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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  » سعيد افغانی - سعـيـدی«  امين الدين داکتر الحاج : تتبع ونگارش

 ٢٠١٧ مارچ ٢۶

  

 ٣۴ -تفسير احمد
  ٣ -»الفلق«تفسير سوره  ترجمه و

  

  : خير و شر 

 مصاديق دارای و باشد می است، صالح و وخوبی نفع او در که آنچه معنای به »ر ی خ« لغوی ۀريش از »خير« ۀکلم

 نيز دادن، برتری و تفضيل نوعی او در و است شر مقابل خير، اند گفته و ... و نافع علم ، مال مثل، ، است متعددی

  )٢۶۴ صفحه ،۴ دجل العين، کتاب ؛٢۶۴ صفحه ،۴ جلد العرب، لسان( دارد وجود

  :نويسد می خير باره ،در۶۶  صفحه ،٢ جلد المصطلحات، درمعجم

 بيدک :العزيز التنزيل فی و خير، النافع العلم و خير، الخيل و خير، فالمال الشر، ضد ھو و صالح، و نفع فيه ما : الخير

 ذکر عن الخير حب أحببت إنی فقال :تعالى قوله و ).٢۶ اآلية عمران، آل سورة (قدير ء شی کل على إنک الخير

  .)٣٢ اآلية صفحه، سورة.(ربی

 تکامل بشر وسوق او به ۀتعريف وتفسير خير و شر از ديد يک شخصی  معتقد به مبدأ و معاد اين است که ھر چه ماي

ّطرف هللا شود خير وھر چه باعث تنزل و انحطاط و دورى از هللا شود، شر است ّ ّ شر ھر کمالى خير و ھر عدم کمالى. ّ

  .است

  :راغب اصفھانی در مورد خير وشر می نويسد  

در مقابل، شر به معناي چيزي آمده است که . خير در لغت به معناي چيزي است که ھر کس به آن رغبت پيدا مي کند

ًالخير ما يرغب فيه الکل، کالعقل مثال والعدال والفضل والشيء النافع و ضده «: ھر کس از آن اعراض و نفرت دارد

  ) ١٩٠راغب اصفھاني، مفردات، صفحه .(»الشر

  )١۵٧راغب اصفھاني، مفردات، صفحه .(»الشر الذي يرغب عنه الکل، کما ان الخير ھو الذي يرغب فيه الکل«

ُوعسى أن تكرھوا شيئا وھو خير لكم وعسى أن ت« :می فرمايد )   سوره بقره ٢١۶(ن  در آيه أقرآن عظيم الش ْ َْ ََ َ ََ ََ َ َ َْ ُ َ ٌ َ ُ ً َ ُ ْ ًحبوا شيئا َ َ ُّ ِ

َوھو شر لكم وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون ُ َُ َ َْ َْ َ ْ ُْ ْ َ َ َ َ َُ َّ ُ ٌّ َ   .)٢١۶آيه  : سوره البقرة(»  ُ
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  دارد که آنوآرز را در دل می پروراند   و در بسياری از اوضاع واحوال  انسان چيزی برای خود می پسنده وطلب آن

  .شود ش تمام میضرر چيز بر آنکه  دست ھم بياورد ،  در حالیه را  ب

خير ه  آن چيز ب که برد ، در حالی يد ويا از آن بد میآش می  اوضاع واحوال انسان از چيزی بدودر بسياری از

 .شود ش تمام میومنفعت

  !ٔخواننده محترم 

خير و شر رويدادھا و اتفاقات زندگی ما است و محسوس ظاھری نيست بلکه ممکن است چيزی دارای خير ظاھری  -

  . عکس آنه که باطنش آغشته به شر باشد ويا ب د در حالیباش

خرچ دھيم ، وبه ه شر بايد تعمق بيشتر ب موزاند که انسانھا در فھم خير وآما انسانھا می ه  پروردگار با عظمت ما ، ب-

  .ظاھر اشياء دل خود را خوش نسازيم 

که تنھا اوست که به خير و شر  م قوت بايد معتقد باشيم  بسپاريم وبا تما  امور وروز گار زندگی خود را به هللاۀ در ھم-

  .چيزی ديگری نمی خواھد حقيقی امور آگاه است و او جز خير برای بنده اش 

 با يک خير کوچک نبايد چنان مغرور شد که خود  کند که  می آموزاند و ھدايت می متبرکه برای ما انسانھاۀ  در آيــ -

