته شد          

، سـت اد   موجو ش در ذات  ي كارهاى و  ة زيرا فايده و نتيج    ؛اى را در نظر بگيرد     خود فايده 
هـاي االهـيِ دايمـي و غيرمنقطعـي بـر        و نعمتشمار بيهاي  ها و منفعت    فايده گو اينكه 
  مقـصود   و بالـذات    اوالً ها،  ها و نعمت    ، منفعت ها  اين فايده ، اما   شود  مترتب مى  كارهايش
 . است مقصود بالعرضثانياً و بلكه نيست،

 بـا   :پرسش از حكمت خلق انسان باشد، چنانكه ذيل اشكال شـيطان كـه گفـت              اگر  
،  چرا آنان را خلق كرد     هستند، مستوجب آتش    ،ر خلق شوند  دانست كه اگر كفا    اينكه مى 

غايـت فاعـل و    حكمت به معناى  ، در خلقت انسان   پاسخ اين است كه    گوياي آن است؛  
 غنـى  متعال،داى  خ؛ زيرا چنانكه گفته شد،  وجود ندارد گردد،    كه به فاعل بر مي    اي    فايده

به واسطة آن، تمام و كامـل        ندارد تا     به هيچ چيز از ما سواى خود        نيازي  و استبالذات  
 اما حكمت به معناي غايت كمالي كه فعل به سوي وي بـاال بـرود و فايـدة آن را                     .شود

ـ   بيافرينـد كـه     زمينى و ناچيز را با تركيـب خاصـى         اى همين است كه ماده   احراز كند،     ا ب
 از هر ، و از نظر مراتب كمال  شودبه گوهرى آسمانى و شريف مبدل        ،پيمودن راه تكامل  

 شا  هـيچ موجـودى بـه پايـه      ،موجود ديگرى برترى يابد، و از جهت تقرب به خداونـد          
  .اين غايت نوع انسان است. نرسد

فراد بشر به ايـن پايـه از پيـشرفت برسـند؛ زيـرا ايـن                البته نبايد توقع داشت كه تمام ا      
موجود خودش مركب زميني است كه از اضدادي تأليف يافته است و در عـالمي بـه سـر                   

 كه عالم تـزاحم و تـضاد اسـت، و علـل و اسـباب موافـق و مخـالفى از هـر سـو                          برد  مي
 داب نجـات يابنـد     از اين گر   ،افراد آن تمام  د  نگذار  نمى صورتي كه   به.  است اش كرده  احاطه

 معـدودى بـه سـعادت مطلـوب خـود           ةجز عـد  طور حتم     به. و از افساد آن خالص شوند     
 ايـن  .شـوند  هـا كاميـاب نمـي        و در سلوك به سوي كمال جز برخي از مـصداق           رسند نمى

 به جنس   ويژگي، يعني رستگاري برخي به واسطة كمال و سعادت، و حرمان برخي ديگر،            
 وجود آنها تعلق به ماده دارد و موجود در          ع موجوداتى كه   بلكه جمي  ،ندارداختصاص  بشر  

چنـين    اين انواع حيوانات، نباتات، تمام تركيبات معدني و غير آنها،        : اين نشئه هستند، مانند   
تمام اين انواع موجود كه هزاران و هزاران هستند، از غايتي نوعي كه كمال وجـود                . هستند
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رسـند، امـا بـسياري از        جز نوع آنها به كمال نمـي       با اين وصف،  . آنها هستند، خالي نيستند   
رونـد، و بـه واسـطة علـل و اسـباب              افراد و اشخاص پيش از رسيدن به كمال از بين مـي           

مانند؛ زيرا آنها در احاطة آن علل و اسباب مخـالف           مخالف، از پيمودن راه استكمال باز مي      
به عبارت  . را خواهند داشت  هستند كه به جهت عليت و سببيت آنها خواه ناخواه اثر خود             

افـراد و   تمـام    هيچ نوعى از انواع حيوانات، نباتات، يا معدنيات نخواهيد يافـت كـه               ديگر،
افراد در برابر علل و اسـبابى كـه         اغلب  ، بلكه   شونداشخاص آن به كمال وجود خود نايل        

م بـه   ، و اثر خـود را خواهنـد داشـت، محكـو           استمنافي  با تكامل و مانع از پيشرفت آنها        
رونـد؛ زيـرا بـا فـرض          گفته هستند، و پيش از رسيدن به كمال خود از بين مـي              حكم پيش 

 فـرض   عليت آن علل، ممكن نيست كه تمام افراد انواع، به كمال متوقع خود برسند؛ زيـرا               
 هـيچ   مثـال، طـور      بـه  ، متاثر نـشوند   ها،منافى با آن  هاي    عامل از   ،يك از افراد انواع    اينكه هيچ 

ى كه با   ا   سمومات و مواد زميني    ، رطوبت ، خشكى ، ظلمت ، نور ، برودت ،رتگياهى از حرا  
 تركيـب  مـستلزم ابطـال    : اوالً  فرضى است كـه    نشوند،ر  ثّأ مت ،استمنافي  تركيب خاص آن    

