هؼٌای ػذل الْی ـ هشحَم هحوذحسیي ػصاس ،ػثذالکشین ّوایًَی

فصلٌاهِ تخصّصی هطالؼات قشآى ٍ حذیث سفينه
سال سیضدّن ،ضواسُ ٍ« 52یژُ ػذل الْی» ،پاییض  ،9315ظ 943ـ 944

تش اساس دسس گفتاسی اص استاد فقیذ ،هشحَم هحوذحسیي ػصاس
ػثذالکشین ّوایًَی
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چکيدهً :گاسًذُ دس ایي گفتاس ،تأکیذ هیکٌذ کِ ػذل الْی تٌا تش تؼشیفی کِ دس آیات ٍ سٍایات
هطشح ضذُ ،تا تؼشیف فلسفی تفاٍت داسد .دس ًصَظ ٍحیاًی ،ػذل الْی تِ هؼٌی ًفی ظلن اص
خذاًٍذ است ،کِ اًساى سا دس گٌاّاى هجثَس ًکشدُ ٍ ًویکٌذ.
کليدواژهها :ػذل الْی -تؼشیف؛ ًفی جثش اص خذاًٍذ.

 .5دسثبسٍ شخصیت علوی ایشبى سجْع شْد ثَ :سفیٌَ شوبسٍ ،24ص .53-53
 .55پژُّشگش ّ ًْیسٌذٍ.
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معنای عدل الهی

تشای تشسسی هؼٌای ػذل الْی ،تایذ ًظیش ّش هفَْم دیٌی تِ هٌاتغ هاخَر اص
ٍحی ًظیش قشآى ٍ سٍایات سجَع کٌین .هؼٌی ػذل الْی دس آیات ٍ سٍایات تا
آًچِ داًطوٌذاى هکاتة تطشی هیگَیٌذ هتفاٍت است .دس توام سٍایات ،ػذل دس
تصشیح ضذُ کِ خذاًٍذ ظلن ًویکٌذ.
ها اگش هؼتقذ ضَین کِ خذا هتْن است ،ایي تِ هؼٌی ظلن است .لزا دس سٍایت
داسین "العذل اال تتِوَ"99،ػذل یؼٌی ایٌکِ خذا سا تِ اهشی کِ تشای خَدت
ًویپسٌذی ،هتْن ًکٌی.
فالسفِ ػذل سا چٌیي هؼٌا هیکٌٌذّ" :ضع کل شیء فی هْضعَ ّ اعطبء کل ری
حك حمَ".

2

ًکتِ قاتل تَجِ ایٌکِ دس هثاحث خلقت ،اص تحث ػذل الْی  -تِ ایي هؼٌی-
سال سیضدّن /ضواسُ  / 52پاییض  9315سفینه

سدپایی ًویتیٌین ،صیشا خلقت تِ لطف ٍ افاضِ ٍ تِ ػٌایت حق هتؼال است .لزا
تِ ّش کس ّش اًذاصُ دادُ ،تِ فضل الْی تَدُ است .لزا کسی طلثی اص خذا ًذاسد
کِ کلوِ ػذل سا تِ کاس تثشین.
کلوِ ػذل دس هقاتل ظلن است .هثالً دس جایی کسی هستحقق ػزاب ًثاضذٍ ،لی
خذا اٍ سا ػزاب کٌذ .خذاًٍذ هالک ّوِ چیض است ،تِ ّش کسی ّن کِ ّش چیضی
دادُ لطف کشدُ ٍ تِ اٍ ػٌایت فشهَدُ است ،لزا ّیچ ٍقت ظلوی دس کاس ًیست.
آقایاى ػذل سا دس ایٌجا گشفتِاًذ ٍ گفتِاًذ کِ اصالً ظلوی پیص ًویآیذ ٍ ظلن
تشای خذا هصذاقی ًذاسد .چشا؟ چَى خذا تِ ّش کسی ّش چِ دادُ ،لطف کشدُ ٍ
کن ًذادُ است .لزا صَست هسالِای کِ هٌتْی ضَد تِ ایٌکِ خذا ظالن است،
 .1تْحیذ صذّق ،ثبة  5هعٌی التْحیذ ّ العذل.
 .4حکین سجزّاسی چٌیي گفتَ است ،یعٌیُ :ش چیزی سا دس جبی خْد ًِبدى ّ حك ُش صبحت حمی سا ثَ اّ اعطب ًوْدى .ششح
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هقاتل ظلن هیتاضذ .دس آیات ،کلوِ «خذا ػادل است» ًذاسینٍ ،لی دس آیات