با  ثر شويم ، بايد در ھردو حاالت شکرگزار هللا باشيم وأمشکل نبايد چنان غمگين ومترا کم کنيم وبا يک شر ويا يک 

يم خير وشير از جانب هللا است، او ذاتی است که بھتر می فھمد و ما از عواقب امور نا آگاه ئ راسخ بايد بگو اعتقاد

  .ھستيم

  

  :يادداشت 

خير در مورد ما انسانھا به چيزی گفته می شود كه با :  م که در فوق متذکر شدي شر در مقابل خير است وطوریً ااساس

شر چيزی است  و  باشد وآن موجب پيشرفت و تكامل واقعی ما قرار گيرد وجود ما وخواست ما ھماھنگ وموافق بوده

  . اصلی ما گردد كه با وجود وخواست ما موافق وناھماھنگ باشد وموجب عقب ماندگی و انحطاط

  :نمايند   سه گونه تقسيم میعلماء خير و شر رابر

  .مانند ذات پروردگار با عظمت ما  كه خير مطلق است. وجود نداشته باشد  خير مطلق كه ھيچ گونه بدی در آن -١

    ھستی تواند در دار  نمیًكه چنين چيزی اصال. مثبت در آن وجود نداشته باشد ۀگونه نقط  ھيچ  مطلق آنست  شر-٢

  .وجود داشته باشد

  . و شر نسبی كه بين دو قسم باال است   خير -٣

  

   خير و شر ازجانب هللا است؟

 :و علماء  خير و شر را بر سه نوع تقسيم نموده اند  خير و شر يكی از بحث ھای  مھم فلسفی و كالمی بوده ألۀمس

   خير مطلق،-

   شر مطلق،-

  . خير و شر نسبی -

  . منفی نداشته باشدۀخير مطلق آن است كه ھيچ جنب

   مثبتی در آن وجود ندارد،ۀ شرمطلق عكس آن است ، يعنی ھيچ جنبو

  .و خير و شر نسبی بين آن دو است
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  :از ديدگاه يك موحد وخداپرست ، از اين اقسام كه بر شمرديم ، دو قسم امكان وجود دارد

مكان وجود آن ا يكی خير محض و ديگری آنچه خيرش بيشتر است ، اما آنچه شر محض يا شرش بيشتر از خير باشد،

  . از سوی پروردگار با عظمت  ما   نيست ، چون پروردگار ماحكيم است و از حكيم ، كار قبيح تحقق پيدا نمی كند

ی بازگشت به امر عدمی می كند و امر وجودی كه ئمعروف ميان فالسفه و دانشمندان اين است كه شر در تحليل نھا

  .  آن  عدم استۀسرچشم

را می آفريند و تا اراده نکند نه خيری به ما می  چيز است، چه خير باشد و چه شر فقط هللا است آن متعال خالق ھمه هللا

ُقل هللا خالق کل شیء وھو الواحد القھار «: که می فرمايد  رسد و نه شری، پس هللا متعال خالق ھمه چيز است، چنان َّ َ َْ ُْ ُ َ ُِ َِ َ َ ٍ ْ ِّ ُ ُ ّ ِ ُ «

  .»لق ھمه چيز است؛ و اوست يکتا و پيروزخدا خا«: بگو: يعنی ).١۶سوره رعد (

ُإن تکفروا  «: که می فرمايد  خير و شر ھر دو مخلوق خدايند، با اين وجود هللا متعال از شر و گناه خشنود نيست، چنان ُ ْ َ ِ

ْفإن هللا غنی عنکم وال يرضی لعباده الکفر وإن تْشکروا يرضه لکم ُْ ُ ُ َُ ُ َُ َ َ َ َ َْ َْ ِ َِ َ َْ ْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌّ َ َّ َّ   ).٧وره زمر س (»َ

   و اين نياز است  شما بی  و عمل  از ايمان  تعالی حق:  يعنی »نياز است  خدا از شما بی اگر کفر ورزيد، بدانيد که« :يعنی 

  برای«   تعالی حق »ولی« .بريد  می  نفع  و از ايمان  از کفر، زيان  او نيازمنديد زيرا شما ھستيد که  به شما ھستيد که

