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Abstract
The issue of attributing evil and goodness to God is considered as a branch of the issue of predestination and free will;
Therefore, lack of proper knowledge of it causes fundamental
misunderstandings in the beliefs of each person. The present
article, with a descriptive-comparative method, seeks to answer the question of the concept of evil and how it is attributed
to God from the perspective of Ayatollah Javadi Amoli and Mr.
Fakhr Razi. In some verses, such as: verse 78 of Surah An-Nisa ‘, good and evil are mentioned by God; But in some other
verses, the Qur’an distinguishes between the two and considers the good from God and the evil from man; For example:
in verse 79 of Surah An-Nisa ‘which we are discussing in this
article. The result is that, according to Ayatollah Javadi Amoli,
all goodness and evil are from God Almighty, and since God
is the source of all goodness and mercy, goodness is not only
from God but also from God. But evil is only from God (ِمــن
78( ;) ِعنــدِهللا/ An-Nisa ‘), but not from God Almighty; Rather, the immediate cause is the actions of man himself. While
Fakhr-e-Razi, by accepting the view of “Kasb”, considers the
attribution of good and evil to God as real and considers the
documents of evil to man as “observance of politeness” or “denial inquiry”.
Keywords: Miracle, verse 79 of Surah An-Nisa ‘, attribution
of evil to God, Ayatollah Javadi Amoli, Fakhr Razi
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 هیآ ریسفت یقیبطت یسرربربهیآ هاگدید زا ،دنوادخ هب رورش باستنا رد ءاسن هروس 79هیآ ریسفت یقیبطت یسررب

چکیده
مســئلهی انتساب شرور و حســنات به خداوند ،به نوعی از فروع مسئله جبر و
اختیار محسوب میشود؛ لذا عدم آگاهی صحیح از آن ،موجب کج فهمیهای
بنیادی ،در اصول اعتقادی هر فرد میشــود .نوشتار حاضر ،با روش توصیفی-
تطبیقی ،درصدد پاســخ به سؤال از مفهوم شر و نحوه انتساب آن به خداوند از
منظر آیتاهلل جوادی آملی و جناب فخر رازی است .در برخی از آیات از جمله:
آیه  78سوره نساء ،حسنات و سیئات از جانب خدا بیان شده است؛ اما در برخی
از آیات دیگر ،قرآن میان این دو تفکیک قائل شــده و حسنات را از جانب خدا
و ســیئات را از جانب انسان دانسته اســت؛ از جمله :در آیه  79سوره نساء که
مورد بحث ما دراین نوشتار میباشــد .نتیجه حاصله چنین است که ،از منظر
آیه اهلل جوادی آملی ،همه خیرات و شرور از نزد خدای سبحان است و از آنجا
که خداوند منشــأ هر خیر و رحمتی است ،خیرات نه تنها از نزد خداست بلکه
از خدا نیز هست .ولی شرور فقط از نزد خداست (مِن عِندِاهلل)؛ ( /78نساء) ،اما
از خدای متعال نیست؛ بلکه سبب قریب آن ،اعمال خود انسان است .در حالی
که فخر رازی ،با پذیرش دیدگاه کســب ،انتساب حسنات و شرور به خداوند را
حقیقی میداند و اسناد شرور به انسان را ،از باب «رعایت ادب» و یا «استفهام
انکاری» میپندارد.
کلید واژهها :اعجاز ،آیه  79سوره نساء ،انتساب شروربه خدا ،آیتاهلل جوادی
آملی ،فخر رازی
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مقدمه
انتســاب شرور به خداوند از آنجا که به مسئله توحید در خالقیت مرتبط است و از فروع
مباحث توحیدی محســوب میشود ،مسئلهای مهم و حائز اهمیت است .چرا که از یک
سو ،عدم فهم صحیح آن با اصول اعتقادی هر موحدی مانند توحید افعالی ،عدل الهی،
حکمت الهی و نظام أحسن ناسازگار خواهد بود و از سوی دیگر ،بازگشت آن به ثنویت
یعنی اعتقاد به دو خالق در نظام هســتی خواهد بود ،یکی خالق خیرات به نام یزدان و
دیگری خالق شــرور که اهریمن نامیده میشود .منشأ این اعتقاد نادرست در این افراد،
این اســت که؛ شــرور را امور وجودی و ضد خیر میدانند و چون خداوند خیر محض
است ،محال اســت مبدأ صدور شر باشد؛ لذا برای شرور خالق دیگری قائلند .از همین
رو به قائلین «اصل توحید در خالقیت» اشــکال وارد میکنند که؛ کارهای ناروا و شرور
عالم که اتفاق میافتد ،با اصل تنزیه ذات باریتعالی از ســیئات و شرور منافات دارد .از
همین رهگذر اهمیت ارائه پاسخ مستدل و متقن به اینگونه شبهات و اشکاالت ،آشکار
میشــود تا مانع برداشتهای غلط و ایجاد مکاتب ومذاهب مختلف شود .این مقاله نیز
برآن است تا ،با پرداختن به این موضوع مهم از منظر دو مفسر عالیقدر از شیعه و اهل
سنت ،قدمی در ّ
دینی
حل این مسئله بردارد .البته به دلیل جایگاه مهم آن در اعتقادات ِ
مذاهب گوناگون از جمله شیعه و سنی ،در مقاالت و کتب بسیاری به آن پرداخته شده
اســت .ولی مقاله پیش رو نگاهی متمایز به این موضوع دارد و درصدد است آن را ،به
گونهای تطبیقی و مقایســهای میان دو دیــدگاه آیه اهلل جوادی آملی و فخررازی طرح
کرده و نقاط اشتراک و افتراق آنها را یافته و به یک جمعبندی دست یابد.
سؤاالت اساسی که در این نوشتار به آنها پاسخ داده خواهد شد عبارتند از -1 :شرور به
چه معناســت؟  -2وجه انتساب شرور به خداوند چیست؟ -3نظر آیه اهلل جوادی آملی و
فخر رازی به تفکیک پیرامون تفســیر آیه  79سوره نساء چیست؟  -4انتساب شرور به
خداوند چگونه پاسخ داده میشود؟
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 -1مبانی نظری
در ابتدا الزم است ،مفهوم شر در کتب لغت بررسی شود و بسامد قرآنی آن مورد توجه
قرار گیرد.
 -1-1مفهوم شناسی شر