 ابطـال    در ايـن فـرض،     ، و ابطال علل و اسباب اسـت      مستلزم:  است، و ثانياً   خاص آن گياه  
يـا  از افـراد    برخـي   بطـالن مـساعى     . قت است اين مطلب شايستة د   . آيد  الزم مي نظام كون   

 و غايـت شـريف و        كمـال  ، به واسطة رسـيدن بـه      ديگربرخي   رستگاري تركيبات، اگر به  
 خلقـت مـادي،   زيـرا   ؛اشـكال نـدارد   مقصودي كه كمال نوع و غايت آن است، بيانجامـد؛           

، در  شدن بسياري از مادة ناچيز كه ارزشـي نـدارد           ، و مصروف   ندارد بيش از اين را   ظرفيت  
 و بـدون تبـذير و گـزاف         استرباح حقيقـى  راه تحصيل كمي از گوهرهاي شريف و عالي،         

كند، از فعل خود جز انسان كاملي كـه   است؛ زيرا علتي كه وجود نوع انساني را ايجاب مي       
  جـز   انـسان  ،چيزى كه هست  . كند، اراده نكرده است     به اوج سعادت دنيا و آخرت سير مي       

اي    در تحت نظام مـادى     شود جز   موجود نمي  ، تركيب اين و   آيد، پديد نمي به تركيب مادى    
كه بر اين اجزاي موجود در عالم كه برخي از آنها مرتبط با برخي ديگر بوده و بـا تـأثير و                      
تأثرهاي گوناگون، مؤثر در يكديگر هستند، گسترده است، و الزمة چنين نظامي، آن اسـت               

  .مال انساني، سقوط كنندكه برخي از افراد انسان، پيش از وصول به ك
پس علت وجود انسان، اوالً و بالذات خواهان سعادت انساني است، اما سـقوط برخـي                

خداي متعال،  به عبارت ديگر،. افراد، مقصود اولي نيست، بلكه ثانياً و بالعرض مقصود است    
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 ست كه  وي تعالي از خلقت انسان، اوالً و بالذات اين بوده ا            غرض  بلكه ، است كافر نيافريده 
 ، خـود را در تحـت شـرايط   يشاى به اختيار خو  حال اگر عده.ل آيد يبه سعادت انسانيت نا   

، اوال و بالـذات بـه خـداي متعـال            قرار دادند و از سعادت محروم شـدند        سقوط و انحطاط  
وسيله خداي متعال، رسـيدن انـسان بـه غايـت             پس حكمت خلقت انسان به    . انتساب ندارد 

شـوند و     م خداي متعال به اينكه بسياري از افراد انسان كافر مـي           كمالي خويش است، اما عل    
شود و  انجامد، نه باعث اختالل در مراد از خلقت نوع انساني مي كارشان به جهنم و آتش مي

شود كه خلقـت انـساني كـه كـافر خواهـد شـد، علـت تامـة كفـر وي و                        نه باعث اين مي   
هـاي   هـا و عامـل   د از وجـودش، علـت  شدن وي شود؛ زيرا علت تامة كفر انسان بع     جهنمي

بسياري است كه واپسين آنها اختيار است كه باعث آن است كه فعل، فقـط بـه وي نـسبت                    
بنابراين، علتي كه وجود وي را پديد آورده است، فقط جزئي از اجزاي علت كفر             . داده شود 

 تعلـق گرفتـه     وي را پديد آورده است، اما قضاي االهي، فقط از راه اختيار انسان، به كفرش              
ورزد، نه به اينكـه از وي سـلب اختيـار و               اختيار خود كفر مي    اكافر ب است ، به اين معنا كه       

بـر اثـر    امـا    ،شـود   مانند سنگى كه به هوا پرتاب مـى        مجبور شود، اراده شود و به قبول كفر       
  ).46 ـ 49 ، 8: 1417طباطبايي،  (شود مىمجبور  به سقوط ،كشش و جاذبه زمين

  و پاسخ آن  دومشبهة

و هـر    نفع و ضـررى نـدارد     متعال   وند با اينكه تكليف براى خدا     ؟ تكليف چيست  ةفايد
گردد، خداوند متعال قادر است بدون واسطة تكليف، براي           اي كه به مكلفان باز مي       فايده

گفته اين است كه شـبهة مطـرح           به شبهة پيش   آنها تحصيل كند؟ پاسخ عالمه طباطبايي     
در  فاعـل تـام و غنـى    ، بـه  فاعل ناقص و فقيردادن حكم   باب سرايت اي از      مغالطه شده،

 بـه    در فـاعلى اسـت كـه       بازگشت فايده از فعل به فاعل،      زيرا حكم عقل به      ذات است؛ 
 عقل  .شود، نه فاعلي كه غني در ذات است         پذيرد و منتفع مي     واسطة فعلش استكمال مي   

 است و هيچ جهت در ذاتى  حتى فاعلى كه غن هر فاعلي،چنين حكم عمومى ندارد كه
همچنـين عقـل    . باشد كه به وي باز گـردد      اى    فايده ش بايد در فعل   ،نيست وي   نقصى در 

