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  چكيده

 وجود آن در عالم، اختالف علت و منشأو حكماي اسالمي در باب شرور، ان ممتكل
. ، اعم از طبيعي و اخالقي استشراز ديدگاه اشاعره، خداوند خالق . ديدگاه دارند

  عالم، شر، و مبرا و ظالمانه مضر شر ساحت خداوند از خلق كهمعتزله عقيده دارند
جبران خواهد » عوض« طبيعي را با دادن شرنسبي است؛ خداوند در جهان آخرت، 

 اسالمي، خير را امر ةفالسف. دانند اختيار انسان مية اخالقي را نيز نتيجشركرد؛ آنان 
 مادهمندي عالم   را امر عدمي، نسبي، عارضي و ناشي از كرانشرذاتي و كثير و 

او خداوند را .  اسالمي و معتزله داردةحكيم سنايي ديدگاهي همانند فالسف. دانند مي
 مطلق و شراز ديدگاه كالمي او، . داند خير محض و نظام آفرينش را نظام احسن مي
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همچنين دنيا، .  اخالقي نيز منبعث از اختيار و رفتار انسان استشر. پندارد را خير مي
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  مقدمه

  .) 178 صپترسون،(شود ي شرور اخالقي و شرور طبيعي تقسيم مية كلشرور به دو طبق
 متـافيزيكي رـشور از ـمنظ. اند ز برآن افزودهــافيزيكي را نيــرور متــسينا، ش نـير ابـبرخي نظ
 نسبت به نامتناهي و بيكرانه بودن ذات و صفات مادهت وكرانمند بودن عالم محدودي

  ).25 صقدردان قراملكي،( خداوند است
 با شرآن و نيز دفاع از سازگاري  منشأ، شرن علل وجود يران اسالمي براي تبي    متفك

اوند به بحث پرداخته و به شبهات پديده آمده، پاسخ صفات رحمت، قدرت و عدل خد
. اند اسالمي، معتزله و  اشاعره در  باب اين موضوع آراء متفاوتي بيان كردهفالسفة . اند داده

اند،   به بحث پرداخته و چون اغلب آنان اشعري مسلك بودهشر ئلةصوفيه نيز در باب مس
  . ت اشاعره اسةثر از انديشأديدگاه اكثر آنان مت

  
  آراء فالسفه                                                                                                                 

تعلق » وجود« خداوند بر ةاراد.  امر عدمي و نسبي استشر اسالمي، ةاز ديدگاه فالسف
موجودات عالم . گيرد نميتعلق  رش او بر خلق ة  امر عدمي است، ارادشرگيرد و چون  مي
 در برابر خيركثير وجود شرا اين  ام را به صورت عدمي دارا هستند،شرالخيرند و  ، غالبماده

ي شراگر  .، امر عارضي استشرخير، امر ذاتي و . آنها اندك و در عين حال نسبي است
 ،ةجان السينا،ن اب؛46ص فارابي،(ي استات مادحي نديـم رانــكةـشود الزم يـاهده مــمش
   .)416 ص
در راه . ست در عالم عارضي وكمال انسان امر ذاتي اشرسينا عقيده دارد كه وجود  ابن    

ي نيست كه مانع رسيدن  او به شود ولي در حد رعارضي پديدار ميرسيدن به اين كمال، ش
 به اعتقاد . عارضي در عالم استشر اصلي پيداشدن علت، »ماده«  او ةبه عقيد. كمال گردد

تواند  نمي الوجود به ذات خود وكمال محض است و ممكن الوجود، خيرسينافقط واجبابن
الوجود از جميع جهات  خير محض باشد، چون امكان عدم آن وجود دارد؛ پس ممكن

الوجود، قليل و   در ممكنشر). 554ص، ةالنجا سينا، ابن( و نقص باشدشرتواند عاري از  نمي
  الوجود براي رسيدن به خير برتر الزم است  در ممكنشر هم وجود اين خير آن كثير، و

  .)673ص،  همان(
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  ن                                               امراء متكلآ

  معتزله    . 1

قاضي ( دانند  اخالقي، ميشربه ويژه  ، شرو انسان را خالق  معتزله خداوند را خالق خير
خداوند خير محض است و  كه  معتزله معتقدند.)473ص الخمسه،االصول شرح ار،عبدالجب

كنند، بلكه  را نفي نميشرآنان قدرت خداوند بر خلق . كند همواره امر اصلح را اختيار مي
ار عقيده قاضي عبدالجب.  خلق آن قدرت داردكند هر چند بر  را خلق نميشرمعتقدند كه او  