در کتب لغت ،غالبًا ،شــر به معنای نقیض خیر و اســمی که جامع رذایل و خطاهاست
آمده اســت( .دهخــدا )9 :1377 ،یا به معنی نامالیمات و ضــرر و زیان میدانند( .ابن
منظــور257 :1408،؛ جوهری )651 :1376 ،اما راغب اصفهانی در کتاب مفردات خود
معنای کاملتر و روشــنتری از شــر بیان نمودهاست« :شر چیزی است که همه از آن
رویگردان هســتند( ».راغب اصفهانی )310 /2 :۱۳۸۷ ،همانطور که در تعریف خیر

میگوید« :خیر چیزی است که ،همه آن را خواهاناند .مثل عقل ،فضیلت و هر چه که
سودمند است( ».همان)641 /1 ،
 -2-1مفهوم شناسی شر در قرآن
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واژه شر در قرآن حدود  ۲۹بار آمدهاست .در برخی آیات ،خدای سبحان خودش را علت
و عامل پیدایش برخی شرور معرفی کرده و انگیزه آن را امتحان و آزمایش انسان بیان
فرمودهاست .همچون آیات /۱۵۵( :بقره) و (  / ۳۵انبیاء) .در برخی آیات بعضی شرور
و بالیا ،به عنوان کیفر اعمال انســان و قهر الهی ذکر شدهاست که ،در طول تاریخ بر
اقوام پیشین نازل شدهاست؛ مثل( :اعراف۱۳۶ /و روم )۴۱ /همچنین واژههای مترادف
شــر نیز ،در قرآن کریم به کار رفتهاست .مانند« :ســیئه و سیئات» بهمعنای حوادث
ناگوار و بدیها (نســاء ، ۷۸-۸۰ /اعراف ،۱۶۸ /آلعمران)۱۲۰ /؛ سوء به معنای کار بد
(جاثیــه ،15-۱۴ /غافر ، ۵۸ /رعد)۲۵ /؛ ضرّ بهمعنای مطلق ضرر و زیان (مائده )۷۶/و
واژههای مترادف دیگری که به نوعی بهمعنای شر و بدی است .اما شاهد بحث ما در
این مقاله ،حول آیه  ۷۹ســوره نساء است که ،علیرغم اینکه در آیه قبلش خطاب به
منافقینی است که ،حسنه و پیروزی را از ناحیه خدا و سیئه و شکست را از جانب پیامبر
(ص) میدانند .خداوند چنین میفرماید« :قُل ُک ٌّل من عِنداهلل» (نســاء)78 /؛ پیامبر به
آنها بگو که ،همه اینها از ناحیه خداست.
امــا در ادامه در آیه مورد بحث ،میفرماید :هر چه از نیکیها به تو میرســد از طرف
خداست و آنچه از بدی به تو میرسد از سوی خود توست .توضیح این آیه و مفهوم آن
و علت خطاب قرار گرفتن پیامبر درحالیکه ،ایشان مبرای از بدی بودند در ادامه خواهد
آمد .اما آنچه اینجا مورد توجه است ،اینکه خداوند با آوردن این دو آیه ،پشت سرهم،
که ظاهرًا از حیث معنایی باهم متعارض اســت؛ درصدد بیان چه واقعیتی است؟ چگونه
است که ،در یک آیه همهچیز را به خداوند منتسب کرده و در آیهای دیگر فقط حسنات
را منتســب به خدا میداند؟ آیتاهلل جوادی آملی در مورد عدم انتساب قبایح به خداوند
چنین میفرماید« :الزمه قدرت مطلق و توان انجام هر کاری ،این نیســت که ،خدای
سبحان هر کاری را ،هرچند قبیح باشد ،انجام دهد بلکه او هر کار شایسته و حکیمانهای
را انجام میدهد .معتزله ،برای تنزیه خدا از انجام کار قبیح میگوید :خدا قدرت بر قبایح
ندارد و با این تنزیه افراطی قدرت او را محدود کرده موجب نقص در ذات او شــدهاند.
زیرا قدرت عین ذات خداســت و محدودیت و وصف ذاتی مستلزم متناهی بودن اصل
ذات خواهد بود .در مقابل آنها ،اشــاعره میگویند :خدا هر کاری ،و از جمله کارهای
زشــت را انجام میدهد! این گروه هم ضمن سلب اختیار از انسان ،خدای سبحان را به
نقص ،قبح و ظلم متصف میکنند( ».جوادی آملی)۳۶۴ :1397 ،
ایشان در ادامه ،پاســخ این دو گروه را اینچنین میدهند که« :حق مطلب آنست که،
آنچه جنبه وجودی دارد و خیر است ،منسوب به خدا و فعل او و قهرًا تحت نفوذ قدرت
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اوست .آنچه جنبه عدمی دارد و زشت و شر است ،محتاج به فاعل نیست تا منسوب به
خدا باشــد ،چون شــرور و قبایح اموری نسبی و قیاسی هستند که ،ناشی از عدم خیر و
نبــود وجود و منتزع از حدود وجود ناقصاند .غرض آن که هر امر وجودی از آن جهت
که موجودی اســت ،حسن و خیر است و به خداوند اســناد دارد و هر امر عدمی از آن
جهت که عدمی اســت و از آن عنوان قبح و شر انتزاع میشود ،محتاج به مبدأ بالذات
نیست( ».همان)۳۶۴ ،
با توجه به مطالب مذکور چنین برداشت میشود که ،هر امر شری عدمی است .بهخاطر
همین بیان شــد که ،نســبت بین خیر و شر؛ ملکه و عدم ملکه است نه تضاد و نقیض.
پس مثل وجود و عدم که نقیض هم هستند ،خیر و شر چنین نیستند چراکه شر ،یعنی
عدم ملکه از موضوع قابل و مســتعد ،اما اینگونه نیســت که هر امر عدمی شر باشد.
درواقع زمانیکه برای ســنجش حسنات و ســیئات ،محور را انسان قرار دهیم ،الجرم
هرچه موافق احوال و خواست انسان باشد خیر و در غیر این صورت ،شر نامیده میشود.
همین معیار ســنجش موجب بروز بسیاری مشکالت میشود .باید محور قضاوت ،کل
نظام و مجموعه واحدهای جهان هستی باشد نه فقط انسان؛ چراکه بسیاری از امور که
از دید انسان و نسبتبه او شر محسوب میشود ،نسبتبه کل نظام هستی شر نیست.
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 -2بررسی آیه  79سوره نساء از دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی
نظام دنیا بر اســاس حوادث خیر و شــر و تزاحم منافع بنا شده است تا انسان با حسن
اختیار خود تکامل و تعالی یابد .جهانی که سراسر خیر باشد ،دنیای ایده آلی نخواهد بود.
حوادث گوارا برای انسان را «حسنه» میگویند و اتفاقات ناگوار را «سیئه»؛ که البته این
عناوین نسبی هستند و ممکن است ،حادثهای برای عدهای حسنه باشد و همان حادثه
برای بعضی دیگر سیئه محسوب شود.
خداوند در آیه  79سوره نساء میفرماید« :ما أصابَکَ مِن حَسَنَةٍ َفمِنَ اهلل وَ ما أصابَکَ
مِن سَیِّئةٍ َفمِن نَفسِ کَ وَ أرسَلناکَ لِلنّاس رَسو ًال وَ َکفَی بِاهلل شَهیدًا»؛ آنچه از خوبی و
نیکویی به تو میرسد از جانب خداست و آنچه از بدی به تومیرسد ،از جانب خود توست
و ما تو را برای مردم به پیامبری فرستادیم و تنها گواهی خدا کافی است.
حســنه و ســیئه ،هر یک دو قسم هستند :تکوینی و تشــریعی .حسنه و سیئهی اشاره
شــده در آیه مورد بحث ،از آنجا که ،اشــاره به حوادث تکوینی دارد؛ از همین قسم به
شــمار میآید و از قبیل افعال تشریعی نیســت .عالوه بر این ،در نظام تشریع ،خداوند
متعال ،تنها به خیر و عدل و احســان ،حکم میکند و حسنات تنها ،مطلوب الهی است.
(نحل 90/و اعراف )28/از طرفی ،سیئات مورد نهی و کراهت خداوند است( .اسراء)38/
با توجه به اینکه در نظام تکوین ،همه مخلوق خداوند ســبحان محسوب میشوند ،لذا
خیرات و شــرور از جانب خداوند است «قل ُک ٌّل من عند اهلل» (نساء )78/با این تفاوت