   شما نافذ نيستۀ و خواست  اوستۀ اراد  چيز به  ھمه کند، ھرچند که  نمی  کفر امر ھم لذا به »پسندد را نمی کفر  بندگانش

 چيز   و امر وی  و پسند و محبت  است  پروردگار با عظمت چيزی  مشيت  خدا خود بخواھد پس که مگر در صورتی

 شکر   تعالی  حق که  اين دليل »پسندد  شما می  را برای آن«   صالح  و عمل ، عبادت يمانبا ا » داريد و اگر سپاس«  ديگری

  .  است  آنھا در دنيا و آخرت  و خوشبختی  سعادت شکر سبب:   که  است پسندد، اين  می  خويش  بندگان  را برای وسپاس

 و او تعالی شر را می آفريند، ولی برای کسی  را بطلبد راضی و خشنود است هللا خير را می آفريند وبرای کسی که آن

  .را بطلبد راضی و خشنود نيست که آن

عبارتی از اعمال الھی شری ه پس درست است که هللا متعال آفريننده و خالق شر است، اما اعمال او تعالی شر نيستند، ب

را کسب می کنند، و از  عمالشان آنشوند يعنی با ا شود بلکه بندگانش مرتکب آن می صادر نمی شود و مرتکب شر نمی

که سنت الھی بر آنست که انسانھا در ميدان آزمايش قرار بگيرند و اختيار داشته باشند تا راه شر و يا خير را  آنجائی

را برايشان می آفريند ) شر(بپيمايند، ممکن است کسانی به اختيار خويش شر را بطلبند و هللا متعال است که آن عمل 

 و هللا متعال به عمل آنھا راضی و خشنود نيست، اما سنت او مبنی بر مختار  ھستند که شر را کسب کردندولی آنھا 

  .بودن انسانھا مقتضی آنست که شر و خير را برای بندگانش بيافريند تا در انتخاب آزاد باشند

َوالشر ليس إليک «: که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند  و اين َْ َْ َِ ُّ َّ » صفة الصالة «  هللا در کتاب ة عالمه البانی رحم،»َ

شود، چون شر، از اعمال او نيست، بلکه تمامی  يعنی آنکه شر به خدای متعال نسبت داده نمی «: چنين توضيح می دھد

او خير است و شری در او . چرخد کارھای او خير است، چرا که کارھای وی حول محور عدل و فضل و حکمت می

  .ان جھت شر است که انتساب آن از پروردگار  با عظمت ما   قطع شده استشر بد. نيست

بنابراين . شر در بعضی از مخلوقات خداست نه در آفرينش و فعل او.  حقيقی خير و شر خداستۀآفرينند: ابن قيم گويد

ء را جز در پروردگارما اشيا. وی پاک و منزه است از ظلمی که حقيقت آن، نھادن چيزی است در غير محل خود

  . گذارد که ھمه اينھا خير است شان نمی ۀمواضع شايست

پس از آنجا که وضع در محل خود، شر نيست دانسته شد که شر . شر عبارت است از گذاشتن چيزی در غير محلش

ريد؟ چنانچه کسی تشکيک کند که چرا پروردگار ما   چيزی را در حالی که شر است آف... تواند به وی منسوب باشد نمی

نسبت دادن شر به . زيرا خلق و فعل قايم به اويند. آفريدن شر و فعل آفريدن شر، خير است نه شر: جواب اين است که
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  . شوند ی ھم که در مخلوق ھست در عدم انتسابشان به وی شناخته میئھا شر و بدی. وی محال است

به طور کامل در کتاب ابن قيم موسوم به  اين بحث مھم ۀتحقيق دربار. فعل و خلق منتسب به وی خير محض است

  .»توان بدان مراجعه کرد آمده است که می) ٢٠۶- ١٧٨ص (» شفاء العليل فی مسائل القضاء والقدر والتعليل«

    !ٔخواننده محترم

در هللا ھرگز شر صادر نمی شود و به رسول هللا صلی هللا عليه وسلم : ٔکه گفته آمديم ، عقيده اسالمی برآنست که طوری

يم ئپس چرا ما می گو» لبيلک وسعديک والخير کله بيديک والشر ليس إليک« : ھنگام وفات پسرشان ابراھيم فرمودند