چنين حكمي ندارد كه موجودي كه غني در ذات خود است، هيچ جهت نقـصي در وي     
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 . ممتنـع اسـت    صدور فعـل از چنـين فـاعلى       . نيست تا به واسطة چيزي استكمال پذيرد      
 جريـان    حقيقـي   احكـام  ،بارى و قراردادى اسـت و در مـتن آن         چه امرى اعت   گر تكليف،
هـاي    كـه كمـال    اي اسـت    ، واسـطه  بـودنش  همين امر اعتبارى در عين اعتبارى     اما  ندارد،  

ها   كند و مكلفان را از حالت فقدان كمال         حقيقي الحق را به وضعيت سابق آن مرتبط مي        
  : است رابط ميان دو حقيقت، پس تكليفرساند، به وجدان آنها مي

  ؛)از انجام تكليفپيش (حقيقت ناقص انسانى . أ
  ).پس از انجام تكليف(حقيقت كامل آن . ب

 كه  شك نداريم  ،مشاهده و برهان  وسيلة     به طور خالصه اين است كه      توضيح اين معنا به   
 جاري در آنها كـه در پـيش روي مـا اسـت و آن را عـالم مـادي                      نظام  با تمام انواع موجود  

بقا و وجود ممتـدى را      آفريدگان،   براى هر نوع از انواع        كه  است يت حركت  در تح  ناميم،  مي
است، و بين اجزاى اين     كرده   ترسيم   ،كه ابتدايش وجود ناقص و انتهايش وجود كامل است        

 بـه واسـطة    ارتباطى وجودى و حقيقى برقرار است كه  شود،  كه بقا ناميده مي     وجودي امتداد
ها بـه منـزل        به واسطة آن، از يكي از اين منزل         نوع و رسد،  جزء سابق به جزء الحق مي      آن،

اي   شروع حركتش، واپـسين مرحلـه   از همان ابتداى   بلكه وي    ،شود  همجوار خود متوجه مي   
 نوعي از    دانه گندم كه   طور مثال،   به. تواند به آن منتهي شود، قصد كرده است         كه حركتش مي  

خواهد به واپسين مرحله از       زدن مي   وانههاي اين جهان است، از همان ابتداي ج         انواع آفريده 
 يـك نطفـه از نـوعى از انـواع       .اي كامل شده و سـنبل داشـته شـود           كمال خود رسيده، بوته   

 هاي نوعيـه    كمالتمام   كه    از نوعش   فرد كاملى  ، به سوي   از همان ابتداى وجودش    ،حيوانات
 از اين ي نيز انسان نوع. نيز چنين است موجوداتديگر انواع و همچنين  متوجه است،را دارد

كند، عازم  ابتدايي كه فردي از آن شروع به تكون مي وي نيز از .يست استثنا ن،ناموس عمومى
. باشد   مي  است،  خويش  واجد حقيقت سعادت   كه انسان كامل    ة متوجه مرتب  غايت خويش و  

كنـد و از      در بين راه بـه مـوانعى برخـورد           چه در راه زندگي خود به آن غايت برسد و چه          
 مجبـور اسـت بـه روش       ، سـنخ وجـودش     بـه حـسب     انـسان  .رسيدن به آن غايت باز ماند     

هاي جاري بين افراد مجتمـع   ها و سنت زندگي اجتماعي، تحت قانون   . اجتماعى زندگى كند  
هاي ديني و غيرديني است،  كه عبارت از عقايد و احكام قراردادي و اعتباري، اعم از تكليف     

هـايي   ، به واسطة عمل به آنها، در انسان، باورها، اخالق و ملكـه رو  كند؛ از اين    تحقق پيدا مي  
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آيد، و اينها لوازم اعمال هستند كـه     كه مالك سعادت انسان در دنيا و آخرت است، پديد مي          
  .شوند به نام ثواب و عقاب ناميده مي

هـا و      است، دربارة انسان به حسب حالت       در عين اينكه امرى اعتبارى     بنابراين، تكليف 
انـسان  . اش، در بردارندة سيري تدريجي به سوي كمال و سعادت اسـت             هاي نفساني   كهمل

اي بعد از مرحلة ديگر و طوري بعد          با پيمودن اين راه و عمل به آنچه در آن است، مرحله           
نتهـي   به بهترين و پايدارترين مراحـل وجـودش م         رساند تا   از طور ديگر را به استكمال مي      

طـور   بـه  از رسيدن بـه آن مرتبـه از كمـال    كند،كليف سرپيچى  كسى كه از عمل به ت    .شود
، كه اگر توفيـق اسـباب يـاريش         ديگر آفريدگان  از انواع    يماند، مانند فرد   محروم مى كامل  
:  بنابراين، اشـكال ابلـيس كـه گفـت         .رود آيد و گرنه از بين مى      ل مى ي به كمال خود نا    ،كرد

يا ؟  است گياهان   ة تغذي اي در   ه فايد چه  كه مانند اين پرسش است   » فائدة تكليف چيست؟  «
  اي در تناسل حيوانات است، با اينكه نفعي به حال آنها ندارد؟ چه فايده

