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  چکیده

فیلسوف الهی بودند و از سر ارادت و محبت به سینا و آگوستین هر دو  ابن

آگوستین در ابتدا نگاهی مادي به . اند خداوند، مسألۀ شر را مورد تبیین قرار داده

برایش مطرح  ...هاي بسیاري که در باب خداوند، خلقت و  الوهیت داشته و پرسش

شده بود وي را به سوي مانویت و فلسفۀ ثنویت سوق داده، پس از آشنایی با 

نوافالطونیان و مسیحیت دیدگاهش نسبت به خداوند و جهان هستی تغییر نمود و 

  .اي حل کند که به سوي ثنویت نرود سعی کرد مسألۀ شر را به گونه

لت و حکمت است که از در اسالم نیز در میان صفات پروردگار دو صفت عدا

کال اش. نظر شبهات و ایرادهاي وارد بر آنها، متقارب و نزدیک به یکدیگرند

روزیها و  پروردگار، وجود بدبختیها و تیره» حکمت«و » عدل«مشترك در مورد 

است که چگونه از خیر محض، شرور صادر » مسألۀ شرور«به عبارت دیگر 

ت که در جهت رفع این شبهه کوشیده سینا یکی از فیلسوفانی اس ابن. شود می

اي تفسیر کند که با  است و تالش کرده است موضوع شر و نقصان را به گونه

  .عدالت و حکمت آفریدگار منافاتی نداشته باشد

هاي  در این مقاله تالش بر این است تا پس از بیان برخی از دیدگاه

نیز بررسی شود و در  سینا، آگوستین پیرامون مسألۀ شر، این مسئله از دید ابن

.آخر این مسئله از دید هر دو فیلسوف مورد ارزیابی قرار گیرد
  

.سینا خیر، شر، آگوستین، ابن: کلیدي هاي واژه
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  مقدمه

دهندگان اصلی سنت  آگوستین از تأثیرگذارترین دانشمندان در فرهنگ غرب و از شکل

به لحاظ تاریخِ تفکر فلسفی ). 86، 1386ایلخانی، (است ) کاتولیک و پروتستان(مسیحی غربی 

در عالم مسیحیت در دورة قرون وسطی، آثار و افکار وي از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است 

توان با قاطعیت گفت فهم این سیر تفکر بدون تعمق و بررسی این آثار و افکار،  به طوري که می

اولین متفکر بزرگ مسیحی بلکه به آگوستین از لحاظ تاریخی نه فقط ... باشد  پذیر نمی امکان

خود  - و نه الزاماً تکاملی - معنایی فلسفۀ او نهایت و نتیجۀ تفکر افکاري است که در سیر تحولی

  ).39، 1375مجتهدي، (بدان رسیده است 

فلسفی بود، بلکه حضور آرایش در  - ن وسطی حجت و مرجع مسائل کالمیاو نه تنها در قرو

افکار او را در فلسفۀ مدرن، مخصوصاً نزد دکارت و . ر چشمگیر بوددورة اصالح دینی نیز بسیا

  .توان مشاهده کرد مالبرانش، و در فلسفۀ معاصر نزد هایدگر و ویتگنشتاین، نیز می

ابن سینا، در عین حال که از نظر شور و احساس دینی شاید قابل مقایسه با آگوستین نباشد، از 

از سوي دیگر مسئلۀ شر یکی از مسایل . و بلکه باالتر از اوستشأن او  حیث اهمیت و تأثیرگذاري هم

لذا در این . داند اي است که عنان جهان را به دست عقل می جدي در هر فلسفۀ الهی و هر فلسفه

  .پردازیم می  مقاله به طرح و بررسی آراي این دو فیلسوف در خصوص این مسئله

  

  شر از دید آگوستین

یک طرف و جبر و اختیار از طرف دیگر دو مسألۀ مهم در ادیان،  ارتباط بین خیر و شر از

پرسش اساسی این است که آیا شر در عالم وجود دارد یا ندارد؟ . خصوصاً ادیان توحیدي است

توان آن را نسبت داد؟ خدا که خیر مطلق است، لذا جهان نیز به  اگر وجوددارد به چه کسی می

بینیم چیست؟ خداوند که  ، پس این شري که در عالم میعنوان نتیجۀ فعل او باید خیر باشد

خیر اعلی است و از این خیرهاي سفلی که خود آفریده به مراتب برتر است، اما در هر حال، خالق و 

  ).205، 1381آگوستین قدیس، (گیرد؟  پس شر از کجا نشأت می. مخلوق، هر دو نیکویند

و با ) که براي شرّ مبدائی مستقل قایل بود(آگوستین، پس از عدول از گرایش به مانویت، 

پذیرش مسیحیت و باور به خداي واحد سعی کرد مسألۀ شر را در جهان به صورتی حل کند که 

او معتقد شد که مادة شر ذاتی نیست و نه فقط جنبۀ جوهري ندارد، بلکه . به طرف ثنویت نرود

مجتهدي، (ود قابل طرح است صرفاً جنبۀ غرضی دارد و از طریقی مسألۀ عدم و فقدان وج

پس تمام آفرینش . زیرا هر جوهري نیکوست. او براي شر، شأن جوهري قائل نبود). 85، 1375
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البته خداوند تمام مخلوقات را همسان نیافریده؛ هر یک به تنهایی خوب است و . نیکوست

آگوستین (همگی با هم بسیار نیکویند؛ زیرا خداوند کل آفرینش را بس نیکو آفریده است 

  ).216، 1381قدیس، 

یکی شر اخالقی و : آگوستین براي توجیه شر در جهان، میان دو گونه شر فرق گذاشت

او اولی را پذیرفت و به خود انسان نسبت داد و وجود . شناختی دیگري شر طبیعی یا جهان

  .عینی دومی را مردود دانست و به توجیه آن پرداخت

علت شر اخالقی . خالقی وجود دارد که عاملش نیز گناه استبه نظر او شر فقط به صورت ا

در حالی که علت شر ارادة . علت چیزهاي خیر، خیر الهی است. خالق نیست؛ ارادة مخلوق است

گرداند؛ شر به معناي روي گرداندن ارادة  مخلوقی است که از خیر مطلق و تغییرناپذیر روي می