هتصَس ًیست .دس حالی کِ ها گَیین :صَست هسألِای ّست کِ خذا ظالن تصَس
ضَد ٍ آى ایي کِ ػذل تِ دادى ٍ گشفتي ًیست ،تا ضوا هثال تضًیذ کِ اگش پذسی
تِ فشصًذش یک ػشٍسک تذّذ ٍ سپس آى سا تگیشد ،تِ اٍ ظلن ًکشدُ است.
سا خشاب کشدی تَ سا تٌثیِ هیکٌن" ٍ تچِ آى سا خشاب کشد ٍ پذس اٍ سا تٌثیِ
ًوَد ،فَساً تچِ خَاّذ پشسیذ :چشا تٌثیِ هیکٌی؟ تَ کِ ًگفتی خشاتص ًکي .ایي
اهش ،ػقاب تال تیاى است کِ قثیح است لزا هزهَم است.
حال اگش تچِ ػشٍسک سا خَب ًگِ داسی کشد ٍ پذس اٍ سا ػقاب کٌذ ،ایي ّن
قثیح است .تٌاتشایي سخي ،فقط اص دادى ٍ گشفتي ًیست .افؼال دیگشی ّن ّست
کِ ها هیتیٌین خذاًٍذ ًسثت تِ ها داسد ٍ آًْا تایذ سٍی حکوتی تاضذ .یکی اص آى
افؼال ،کیفش دادى (ػِقاب) است .اگش ػقاب تال تیاى تاضذ ،خذا ظلن کشدُ است؛ دس
تشای ایيّا سسَلی فشستادُ تاضین َّ" :هَب کٌَُّب هُعَزِّثِیيَ حَتَّى ًَجْعَثَ سَسُْال"
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یا ایي کِ خذاًٍذ دستَسی دادُ تاضذ ٍ ها طثق دستَس ػول ًکشدُ تاضین یا
خَدش ها سا تِ کاسی ٍاداس کشدُ تاضذ ٍ ها سا ػزاب کٌذ .ایي ظلن است کِ ػقل
آى سا قثیح هیداًذ .خذاًٍذ ّن هیفشهایذ هي ظلن ًویکٌن ،یؼٌی چٌیي ًیست کِ
هي تَ سا هجثَس کشدُ تاضن تلکِ هي اهکاًات ٍ ّذایت ٍ فکش ٍ َّش دادم،
پیغوثش فشستادم ،ػقل دادم ٍ تَ خَب ٍ تذ سا فْویذی .تؼذ تِ اختیاس خَدت تذ
سا اًتخاب کشدی.
اص ًکات قاتل تَجِ ایي است کِ تش اساس سٍایات" ،اى اسبس الذیي التْحیذ ّ

 .1اسشاء.53 ،
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حالی کِ خذاًٍذ هیفشهایذ کِ ّیچ قَهی سا ػزاب ًویکٌین هگش ایي کِ قثالً
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العذل" 9اص اصَل دیي هثحث ػذل است ٍ اصالً اساس ضشایغ تش دٍ پایِ "تَحیذ" ٍ
"ػذل" است .دس صَستی کِ تحث ػذل دس تیي فالسفِ سیطِ هثٌایی ًذاسد ٍ جضء
اصَل هطشٍحِ آًاى ًیست ،تلکِ اص هثاحث جذیذی است کِ پس اص طشح هسائل
اضاسُ ضذ کِ تحث ػذل ٍ ظلن دس خلقت هطشح ًیست ،چَى خلقت تِ لطف
ٍ ػٌایت ٍ فضل ٍجَد خذاًٍذ است.
اصَالً تحث ػذل دس جایی است کِ خذاًٍذ حکوی کشدُ ٍ تِ ها اختیاس دادُ یا
ًذادُ تاضذ .اگش اختیاس ًذادُ تاضذ ٍ حکوی کشدُ تاضذ ٍ خَدش ها سا هجثَس کٌذ
ٍ آًگاُ کیفش دّذ ،ایي ظلن است.
بحث عدل و ظلم مربوط به معاصی است
ایي هسألِ هْوی دس طَل تحث است کِ اصالً هسألِ ػذل ٍ ظلن دس اػوال ٍ
سال سیضدّن /ضواسُ  / 52پاییض  9315سفینه