گردد، خداوند متعال قادر اسـت        اي كه به مكلفان باز مي       هر فايده «:  گفت  ابليس اما اينكه 
 ماننـد   اين است كه اين گفتـار نيـز        ، پاسخش »بدون واسطة تكليف، براي آنها تحصيل كند؟      

  تكليف در انسان و در هر موجود ديگرى        روش شد كه   ؛ زيرا مغالطه است پيشين وي   گفتار  
اش    واسطه بين نقـص و كمـال وجـودى         ، است  در حق وي جاري     كه تكليف  غير از انسان  

اي كه به مكلفان باز       حال اگر مراد از تحصيل فايده      .شود   كه به تدريج تمام و كامل مي       است
 را   تكليـف  راهآنهـا،    چرا براى رساندن نفـع بـر         طة تكليف است، يعني   گردد، بدون واس    مي

 اگـر   پاسخ اين است كه   ؟  نكرده است  راه ديگرى را اختيار       است و به جاي آن،     اختيار كرده 
 هـم    باز ،داد راه ديگرى را هم اختيار كرده بود و چيز ديگرى غير تكليف را واسطه قرار مى               

 اسـت،    چرا اين راه را اختيار كرده      شد كه   ست جاري مي  پرسش درباره راه دوم مانند راه نخ      
گردد، از راه ديگري تحصيل كنـد؟   اي كه به مكلفان باز مي در حالي كه وي قادر است فايده     

،  وجـود دارد انسانخصوص نوع درباره   طور مثال    به  علل و اسبابى كه    و پاسخ اين است كه    
عادت طور  بهكه هايي  تكليف عمل به ة وسيل بهانسانكند كه   اقتضا مىيابيم، بر طبق آنچه مي

اي   اگر مراد از تحصيل فايده    . استكمال پيدا كند   ،شود  مى شباعث اصالح باطن و پاكى درون     
 خداونـد، تمـام    چـرا به اين معنا كـه  .اي است گردد، بدون هيچ واسطه كه به مكلفان باز مي

 مكلفان بـه   ان ابتداى وجود   از هم  مراحل كمال و مراتب سعادت را بدون تدريج در سلوك،         
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  بطـالن حركـات وجـودى و       گفتـار،  اين   ةاين است كه الزم   پاسخ   آنها افاضه نكرده است؟   
 است و موجود مخلوقي كه شأنش چنـين اسـت، در             قوه و جميع شؤون امكان     ، ماده انتفاي

ايـن موجـود،   . ابتداي وجودش، مجرد از ماده و در اصل خلقتش، تام و كامل و سعيد است  
استكمال  و به تدريج است، كه در آغاز وجودش ناقص  و ماده نيست از زمينن مخلوقانسا
  ).49 ـ 51 ، 8: 1417طباطبايي، (گفته، مستلزم خلف است  رو، فرض پيش يابد؛ از اين مي

   و پاسخ آن سومشبهة

شـيطان  . شبهة ديگر كه مطرح شده است، شبهة علت سجده نكردن شيطان بر آدم است             
 مرا تكليـف    خداوندبر فرض كه    جده نكردن بر آدم چنين باور داشت كه         در پاسخ به س   

تكليـف كـرد؟ بـه نظـر عالمـه           آدم   بـه سـجدة    ، چرا مرا  به معرفت و اطاعت خود كرد     
؛ زيرا بـه واسـطة امتثـال ايـن تكليـف، صـفت               روشن است  پاسخ اين شبهه   ،طباطبايي

 آشـكار   صـفت اسـتكبار  د از آن، تمـرّ شود و به واسـطة    عبوديت خداي سبحان تمام مي    
تكميل از طرف خداوند متعال و استكمال از طرف ابلـيس             در اين تكليف،    پس .شود  مي

 به اختيار خـود در       اينكه ابليس  جز .در جانب سعادت يا در جانب شقاوت، وجود دارد        
بـه   فرشـتگان     تكليـف ابلـيس و      در اينكهآن  بر   افزون   .طرف شقاوت تكامل يافته است    

 بـراى    پيمودن آن   زيرا صراط مستقيمى كه    ؛مشى آدم را تعيين فرمود      خط ،سجده بر آدم  
 كساني به واسطة پشتيباني و امداد     مگر   شود،  هرگز پيموده نمى   اش مقدر شد،    آدم و ذريه  

 همچنين. ، دعوت كنند و آنها فرشتگان هستند       وي را به سوى صراط مستقيم هدايت       كه
خواننـد و آنهـا      راف از صراط مستقيم مـي     حرا به سوى ان    وي   كهاي    كننده   گمراه دشمنان

  ).51 ، 8: همان( ابليس و لشگريان وي هستند

  م و پاسخ آن چهارشبهة

شيطان بر  . شبهة ديگري كه مطرح شده است، شبهة علت لعنت كردن و عقاب شيطان است             
 چرا لعنتم كرد و عقابم      ، كردم  خداوند پس از آنكه با ترك سجده نافرماني      اين باور است كه     