 -1-2نتیجه بررسی تفسیر آیه  79نساء از نظر عالمه جوادی آملی

خالصه کالم اینکه ،فضل و رحمت الهی مســتقیمًا و باالصاله ،از جانب خداست .ولی
شــرور و نقمات هرگز ابتدائًا از خداوند نمیباشــد .با توجه به روایت مذکور ،مضمون
خطاب در «مــا أصابک» به پیامبر(ص) اختصاص ندارد؛ بلکه خداوند درصدد بیان این
مطلب است که ،ســخن منافقان و افراد سست ایمان را که براساس خرافات و گزافه،
حوادث ناگوار را به رســول مکرم اسالم (ص) نسبت میدادند را رد کند ،سپس خطاب
به پیامبر(ص) میفرماید :اوســت که پیامبر را برای مردم فرســتاده است( .و خود این
ارســال رسل ،نمونهای است از حســنه و نعمت از جانب خداوند و حوادث ناگواری که
برای ایشان اتفاق میافتاد ،از جانب خود آنهاست و علت آن ،در اعمال و کردار خودشان
اســت) و پیامبر اکرم (ص) دخالتی در آن حوادث ندارند .اما از آنجا که ادعای رسالت،
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که حســنات و خیرات ،هم از نزد خداســت و هم از خداست ( َفمن اهلل) زیرا اوست که،
منشــأ هر خیر و رحمتی است؛ اما سیئات و شرور فقط از نزد خداست نه از خدا بلکه از
خود انســان است ( َفمن نَفسِــک) و علت آنها گناهان خود انسان است .اگر چه از یک
منظــر دیگر ،اگر آنها را به عنوان کفاره گناهان بنگریم ،خود ،رحمت الهی به حســاب
میآید تا انسان ،از آلودگیها پاک شود.
همین معنا را میتوان از روایتی که در کتاب «نهج البیان عن کشف معانی القرآن» آمده
است ،برداشت نمود« :قوله -تعاىل :-ما َأصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍَ ،فمِنَ َّ ِ
الل :يريد «باحلسنة»
هاهنا :اخلصب و العافية و املطر و سعة العيش .وَ ما َأصابَكَ مِنْ سَيِّ َئةٍَ ،فمِنْ نَ ْفسِ كَ:
فإن ّ
الل تعاىل ابتالك ليختربك،
يريد «بالسّــيّئة» اجلدب و املرض و الغالء و احمللّ .
أو عقوبة لك مبا جنيت على نفسك .و هذا اخلطاب للنّيبّ -عليه السالم -و املراد به:
أعــراب كانوا حول املدينة ،إذا ناهلم اخلصب و العافية قالوا :هذا من عند ّ
الل .و إن
أصاهبم اجلدب و املرض قالوا :هذا من عند حممّد و بطالعه و بشؤمه .فأنزل ّ
الل اآلية
عليــه بذلك .قوله -تعاىل« :-ق ُْل ُك ٌّل مِنْ عِنْدِ َّ ِ
الل» يعني :الخصب و العافية و الجدب
و المرض( ».شــیبانی )165/2 :1413 ،در این روایت اشاره می کند که ،منظور خداوند از
حسنه در این آیه ،سرسبزی و عافیت و بارندگی و وسعت رزق است که از جانب خداست.
مراد از سیئه ،زمینهای خشک و بدون گیاه و مریضی وگرانی و گرسنگی شدید است که،
از جانب خود انسان است .اما ابتالی انسان به بالیا ،یا به دلیل آزمایش و امتحان آنهاست
یا به سبب جنایت و گناهی است که مرتکب شدهاند.
روی ســخن خداوند ،پیامبر مکرم اسالم (ص) اســت و مراد این است که :اعرابی که
اطــراف مدینه بودند ،هر زمان که سرســبزی و فراوانی نعمت و عافیت بود ،میگفتند:
اینها از جانب خداست .اما زمانیکه ،خشکسالی و بیماری عارض میشد ،میگفتند :اینها
به خاطر طالع شــوم و بدقدمی رسول خدا (ص) است!! به همین دلیل ،خداوند این آیه
را نازل کرده و فرمود :همهی اینها از ناحیهی خداست.
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باید همراه دلیل باشد تا پذیرفته شود ،در بیان دلیل آن میفرماید :شاهد و گواه رسالت
تو ،خدای سبحان است که پیام خود را بر تو نازل کرد تا به مردم برسانی( .ر.ک :جوادی
آملی)574-572 /19 :1398 ،
 -2-2لطایف و نکات آیه  79نساء