داد همانا ظلم و قبيح بود ولى ر انجامش مىخداوند قادر است به كارى كه اگكه دارد 
 و از آن م است كه خداوند به قبحِ قبيح، عالم دهد چون مسل خداوند فعل قبيح انجام نمى

، المغنيقاضي عبدالجبار، (كند  هيچ وجه عمل قبيح را اختيار نمىلذا بهاست بي نياز 
                                     .)127ص
 كنند،ها آن را به صورت درد و الم ادراك مي  طبيعي، كه انسانشروجود معتزله بر     

دانند بلكه آن را نسبت به  نميي و مغاير با صفت عدل الهي  كلشر ولي آن را ،اذعان دارند
در عين حال . شود دانندكه چه بسا سبب الم و زيان كسي هم مي  نظامِ آفرينش، خير ميكل

، شرور طبيعي »عوض«چنين خداوند در جهان آخرت با دادن هم.  نيستشرهر الم و باليي 
                                                           .)493 ص االصول الخمسه،شرحهمو ، (را جبران خواهد كرد

 دانستن فعل  او از عمل مبرا معتزله در بحث شرور قصد دفاع از صفت عدل خداوند و    
 اخالقي را نيز منبعث شرهمچنين آنان  با اثبات اختيار براي انسان، .  دارندراقبيح و ظالمانه 

 را ناشي از حكمت خداوند شرمعتزله مانند فالسفه . دانند از رفتار و عمل خود انسان مي
 شردانند بلكه به وجود   طبيعي را عدمي و عارضي نميشر، آنهادانند ولي برخالف  مي

 موجود در هستي را شر» و انتصاف» عوض«و با طرح اصلطبيعي در عالم اذعان دارند 
 شردر عين حال معتزله، . دانند دانند و آن را قبيح و ظلمي از طرف خداوند نمي حكيمانه مي

در حقيقت معتزله . دانند  آن را اختيار و رفتار انسان ميمنشأولي ، اخالقي را نيز امر وجودي
د بلكه آنان به دنبال اثبات عدل الهي هستند و نگرن  نميشر ـةلئاز ديدگاه وجودي به مس

كنند تا عقايد ديني خود را اثبات كنند؛  براي اثبات آن از داليل عقلي و نقلي استفاده مي
حال آنكه روش فالسفه، برهاني و هدف آن تعالي انسان از طريق شناخت حقايق هستي 
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 ة را نيز نتيجماده قليل عالم شر، معتقدند و منشأ، از نظر شرفالسفه به عدمي بودن . است
  . دانند  و از لوازم آن ميمادهمند بودن عالم  كران

  

  اشاعره                                                                                                                      . 2

  خداوند است و غير از او هيچ قدرتي و كفر و ايمان شره خالق خير و ـقدند كـاعره معتـاش
 پديد شربه اعتقاد ابوالحسن اشعري، هيچ چيزي در روي زمين از خير و . توان خلق ندارد

ي اعمال و افعال بندگان هم، اعم از حت. داوند آن را اراده كرده باشدآيد مگر آنكه خ نمي
  : كند ت استناد مي خود به اين آياةاشعري براي اثبات عقيد. ، مخلوق اوستشرخير و 

ال «و ) 3 /فاطر(» هل من خالق غير اللّه«و ) 96 /صافات(» واللّه خلقكم و ماتعملون
 )                                                                9- 10، صاشعري ) (20 /نحل (يخلقون شيئاً و هم يخلقون

 ة عدل هستند و نه ظلم، و عدل و ظلم تابع اراد   از ديدگاه اشاعره، افعال  در ذات خود، نه 
: دهندرو اشاعره به اشكال شرور اين گونه پاسخ مي است؛ از اينخداوند و امر و  نهي شارع

 آنها عين عدل و ة انسان، به حق استناد دارند، همة آالم طبيعي  و شرور ناشي  از اراداينكهبا 
ندارد؛ چون ظلم در جايي تصور دارد كه  خداوند تصور ةبار و ظلم در حكمت هستند

كند، در ملك خودش  تصرف در ملك ديگري صورت گيرد؛ اما خداوند هر كاري مي
                                                                                              .)42ص ،باقالنيال(دهدانجام مي

 دفاع شر خداوند بر آفرينش ةارادتعلق گان فكري اشاعره، از الي، از نمايندامام محمد غز    
  . داند كند و آن را از بعد عقلي هم قابل اثبات مي مي

، و اسالم و كفر و معرفت و نَكرت، و رشد و غوايت، و فوز و ، و نفع و ضرخير و شر
                                                                                                     .)250صالي، غز(خسران، و طاعت و عصيان از اوست