در .  كمترين سودى نداشتغيرش،  به حال وي و ، با اينكه لعنت و عقاب منكرد؛ا واجب ر
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 اين است كـه      به اين شبهه   پاسخ عالمه طباطبايي  ؟  ترين ضرر را دارد     حالي كه برايم، بزرگ   
متعـال اسـت كـه ايـن      ونـد  از لوازم استكبار بر خدا،آن حقيقتى كه در لعنت و عقاب است  

ابليس نبايد توقع داشته باشد كه رو،  ؛ از اينگناهان استتمام د ه و مولّريشاستكبار، منحصراً 
 ، سـود و زيـان هـم     ةمسئل.  و دچار لعنت و عقاب هم نشود       ،استكبار بكند وند متعال   بر خدا 

 نفع و ، باعث زيرا كارهاى خداوند؛ در كارهاى خداوند متعال جريان نداردچنانكه اشاره شد
 صـدورش از وي     ، نفعـى نـدارد    خداوند متعـال  ارهايى كه براى     تا ك  يست، ن يشاى برا  فايده

 شخصى كه سمى را خورده      ة كسى است كه دربار    گفتار شبيه    اين گفتار ابليس،   .باشدممتنع  
قـرار   اين سم را شفا ،چرا خداوند:  بگويدت رسانده است، هالك بهو خود را به اختيار خود   

 بـراى شـخص     ارد، در حـالي كـه     ودى ند  با اينكه هالكت وي براى خداوند كمترين س        نداد
 چـرا خداونـد، آن سـم را غـذايي پـاكيزه بـراي               ؟ه است ترين ضرر را داشت     بزرگ ،مسموم

مسموم قرار نداد تا به واسطة آن عطش خود را برطرف و بدنش رشد كند؟ اين سـخنان، از       
بـه  ختن پديدسا كه خداوند در عالم صنع و  ناشي است علل و اسبابى ناداني درباره موقعيت  

هاي هستي، بدون تخلف و اختالف، با         اي از حادثه    طور كلي، هر حادثه      به .كار انداخته است  
كه به آن آلوده      و معصيت، عقاب را بر روحي      گناه. هاي خاصي ارتباط دارد     ها و عامل    علت

توبه يا كار نيكـى كـه باعـث         ،   شفاعت مگر اينكه آن روح به واسطة     ،  شده است در پي دارد    
 قـانون   انهدام ابطال عقاب بدون وجود سببي از اسباب ابطال،       . تطهير شود  ،ن باشد آمرزش آ 

  ).51 ـ 52 ، 8: همان( و در انهدام قانون عليت، انهدام هر چيزي است عليت است

   و پاسخ آن پنجمشبهة

» هـا   علت تـسلط شـيطان بـر اغـوا و اضـالل انـسان             «شيطان، شبهة ديگرش را با عنوان       
 چرا مـرا بـر اغـوا و اضـالل           ،كند كه خداوند كه اين كار را انجام داد         گونه مطرح مي    اين

 از آنچـه گذشـت      ، پاسـخ ايـن شـبهه       به نظر عالمه طباطبايي    ؟فرزندان آدم مسلط كرد   
شـود كـه      محقق مى  هنگامي ، هدايت و عمل حق و اطاعت و امثال آن          زيرا ؛معلوم است 

 تمام  ، هنگامي  دعوت به حق   شد و ز وجود داشته با    معصيت و امثال آن ني     ، باطل ،ضاللت
، هنگامي صراط است كه سـبل   صراط مستقيم. دعوت به باطل هم بوده باشد     كه شود  مي
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پس . غيرمستقيمي باشد كه سالكش را به غايتي غير از غايت صراط مستقيم سلوك دهد             
 افـرادى بـاقى     انـسان،  نـوع  از   ، نشئة انساني برقـرار اسـت و       تا زمانى كه در روى زمين     

ـ   دعـوت كـرده       بايد كسانى باشند كه آنان را به باطل        ،دهستن سـوى عـذاب سـعير      ه  و ب
  خداونـد  انساني است و  گزاران نوع     از خدمت  پس ابليس، ). 52،  8: همان(هدايت كنند   

كـرده   مـسلط    تش به وي تمكّن داده و بر فرزنـدان آدم          دعو به مقدار  فقط    را متعال، وي 
  :فرمايد چنانكه مي. است

  ).42 ،)15 (حجر(» لَيس لَك علَيهِم سلْطانٌ إِالَّ منِ اتَّبعك منَ الْغاوينَإِنَّ عبادي «
 فقـط   خورند و دست تو از اغواى آنان كوتـاه اسـت، تـو              فريب تو را نمى    ،بندگان من «

  .» راه بيفتندتدنباله توانى فريب دهى كه به پاى خود ب گمراهانى را مى
  :گويد  خطاب به مردم مى،در قيامت كه  استفرمودهاز خود ابليس هم حكايت 

»تُكُموعلْطانٍ إِالَّ أَنْ دنْ سم كُملَيع يما كانَ ل 22، )14 (ابراهيم(» و.(  
من در دنيا سلطنتى بر شما نداشتم تا در گمراهى مجبورتان كرده باشم، من فقط               «