آیت اهلل جوادی آملی پس از تبیین و تفسیر آیه  79نساء ،مطالب دقیق و قابل تأملی تحت
عنوان «اشــارات و لطایف» آوردهاند که توجه به آنها ،در فهم بهتر مطلب کمک شایانی
اشاره میشود:
میکند .مطالب مذکور تحت  9عنوان بیان شده که به اختصار به آنها 
 -1-2-2سبقت رحمت بر غضب الهی

هر چند همهی حوادث خیر و شــر از نزد خداست ،اما فضل الهی باالصاله از خداست
ولی نقمت و غضب الهی ،هرگز ابتدائًا از خداوند صادر نمیشود .رحمت خداوند همواره
بر غضبش تقدّم دارد؛ عالوه بر این نه تنها همهی موجودات را پوشش داده ،بلکه انسان
به وضعی خاص فرا گرفته است .ولی گاهی بر مبنای همان رحمت فراگیر ،عذابی نازل
میشــود که ،برای مع ّذبان نقمت و جهت ّ
کل نظام ،رحمت است .مثل حکمت اجرای
حکم قصاص در جامعه .بنابراین ســختیها نیز برخاســته از رحمت الهی است و بر اثر
حکمــت خدای رحیم ،افــرادی در تنگنا قرار میگیرند تا به تضــرّع و دعا روی آورند.
خالصه اینکه ،چون رحمت الهی بر غضب او مقدّم است ،همواره نعمت و رحمت الهی
به انســان میرسد و سیئات یعنی حوادث ناگوار نیز هرچند از ناحیه حق تعالی است ،بر
اثر گناهان است و آن نیز از رحمت خداست تا انسان ،از آلودگیها پاک شود.
 -2-2-2دنیا موطن حوادث خیر و شر
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نظام دنیا بر اساس حوادث خیر وشر بنا شده است .نشئهی بدون رنج و مصیبتِ تجاوز،
تهاجم و گناه بهشــت است .همچنین اگر انسانها ،همگی در مسیر خیر و هدایت گام
بردارند و از هرگونه شــری دور باشند ،فرشته اند نه انسان .برای تکامل موجودات باید
خیر و شرّی باشد و در چنین جهانی است که انسان میتواند با حسن اختیار از پلههای
تکامل باال رود .ولی کســی که ،از منظر باال بر سراســر این واقعه مینگرد ،خیر بودن
آن را در مییابد.
 -3-2-2پیوند اعمال با حوادث عالم

اعمال انسان با حوادث عالم ارتباط دارد ،چنانکه تغییرات طبیعی مانند :سرما و گرما و...
در حاالت انسان تأثیرگذار است ،اعمال خیر و شر انسان نیز در عالم مؤثّر است .رعایت
تقوای الهی ،مایهی نزول برکات اســت« .وَ لَوْ َأ َّن َأه َْل الْ ُقرَى َءامَنُو ْا وَ اتَّ َقوْ ْا لَ َفتَحْنَا
عَ َلي ِهم بَرَ َكاتٍ مِّنَ السَّــمَا ِء وَ ْ َ
الر ِ
ْض وَ لَكِن َك َّذبُو ْا ف ََأخ َْذنَاهُم بِمَا َكانُو ْا ي َْكسِ بُون»
(اعراف)96/؛ و اگر اهل شــهرها و آباديها ،ايمان مىآوردند و تقوا پيشــه مىكردند،