  ).107، 1387کاپلستون، (است مخلوق از خیر تغییرناپذیر و نامتناهی 

یکی اینکه شر امري است عدمی : شناختی دو نظریه ارائه کرد او براي توجیه شر جهان

  .دیگر اینکه امري است نسبی

اگر شر طبیعی واقعیتی وجودي باشد آن . شر امري است عدمی، یعنی در خارج وجود ندارد

رت خلق واعی از عدم را به موجودي را باید به خالق نسبت داد، مگر اینکه کسی بخواهد قد

پس . »آن است که از ذات دور است و گرایش به عدم دارد«بنابراین، شر . مخلوق نسبت دهد

خداوند، مطلق و خیر مطلق است و چون در عالمی که خالق آن خیر . شر نبود وجود است

باشد، لذا شر تواند شر  اي از وجود دارد، نمی محض است، هیچ موجودي از آن جهت که بهره

شوند، به  مند می افراد و مخلوقاتی که از وجود بهره). 170، 1385پورسینا، (ماهیتی عدمی دارد 

اي هم از خیر دارند و چون موجودات داراي وجود مطلق نیستند، هر موجودي  همان مقدار بهره

حد  به همان اندازة محود و معینی که هست وجود بدست آورده و کسب خیر نیز در همان

توضیح داد که هر چه آگوستین با پیروي نظریۀ نوافالطونی دربارة سلسله مراتب وجود . است

شود و عدم  تري از این سلسله مراتب باشد، از درجۀ وجودي او کاسته می موجود در مرتبۀ پایین

بنابراین فانی بودن انسان که به نوعی شر است، به سبب . شود بر وجود او بیشتر وارد می

نابینایی یک  همچنین مثالً. براي او ایجاد کرده است ودیتی است که اندازة وجودیشمحد

تنها چیزي که در اینجا وجود دارد، چشم است که . نیست -یعنی یک امر وجودي - »چیز«

پس شر به . شر بودن بینایی در اینجا فقدان کارکرد صحیح چشم است. نفسه خیر است فی

شر وجود . است» نیست«یا » عدم«ختی عینیت ندارد و همان شنا عنوان امري وجودي و جهان

  .ندارد که خلق شود و خداوند شر را خلق نکرده است
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اگر . در نظریۀ نسبی بودن شر، آگوستین بر نظم، زیبایی و هماهنگی عالم تأکید کرده است

ر در آن امر نسبی است و نسبت به مجموع امور و در کل عالم اگ. شود امري شر پنداشته می

  ).108، 1386ایلخانی، (نظر گرفته شود شر نیست 

ها را با برخی دیگر شر  هاي آن اگر به اجزاي عالم به تفکیک نظر افکنیم، سازگاري

آگوستین (نفسه خیرند  آنها فی. ساز و از این روي، نیکویند انگاریم، اما آنها با برخی دیگر هم می

شر است، باید آن را نسبت به کل عالم در نظر اگر چیزي براي موجودي ). 216، 1381قدیس، 

هماهنگی، توالی و جایگزینی مخلوقات زیبایی و . گرفت، که براي زیبایی و نظم آن ضرورت دارد

  .آورد نیکویی کل جهان را پدید می

  

  شر و اراده

اش را در گناه آدمی  پذیرد و ریشه تر گفتیم که آگوستین شر به معناي اخالقی را می پیش

اي که وابسته به  اراده. گیرد به نظرِ او این نوع شر از ارادة مخلوقات سرچشمه می. اندد می

شود و افعال تظاهرات  یعنی قضاوت یا حکم عقالنی موجب شر اخالقی می. قضاوت عقل است

  .این شر هستند

چون خداوند خیر اعلی است انسان را به بهجت و سعادت دعوت کرده پس الزم است به 

ارادة انتخاب را تفویض کرده باشد تا قابلیت تحصیل اعلی مراتب خیر یا از دست دادن بندگانش 

انسان . اما انسان از ابتدا با گناه نخستین خود این اختیار را بد به کار برد. آن را داشته باشند

توانست از آن اجتناب  براي خدا آفریده شده لیکن با خوردن میوة ممنوعه، کاري کرد که می

یعنی خود را بر خداوند ترجیح داد و با این کار شر را در عالم وارد کرد و نظام الهی را  .کند

هر شر اخالقی معصیت یا نتیجۀ معصیت «. معناي گناه استغیرمنتظم ساخت و این در واقع 

اش بد استفاده کرده  پس اگر شر یا خطایی وجود دارد، براي این است که انسان از اراده. »است

شر انجام دهد  اي خلق کرده که هم بتواند نظر آگوستین خداوند ارادة انسان را به گونه به. است

توان نامید فقط نتیجۀ نوعی ارادة  و آنچه را احتماالً شر می) 110، 1386ایلخانی، (و هم خیر 

که از یک موجود مختار یعنی آدم ابوالبشر سر زده است  تآزاد یعنی نتیجۀ گناهی اس

وي در اعترافات به . و انسان جز در سایۀ لطف قادر به ارادة خیر نیست) 87، 1375مجتهدي، (

که جوهر ! از تو، اي خدا. دهد که اراده به کژ راه رود گاه رخ می شر آن«: گوید صراحت می

آگوستین قدیس، (» ترین موجودات عطف عنان کند مرتبه اعالیی، روي برتابد و به جانب دون

آلود، حیثیت وجودي ندارند، اگر چه به لحاظ  گوستین افعال شر و گناهبه نظر آ). 200، 1381
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اند، ولی شر بودنشان ناشی از ترك خیر است، نه دریافت وجوید ماهیت  فعل بودنشان وجودي

بنابراین، ارادة شر از آن حیث که اراده است، خیر و از آن جهت که دقیقاً آن چه باید باشد . شر

  ).170، 1385 پورسینا،(نیست، شر است 

توانست انسان  زیرا خداوند نمی. داند آگوستین در کتاب دربارة اختیار، شر را نتیجۀ خیر می

را آزاد خلق کند، مگر آنکه به وي، به همان اندازه که امکان اعمال خیر را داشت، امکان انجام 

گناه آدم ابوالبشر هاي پولس، چنین احتجاج کرد که  و تحت تأثیر رساله. داد اعمال شر را هم می

 عمل خیر انجام دهد، ، و روح، هر قدر هم کهاي از تمایل شر را در نژاد انسانی به جا نهاد نطفه

تواند این نطفه را زایل کند و بر این میل شر غلبه کند و به رستگاري برسد، و تنها به  نمی

پس لطف و ). 87، 1380دورانت، (واسطۀ عنایت بیکران الهی ممکن است بدین مهم نایل شود 

رحمت الهی باید باشد تا اراده و اختیار انسان بتواند با تمایالت دنیوي و فاسدي که گناه 