  .»شما را دعوت كردم

   و پاسخ آن ششمشبهة

مسئله كه چرا خداوند متعال به من و تحقق شر مهلت داد، شبهة ديگري     شيطان با طرح اين     
 ، براى مدتى بس طـوالنى مهلـت خواسـتم         خداوندوقتى از   كند، با اين بيان كه        را مطرح مي  

 بـه نظـر     ؟به من مهلت داد و روشن است كه اگر عالَم، خالي از شر باشد، خيـر اسـت                 چرا  
 بـراى مـدتى     خداونـد وقتى از   : كال كه گفت  ، پاسخ بخش نخست اين اش     عالمه طباطبايي 

به من مهلت داد؟ از آنچه پيش از اين گفتـه شـد، روشـن     چرا ،بس طوالنى مهلت خواستم 
روشن است كه اگر عالَم، خـالي از شـر باشـد،            : اما پاسخ بخش دوم اشكال كه گفت      . است

 شـر و ايمـن از        از  خـالى  ، معناى اينكه عالم   خير است، اين است كه بر پاية آنچه گفته شد،         
 و خيـر آن     ،هاى آن بدون قوه     يعنى فعليت  .باشدو غيرمادي    اين است كه مجرد      فساد باشد، 

 و ثباتش بدون تغير و طاعتش بدون معصيت و ثوابش بدون ،بدون شر و نفع آن بدون ضرر
  ). 52 ، 8: همان(اي وجود ندارد   چنين عالم مادىمعناي محصلي برايعقاب باشد و 
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  هاي شيطان  خداوند متعال از شبهه پاسخ كلي 
وسيله ابليس، خداونـد متعـال از    ها به ، پس از طرح اين شبههاناجيـل براساس نقل شارح  

اي ابلـيس تـو مـرا نـشناختي و اگـر مـرا            سرادق عظمت و كبريا به ابلـيس فرمـود كـه            
 يك از افعال من، اعتراضي بر مـن نيـست؛ زيـرا مـن               دانستي كه در هيچ     شناختي، مي   مي

پاسخ . شوم  دهم، پرسش نمي    خدايي هستم كه االهي جز من نيست، و از آنچه انجام مي           
  :فرمايد گفته، موافق با آن چيزي است كه در قرآن كريم مي پيش

  ).23، )21(ء انبيا( »ال يسئَلُ عما يفْعلُ و هم يسئَلُونَ«
گان هـستند كـه      بلكـه ايـن بنـد      ،شـود  كند بازخواست نمى   خداوند از آنچه مى   «

  .»ل خواهند بودؤومس
، ظاهر آنچـه از قـول خداونـد متعـال نقـل شـده اسـت،                 طبق بيان عالمه طباطبايي   

خداوند  .ها  هاي ابليس است نه جواب تفصيلي از يك يك شبهه            از شبهه   اجمالى پاسخي
 خداونـد    اعتراض بـر   ها، پرسش و    شبههاين   كه تمام    طور خالصه فرموده است      به متعال
شود؛ زيرا وي خدايي است كـه         در حالي كه هيچ اعتراضي متوجه وي نمي        ،است متعال

 از ظـاهر كـالم     .شود  دهد، پرسيده نمي    از آنچه كه انجام مي    و  هيچ االهي جز وي نيست      
دهـد، پرسـش      كـه انجـام مـي     از آنچـه    « ةآيد كه جمل   بر مى پاسخ  خداوند متعال در اين     

. است »ي هستم كه هيچ معبودي جز من نيست من خدايازير« ة متفرع بر جمل،»شود نمي
ت و وجـودش كـه بـه                  پس مفاد كالم اين مي     شود كه خداوند متعال از آنجايي كه با انّيـ

اي از وي     اش براي ذاتش ثابت است، خداوند مبدأ و معيدي است كه هر شيئ              ذات غني 
د، بـه هـيچ     دهـ   رو، در هر فعلي كه انجـام مـي          شود؛ از اين    آغاز شده و به وي منتهي مي      

 كه وي را     علت غايى ديگرى    هيچ محكومفاعل ديگري جز خود، تعلق و اتكا ندارد، و          
و غايـت وراي هـر       بلكه وي فاعل هر فـاعلي اسـت       . شود  به سوي فعل برانگيزاند، نمي    

، اتكايش به قـوه و نيرويـي اسـت كـه        دهد  هر فاعلى هر كارى را انجام مى       .غايتي است 
اما خود وي به كسي اتكا ندارد، چنانكـه فرمـود كـه             .  است خداي متعال ارزانيش داشته   

شود كه متـضمن كمـال و         ، و هر غايتي، از اين جهت داعي بر فعل مي          »انّ القوة هللا جميعاً   «
تمـام خيرهـا بـه دسـت         بلكـه خيـر      نياز نـدارد،   به خير چيزى     خيري است، و خداوند   

شـود ايـن اسـت كـه          تـب مـي   اي كه بر اين مطلب متر       نتيجه. )بيده الخير : (استقدرتش  
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 فاعل است يـا     ،سبب هر كارى  شود؛ زيرا     خداوند متعال، از علت در فعلش پرسيده نمي       
 غير خداونـد متعـال،       اما . است  فاعل هر فاعلى و غايت هر غايتى       ، تعالى وند خدا ،غايت