                                                                                                    

                                      ديدگاه عرفا                                                                            

افعال بندگان نيز جزو .  استشرو خالق خير و »  شيءخالق كل«ز ديدگاه صوفيه، خداوند ا
با اين حال، بندگان بايد .  است، لذا او خالق شرور نيز هستشراشيا، گاهي خير و گاهي 

 شرهاي   افعال و پديدهادب را رعايت كنند و  فقط افعال نيك را به خداوند نسبت دهند و
ه  قشيريـةرسال در .)418ص مستملي بخاري، ؛310 صكالباذي،(را به او نسبت ندهند

المحجوب  كشفدر .  به خداوند نسبت داده شده استشرنيز آفرينش المحجوب  وكشف
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 كه بنده تنها خداوند را يابدمي تحقق هنگاميآمده است كه از ديدگاه عرفا، توحيد افعالي 
  :  بداندشرمور عالم اعم از اعيان و افعال و خير و خالق ا

ر خير و مقد...  و خالق افعال ايشان است ست اس آفريدگار خلقانوي تعالي و تقد
  .)16 صهجويري،( لقوله تعالي، اللّه خالق كل شيء،ست خالق نفع و ضر،ستشر

  :  هم آمده استه قشيريـةرسالاين عقيده در     
 آنچه هست اندر عالم از ةست اندر خير و شر، پديدآورندا آفريدگار كسب بندگان

 .)                                                                                     23صقشيري،(اعيان وآثار

در عالم را متناقض با  شرا وجود ، امداند  ميشرالقضات همداني نيز خداوند را خالق      عين
 در عالم شردارد اعتراض بندگان بر وجود  او عقيده . داند ت خداوند نمييصفت رحمان

تواند عظمت و تناسب نظام بيكران و   زيرا انسان نمي،ناشي از جهل و نقص فهم انسان است
                         .)346 صعين القضات،(كند آفرينش احسن را دريابد، لذا شروع به اعتراض مي

                      
   شر    ـةلئ مسهاي حل ريهنظ. 3

  : گرايانه  تقسيمـةنظري. 1

   ؛ مطلقشر ؛خير مطلق :كند هاي ممكن را به پنج دسته تقسيم مي ه جهاناين نظري    
  ل و پنجم از  اين پنج نوع، فقط صورت او. ر غالب الخي؛شر تساوي خير و ؛شرال غالب    
   محض بودن خداوند جز خير و نيكي امكان وجود دارند، زيرا حكمت و خير    
       آن قليل باشد، منافاتي با عدل و شرر و ــر آن كثيــريدن جهاني كه خيــآف. آفريند يــنم    
                                                       .)416ص، االلهيات من كتاب شفاابن سينا، ( خيرخواهي خداوند ندارد    
  
  :  شرـةيستي انگاران نـةنظري .2

  و مساوي با خير  ي نظير افالطون، فارابي و سنت اگوستين وجود را برابربسيارران متفك    
                                                                               .)168 صصادقي،(  امر عدمي و از تبار نيستي استشربر اين اساس، . دانند مي    
  
   : خيرهاي برترـةشر الزم .3

  ضروري و جزء جدا ناشدني عالم  به دليل در برداشتن خيرهاي برتر و كثير، شروجود     
  الي، فارابي، بوعلي سينا، غز. حسن استاز اين ديدگاه، نظام موجود، نظام ا. ي استماد    
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  قدردان (ه هستنداز طرفداران اين نظري و افالطون صدرالمتألهينرشد، شيخ اشراق و ابن    
                                                            .)113 صقراملكي،    
 
  :  اختيار انسانـةشر الزم .4

  ا اختيار، خير  از اختيار است، ام  انسانة اخالقي، ناشي از سوءاستفادشرويژه  شرور، و به    
  . شود، لذا با عدل خداوند ناسازگار نيست  و سبب كسب فضايل مي قليل داردشركثير، و     
  .)138صسلطاني، (اند معتزله، از اين ديدگاه دفاع كرده    
  
   :شر معلول جهل انسان. 5

  . ي آفرينش استل جهل و عدم شناخت او از نظام كل معلو،پندارد  ميشرآنچه را انسان     
  : يد شده استيأ نيز تقرآن كريماين ديدگاه در     

و عسي ان تكرهوا شيئاً و هو خير لكم و عسي ان تحبوا شيئاً و هو شر لكم و اللّه يعلم 
  . )214/بقره(وانتم ال تعلمون