لطف . نخستین ایجاد کرده است، بطور مؤثري مبارزه کند و استحقاق خداوند را داشته باشد

  .الهی کمکی است اساسی از طرف خداوند به ارادة انسان

. ر اختیار لطف خدا بگذارد و به وسیلۀ آن مورد تأیید قرار گیردانسان باید ارادة خود را د

ي که دیگر دریافت لطف الهی و مقهور عیسی مسیح گردیدن، یعنی تأیید ارادة انسان به حد

به عبارت . بنابراین از نظر آگوستین، استفادة صحیح از اراده، آزادي است .نتواند گناه انجام دهد

ت است که این مرحله براي آگوستین باالترین درجۀ آزادي دیگر رسیدن به نوعی معصومی

چرا قابل . شود به آن نزدیک شد ی نیست، اما میساین آزادي در این جهان قابل دستر. است

در نتیجه . ن مادي است و احتیاجاتی داردبد. دهد چون بدن به ما اجازه نمیدسترسی نیست؟ 

تواند شرایط رسیدن به آزادي را در آن  ن میولی انسا. شود براي سعادت جاویدان حجابی می

بدین ترتیب، اراده باعث سقوط شد، ولی عشق و رأفت خداوند انسان را نجات . جهان مهیا کند

  ).113، 1386ایلخانی، (داد و آزادي را به او اعطا کرد 

اي الزم مبن ،اختیار. اما اراده آزاد است و ارادة آزاد یا اختیار، در معرض تکلیف اخالقی است

کرد، خلقت وي ناقص  اگر خداوند مخلوقاتی بدون اختیار با ارادة نیک خلق می. تکلیف است

تواند اشرف مخلوقات و علت غایی خلقت باشد و صرفاً براي رسیدن به این  زیرا انسان می. بود

بود، ن گناه براي وي نازیرا اگر امک. الزمۀ اختیار هم شر است. نعمت باید اختیار داشته باشد

ولی . اراده آزاد است. داشت شد، حرکت و هدف، معنایی نمی رسیدن به آن نعمت هم ممنوع می

و از آنجایی . عین حال به الزامات اخالقی متعهد است و دوست داشتن خدا یک تکلیف استدر 

که رابطۀ انسان با خدا رابطۀ یک موجود متناهی با موجود نامتناهی است، در نتیجه این فاصله 

  .حتی براي دوست داشتن خدا نیز به لطف الهی نیاز داریم. رود قط با مدد و لطف الهی از بین میف
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بخش الهی زندگی  کند فقط با توان خود بدون استمداد از لطف نجات وقتی انسان سعی می«

تواند معتقد به موجود  شود، اما با اختیاري که دارد می کند، در آن صورت دچار گناه می

  ).105، 1387کاپلسون، (د ومند ش اي باشد و از لطف و رحمت او بهره دهدهن نجات

پذیرد و آن را ناشی از گناه نخستین بشر به  در عین حال که آگوستین شر اخالقی را می

گري مسیح باعث  به لطف الهی و نقشِ منجی داند، عقیده اش می دة او از ارادهواسطۀ سوءاستفا

جنبۀ اخالقی نیز، او خیر را وجه غالب در فرآیند آفرینش و بقاي  شود که در نهایت، در همین می

  .بشر بداند

  .داند دائر بر مدار خیر میرا توان نتیجه گرفت که آگوستین، در کل، جهان  بدین ترتیب، می

  

  سینا شر از دیدگاه ابن

 یند، طبعاًآ طابق علم خداي خیر مطلق پدید میبراساس این موضوع که موجودات عالم م

اما این نظام احسن، با توجه به شرور، . نظام موجود هستی، بهترین نظام ممکن خواهد بود

بودن این نظام در ذهن » احسن«نواقص و آفات در جهان هستی، زیر سؤال رفته و نسبت به 

و از سوي دیگر در میان صفات پروردگار دو صفت است . انسانها ایجاد شک و تردید کرده است

  .عدالت، حکمت: ات و ایرادهاي وارد بر آنها، متقارب و نزیک به یکدیگرندکه از نظر شبه

منظور از عادل بودن خداوند این است که استحقاق و شایستگی هیچ موجودي را مهمل 

دهد و منظور از حکیم بودن او این است که  گذارد و به هر کس هر چه را استحقاق دارد می نمی

اشکال مشترك در مورد . ، یعنی نیکوترین نظام ممکن استنظام آفرینش نظام احسن  و اصلح

» مسأله شرور«روزیها و به عبارت دیگر  پروردگار، وجود بدبختیها و تیره» حکمت«و » عدل«

  .شود است که چگونه از خیر محض، شرور صادر می

سینا یکی از فیلسوفانی است که در جهت رفع این شبهه کوشیده است و تالش کرده  ابن

اي تفسیر کند که با علم نامتناهی و قدرت تدبیر آفریدگار  موضوع شر و نقصان را به گونهاست 

وي در سه اثر معروف خود یعنی شفا، نجات و اشارات و تنبیهات به این . منافاتی نداشته باشد

  .دهیم موضوع پرداخته است که ما در این جا آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می

  

  و رابطۀ آن دو با یکدیگرتعریف خیر و شر 

الجمله چیزي است که هر شیء به آن اشتیاق و عالقه دارد و آن وجود و یا کمال  خیر فی«

است که ذاتی ندارد، بلکه عدم جوهر یا عدم کمالی براي جوهر   اما شر امر عدمی. وجود است
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ه نیستی از جهت کند ک می سینا پس از این تعریف اضافه بوعلی). 381، 1363سینا،  ابن(» است

باشد، بلکه اگر مورد عالقه است از جهت وجود یا کمال وجود است که  د اشتیاق نمیرونیستی م

بنابراین . باشد باشد وجود می تابع آن است و لذا در حقیقت چیزي که مورد اشتیاق و عالقه می

که  روي این اصل اجماالً خیر عبارت است از چیزي. وجود، خیر محض و کمال محض است

سینا،  ابن(کنند  همگان در ذات خود مشتاق آن بوده و به وسیلۀ آن وجود خود را تکمیل می