 و همچنين به وي داده شده است، از ناحيه خدا  ، بر فعلش   و نيروي   قدرت از آنجايي كه  
افاضة خداوند  به ،آورد دست مىه  بداعل از فعل خو كه ف و مصلحتي ت و خيرى  هر غاي 

ول فعـل   ؤمـس رو،     از اين  ؛بيب اسباب و تنظيم عوامل و شرايط است        تس متعال به واسطة  
 و ؟گيرد كه چـرا ايـن عمـل را انجـام داده اسـت          خود بوده و مورد بازخواست قرار مى      

ويـژه   به است،   مصلحت و جهت خير و      غايت شود،  ين مطلبي كه از آن پرسيده مي      بيشتر
؛ زيـرا   كه حسن و قبح و مدح و ذم در آن جريـان دارد          اجتماعي در ظرف اجتماع    افعال

  بر آن توافق دارند     برهان و وحى   اين بيان تامي است كه    . آنها متكي بر مصالح وي است     
  ).52 ـ 53 ، 8: همان(

، برهاني اسـت نـه      )يسئل عما يفعل  ال(، پاسخ خداوند متعال     به نظر عالمه طباطبايي   
ل به ابلـيس، دو تقريـب       بودن پاسخ خداوند متعا    وي براي اثبات برهاني   . جدلي و الزامي  

   : است ذكر كرده
 پرسش از فعل فاعل، در وقتي كه بر فعل، شري مترتب باشد، در حقيقت               :تقريب نخست 

بـر فعـل، تـدارك      پرسش از مصلحت ملزمي است كه به واسطه آن مصلحت، شر مترتب             
پرسد كه با وجـود       به اين معنا كه شخص سائل، در حقيقت مي        . شده و اعتراض دفع شود    

دارد؟   شود، چه مصلحتي فاعل را بـه انجـام فعـل وا مـي               آنكه بر اين فعل، شر مترتب مي      
هـاي    هـاي عقلـي و ظابطـه        كنيم، قاعده   هايي كه ما افعال خود را بر آن تطبيق مي           مصلحت

                                                      
 .عالمة طباطبايي به علت عدم گنجايش اين نوشتار، به كند كه هاي بسيار مهمي اشاره مي  در ادامه به بحث 

  .مجالي ديگر سپرده شد
 . هاي ابليس  صدرالمتألهين در قسمت اخير پاسخ سوم خود به چالش سوم كه پيش از بررسي شبهه

ها   نظرى دارند كه بذر شبههبحثفضل همين بس كه در اين   را شرف ونمايحك: نويسد مطرح شد، مي
ثال، با ورود حكيمان به بحث شرور و پاسخ آنها، شبهة ابليس بر فرشتگان نيز طور م به. برد را از ميان مى

ها آن است كه ابليس از فرشتگان پرسيد خدا براي چه مرا خلق كرد در  يكي از اين شبهه. شود حل مي
دهم و از صراط مستقيم دور  كنم و فريب مي دانست من بندگان وي را از راه منحرف مي حالي كه مي

طور كلي،  ؟ به نظر صدرالمتألهين پاسخي كه به ابليس داده شد، پاسخي الزامي و اسكاتي و بهسازم مي
شود كه استعداد ادراك روش برهاني را ندارد، و ابليس،  اين نحوه پاسخ به مجادلي داده مي. جدلي بود

ل داشت، به روش خداوند متعال با استفاده از آنچه وي قبو. بودن خدا را قبول داشت بودن و حكيم خالق
 ).85 ـ 86، 7: 1419مالصدرا، (» ال يسئَلُ عما يفْعلُ«: جدال احسن پاسخ داد
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پـس پرسـش از     . شـود   ز وجود خارجي انتزاع و از نظام هستي دريافت مي         كلي است كه ا   
فعل فاعل، در حقيقت پرسش از مصلحتي است كه به دنبـال فعـل فاعـل آمـده و بـر آن                      

جستجو و فحص از آن مصلحت، در حقيقت، طلب اشراف و حصول بر             . شود  مترتب مي 
لحت بوده و محكـوم آن    حاصل آنكه فعل فاعل، تابع مص     . نظام اتم جاري در هستي است     

درباره كارهاي ما سير مطلـب      . است، و مصلحت، تابع وجود خارجي و نظام جاري است         
فعل خداوند متعال   . اين چنين است اما درباره خداوند متعال، مطلب از قرار ديگري است           

شود، و حكمت،     نفس وجود خارجي و نظام اتم جاري است كه مصلحت از آن انتزاع مي             
شـود و   اگـر مـصلحت، از فعـل انتـزاع     . يت الزم از ملـزوم، تـابع آن اسـت       صورت تبع   به

حكمت تابع آن است، معنا ندارد كه از تطبيق فعل خداوند متعـال بـر مـصلحت پرسـش                   
شود، در حالي كه فعل وي، مالك هـر مـصلحتي و سرچـشمه انتـزاع آن اسـت، و وراي                     