  قدردان ( هستندنظريه، شيخ اشراق و مولوي از طرفداران اين صدرالمتألهين، غزالي    
                                                                                         .)193 ، صقراملكي    
 
  : جبران شرور در عالم ديگر.6

   در عالم شر ـةلئ به مسگوييدرصدد پاسخ» انتصاف«و » عوض«معتزله با طرح اصل    
  ند؛ بر اساس  اين ديدگاه درد و رنج دنيوي در جهان آخرت جبران خواهد شد  و هست    
     .)178 صبوعمران،شيخ (م را از ظالم خواهد ستاندخداوند حق مظلو    
  

  ديدگاه حكيم سنايي                                                                                                   

ثر از ديدگاه أ اكثر صوفيه از ديدگاه كالمي، اشعري هستند و مباحث كالمي آنان متآنكهبا 
عرفان را وارد  است و حكيم سنايي نيز از گروه صوفيه و نخستين كسي است كه اشاعره

ديدگاه كالمي او با ديدگاه اشاعره، در موارد متعدد و از جمله در شعرفارسي ساخت؛ 
 مخالفان اشاعره، يعني فالسفه و معتزله را ةعالم تفاوت دارد و عقيد بحث وجود شرور در

 طبيعي و اخالقي در عالم شروجود  منشأاو در باب  .دهد  آنان ترجيح ميةبر عقيد
عين   طبيعي را امر عدمي و درشر. ديدگاهي همانند ديدگاه حكماي اسالمي و معتزله دارد
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از ديدگاه او، خداوند . داند  انسان مية اخالقي را نيز منبعث از اختيار و ارادشرحال نسبي، و 
رسد پس  يم جز نيكي و خير به ظهور نمي حكيم  و علةحكيم و  عليم است و از آفرينند
ي در عالم مشاهده شر در خلق خداوند راه ندارد و اگر شرنظام خلقت، نظام احسن است و  

  .  و داليل ديگري داردمنشأشود  مي
نخستين ] سنايي[ اند، او  در تبيين نظام عرفاني جهان و آنچه آن را  نظام احسن خوانده

خن گفته است، چه در قصايدش و چه در غزليات و كسي است كه در شعر فارسي س
                     .)44 صكدكني، شفيعي(چه در حديقه

  خـرد نكند          خــــــود نكوكار هيـــچ بد نكند بد به جــز جلف و بي
  )12، به تصحيح حسيني،سنايي(

  ــــــــايدبد از و در وجــــــــود خود نايد           كه خدا را بد از كجا شـ
  آن كه آرد جهان به كن فيـكون             چـون كند بد به خلق عالم چون؟
  آن زمان كايزد آفــــــريد آفاق              هيچ بــــــــــــد نافريد بر اطالق

  )86س رضوي، به تصحيح مدر، همان(
بيشتر  عالم يك هست واقعي  وحدت وجود در كلةديدگاه عرفاني براساس عقيد    

از اين . ها فرع و نيازمند هستي اوست بيند كه آن هم هستي خداوند است و ساير هست نمي
 در عالم حكم عدم و نيستي دارد و هر آنچه از صنع خداوند در عالم ديده شرديدگاه نيز 

ا خير و پر از پرتو لطف و  آنهـةشود پرتو جالل و جمال اوست كه از ديد عاشق هم مي
  .                                                                                            ازلي استت معشوق خالقي

  دار هر چه را هست گفتي از بن و بار          گفتي او را شريك، هش مي
  ) 3، به تصحيح حسينيهمان،(

  

                                                     شر طبيعي، معلول جهل انسان                                . 1

ي آن ناآگاه  آفرينش و نظام كلـة از فلسفآنكهحكيم سنايي عقيده دارد كه انسان به دليل 
 زيرا ، حيات خود معرفت ندارد، نبايد برآفرينش خداوند اعتراض كندشراست و  بر خير و 

 نه از روي آگاهي و معرفت،  بلكه از روي  پنداشتن برخي از امور عالم،شراين اعتراض و 
 .           ناآگاهي و عدم درك درست از حقيقت آفرينش است

 خواهي اميد گير و خواهي بيـم       هيچ بر هرزه نĤفريد حكيـــــــم
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  خلق را داده بر حكيمي خويش       هر كه را بيش حاجت آلت بيش
  هست همچنان همي بايددر جهان آنچه رفت و آنچ آيد      و آنـچ 

  ) 11همان، (
بهترين كار در اين مورد ترك اعتراض كوركورانه و خودخواهانه و تسليم شدن در برابر     
 موارد كه انسان از در اين.  خداوند و ايمان آوردن به حكيمانه بودن آفرينش اوستةاراد