و هر عدم و هر فقدان کمالی از کماالت، شر است و براي همین است که همۀ ). 229، 1370

  .اند موجودات خواهان وجود و کمال وجودي و گریزان از عدم و فقدان کمال وجودي

. موجودات دیگر به همان اندازه که بهرة وجودي دارند، خیرند. خداوند خیر محض است

موجودات ممکن، به لحاظ وجود خود همگی خیرند و به همان . عدم مطلق، شر مطلق است

گیرند؛ چرا که وجود آنها  نسبت که دستخوش فقدان و نقصانند، از خیر مطلق فاصله می

  ).342، 1385شتی، به(منسوب به عدم و خیریت آنها آمیخته به شر است 

به تعبیر خود او خیر و شر در اکثر . داند عمدتاً عدم و ملکه می را شرو سینا رابطه خیر  ابن

یابد که آن شیء، شأنیت و استعداد  زیرا شر در جایی تحقق می. اشیا تقابل عدم و ملکه دارند

  ).306، 1363سینا،  ابن(وجود را داشته باشد 

  

  توجیه شر

» عدمی بودن شر«کند و از دو نظریۀ  توجیه شر، با نگرش ثنوي مخالفت می سینا نیز در ابن

  .کند استفاده می» نسبی بودن«و 

  

  شر امري عدمی

شر هیچ ذاتی «. کند و براي آن هیچ ذاتی قائل نیست تعریف می» امري عدمی«سینا، شر را  ابن

  ).355، 1363سینا،  ابن( »ندارد، بلکه شر عبارتست از عدم جوهر یا عدم صالح براي حال جوهر

شر عدمی «گوییم  وقتی می. پس با توجه به تعریف باال، همۀ بدیها از نوع نیستی و عدمند

همان طور که . شود وجود ندارد شناخته می» شر«منظور ما این نیست که آنچه به نام » است

وجود دارد و ... بینیم کوري، کري، بیماري، ظلم و ستم، جهل، ناتوانی، مرگ، زلزله و  می

طور نیست که چون شر  و هم چنین این. توان منکر وجود اینها و منکر شر بودنشان شد نمی

اي ندارد؛ زیرا  و چون شري وجود ندارد پس انسان هم وظیفه. عدمی است پس شر وجود ندارد

وظیفۀ  انسان، مبارزه با بدیها و تحصیل خوبیهاست و چون هر وضعی خوب است و بد نیست، 
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بلکه سخن این است که . باید به وضع موجود رضا داد و آن را بهترین وضع ممکن دانستپس 

و » کمبودها«باشند و وجود اینها از نوع وجود  می» فقدانات«و » عدمیات«همۀ اینها از نوع 

است و از این جهت شر هستند که خودشان نابودي و نیستی و یا کمبودي و خأل » خألها«

ابودي و نیستی و کمبودي و خأل هستند و نقش انسان در نظام تکاملی هستند، و یا منشأ ن

گوییم  سخن می» نابینایی«وقتی از . ضروري جهان، جبران کمبودها و پر کردن خألها است

 خاص و واقعیت ملموسی است که در چشم نابینا وجود«شی » نابینایی«نباید چنین بپنداریم 

. است و خود واقعیت مخصوصی ندارد» بینایی«و نداشتن همان فقدان » نابینایی«بلکه . دارد

یا » بدي«. رود حتماً پاي یک نیستی و فقدان در کار است پس هر جا که سخن از بدي می

ما، نادانی، فقر و . خودش از نوع نیستی است و یا هستی است که مستلزم نوع نیستی است

ها و آفتها را بد  دگان، درندگان، میکروبگزن. دانیم، اینها ذاتاً نیستی و عدمند مرگ را بد می

  .هایی هستند که مستلزم نیستی و عدمند دانیم، اینها ذاتاً نیستی نیستند، بلکه هستی می

قیقی است ولی جهل و نادانی علم یک واقعیت و کمال ح. فقدان و نبود علم است ،»نادانی«

آنکه فقیر است چیزي . و موجوديچیزي و ناداري است، نه دارائی  نیز بی» فقر«. نیست واقعیت

لذا جسمی که صفت . از دست دادن است نه به دست آوردن» مرگ«. را بنام ثروت فاقد است

  .شود تنزل یافته است نه ترقی دهد و به جمادي تبدیل می حیات را از دست می

وجب م از آن جهت بد هستند که... ها و  ها، زلزله ها، سیل اما گزندگان، درندگان، میکروب

شوند، یا مانع رشد و رسیدن استعدادها به کمال  دست دادن عضوي یا نیرویی می زامرگ یا 

ها  یا اگر سیلها و زلزله. شدند، بد نبودند اگر گزندگان، موجب مرگ و بیماري نمی. گردند می

است  نامیم نه به آن جهت اگر درنده را بد می. آوردند، بد نبودند تلفات جانی و مالی به بار نمی

که ماهیت خاص آن، ماهیت بدي است بلکه از آن جهت است که موجب مرگ و سلب حیات از 

  .در حقیقت آنچه ذاتاً بد است همان فقدان حیات است. دیگري است

واقعی، یعنی فقر و جهل، سبب اموري مانند  علت و معلولی غالباً همان فقداناتاز نظر رابطۀ 

یعنی موجوداتی هستند که از آن جهت بدند . شوند ه میمیکروب، سیل و زلزله و جنگ و غیر

  .شوند که منشأ فقدانات و نیستیها می

  

  .شر نسبی است

اي  ی مقایسهیعن. نسبیت در مقابل حقیقی بودن است» شر، نسبی است«منظور از جملۀ 

سته به یک سلسله شرایط است و معنی مطلق بودن، رها بودن از یک بااست که واقعیت شیء و
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اگر نسبیت را به این معنا در نظر بگیریم، همۀ امور مادي و طبیعی از آن . له شرایط استسلس

باشند و تنها در آن شرایط و  نظر که وابسته به یک سلسله شرایط محدود زمانی و مکانی می

  .باشند وابسته به آن شرایط واقعیت خاص خود را دارند، نسبی می

عدمیند، و بدیهایی که اموري وجودیند و از آن جهت  بدهایی که خود امور: بدها دو نوعند

: شروري که خود عدمی هستند مانند. گردند ند که منشأ یک سلسله امور عدمی میتبد هس

اند از آن  ولی عدمی هستند اما شروري که وجودي) غیرنسبی(جهل، عجز، فقر، صفاتی حقیقی 

ها که بدون  ه، گزندگان و میکروبسیل، زلزل: جهت بدند که منشأ امور عدمی هستند، مانند