  د؛خداوند متعال چيزي نيست تا حاكم بر خود وي و فعلش باش
مؤاخذة فاعل بر فعلش در صورتي است كه فعلش مقتـرن شـود بـا               : تقريب دوم 

چيزي كه وي مالك آن نيست، و همچنـين پرسـش فاعـل از فعلـش در صـورتي                   
است كه افعالي از حيطة مالكيت وي خـارج باشـد، و فعلـش، بـين آنچـه تحـت                    

خداي مالكيت وي است، و آنچه تحت مالكيتش نيست، مردد باشد؛ در حالي كه               
هر چيزي، در هـر صـورتي تحـت ملكيـت وي            . االطالق است   سبحان، مالك علي  

اين مطلب، مستلزم بطالن . معنا است  است پس پرسش از افعال خداوند متعال، بي
حسن و قبح و ارتفاع اثر مصلحت و تجويز ارادة جزافي نيست؛ زيرا مالك حسن         

ل اسـت، و فاعـل مالـك    در اين صورت، همان سيطره و مالكيت فاعل درباره فعـ         
پـس در   . فعل نيست، مگر به موافقـت فعـل بـا مـصلحت و جهـت خيـر مـرجح                  

كـه فعـل   ) امكـاني (مانند وجودي (صورتي كه فعل، بالذات مصلحت داشته باشد     
روشن است كه   . بالذات مملوك فاعلش و بالذات حسن است      ) خداي متعال است  

حاصـل  . دة جزافـي نيـست    كردن چيزي كه حسن بوده و مـصلحت دارد، ارا           اراده
معنا اسـت، امـا پـس از درك اجمـالي وجـود               آنكه، پرسش از اصل مصلحت، بي     

تـوان از حكمـت و جهـت          مصلحت در فعل، بـراي تحـصيل علـم تفـصيلي، مـي            
 ).85 ـ 86، 7: 1419طباطبايي، (مصلحت موجود در فعل خداوند متعال، پرسيد 
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  گيري  نتيجه
 بـه برخـي از      هاي عالمه طباطبـايي     به پاسخ نوشتار حاضر در حقيقت در دو بخش        

نتيجـة ايـن تحقيـق      . ها درباره بحث شرور پرداختـه اسـت         ها و شبهه    ترين چالش   بنيادي
  :صورت ذيل اين است طور اجمال به به
هاي عالمه  در بخش نخست نوشتار حاضر، به چندين چالش در بحث شرور و پاسخ         . 1

وسيلة پرسش از علت عـدم         نخست كه به   وي به چالش  .  به آنها مطرح شد    طباطبايي
خلق خير كثير به صورت خير محض، پديد آمده بود، براساس لزوم ارتفاع عالم ماده               

  و تبدل موجود مادي به مجرد و بسنده كردن به عالم تجرد، پاسخ دادند؛
بودن فعل شر انسان، بـه جهـت وقـوع در قـضاي               به چالش دوم نيز كه از راه اضطراري       . 2

  پديد آمده بود، براساس تعلق قضا به فعل انسان با وصف اختياريت، پاسخ دادند؛االهي، 
به چالش سوم كه از راه باور به زايد بودن ورود حكيمان به بحث شـرور، بـه علـت                    . 3

بودن خداي متعال پديد آمده بود، براساس عدم منافات ضرورت علي             باور به موجب  
  دند؛با مختار بودن خداوند متعال، پاسخ دا

هاي بحث شرور اسـت و        هاي ابليس كه مرتبط با چالش       در بخش دوم نوشتار، شبهه    . 4
وي به شبهة نخست كه از راه پرسش از         . هاي عالمه طباطبايي به آنها مطرح شد        پاسخ

حكمت در خلق پديد آمده بود، براساس تحليل حكمت در مطلق خلق و خـصوص               
  خلق انسان پاسخ دادند؛

 از راه پرسش از فائدة تكليف، پديد آمده بود، براساس تحليل فايـدة            به شبهة دوم كه   . 5
  تكليف پاسخ دادند؛

به شبهة سوم كه از راه پرسش از علت سجدة شيطان بر آدم، پديد آمده بود، براساس            . 6
  تماميت صفت عبوديت يا ظهور صفت استكبار پاسخ دادند؛

قـاب شـيطان، پديـد آمـده بـود،          به شبهة چهارم كه از راه پرسش از علت لعنت و ع           . 7
  براساس استلزام استكبار درباره حقيقت لعنت و عقاب پاسخ دادند؛
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به شبهة پنجم كه از راه پرسش از علت تسلط شيطان بر اغوا و اضـالل فرزنـدان آدم     . 8
  پديد آمده بود، براساس تحقق هدايت در صورت تحقق ضاللت پاسخ دادند؛

دادن خدا به شيطان و تحقق شر، پديد           از علت مهلت   به شبهة ششم كه از راه پرسش      . 9
وي سـرانجام بـه     . آمده بود، براساس تحقق لوازم عالم ماده به عالم ماده، پاسخ دادند           

بـودن آن     پاسخ كلي خداوند متعال در قرآن كريم اشاره كردند و با دو تقريب، برهاني             
  . را به اثبات رساندند
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