 -4-2-2حسنات و سیئات در نظام تشریع و تکوین

در بحث تشریعی ،خدای سبحان تنها به خیر ،عدل و احسان حکم میکند و این فرمان،
هم با لســان اثبات در انجام کار خیر و هم با زبان نهی از امر ناپســند و زشت در قرآن
بیان شــده اســت« .ق ُْل ِإ َّن َّ َ
ون عَلىَ َّ ِ
الل مَا َل تَعْ َلمُون»
الل َل ي َْأمُرُ بِالْ َفحْشَا ِء َأ تَقُولُ َ
(اعراف)28/؛ بگو :خداوند (هرگز) به كار زشت فرمان نمىدهد! آيا چيزى به خدا نسبت
مىدهيــد كه نمىدانيد؟! در جای دیگر میفرمایدِ « :إ َّن َّ َ
الل ي َْأمُرُ بِالْعَد ِْل وَ ْالحْسَانِ وَ
ِإيتَاى ذِى الْ ُقرْىبَ وَ يَنْهَى ع َِن الْ َفحْشَا ِء وَ الْم َ
ُنك ِر وَ الْبَغ ِْى يَع ُِظ ُكمْ لَعَ َّل ُكمْ ت ََذ َّكرُون»
(نحل)90/؛ خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزديكان فرمان مىدهد و از فحشا و
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بركات آســمان و زمين را بر آنها مىگشــوديم ولى (آنها حق را) تكذيب كردند .ما هم
آنان را به كيفر اعمالشان مجازات كرديم.
چنانچــه در روایتی ازعلی بن ابراهیم درکتاب البرهان فی تفســیر قرآن ،ذیل این آیه
آمده است:
«امام صادق و امام باقر (علیهما الســام) فرمودند :در معنای حسنات و سیئات دو وجه
اســت :وجوه معنایی حســنات که خداوند در آیه اشاره فرموده اســت عبارتند از :الف)
ســامتی و امنیت و وسعت رزق ب) افعال بندگان .همچنانکه در آیه 160سوره انعام
میفرمایــد :هر که کار نیکی انجام دهد ،ده برابر آن برایش خواهد بود و آیات بســیار
دیگری با این مضمون که در قرآن آمده است .امّا وجوه معنایی سیئه از این قرار است:
الف) ترس و گرســنگی و سختی و بیماری مانند آیه  131اعراف که اشاره میکند که؛
هرگاه بدی و پیشــامد ناگواری به قوم حضرت موسی (ع) میرسید فال بد به موسی و
همراهانش میزدند.
ب) افعال بندگان که به خاطر آن عقوبت میشــوند .مانند :اشــاره خداوند در آیه 90
ســوره نمل که میفرماید« :کسانی که بد کار و زشت کردار آیند ،به رو در آتش جهنم
افتند ».لذا مراد از حسنه و سیئه در آیه مورد بحث یعنی؛ آنچه از گناهان انجام میدهند،
به ســبب آن در دنیا و آخرت عقوبت میشــوند؛ و این به خاطر اعمال خودشان است.
به دلیل اینکه ،دســت سارق قطع میشود و زانی سنگسار میشود و تازیانه میخورد و
قاتل کشــته میشود .خداوند بیماریها و سختیها و ترس و عقوبت گناهان را سیئات
میخواند و دلیل همه را اعمال خود انســان میداند .اما اینکه میفرماید« :ق ُْل ُك ٌّل مِنْ
عِنْدِ َّ ِ
الل» یعنی؛ همه حسنات و سیئات از جانب خداست( .بحرانی)132 /2 :1416 ،
به این طریق توهّم تنافی برطرف میشــود .زیرا بیان« :ق ُْل ُك ٌّل مِنْ عِنْدِ َّ ِ
الل»؛ ناظر به
خرافهگویی نحس و بد قدمی اســت و بیان آیه  ،79ناظر به تغییر روش عدل به ظلم
اســت که ،مایهی اصابت سیئه میشود .گاهی انســان بر اثر بی لیاقتی ،از فیض الهی
محروم و به حال خودش واگذار میشود که ،این گرفتاری و اضالل بر اثر گناهان خود
انسان است و خدای سبحان از ابتدا کسی را گمراه یا گرفتار نمیکند( .روم)41 /
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منكر و ستم ،نهى مىكند خداوند به شما اندرز مىدهد ،شايد متذ ّكر شويد!
گناه نزد پروردگار ناپسند استُّ « .ك ُّل َذالِكَ ك َا َن سَيِّ ُئهُ عِندَ رَبِّكَ م َْكرُوهًا» (اسراء)38/؛
همه اينها ،گناهش نزد پروردگار تو ناپسند است.
این کراهت و نهی الهی تشــریعی است ،زیرا نهی تکوینی معصیت پذیر نیست و ادله
عقلی و نقلی داللت میکند که ،حق تعالی در نظام تکوین ،مغلوب عصیان گنه کناران
نمیگردد.
 -5-2-2اضافی بودن حسنات و سیئات

بیان شــد که حسنات و سیئات نسبی و اضافی هستند .حوادث گوارا برای انسان تعبیر
به حسنه شــده و رویدادهای ناگوار ،عنوان سیئه گرفته است .نسبیّت این دو عنوان را
میتوان در آیهی  2ســوره توبه یافت ،زیرا آنچه مایهی خزی و خواری کافران شمرده
شده ،سبب نصرت و تشفّی دلهای مؤمنان به شمار آمده است.
 -6-2-2خلقت زیبای آفرینش
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از سه دسته آیات برداشت میشود که ،سراسر عالم زیباست و هیچ نقصی در آن نیست:
الف) آیاتی که اشــاره میکند ،شیء بودن مساوی مخلوق بودن است؛ مثل( :رعد،16/
نحل)48/
ب) آیاتــی که راهنمایی میکنند که ،هر چه خدا آفریده روی اندازه و هندســه و نظم
است؛ مثل( :فرقان ،2/طالق ،3/حجر)21/
ج) آیاتی که دال بر زیبا بودن اندازه ها ســت ،یعنی هر موجودی دارای اندازه معتدلی
اســت که او را زیبا کرده اســت؛ مثل( :سجده( )7/با دقت و کنار هم قرار دادن این آیه
و آیه  16ســوره رعد در می یابیم که) این آیه در حکم کبرای قضیه و آیه  16سورهی
رعد ،صغرای قیاس اســت و نتیجهی حاصله این میشود که؛ هر آنچه خدا خلق کرده
اســت ،زیباســت؛ حتی جهنم که بدترین عالم است؛ چرا که بســیاری از ترس جهنم
گناه نمیکنند و اگــر آتش دوزخ نبود اطاعت نمیکردند .در نتیجه به کمال ،که هدف
آفرینش اســت نمیرسیدند و در قیامت به شــکل حیوان محشور میشدند .پس زشت
بودن آن نفسی و ذاتی نیســت بلکه نسبی است ،ولی زیبایی حسنات هم نفسی است
هم نسبی .از این رو قرآن کریم همواره نعمت و حسنه را به خدا نسبت میدهد و سیئه
را به انســان و او را مســئول و مقصر میداند؛ مانند آیهی مورد بحث در این نوشــتار،
که اشــاره شد .فعل خدای سبحان جز خیر و زیبایی نیست .همانگونه که کیفر و تنبیه
برای مســتحق عین عدل و حسنه است ،همهی کارهای خیر که به دست انسان انجام
میشــود به خدای سبحان اســناد دارد ،زیرا عالوه بر آنکه انسان ،با الهام الهی به کار
خیر راهنمایی میشــود (شمس )8-7/خدای متعال ،به انسان نیروی عقلی بخشیده که
خود ،فیض خاص و هدیهای الهی اســت .همچنین ارســال رسل و انزال کتب و بیان

شــریعتی که بر اســاس آن عبادات انجام میگیرد ،همه از الطاف الهی است و انسان
بدون راهنمایی الهی هرگز نمیتواند به تزکیه نفس خود موفق شود( .نور)21/
 -7-2-2ثبات فطرت و مفاهیم عدل و ظلم