زهر مار براي مار بد نیست ولی براي سایر موجوداتی که از آن . شک بدي اینها نسبی است

  :گوید براي همین است که مولوي می. بینند، بد است آسیب می

  بد به نسبت باشد این را هم بدان    پس بد مطلق نباشد در جهان

  ن آن مر آدمی را شد مماتلیک    زهر مار آن مار را باشد حیات 

  )341 -340، 1379موالنا، (  

  .نفسه، اعتبار لغیره اعتبار فی: دو اعتبار استبه عبارت دیگر وجود هر چیزي 

اشیا از آن نظر که خودشان براي خودشان وجود دارند، حقیقـی هسـتند و از ایـن نظـر بـد      

پس بد . چیز دیگر استهر چیزي خودش براي خودش خوب است و اگر بد است براي . نیستند

  .نفسۀ آن نیست؛ در وجود باالضافۀ آن است بودن یک شیء در هستیِ فی

  

  سینا از برخی مصادیق شر تحلیل ابن

کند، بـه تحلیـل مـدعاي خـود در      سینا عالوه بر اینکه شر را به عنوان امري عدمی تعریف می ابن

  :بریم ما شر را به دو معنا به کار می) 415، 1363(در نظر او . پردازد خصوص برخی مصادیق آن می

گاهی به چیزي از قبیـل درد و  ) 2به معنی نقص مانند نادانی و ناتوانی و نقص در خلقت ) 1

گویند که در اینجا فقدان یک کمال مطرح نیست، بلکـه عـالوه بـر آن ادراك نـوعی      غم، شر می

  .عامل و سبب نیز مطرح است، نه فقط فقدان یک سبب و عامل

  :ادراك ما از امور بر دو گونه است

  .ادراك اشیاء وجودي است -2      .ادراك امور عدمی است -1

مل منافی خیر که مانع خیر و موجـب عـدم آن   یعنی سبب و عا. ادراك امور عدمی است -1

سبت به عدم تابش خورشید، ابـري  ن ادراك ما. شود دیده واقع نمی است، مورد ادراك فرد آسیب

شود کـه بـه ایـن تـابش در کمـال       ی میکند و مانع تابش خورشید بر چیزهای که سایه ایجاد می
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یابد که از تـابش خورشـید    شد، درمیپس اگر این موجود نیازمند، داراي درك با. خود نیازمندند

اما این درك از آن جهت نیست که ابر مانع تابش خورشید است، بلکه از آن جهت . بهره است بی

  .بیند است که او این واقع را می

دیده، عامل و سبب منافی خیر را از نزدیک  یعنی پدیدة آسیب. ادراك اشیا وجودي است -2

قـدان اتصـال یـک عضـو در اثـر حرارتـی کـه اعضـا را از هـم          مانند کسی که از ف. کند درك می

اي کـه در ایـن انـدام      دیده با همـان قـوه   در اینجا شخص آسیب. کند گسلد، احساس درد می می

پـس  . کند کند، گرماي آزاردهنده را نیز ادراك می است، در عین اینکه فقدان اتصال را درك می

. ست، بلکه نسبت به ایـن شـیء خـاص شـر اسـت     امر وجودي که مورد ادراك ماست ذاتاً شر نی

توانـد چیـزي    مانند نابینایی که جز در چشم امکان ندارد و از آن جهت که در چشم است، نمـی 

  . جز شر باشد و جنبۀ دیگري ندارد که براساس آن شر نباشد

  :شر بر دو گونه است

  شر بالعرض -2    شر بالذات  -1

عدمی، بلکـه عـدم کمـاالتی کـه مقتضـاي نـوع و        شر بالذات همان عدم است، اما نه هر -1

  .طبیعت یک چیز است

ز مسـتحق آن  بـرد یـا ا   شر بالعرض عبارت از چیزي است که این کماالت را از بـین مـی   -2

  ).416، همان(دارد  بازمی

ضـی، در  راه در مراحـل بعـدي بـه خـاطر حـالتی ع     پیوندد و یا مـاد  شر یا از آغاز به ماده می

پس شري که به خود ماده مربـوط باشـد، شـري اسـت کـه در اولـین       . یردگ معرض شر قرار می

بدین گونه که بعضی عوامل خارجی شر بـه آن  . مرحلۀ پیدایش، مادة خاصی به آن پیوسته است

کند که مـانع کمـال اسـتعداد مخصـوص مـاده       پیوسته و هیئت و حالتی را در آن جایگزین می

  .کند ور میشود و آن را دچار شري مناسب کمال مذک می

آید که هرگاه ایـن مـاده در معـرض علـل و      اي که از آن انسان یا اسب بوجود می مانند ماده

سازد، قرار گیرد، دیگر شـکل و نقـش و نگـار     عامل که مزاج آن پس و جوهر آن را نامطلوب می

ن نـه  متناسب با آن را نخواهد پذیرفت و در نتیجه باعث نقص و زشتی در خلقت خواهد شد و آ

همـان  (که علت فاعلی باعث محرومیت باشد، بلکه ماده و پذیرنده فاقد استعداد پذیرش است این

  ).416منبع، 

  :امر عارضی بر دو گونه است. شود و اما شري که به خاطر امر عارضی حاصل می

  .کننده است یا چیزي است که مانع و دورکنندة عامل تکمیل -1
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  .برد پیوندد و کمال آن را از بین می یا امر مضري است که به پدیده می -2

هاي بلند که مانع تأثیر خورشـید در کمـال    ابرهاي کثیر و تراکم و سایۀ کوه: مثال مورد اول

کند و آنها را در همان درجه  سرمایی که به گیاهان برخورد می: ها هستند و مثال مورد دوم میوه

داد ویژة آنها و لوازم و نتایج این اسـتعداد  سازد و استع اند، متوقف می از کمال که به دست آورده

  .برد را از بین می

در حـالی   -گیرد و در اوقات معینی عالوه بر این، شر، اصوالً تعداد اشخاص معینی را در برمی

در واقع ایـن شـر، از   . گیرد و شر حقیقی، اکثر افراد را دربرنمی. آید پیش می -که انواع محفوظند

ماننـد  . ست، بلکه برحسب کماالت زاید بر واجبات یـک نـوع، شـر اسـت    ها شر نی نظر نوع پدیده

که این نادانی از نظر انسان بودن ما شر نیسـت، بلکـه   . ندانستن فلسفه، هندسه و یا غیر از اینها

بنـابراین شـر نـامبرده،    ). 417همـان،  (بود، شـر اسـت    برحسب کمالی که عام بودن آن بهتر می