ايمان و عمل به معرفت است و از طريق  منشأي امري ناتوان است ايمان درك حقيقت كل
  .                                                                         شود آموزه هاي شرع، معرفت حاصل مي

  م اطعنا گـويـعـنا هـهم سم باش در صولجان حكمش گوي                                
  برو بگذارچون بگويد نماز كــــــن بگزار          چون بگويد مكن 

  هست با حكم و قهــــــر يزداني          ناتواني نكــــــــــو و ناداني
  )  15،همان(

    حكيم سنايي براي شرح و  بسط اين موضوع از چندين حكايت تمثيلي استفاده كرده 
 در عالم و واقعي نبودن آن را به تصوير شر ظاهري بودن ـةلئمس» داستان باستان«در . است

در اين .  شرور را نشان داده استة بودن هممضرفايده و   بيةو غلط بودن عقيدكشيده 
كند  جويي مي بيند و از وجود كژ و ناراست او عيب ابلهي اشتري مي:  داستان آمده است كه

حكيم سنايي در اين حكايت با استفاده از . شمارد را براي شتر عيب و نقص مي وآن
 او اينكهل او. است در عالم پرداخته شر وجود ةعقيدسرايي به نقد  ترفندهاي داستان

ياد كرده است تا نشان دهد كه اعتراض او نه از روي » ابله«كننده  را با صفت  اعتراض
گاه با داليل منطقي از  آن. آگاهي، بلكه ناشي از ابلهي اوست و دانايان موافق نظر او نيستند

تي، عيب وارد  ديدن عيب در هسنخست آنكه : نادرستي نظر او را نشان داده است،زبان شتر
. اش هستي است و اين امر  سبب گمراهي و عامل بدبختي ابدي استساختن بر خالق و نق

آب  را   هاي سخت و  بي ه است تا بتواند بيابانشد وجود ناراست وكژ شتر سبب اينكهدوم 
 درست راه رفتن و طي كند و  بارهاي سنگين را به مقصد برساند، لذا وجود كجي كه سبب

شود خيلي بهتر از وجود راستي است كه عمل راست و  رسيدن به مقصد و مقصود مي
پس مصلحتي در . شود آيد و مانع رسيدن به مقصد و مقصود مي درستي از او به عمل نمي

بين از درك آن ناتوان هستند، ولي  كژ آفريدن وجود شتر نهفته است كه افراد كوتاه
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د درك آن مصلحت براي مصلحت را رعايت كرده است؛ هرچنحكمت خداوند آن 
  .                                                                                ر نباشدها ميس بعضي

  كني هشدار گفـــــت اشتر اندرين پيكار              عيب نقــــاش مي
 ــــــــژي راستي كمان آمد   نقشم از مصلحت چنان آمد           از ك

  تـــو فضول از ميانه بيرون بر          گوش خر درخور است با سر خر
  ) 11،همان(

 در شر نشان دادن دوبيني وكژبيني معتقدان به وجود براي    حكيم سنايي تمثيل ديگري نيز 
پسري احول هر چيزي را .  به كار برده استشر خير و عالم و تقسيم امور عالم به دو قطب

پنداشت لذا هميشه شكايت داشت كه چرا   خود را معتبر مي ديد ولي مشاهدات  دوتا مي
گونه نيست و آنان در   اينآنكهبيند حال  كنند كه احول يكي را دوتا مي مردم خيال مي

د من، ماه آسمان را كه دو تاست ديد باي كه اگر احول يكي را دو تا مي اشتباه هستند چرا
 !                                  بينم ديدم حال آنكه من هم مثل همگان ماه را دوتا مي چهار تا  مي

 و نقص در شركنند و بر وجود   تقسيم ميشر    افرادي كه جهان را به دو قطب خير و 
ول بودن خود خبر ندارند و بر ورزند مثل آن پسر احول هستند كه از اح آفرينش اصرار مي

پندارند به همين دليل  ترين نظر مي برند و نظر خود را درست  غلط خود گمان بد نميةعقيد
له هم ئي از اين مسبينند و حت  و نقص ميشرآفرينش احسن و پر از خير خداوند را داراي 

واره در جهل  دوبين و فهم ناقص آنان باشد لذا همةآگاهي ندارند كه شايد عيب از ديد
 .                                                                                              مانند مركب باقي مي

  ترسم اندر طـريق شارع دين        همچناني كه احول كژ بين
  يا چـــو ابله كه با شتر پيكار       كرده بيهــوده از پي كردار