 -8-2-2آثار جهان بینی نادرست

غرض آنکه خودکشی برخی ،ســردر گمی عدهای ،تساهل و تسامح مطلق بعضی ،بی
توجهی گروهی ،همگی مصائب اخالقی و اجتماعیاند که ،بر اثر جهان بینی نادرســت
خود آنها ،دامنگیرشان شده است و نباید دچار خرافه بدقدمی و  ...شوند.
 -9-2-2اسناد فعل انسان به خدا و انسان

فعل صادره از انسان گاهی منحصرًا به خداوند اسناد داده میشود -مکتب جبر اشعری
 و زمانی منحصرًا به انســان اسناد داده میشود -مکتب تفویض معتزلی -و زمانیبه هر دو اســناد داده میشود .به شــکلی که ،حدّ فعل و نقص آن به انسان اسناد داده
میشــود و اصل هســتی و وجود آن که منزه از حد و مبرای از عنوان استف به خداوند
اسناد داده میشود( .ر.ک :جوادی آملی)576 -590 /۱۹ :1398 ،
 -3دیدگاه فخر رازی در مورد آیه  ۷۹سوره نساء در تفسیر مفاتیح الغیب

همانگونه که اشاره شــد ،فخر رازی جزء مکتب اشاعره و قائل به جبر در نظام هستی
است .او معتقد است موجود یا واجبالوجود است یا ممکن الوجود و جز خدا هر موجودی
ممکن و محتاج است و باید به واجب ختم شود .بر این اساس ،وی معتقد است خیرات
و شرور هم به خدا پایان میپذیرند و با این مقدمات جبر را ثابت میکند و بیان میکند
خــدا در مُلک و ملک خــود هر کاری بخواهد میکند و هــر کاری کند ثواب و خیر و
حکمت است.
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مفاهیم حسن و قبح ،امور نفسی بوده و دارای مصداق واقعی هستند ،زیرا فطرت انسان
ثابت و تغییر ناپذیر است .البته حسن عدل و قبح ظلم ،همانند حسن صدق و قبح کذب
نیســت .در دو مورد اول؛ حسن و قبح ذاتی هستند .چراکه ،در صورتی که عدل محقق
شود ،حتمًا حسن است و زوال حسن از آن محال و ممتنع است .همانطور که ظلم زمانی
که تحقق یابد ،حتمًا قبیح اســت و زوال قبح از آن ممتنع است .بر خالف حسن صدق
و قبح کذب ،که در حد اقتضاســت نه ســبب تام ،زیرا صدق زیانبار به جامعه ،ظلم و
قبیح است نه عدل و حسن ،همچنین کذب سودمند به وضع جامعه ،ظلم و قبیح نیست.
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 -1-3تعریف «نظریه کسب» در دیدگاه اشاعره

در ابتدای این نوشــتار بیان شد که ،فخر رازی ،با اتکا به نظریه کسب ،انتساب حسنات
و شــرور را به خداوند حقیقی میداند .در اینجا الزم است ،بیان کوتاهی در مورد نظریه
کسب ارائه شــود« :جبر متوسط یا کسب ،عقیده ابوالحســن اشعری و عده کثیری از
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پیروان او (یعنی اشاعره) اســت .به نظر ابوالحسن اشعری ،فعل انسان منحصرًا متعلَّ ِق
قدیم حق تعالی است و قدرت حادث انسان در ایجاد فعل هیچ گونه اثری ندارد.
قدرتِ ِ
اخص صفات حق تعالی میشــمارند و او را خالق همه اشیا ،از
آنها صفت خالقیت را از ّ
جمله اعمال و افعال بندگان ،میشناسند و تأکید میکنند که ،اطالق خالق بر انسان ،به
هیچ نحوی ،جایز نیســت .به نظر ایشان ،عادت خداوند ،بر این جاری شده که ،در بنده
قدرت و اختیاری احداث کند و وقتی مانعی در بین نباشــد ،فعل مقدور را مقارن با آن
قدرت و اراده ایجاد میکند .فعل بنده ،احداثًا و ایجادًا ،مخلوق خداوند اســت و در عین
حال به توسط بنده کسب میشود .بنده خالق و مو ِجد فعل خود نیست ،بلکه کاسب آن
است .مقصود از کسب ،صرفًا مقارنه قدرت و اراده حادث با خلق و ایجاد فعلی است که
تنها به واســطه قدرت خداوند انجام میپذیرد( ».اشعری۶۹/۱ :1955 ،ـ ۷۸؛ ابن حزم،
22 /۳ :1403؛ فخــررازی۹ /۹ :1420 ،؛ جرجانی146 /8 :1370 ،؛ بدوی/ 1 :1983 ،
563-555؛ بیاضی)255/1 :1949 ،
ابوبکر باقالنی ( 403-328ق) در تعریف کســب ،دایره اختیار را برای انســان وسیعتر
میکند و معتقد اســت که؛ خدا فعل را میآفریند و انســان فعل آفریده شــده را دارای
عنــوان میکند .فخــر رازی از قول باقالنی نقل میکند که« :قــدرت عبد اگر چه در
ایجــاد و خلق فعل هیچ تاثیری ندارد ،امــا در صفتی از صفات آن فعل تاثیر میگذارد،
پس اصل حرکت به قدرت خدا واقع میشود ،اما عبد با اراده و اختیارش آن را مطیعانه
یا عاصیانه میکنــد( ».فخر رازی ،بیتا32 :؛ همــان )325 :1405 ،او با این تعریف،
شبهات مربوط به بعثت پیامبران ،تکالیف انسانها و نیز مسائل مربوط به وعده و وعید
را توجیه میکند .هم چنین این متکلم اشــعری ،تصرفِ تابع حس را معیار تفاوت میان
فعــل اختیاری و اضطراری میداند( .باقالنی )347 :1407 ،چنین تصوری از منظر وی
کسب نامیده می شود».
 -2-3بیان تفسیر آیه  79نساء از منظر فخر رازی
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فخرالدین رازی ،در تفســیر مفاتیح الغیب ذیل آیه  ۷۹سوره نساء ،پساز بیان نظرات
و اشــکاالتی ،حول این آیه دیدگاه خود را با عبارت «نحن نقول» بیان میفرماید؛ که
به خالصهای از آن بســنده میشود .ایشــان میفرمایند« :این آیه داللت میکند که،
ایمان با تخلیق الهی حاصل میشــود و گروهی که قائل به آن نیستند به آیه ایراد وارد
کــرده و احتجاج میکنند .ما قائلیم که آیه دال بر این مطلب اســت که ،ایمان در بدو
خلقت در وجود انسان حاصل میشود ،چراکه ایمان حسن است و هر حسنهای از جانب
خداست ،ایمان نیز حســن است چرا که حسن نعمتی است که ،از همهی جهات خالی
از قبح اســت و شکی نیست که ایمان ،چنین است .پس واجب است که حسن باشد و
اینکه آیه اشــاره دارد «ما أصابک من حسنه فمن اهلل» بههمین دلیل است که ،هر
حســنهای از جانب خداســت و این آیه افاده عموم در مورد همه حسنات دارد و حکم