گاهی به افعـال ناپسـند و گـاهی    : وان گفت شر چندین معنا داردت وقتی حقیقتاً شر است که می

ها و امثال آنهـا بـه    گاهی شر در مورد دردها و غم. شود به مبادي اخالقی این کارها شر گفته می

و گاهی شر به نقصان هر چیزي نسبت به کمال آن و فقدان هـر چیـزي نسـبت بـه     . رود کار می

  .شود می تواند داشته باشد اطالق آنچه که می

رونـد، امـا تـابع     ها به شمار نمی ها، اگر چه داراي معانی وجودي هستند و از عدم دردها و غم

 شري که در افعال است نیز یا نسبت به کسی که در اثـر آن کمـال خـود را از   . ها و نقصانند عدم

سـت  یا نسبت بـه کمـالی کـه در سیاسـتی اجتمـاعی از د     . دهد، شر است، مانند ظلم دست می

شرهایی که به افعال مربوطند نسبت به فعـال خـویش کمـال بـه      .رود شر است، مانند دزدي یم

اي  عـل آن در مـاده  ارسند و تنها نسبت به پذیرندة آن، یا نسبت به فاعل دیگري که از ف نظر می

مثالً ظلم از نیروي خواستار چیرگی . که به این فعل اولویت دارد، جلوگیري شده است، شر است

گونه آفریـده   هاست و بدان به کمال آن قوهلشود و چیرگی و غ ، یعنی قوة غضبیه صادر میو غلبه

نسـبت  ) ظلم(پس این فعل و عمل . شده که خواهان چیرگی و غلبه باشد و از آن شادمان گردد

اگر قوة مذکور، ناتوان از این عمل باشـد، ایـن نـاتوانی بـراي او شـر بـه شـمار        . به آن خیر است

اي کـه کمـالش در شکسـتن ایـن قـوه و       ین ظلم فقط نسبت به مظلوم یا نفس ناطقهرود و ا می

  .شود فرمان راندن بر آن است، شر محسوب می

سوزندان کمال . مانند آتش وقتی که بسوزاند. ها نیز چنین است عامل پیدایش دردها و اندوه

دهد،  چیزي از دست میاما براي کسی که با این سوزندان، سالمتی خود را با فقدان . آتش است

  .شر است
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اي واقع شده، چیزي نیست  اما شري که نتیجۀ نقصان و قصوري است که در آفرینش پدیده

که نتیجۀ فعل فاعل باشد، بلکه به خاطر آن است که فاعل کاري انجام نداده است پس این امـر  

اند  یر پیوستهاما شرهایی که به چیزهایی خ. شود در حقیقت نسبت به چیزي خیر محسوب نمی

. یکی از ماده که پذیرندة صورت و عدم آن است؛ دیگـري فاعـل  : گیرند از دو سبب سرچشمه می

زیرا وقتی که وجود مادیات از آن فاعل، ضرورت یافت، محال بود که ماده داراي وجـودي باشـد   

د کـه  و بطـور کلـی محـال بـو    . که کار ماده را انجام بدهد، اما پذیرندة صورت و عـدم آن نباشـد  

و محال بود که قـواي فعـال، افعـال    . هاي متقابل را نپذیرد اي وجود داشته باشد، اما صورت ماده

زیرا محال است چیزي که بـه  . متضادي ایجاد کنند که پس از پیدایش، کار خود را انجام ندهند

. منظور آتش بودن آفریده شده است پس از آفرینش خاصیت سوزندان نداشته باشـد و نسـوزاند  

  ).1370، 239سینا،  ابن(

سینا از مصادیق شر که در اینجا عرضه شد، هم عدمی بودن شر به عیان دیده  در تحلیل ابن

      شـالودة اخالقـی دارنـد و بـه خـود مـا        ،آن و هم اینکه برخی از شـرور  شود، هم نسبی بودن می

  .کند یات توجیه مینیز در همان حوزة عدمیات و نسب را  اما او شر اخالقی. گردند میباز

  

  ها بدون شر نیستند چرا پدیده

هـایی کـه خیرشـان     پدیـده  -هـا  سینا در پاسخ به این سؤال که چرا اصوالً این نوع پدیده ابن

. ها نخواهند بـود  اگر چنین باشند دیگر آن پدیده: گوید بدون شر نیستند؟ می -بیش از شر است

اي آفریده شوند که بـه   و اگر به گونه. ي پدید نیایدها، شر آن پدیده  زیرا محال است که از وجود

نظر نخواهـد بـود، بلکـه از نـوع      هیچ وجه منشا شري نباشند، در آن صورت آن موجودات مورد

براي مثـال آتـش بایـد چنـان باشـد کـه       . هاي دیگري خواهند بود که غیر از اینها هستند پدیده

جامـۀ   ازیـر . سـوزاند  برخورد کند، آن را می مرد فقیريبسوزاند و در این صورت هرگاه به جامۀ 

در معـرض حرکـات   ) آتـش و جامـۀ مـرد فقیـر    (مرد فقیر قابل سوختن اسـت و هـر دوي آنهـا    

دهـد و طبعـاً برخـورد     مختلفند و چنین حرکاتی، آنها را در معرض برخورد با یکدیگر قـرار مـی  

و ) سـوزاند  تش جامه را مـی یعنی آ(مستلزم فعل و انفعاالت است ) جامه(و منفعل ) آتش(فاعل 

. اگر آثار و نتایج بعدي قابل تحقق نباشد، علل و عوامل مراحل پیشین نیز تحقق نخواهـد یافـت  

اي  پس همۀ موجودات با قواي فعال و منفعل آسمانی و زمینی و طبیعی و نفسانی خود به گونـه 

هـا   تحقق برخی از پدیدهاند که به تحقق کلی نظام آفرینش بینجامد و در عین حال  تربیت یافته

  ).37، 1370سینا،  بوعلی. (چنانکه باید و شاید بدون شر امکان نداشته باشد
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  فزونی خیر بر شر

سینا معتقد است که با وجود شرور در عـالم، میـزان خیـر از شـر بیشـتر       از سوي دیگر، ابن

انند اینکه بیماریهـا  م. زیرا چیزهایی هستند که زیادند، اما بیشتر از چیزهاي دیگر نیستند. است

سینا شرور و بدیهاي این جهان را زاییدة قسـر   ابنهمچنین . بیشتر از سالمتی نیستندزیادند اما 