  )84س رضوي،يح مدربه تصح، انهم(
  

           انسان بر شر ظاهري ةامكان غلب. 2

 ،داند  و بدي ميشر از خير و عاري از مملو حكيم سنايي آفرينش خداوند را سراسر آنكهبا 
عالم، خير و وجود  نظام ي از امور عالم هرچند نسبت به كله اين نكته اذعان دارد كه برخب

ر نسبت به بعضي افراد و يا نسبت به منافع فردي از افراد ا اي بسا اين امو ام،آن الزم است
، حكيم سنايي عقيده دارد كه هرچند در عالم اموري مسئلهدر پاسخ به اين .  باشدشربشر، 
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  ا در مقابل، اين امور به ظاهر شر، منافع شخصي بعضي افراد نيست، امهست كه متناسب با
 ظاهري را دفع و با شر قرار داده شده است تا او  نيز در اختيار انسانشرابزار و امكان دفع 

 و جلب خير بخشيده شده است شرآن مبارزه كند، لذا به هر موجودي وسيله و امكان دفع 
  .                               تا او امكان حيات در دنيا را داشته باشد

 دفع ةسند نام برده و وسيلر  به نظر ميشر    حكيم سنايي برخي از امور عالم را كه به ظاهر 
اين شرور را نيز بيان كرده است تا تناسب موجود در عالم  و تسليم نبودن انسان در برابر 

 و زياني از برخي ي ثابت كند كه اگر ضررثال هاي حس را نشان دهد و با مشرامور به ظاهر 
 مضرزيرا امور شود، اين امر ناشي از كوتاهي خود انسان است   ه كسي ميامور عالم متوج

مثالً درست است كه در عالم، مار وجود دارد و . به حال خود را، از خود دور  نكرده است
ا در ، امشود  محسوب ميمضر و شربه خاطر داشتن زهر و امكان گزيدن، به حال انسان 

مقابل وجود مار، سنگ نيز براي كشتن مار در عالم فراوان، و افيون و ترياك هم براي 
  .                                                                            ارگزيدگي در عالم زياد استدرمان م

  همه را از طريق حكمت و داد          هرچه بايست بيش از آن همه داد 
  ران با اوست  پيل را پشّه گرد بدرد پــوست            گو بران، گوش پشّه

   شد مشكوه            سنگ ترياك هست هم در كوهكوه اگر پر ز مـار
 )12 به تصحيح حسيني،،همان(

 در شرتوان نتيجه گرفت كه حكيم سنايي به وجود نوعي از  ه به مباحث باال مي    با توج
ل او: داند هي خداوند ناسازگار نميا به دو دليل آن را با عدل و خيرخواعالم اعتقاد دارد ام

ه به سود و زيان خويش و با ت و مطلق نيست زيرا انسان با توجي اس اين شرور نسباينكه
 نسبت به فرد ديگر و يا شرداند و اي بسا همين امر   ميشرمحور قرار دادن خود آن امور را 

 شر امكان دفع اينكهدوم .  شودشر نظام آفرينش خير باشد و نبود آن سبب نقص و كل
ده است و اگر انسان از آن وسيله به طرز نيكو بهره نسبي نيز در اختيار انسان قرار داده ش

ه آفرينش خير  انسان است و عيب و نقصي را متوجه خود متوجشربرد تقصير ظهور  نمي
  .                                                                                                          كند خداوند نمي
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  .  ريتي و خير، واقعي  و كثير است شر، عا.3

رسند فوايد زيادي براي حيات انسان   به نظر ميشرل  از امور عالم كه در نگاه او بسياري
شود و وجودشان براي نيكو شدن حيات  دارد و سبب دست يافتن انسان به خيرهاي برتر مي

 حجامت از: تحكيم سنايي با مثالي اين موضوع را روشن ساخته اس. انسان ضروري است
ا مادر كودك، كه  است، امشرنظر كودكان، به  دليل دردي كه دارد، امري ناپسند و پر از 

كند و به حجامت  هي نميرد، به گريه و زاري كودك خود توجاز فوايد حجامت خبر دا
زاري كودك در هنگام حجامت ناشي از جهل او از فوايد حجامت و . دهد رضايت مي

ر اوست، ولي رضايت مادر در اين هنگام، ناشي از آگاهي او از ناشي از  ترس زودگذ
كند و اموري را كه  در آفرينش خداوند نيز اين موضوع صدق مي. فوايد حجامت است