 هیآ ریسفت یقیبطت یسرربربهیآ هاگدید زا ،دنوادخ هب رورش باستنا رد ءاسن هروس 79هیآ ریسفت یقیبطت یسررب

میکند ،همه حســنات از جانب خداســت .لذا از این مقدمات چنین حاصل میشود که
ایمان حسن است .هر حســنهای از جانب خداست پس قطعًا ایمان از نزد خداست .اما
در مورد این بخش از آیه که میفرماید« :و ما أصابَکَ من ســیئه فمن نفسک» ،دو
جواب میتوان داد:
اول اینکه این عبارت مانند قول حضرت ابراهیم در ســوره شــعراء آیه  80اســت که
میفرماید« :و اذا م َِرضتُ فهو یشــفنی» که نســبت دادن مرض به خودش و شفا به
خداوند از باب رعایت ادب است و سزاوار نمیبیند که خدا را خالق مرض و شفا معرفی
کند ،لذا بینشان فاصله میاندازد.
پاسخ دوم اینکه ،اینجا هم مثل قول حضرت ابراهیم در آیه  76سوره انعام که فرمود:
«هذا ربی» است که این اســتفهام درواقع استفهام حقیقی نبوده ،بلکه انکاری بوده و
ایشان فرموده است :آیا این پروردگار من است .در اینجا هم ،گویی چنین میگوید که:
ایمانی که بر طبق قصد و اراده فرد اســت و موافق خاص قلبی اوســت ،واقعًا از جانب
فرد نیســت ،بلکه از جانب خداســت .چگونه است که کفری که مطابق با اراده و قصد
و رضایت قلبی شــخص نیســت ،بگوییم ازجانب فرد واقع شدهاست و خود او خواهان
ارتکاب به سیئه بودهاست؟! (فخر رازی)148-147 /10 :1420 ،
در مورد معنای حسنه و سیئه در کتاب «زاد المسیر فی علم التفسیر» که از کتب روایی
تفسیری اهل سنت به شــمار میرود چنین آمده است« :و يف «احلسنة» و «السّيئة»
ثالثة أقوال :أحدها :أن احلســنة :ما فتح عليه يوم بدر و السّــيئة :ما أصابه يوم
أحــد ،رواه ابن أيب طلحة ،عن ابن عباس و الثاين :احلســنةّ :
الطاعة و السّــيئة:
املعصية ،قاله أبو العالية .و الثالث :احلسنة :النّعمة و السّيئة :البليّة ،قاله ابن قتيبة
ألن اآلية عامّ» (ابن جوزی)43 /1 :1422،
و عن أيب العالية حنوه و هو أصحّّ ،
در این کتاب ،به نقل از روات متعدد ،وجوه ســه گانهای برای معنای حسنه و سیئه ذکر
کردند که عبارت است از:
الف)حسنه به معنای؛ پیروزی جنگ بدر است و سیئه به معنای اتفاقی که در احد افتاد.
این معنا توســط أبیطلحه به نقل از ابنعباس روایت شده است .ب)حسنه به معنای؛
طاعت و ســیئه به معنای معصیت است که از أبوعالیه نقل شده است .ج) حسنه یعنی؛
نعمت و سیئه به معنای بلیه است ،به نقل از ابنقتیبه و أبیالعالیه و . ...که نویسنده وجه
سوم را به دلیل عمومیت آیه أصح میداند.
به هر صورت ،همانطور که گفته شــد؛ فخر رازی معتقد است که ،منظور از حسن در
این آیه ایمان اســت و منظور از سیئه کفر .بنابراین نســبت دادن سیئه به بندگان ،در
واقع نوعی استفهام انکاری است که مراد اصلی ،عدم نسبت دادن آن به بندگان است.
خالصه اینکه ،داللت ظاهری آیه بنا بر آنچه گفته شد این است که ،از این آیات اسناد
همه امور به خداوند متعال به دست میآید.
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اما با دقت نظر در بحث و تدبر در آیات الهی درمی یابیم که ،در قرآن پاســخ هایی به
این مساله داده شده است .مثال :از نظر قرآن ،یکی از دالیل گرفتاریها و مشکالت آن
اســت که ،جبران کننده و کفاره برخی از گناهاناند« :یکفر عن سیأهتم» (فتح )5/و یا
این که بســیاری از شرور معلول تفکر ناصحیح انسان نسبت به آنها هستند .با اصالح
فکر ،دنیا برای فرد دگرگون میشود .بسیاری از امور در نظر ما شر و فساد هستند ولی
در حقیقت بد نیســتند .مث ً
ال مرگ ،انتقال از این خانه به خانه دیگر اســت« :عَسىَ َأن
َ
ت َْك َرهُو ْا شَــيئًا وَ هُوَ خَريٌ لَّ ُكمْ وَ عَسىَ أن تُحِبُّوا شَيْئا وَ هُوَ شَرٌّ لَّ ُكمْ» (بقره)216 /؛
چه بســا چيزى را خوش نداشته باشيد ،حال آن كه خي ِر شما در آن است .و يا چيزى را
دوست داشته باشيد ،حال آنكه شرِّ شما در آن است.
شرور غیر از این هم ،چون در اثر نبود نعمتی حاصل میشود ،دیگر نیاز به خالق ندارد؛
چراکه امر وجودی نیســت که آفریننده بخواهد .لــذا با توجه به قدرت و علم وحکمت
مطلق الهی و اینکه خداوند خیر محض اســت ،انتســاب شرور به خداوند مردود بوده و
حاصل اندیشه غلط و فهم ناصحیح قائلین آن میباشد و عالمه جوادی آملی استدالل