  ھمه خير و شر از طرف هللا است؟

را می آفريند و تا اراده نکند نه خيری به ما می رسد  هللا متعال خالق ھمه چيز است، چه خير و چه شر فقط هللا است آن

ُقل هللا خالق کل شیء وھو الواحد القھار «: که می فرمايد  س هللا متعال خالق ھمه چيز است، چنانو نه شری، پ َّ َ ْ ُْ ُ ُِ َِ َ َ ٍ ْ َ ِّ ُ َ ُ ّ ِ ُ «

  .»خدا خالق ھمه چيز است، و اوست يکتا و پيروز«: بگو: يعنی ). ١۶سوره رعد (

ُإن تکفروا  «: که می فرمايد  نود نيست، چنانخير و شر ھر دو مخلوق خدايند، با اين وجود هللا متعال از شر و گناه خش ُ ْ َ ِ

ْفإن هللا غنی عنکم وال يرضی لعباده الکفر وإن تْشکروا يرضه لکم ُْ ُ ُ َُ ُ َُ َ َ َ َ َْ َْ ِ َِ َ َْ ْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌّ َ َّ َّ   ).٧سوره زمر (» َ

   و اين نياز است شما بی   و عمل  از ايمان  تعالی حق:  يعنی »نياز است  خدا از شما بی اگر کفر ورزيد، بدانيد که« :يعنی 

  برای«   تعالی حق »ولی« .بريد  می  نفع  و از ايمان  از کفر، زيان  او نيازمنديد زيرا شما ھستيد که  به شما ھستيد که

   شما نافذ نيست  و خواسته  اوست  اراده  چيز به  ھمه کند، ھرچند که  نمی  کفر امر ھم لذا به »پسندد  کفر را نمی بندگانش

و اگر «   چيز ديگری  و امر وی  و پسند و محبت  است  خداوند چيزی  مشيت  خدا خود بخواھد پس که گر در صورتیم

   را برای  شکر وسپاس  تعالی  حق که  اين دليل »پسندد  شما می  را برای آن«   صالح  و عمل ، عبادت با ايمان » داريد سپاس

  .  است  آنھا در دنيا و آخرت  و خوشبختی  سعادت شکر سبب:   که  است پسندد، اين  می  خويش بندگان

و او تعالی شر را می آفريند، ولی برای کسی  را بطلبد راضی و خشنود است هللا خير را می آفريند و برای کسی که آن

  .را بطلبد راضی و خشنود نيست که آن

 هللا تعالی ۀ در شر که انتخاب بشر است صرف ارادی هللا تعالی است و اما ارتکاب بنده امرخير اراده و رضايعنی در

اين امتحان و ابتالء دنيوی که کل فلسفه وجودی بشر درين عالم فانی است و هللا تعالی به علم ازل خويش از .است

يده اھی دارد، متعلق به تصميم و انتخاب  بنده بوده و خود  بنده در روشنی ھدايات و پيغام رسگانتخاب  خير و شر بنده آ

وی  خود بنده ميباشد و به گبنده برای انتخاب خير و شر، جواباز جانب هللا توسط  پيغمبران برای بنده ھا  و عقل  سليم 

  . آن  خود بنده ضرورت دارد نه هللا تعالی

لھی شری عبارتی از اعمال اه پس درست است که هللا متعال آفريننده و خالق شر است، اما اعمال او تعالی شر نيستـند، ب

. را کسب می کنند شوند يعنی با اعمالشان آن شود بلکه بندگانش مرتکب آن می صادر نمی شود و مرتکب شر نمی

که سنت الھی بر آنست که انسانھا در ميدان آزمايش قرار بگيرند و اختيار داشته باشند تا  فته آمديم از آنجائیگچنانچه 

را ) شر(سانی به اختيار خويش شر را بطلبند و هللا متعال است که آن عمل راه شر و يا خير را بپيمايند، ممکن است ک

و هللا متعال به عمل شر و انتخاب شر  آنھا راضی و خشنود  برايشان می آفريند ولی آنھا ھستند که شر را کسب کردند

 بيافريند تا در انتخاب آزاد نيست، اما سنت او مبنی بر مختار بودن انسانھا مقتضی آنست که شر و خير را برای بندگانش

  .باشند  و از عمل کرد خويش نيز پاداش داشته باشند

  ادامه دارد

 