كند اي بسا مشحون از لطف و رحمت است و  ر، و از وقوع آنها ناله مي و بال  تصوشرانسان 
كند، لذا حكمت خداوند  گيري ميتر جلو هاي سخت تر و عذاب از وقوع بالهاي بزرگ

ه نكند و آنچه را كه مصلحت ي به ناله و زاري بندگان خود توجكند كه گاه اقتضا مي
لذا اعتراض انسان به وجود درد و الم در هستي و تقسيم امور به . كند عملي سازد اقتضا مي
  .   ي عالم استيرت و ناتواني او از درك نظام كل ناشي از عدم بصشرخير و 

  بــــــــــــاشد از مادران بر ما        هم حجامت نـكو و هم خرما
  نوش دان هر چه زهر او باشد          لطف دان هرچه قهر او بـاشد
  )  13، همان(

اده و امر  امور عالم اعم از زشت و نيك و كفر و ايمان را به ارة همآنكه    حكيم سنايي با 
 ، را به خداوند نسبت دهدشرن معنا نيست كه او آفرينش  اين امر بدا،دهد خداوند نسبت مي

 آن باشد بلكه ة واقعي در عالم وجود ندارد تا خداوند آفرينندشرزيرا او عقيده دارد كه 
شود از تقسيم بندي انسان از امور عالم ناشي شده است و اين تقسيم   ناميده ميشرآنچه 

طلبي او شكل گرفته است و   و منفعتبندي، ظاهرگرايانه و  بر اساس خودمحوري انسان
گويد و آفرينش آن را   در عالم سخن ميشرپس زماني كه او از . مبنا و اساس درستي ندارد

زند و به اين نكته  ها از امور عالم حرف مي بندي انسان دهد از تقسيم به خداوند نسبت مي
 از خداوند وجود ندارد و ي غيرها هم، خالق بندي انسان ي بر اساس تقسيمأكيد دارد كه حتت

 است مخلوق خداوند است هرچند در شركنند  ها گمان مي ي آن چيزهايي را كه انسانحت
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 شرت نيفتند و آفرينش شرك و دام ثنوي  ةها در ورط  نيستند؛ تا انسانشرحقيقت آنها نيز 
      .                                        ظاهري را به خالق ديگري نسبت ندهند

  
 هـــــــر چه هست از بال و عافيتي             خـير محض است و شر عاريتي

  خير و شر چيست در جهان سخن                لقب خير و شر به تست و به من
  )همانجا(                     

 
   فعل و اختيار انسان ةشر نتيج. 4

 است و تقسيم اين امور به  از ديدگاه حكيم سنايي آنچه را خداوند خلق نموده، خير مطلق
 از عدم شربندي امور به خير و   تقسيم،هم.  از جانب انسان صورت گرفته استشرخير و 

 در عالم به خودمحوري انسان شرشود و هم پيدا شدن درك درست نظام آفرينش ناشي مي
                                .                                                   گردد و فعل نادرست او برمي

  جنبش خير خلق عالم راست          جنبش اختيار آدم راست
  آدمي را ميـــــان عقل و هوا           اختيار است شرح كرّمنا
  )155همان،(                                                                                                    

ل اينكه او با قرار دادن خود در كانون هستي او:  هستي است درشر منشأ   انسان به دو دليل  
. ده استكر تقسيم شرهاي عالم را به  دو قطب خير و  و بر اساس سود و زيان خود، پديده

اختيار سبب شده .  خود انسان استةشود ناشي از رفتار و اراد ي ديده ميشردوم اينكه اگر 
 اخالقي در عالم گردد، لذا خود او مسئول اين شرسان با افعال خود سبب پيدايش است تا ان

 .              او نسبت دهدةتواند اين افعال را به خداوند و اراد اعمال است و نمي

  دان باشد            هرچــــه او كرد خيرت آن باشد كس كه خرده داند آن
     كـــــــار ايزد نكو بود به درستنام نيكو و زشت از مـن و تست         

  هرچه ز ايزد بود همه نيكوست             هرچه از تست سربه سر آهوست
  )156مدرس رضوي، به تصحيح ،همان(         

                                                                                              نسبي بودن شر         . 5

مرگ از ديدگاه اكثر افراد، . پندارند مرگ است  ميشرها آن را  يكي از مواردي كه انسان
 شرا اين امر نيز نسبي، و نسبت به بعضي ة آرزوهاي آنان است ام كنند امري نامطلوب و تباه

 است شرمرده، براي مرگ اگر . و نسبت به بعضي ديگر، خير و داراي منافع فراوان است
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اي بسا براي مرده نيز فوايدي دارد و او را از دست . آيد ميشمار  خير بهاث اوبراي ور
  .                                                          دهد جان نجات مي هاي گران انسان