افؼال اختیاسی است ،آى ّن فقط ساجغ تِ هؼاصی است .هؼوَالً کسی اػتشاض
ًویکٌذ کِ هثالً خذاًٍذ تگَیذ ًواص تخَاى ٍ هشا هجثَس تِ ًواص خَاًذى کٌذ ٍ
هي تِ جثش ًواص تخَاًن ٍ تؼذ هشا تِ تْطت تثشد .اها ایي کِ هي تِ جثش ًواص
ًخَاًن یا ضشاب تخَسم ٍ هشتکة هؼصیت ضَم ،آًجا اگش تخَاّذ هشا تِ جٌْن
تثشد ،تحث ظلن پیص هیآیذ .اساساً تحث ظلن ٍ ػذل دس هسألِ کیفش دس جٌْن
هطشح هیضَد .دس ثَاتْا اصالً تحثی ًیستٍ ،لَ تِ صٍس هشا تِ خیش هجثَس کشدُ
تاضذ .دس آًجایی کِ خذا هیتخطذ ًیض تحثی ًیست.
آًجایی کِ هي کاس خیشی سا تشک کشدم ٍ یا ضشی سا اًجام دادم ٍ خذاًٍذ
هیخَاّذ تِ ػذل سفتاس کٌذ تِ هي کیفش دّذ ،آًجا تحث ػذل ٍ ظلن هطشح
هیضَد کِ آیا ٍاقؼاً ایي ػذل است یا ظلن است؟ دس اختیاس هي تَدُ یا سشًَضت
 .5تْحیذ صذّق ثبة  3هعٌی التْحیذ ّ العذل.
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جثش ٍ اختیاس ،پذیذاس گطتِ است.

تشای هي چٌیي تقذیش کشدُ است ٍ هي چاسُای ًذاضتن؟ اگش چاسُای ًذاضتن ٍ
حاال هیخَاّذ هشا تِ جٌْن تثشد ،ػقل هیگَیذ ایي ػذل ًیست ٍ ظلن است .ایي
ظلن است .خذاًٍذ ٍ ضشایغ ٍ آیات ٍ سٍایات ًیض ،خذاًٍذ سا اص چٌیي اهشی
تِ هي اختیاس ٍ ػقل ٍ ضؼَس ٍ اهکاًات ٍ استطاػت دادُ کِ هیتَاًستن خَدم
سا اص گٌاُ کٌاس تکطن ٍلی ًکطیذم .هیتَاًستن هال هشدم سا ًخَسم ٍلی خَسدم.
هیتَاًستن ًواص سا تخَاًن ٍلی ًخَاًذُام .دس ایي صَست ٍقتی خذاًٍذکیفش
هیدّذ ،ظلن ًکشدُ است .پس ػذل ٍ ظلن دستاسُ افؼال اختیاسی ها هطشح است
ٍ اگش خَب دقت کٌین ،فقط دس هَسد هؼاصی است ،صیشا دس هَسد ثَاتْا کسی
اػتشاض ًذاسد ٍلَ ایي کِ خذاًٍذ تِ صٍس هشا تِ خیش هجثَس کشدُ تاضذ .لزا تحث
"اهش تیي االهشیي" دس هَسد هؼاصی است .دس هسألِ ػثادات ،تَفیق خذا ٍ هؼًَة
ٍ هي خَدم آى سا اًجام هیدّن .لزا دس سٍایت هیفشهایذ ّ" :اًب اّلی ثبلسیئبت"
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دس ػثادات ،خذاًٍذ کوک هیکٌذ ٍ ثَاب هیدّذ .لزا ّیچ کس هطکلی ًذاسد
کِ خذاًٍذ ،خَدش ساٌّوایی کٌذ ٍ خَدش توکیي تذّذ ٍ کوک کٌذ ٍ تؼذ ّن
تْطت تذّذ ،صیشا ایي کاس اص سٍی فضل ٍ تضسگَاسی ٍ آقایی اٍست ٍ اضکالی
ّن ًذاسد .اها اگش دس هؼصیت تِ هي کوک کشدُ ٍ ضشیک هي ضَد ،ایي ظلن
هیضَد .چشا؟ چَى ضشیک قَیتش دس آیٌذُ ضشیک ضؼیف سا هَسد هؤاخزُ قشاس
هیدّذ .لزا ظلن دس هؼاصی هطشح است ًِ دس ثَاب ،چَى ثَاب تِ فضل
خذاست.
 .1تْحیذ صذّق ص  ،545ثبة ًفی الججش ّ التفْیض .لبل اهلل عزّجل :یبثي آدم اًب اّلی ثحسٌبتک هٌک ّ اًت اّلی ثسیئبتک
هٌی....
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الْی ّویطِ ّستٍ .لی دس هؼصیت است کِ خذا هشا تِ حال خَدم سّا هیکٌذ
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