انـد هرگـز    داند و معتقد است این شرور که از طریق قسر حاصل شده و برخورد عناصر مادي می

  ).632، 1363سینا،  ناب. (ند و به نسبت خوبیهاي آفرینش بسیار اندکندتدائمی و یا اکثري نیس

دربـارة پیـدایش   . دانـد  سینا وضع موجود جهان را تنها صورت ممکن آفرینش می بعالوه، ابن

اوالً خداوند هیچ چیز را نیافریند و هیچ موجـودي از او صـادر نگـردد؛    : شود جهان سه تصور می

اونـد موجـودات را   ثانیاً؛ خداوند تمامی موجودات جهان را نظیر خود کامـل بیافرینـد؛ ثالثـاً، خد   

  ).404، 1363سینا،  ابن(همراه با کمبودها و نقصها خلق کند 

در مـورد  . در مورد اول باید گفت که آن با فیاض بودن و جواد بـودن خداونـد منافـات دارد   

نهایت کامل  دومی باید گفت که این تصوري باطل و محال است که خداوند مانند خودجهانی بی

نهایـت را   نهایـت کامـل و بـی    د و کسی که چنین نظري دارد معناي بینهایت خوب بیافرین و بی

  .درنیافته است

هر یک از ممکنات واجد کمالی مختص به خود هستند که دیگري آن را فاقـد اسـت، یـا در    

بـالفرض  . مثالً کوه صاحب ارتفاع است و دره، پستی، آب سرد است و آتش سـوزان . حد او ندارد

ت موجودات دیگـر را داشـته باشـد در مقابـل کمـال مطلـق وجـود        که هر موجودي بقیۀ کماال

در این صـورت تنهـا شـکل ممکـن همـین جهـان فعلـی بـا تمـام          . الیتناهی خداوند فقیر است

چـرا کـه   . ناپذیر وجـود دارد  و بین خیرات و شرور عالم ماده پیوندي انفکاك. خصوصیاتش است

همـان طـور کـه گفتـیم     . ذات محـال اسـت   شر در ذات عالم ماده وجود دارد و انفکاك ذاتی از

شر بالذات را از شر بالعرض جدا کرده و ضـرورت و ذاتیـت هـر یـک را     ) 416، 1363سینا،  ابن(

  .جداگانه به اثبات رسانیده است

همان نقصان و قصوري است که الزمۀ سلسله مراتب علـت و معلـولی اسـت و از    : شر بالذات

وري است که در عـالم مـاده راه دارد و موجـودات عـالم     شر بالعرض، شر. آن گریزي وجود ندارد

و همـواره بـه سـوي وجـدان و     . باشـند  مادي به علت داشتن ماده داراي ویژگی فقدان و قوه می

اند و در اثر تزاحم بین کمـاالت وجـودي موجـودات،     فعلیت و کسب کماالت وجودي، در حرکت

پس منشأ شـر و نقصـان   . خلوقات استگردد که الزمۀ مادي بودن م نوعی فاسد و شر حاصل می
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یا عدم قابلیت ماده براي پذیرش یک کمال یا قابلیت ماده براي تضاد است و این دو خاصـیت از  

  ).54، 1380رضایی، (ناپذیرند  ماده تفکیک

هـاي مقـارن    ضرورت«این شرور که ناشی از تضاد و تزاحم بین موجودات مادي است از نوع 

ها، مقـارن   یعنی وجود این. م وجود اشیایی است که وجودشان خیر استیعنی اینها از لواز. است

هاست که تفکیک اینها از یکدیگر محال است و از آنجایی که خداوند فیاض اسـت،   با این نیستی

زیرا خیر آنهـا بـه   . اقتضاي ایجاد آنها را دارد و برخالف حکمت الهی است که آنها را ایجاد نکند

  .نظر کرد توان از خیر کثیر صرف باشد و بواسطۀ شر اندك نمی العرض میمراتب بیشتر از شرور ب

  

  .از آنجایی که شرور انسانها غالب است، چرا خداوند انسانها را آفرید

گردد و آنچه بر  از آنجایی که افعال انسان ارادي است و به سبب آن انسان سعید و شقی می

و غضب است، پس این پرسش به ذهـن مبـادرت   مردم دنیا غلبه دارد نادانی و پیروي از شهوت 

کند که اکثر انسانها که اشرف مخلوقاتند اشقیا خواهند بود و به واسطۀ اشتمال هسـتی آنهـا    می

و سـینا ایـن دسـته را نـادر      ولی ابن .آفریده شوندبایست  نمی ،بر شر بسیار، در مقابل خیر اندك

به وجود آمده است، احوال نفـس او از جهـت    آدمی که از روان و تن: گوید و می. خواند اندك می

یکی آنکـه در فضـیلت عقـل و اخـالق بـه      : سالمت و فضیلت مانند احوال بدن بر سه گونه است

الیقین در سعادت اخـروي او را درجـه یـا     نهایت کمال رسیده و بواسطۀ نایل شدن به مرتبۀ حق

قسم دوم آنکه از جهت کمـال  . ران آنانمنزلتی رفیع است، مانند انبیاء و اولیا و سایر صحابه و یا

اي نیست کـه بـه    نقس داراي چنین مقامی نبوده و جهل بسیط او به معارف و معقوالت به گونه

اي  این دسته از افراد آدمـی بسـیارند و از جملـۀ اهـل سـعادتند و بـه بهـره       . معاد او زیان رساند

رکـب خـود از جهـت روان سـخت     و اما گروه دیگر که بـا جهـل م  . خیرات آن دنیا خواهد رسید

  .بیمارند، که تعداد آنها بسیار اندك است در آخرت دچار آزار خواهند شد

دهند و اگر گـروه اول را کـه بـه مرتبـۀ      پیداست که بیشتر آدمیان را دستۀ دوم تشکیل می

 بنـابراین . اند به آنها اضافه کنیم، اهل نجات و رستگاري داراي اکثریت خواهند شـد  یقین رسیده

هستی انسان مشتمل بر خیر بسیار در مقابل شر اندك و اگر به جهـت دوري و اجتنـاب از شـر    

بـه همـین سـبب مشـیت     . بـود  یافتند، خود شر بسیار در مقابل خیر اندك می اندك هستی نمی

  ).405، 1363ملکشاهی، (الهی موجب هستی و آفرینش آنها گردید 

. انـد  فت که شرور از خیرات غیرقابل تفکیـک توان نتیجه گر از مباحث گذشته تا حدودي می