  رانان و درس گراني    ــاگر مـرگ نبود، كه بازت رهـاند؟             ز درس گ  
  ي فالن و فـــالنيأت كه آرد              ز تقليـد و رق  به جـز مرگ در راه ح

  اگر مرگ خود هيـچ راحت ندارد              نه بازت رهاند همي جــاوداني؟   
  )677،ديوان ،همو(            

، باز منافع و استي بدترين امر ممكن در تقسيم بندي بشري، كه عبارت از مرگ حت    
 .            آن قليل باشد پسنديده استشره سود آن فراوان و خيرهايي دربر دارد، لذا امري ك

  مرگ اين را هـالك و آن را برگ           زهري اين را غذا و آن را مرگ
  درآن مــرخــداي را رازيستـست           ان هرچه در خلق سوزي و سازي

  )            13به تصحيح حسيني،، همو(
  

 .                                                   انسان ضروري استشر ظاهري براي آزموده شدن. 6

از نظر حكيم سنايي دنيا وطن موعود انسان نيست تا پر از خير و نيكي و عاري از هر نوع 
 شردرد و رنج باشد، بلكه محل گذر و در عين حال، جايگاه ابتال و آزمايش انسان است و 

د و ذات نيك يا بد او را معلوم و شو آزموده شدن او ميحاصل از فعل و عمل انسان سبب
در جهان آخرت و در بهشت جاودان، كه محل زندگي نيكان است، امكان . كند آشكار مي

ي اعم شر و درد و رنج تحقق خواهد يافت و در آن هيچ نوع شرزندگي عاري از هر نوع 
 زندگي دنيوي، براي آزموده تبر اين اساس، ماهي.  نخواهد داشتاز طبيعي، اخالقي وجود
اي است كه امور آن هرچه قدر هم نيكو و خير باشد باز به  گونه شدن عيار وجود انسان به
 .                                                               خواهد بودمضر و شرحال برخي از موجودات، 

  ني تو دشمني يـــا دوست اوست      تا بـــداـةبد و نيك تــو بر تو بـوت
  اين كه نـــه چرخ و چار اركانست      آزمــــــــــايش ســراي يزدانست

 گر است ساز و جلوه نيك و بد را كه آن به پرده درست       آزمــون پـرده

  آزمـــــايش جدا كند پس و پيش        كـه و دانه و بد و سره كم و بيش
  )17،همان(
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    نتيجه

 شراغلب فالسفه، .  در عالم و خالق آن، اختالف ديدگاه وجود داردشروجود در بحث از 
دهند و با طرح موضوع   اخالقي را به انسان نسبت ميشرمعتزله خلق . دانند را امر عدمي مي

ي هستي، كنند و آن را نسبت به نظام كل مي، وجود شرور طبيعي را در عالم توجيه »عوض«
 را امر شرحكيم سنايي . دانند  ميشرداوند را خالق خير و دانند؛ ولي اشاعره خخير مي

 ةنيستي انگاران« ـة او مطابق نظريـةانديشد و انديش فالسفه ميانند داند، از اين نظر م عدمي مي
مانند  او ةداند؛ در اين باب، عقيد همچنين او نظام آفرينش را نظام احسن مي. است» شر

 خيرهاي ةشرور الزم« ة او با نظريةافالطون است و عقيد و  غزالي فارابي، ابن سينا،ةعقيد
 پنداشتن برخي از امور عالم را ناشي از جهل و شرحكيم سنايي . همخواني دارد» برتر

 او ةداند؛ اين عقيد  ميشرعيب و نقص و عاري از  ناآگاهي انسان، و آفرينش خداوند را بي
هاي عالم   تقسيم پديدهـة را نتيجشراو همچنين . يكي است»  معلول جهل انسانشر «ةبا نظري

 ةاين عقيد. داند  و نيز ناشي از رفتار و اختيار انسان ميشراز طرف انسان به دو قطب خير و 
 و علل شر منشأ، سنايي به در كل. همخواني دارد» تيار انسان اخـة الزمشر «ـةاو با نظري

يكي از داليل مخالفت علماي شايد .  طبيعي و اخالقي در عالم پاسخ داده استشروجود 
اشعري مذهب زمان سنايي با او و كفرآميز دانستن مطالب حديقه، عدم همخواني مطالب 

 او با عقايد حكماي اسالمي و معتزله بوده ة رايج اشاعره و تناسب عقيدةحديقه با عقيد
  .                                                                    باشد
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