جامعی در این زمینه مطرح فرمودند که به صواب نزدیکتر است.
نتیجهگیری:
از مجموعه مباحث مطرح شده در این نوشتار ،مطالب زیر قابل استنتاج است:
 -1آیتاهلل جوادی آملی حسنات و سیئات را بر دو قسم تکوینی و تشریعی میدانند که
حســنات و سیئات مذکور در آیه  ۷۹نســاء ،از قبیل تکوینی هستند نه تشریعی؛ چراکه
در عالم تشــریع ،خدای ســبحان تنها به خیر و عدل و احسان حکم کرده و سیئه مورد
نهی و کراهت اوست.
 -2آیتاهلل جوادی آملی ،حســنات را هم از پیش خدا و هم از خدا میداند؛ اما سیئات
را فقط از نزد خدا میداند نه از خدا ،بلکه از انســان است و سبب قریب سیئات گناهان
خود انسانهاست.
 -3فخر رازی ،با پذیرش دیدگاه کســب ،اســناد طاعات و معاصی به خدا را پذیرفته و
تعبیر «کل من عند اهلل» (نساء )۷۸ /را هم شامل طاعات و هم شامل معاصی میداند.
ایشان معتقد است «ما أصابَکَ من حسنه فمن اهلل» نهتنها با عبارت پیشین «کل من
عند اهلل» منافات ندارد ،بلکه دلیلی بر اثبات نظریه کسب و اسناد ایمان به خداست.
 -4فخر رازی نسبت به قسمت دوم آیه «ما أصابک من سیئه فمن نفسک» که ظاهرش
با عمومیت آیه قبل سازگار نیست چنین پاسخ میدهدکه -۱ :اسناد سیئه به انسان از باب
رعایت ادب الهی است -۲ .اسناد سیئه به انسان از باب استفهام انکاری است.
 -5آیتاهلل جوادی آملی و فخر رازی در اســناد حقیقی خیرات به خداوند سبحان وجه
مشــترک دارند و آن را قبول دارند اما در اسناد سیئات به انسان نظرات متفاوت دارند و
بقیه محورهای دو دیدگاه نیز در زمره نقاط اختالفی آنهاست که اشاره شد.
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 -6خداوند متعال که خیر مطلق است و کمال علی االطالق است هیچگاه خالق شرور
و ســیئات نمیباشد .بلکه شرور در دنیا درواقع اموری عدمی هستند که با نبود حسنات
حاصل میشود که علت آن نیز درواقع اعمال و کردار خود انسان است .پس ،شر معلولی
است بالعرض که مبدأ فاعلی با لذات نمیخواهد.
 -7در مجموع با توجه به قدرت و علم وحکمت مطلق الهی واینکه خداوند خیر محض
اســت ،انتساب شرور به خداوند مردود بوده و حاصل اندیشه و برداشت غلط قائلین آن
میباشــد و عالمه جوادی آملی اســتدالل جامعی در این زمینه مطرح فرمودند که به
صواب نزدیکتر است.
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3.3اشعری ،علی بن اسماعیل (۱۹۵۵م)« :کتاب اللمع فی الرد علی اهل الزیغ و البدع» ،مصر  :چاپ حموده غرابه.
4.4ابن منظور ،محمدبن مکرم (1408ق)« :لسان العرب»،بیروت :دار صادر ،چاپ سوم.
5.5باقالنی ،ابو بکر (1407ق)« :تمهید االوایل و تلخیص الدالیل» ،بیروت :مؤسسه کتب الثقافیه ،چاپ اول.
6.6بحرانی  ،سید هاشم (1416ق)« :البرهان فی تفسیر القرآن» ،تهران :بنیاد بعثت ،چاپ اول.
7.7بدوی ،عبدالرحمان (۱۹۸۳م)« :مذاهب االسالمیین» ،بیروت ،بینا.
8.8بیاضی ،احمدبن حسن (۱۹۴۹م)« :اشارات المرام من عبارات االمام» ،قاهره ،بینا.
9.9جرجانی ،علی بن محمد (۱۳۷۰ش)« :شــرح المواقف » ،مصر:چاپ محمد بدرالدین نعسانی حلبی و قم :چاپ
افست.
1010جوادی آملی ،عبداهلل (1398ش)« :تفسیر تسنیم»،قم :اسراء ،چاپ پنجم.
1111جوادی آملی،عبداهلل (1397ش)« :توحید در قرآن» ،مترجم حیدر علی ایوبی ،قم :اسراء ،چاپ نهم.
1212جوهری ،أبو نصر اسماعیل بن حماد (1376ش)« :الصحاح(تاج اللغه و صحاح العربیه)» ،بیجا ،بینا.
1313دهخدا ،علی اکبر(1377ش)« :لغتنامه دهخدا» ،تهران :دانشگاه تهران.
1414راغب اصفهانی ،ابوالقاســم حســین بن محمد (1412ق)« :مفردات ألفاظ قــرآن» ،محقق:صفوان عدنان
الداودی ،بیروت :انتشارات دارالقلم.
1515شــیبانی ،محمد بن حســن(1413ق)« :نهج البیان عن کشــف معانی القرآن» ،تهران :بنیاددائره المعارف
اسالمی ،چاپ اول.
1616فخرالدین رازی ،ابو عبداهلل محمد بن عمر(1420ق)« :مفاتیح الغیب» ،بیروت :دار إحیاء اتراث العربی ،چاپ سوم.
1717فخررازی ،محمدبن عمر(۱۴۰۷ق)« :المطالب العالیه من العلم االلهی» ،بیروت :چاپ احمد حجازی سقا.
1818فخر رازی ،محمدبن عمر (بیتا)« :القضا والقدر» ،بیروت :دارالکتاب العربی.
المحصل»،بیروت :داراألضواء ،چاپ دوم.
1919فخر رازی ،محمد بن عمرو نصیرالدین طوسی (1405ق)« :تلخیص
ّ
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