به عبارت دیگر خالءهایی از قبیل جهل، عجـز و فقـر   (زیرا شروري که از نوع فقدانات و اعدامند 
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تا آنجا که به نظام تکوین ارتبـاط دارد، از قبیـل عـدم قابلیـت     ). که در نظام آفرینش وجود دارد

کوین براي هـر موجـودي هـر درجـه از نقـص      یعنی در نظام ت. ها و نقصان امکانات است ظرفیت

است، به علت نقصان قابلیت قابل است نه به علت امساك فیض تا ظلم یا تبعیض تلقـی شـود و   

آنچه از این امور به عدم قابلیت ظرفها و نقصان امکانات مربوط نیست همان است کـه در حـوزة   

خألها را پر کند که این یکی از جهات اختیار و مسئولیت و ارادة بشر است و باید آنها را بسازد و 

اللهی انسان است و اینکه انسان چنین آفریده شده و چنین مسئولیتی دارد جزئی از طرح  خلیفه

  .نظام احسن است

  

  .سینا و آگوستین ارزیابی و مقایسۀ آراء ابن

شـبهۀ  هر دو متفکر در پاسخ به . دانند سینا، هر دو ماهیت شرور را عدمی می و ابنآگوستین 

کار . سینا، شر عدمی است و نیاز به فاعل ندارد به نظر ابن. اند ثنویه عدمی بودن شر را بیان کرده

آگوستین نیز شر را محرومیـت  . گیرد نه به عدم فاعل فقط ایجاد است و جعل به وجود تعلق می

  .داند و جایی که فقدان باشد علت فاعلی اصالً معنی ندارد و فقدان می

شرور بالذت شروري هستند که . کند ور را به شر بالذات و شر بالعرض تقسیم میسینا شر ابن

هایی هسـتند کـه مسـتلزم     شرور بالعرض، هستی. ذاتاً نیستی و عدمند مانند فقر، مرگ و نادانی

انـد ولـی از آن    یعنی موجوداتی هستند که از آن جهت که وجـود دارنـد خـوب   .اند نوعی نیستی

شـرور نـوع اول صـفاتی    . هـا  تند مانند گزندگان، میکروبنیستی هس جهت بدند که مستلزم یک

یعنـی ایـن گونـه امـور     . اما شرور نوع دوم نسبی هستند. ولی عدمی هستند) غیرنسبی(حقیقی 

ایـن  . انـد  نسبت به شی یا اشیاء معینی بد، ولی نسبت به خودشان یا بعضی چیزهاي دیگر خوب

این صفات نسبی از وجود . زرگی، صفات نسبی هستندنوع از خیر و شر مانند صفات کوچکی و ب

واقعی برخوردار نیستند، بلکه وجودهاي اعتباري و انتزاعی و از لوازم وجودهـاي واقعـی اسـت و    

  .خداوند این وجودها را خلق نکرده است

زیرا خداوند . داند و معتقد است در ارادة خداوند شر راه ندارد آگوستین شرور را مجعول نمی

خداونـد خیـر مطلـق را    . کند که شرور را بیافریند یعنی خداوند اراده نمی. اه مطلق استخیرخو

  .آید و در این بهترین جهان همواره شر الزمۀ خیر است کند، اما خیر نسبی پدید می اراده می

توان گفـت   شناختی عینیت ندارد و می هر دو معتقد بودند شر بعنوان امري وجودي و جهان

خواهند بگویند که خداونـد خـالق شـرور     هر دو با این سخنان می. است» یستهان«همان » عدم«

  .اصالً شري وجود ندارد که خلق شود و خالق بخواهد. نیست
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ي براي موجودي یعنی ممکن است امر. شرور معتقد بودند» نسبی بودن«هر دو فیلسوف به 

ن انـدازه شـر نسـبی را در    هر دو فیلسوف همی. راي موجود دیگر شر باشدنیک و خوب باشد و ب

بـه نظـر آنهـا     .اند و به نظام احسن آفرینش معتقدنـد  نظم، زیبایی و هماهنگی عامل الزم داشته

چون جهان مجموعۀ زیبا و منظمی است که از موجودات بسیاري ساخته شده، اگر چیزي براي 

و تناسـب عـالم،    موجودي شر است، باید آن را نسبت به کل عالم در نظر گرفته که براي زیبایی

  .ضرورت دارد

افتراق بین فیلسوفان غربی و فالسفۀ اسالمی، توجه به همین بحث است، چـرا  یکی از نکات 

آگوسـتین بحـث   . باشد هاي اصلی مسیحیت، آموزة گناه ازلی و آموزة فیض می که یکی از آموزه

سینا بطـور   ولی ابن. داند مفصلی در باب شر اخالقی دارد و شر اخالقی یا گناه را الزمۀ اختیار می

واضح و مشخص به بحث شرور اخالقی نپرداخته فقط به طور گذرا ذکر کرده است کـه شـروري   

اي از قواي انسانی خیر ولی از آنجا که با کماالت و قواي دیگر متضـاد   چون خشم، نسبت به قوه

  .شود است، شر محسوب می

آگوسـتین در بـاب شـر ایـن اسـت کـه       سـینا و دیـدگاه    از موارد اختالف میان دیـدگاه ابـن  

  . کید ورزیده استتاضوع شر اخالقی و جنبۀ وجودي آن سینا بر مو تر از ابن آگوستین بیش

یعنی ایـن نـوع شـر در    . داند یعنی گناه را منشأ شر می. آگوستین دیدي اخالقی به شر دارد

طـایی وجـود دارد   چون خداوند انسان را مختار خلقی کرده، اگر شـر و خ . مسئولیت آدمی است

پـس شـر اخالقـی از ارادة آزاد    . اش بـد اسـتفاده کـرده اسـت     براي این است که انسـان از اراده 

  .گیرد مخلوقات سرچشمه می

علت چیزهاي خیـر،  . داند داند بلکه ارادة مخلوق می آگوستین علت شر اخالقی را خالق نمی

خیـر مطلـق و تغییرناپـذیر روي     در حالی که علت شر ارادة مخلوقی است که از. خیر الهی است

و البته در این ساحت نیز ایمان به عیسی مسیح و طهارت و رستگاري ناشـی از ایـن   . گرداند می

  .گذارد ایمان، برجستگی خیر بر شر را در حیات آدمیان به نمایش می
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