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وهو من أقدم املباحث اليت على األرض منذ بدء اخلليقة،   اإلنسان الشر ظاهرة إنسانية ارتبطت بوجود  ثلمي
عن مسألة الشر تلك   ، وقد عّرب ، وعلى ماهية الشرالوجودجمال التعرف على  يف  زالوا    وال   لفالسفة واملفكرينطرحها ا

 ا رحيمً ا  حكيمً كان هللا    إذا"قال:  ث  حي  ه)(قدس سر   اليزديمصباح    يالشيخ حممد تقالفيلسوف  التساؤالت اليت طرحها  
 . )1" ( ا؟يكون شرًّ   هي خري حمض معلول  ةتصدر عن علكيف  اذا خلق هللا الشرور؟  ملر؟  فكيف يسمح بوجود الش

للشر ابعتباره ليس   رؤيتهد  حيدّ   اليزديمصباح  شيخ  بدأ ال  ،الشر  ة ومعرفة علعلى هذه التساؤالت    ولإلجابة
والعذاابت ترجع واألوجاع    مال اآل والشرور مبا فيها من  عدمية،  هي حيثية    ، ألن حيثية الشرعدميمنا هو أمر  إو   ،اخملوقً 

 سليب هبذا الشكل طابع  ذ ميثل الشر  إ  ؛"الصدور و"  ،جياد"و"اإلبعيدة كل البعد عن "اخللق"    وهي   عدميةىل جهات  إ
 . )3ابلذات (وجوده يف العامل وجود ابلعرض ال  يكون من مث  و   . )2جوهري (غري 

اليزد الشيخ مصباح  العامل    يرأى  املوجودة يف هذا  الشرور  تقسيمها  أن  الشرور نوعني: األوىل:  ىل  إميكن 
الناجتة   وهي،  والثانية: الشرور الثانوية  والفيضا�ت،كالزالزل  ،  اإلنسان من دون تدخل  الشرور اليت حتدث    وهي ،  األولية

أن يفعل   اإلنسانمثل أن خيتار  أو ذاك،  الختيار  نتيجة هذا اوآاثرها املتحققة  السيئة،  واختياراته    اإلنسان عن أفعال  
األمل واملعا�ة   ، اإلنسان اليت تطرأ على    الت الشرمتثّ ومن    .) 4(  اإلنسان اليت تكون من أثرها جلب الشر على  ب  نو الذ 

 . )5(  واجلهلاملصائب واألوبئة  و   والبالءاتوالقلق  والوجع  

اليت الكماالت من  واحد له له إذا الوجود هلأن   على اليزديخ مصباح يأكد الش ،رمسألة الش  تفسري وحول 
خالق كل شيء على أساس   ، بشيء، وليس فيه من الشر  ، وخري حمض حكيم عليمال يتصف هبا أي من املمكنات،  

احلر   االختيار ، وفق  اإلنساينتوفري أسباب التكامل    تقتضي  األلوهية والربوبيةاحلكمة    وهذه   ،)6(احلكمة واملصلحة  
 مث، ومن  فيه اخلري والشر واحلسن والقبيحيكون  يقتضى وجود نظام    اإلنساين   االختيار، وحتقيق هذا  ال اجلربلإلنسان  

من لوازم ، كون هذه الشرور  وليس ابألصالةإلهلية  الإلرادة  ابلعرض    امن خري وشر متعلقً   ما فيهمل بكل  عا الهذا    يكون 
، والسعادةىل طريق احلق  إ   توصلهالصحيحة اليت ميكن أن    اختياراتهمن خالل    اإلنسانليها  إ الذى يصل    اإلنساينالتكامل  

، ازم وتوابع يكون الشر من بينهالو مما يرتتب عليه  اختياراته  يف تقدير    ئ قد ال خيتار الطريق الصحيح وخيط  اإلنسان ولكن  



حبيث كماله  ا يوجب  ة طريقً احلرّ رادته  إليختار وفق    اإلنسان ليت تعلقت بوجود  اإلهلية ا  إلرادةاج ا نتاحلرة    اإلنسان فإرادة  
 . )7(للصعود واهلبوط والتحول والتغريقابل    هيكون وجود

إنساين  الشيخ مصباح،  بنظرة  والشر   اخلاصةفعل  أفعالة    يرتبط ابملصلحة  نتاج  فهو  ، واختياراتهلإلنسان، 
جرس تنبيه و ، فقد تكون وسيلة  أخرى كامنةعلى منافع  هذه األفعال    حتتوي قد  ، ورغم ذلك  اخلاصة  وأهدافه  ه ومصاحل

 . )8(   ملا يدور حوهلمينتبهوا    لكي خرينلآلنذار  إ

، اإلنساين  االختيارمتهيد أرضية  هي    يف هذا العامل   واالبتالءاتأن الشرور والنقائص  واعترب الشيخ مصباح  
حيدد أي طريق احلر    اإلنسان ، وابختيار  الشر  متثل اخلري، وحركة سقوط وتسافل متثلوتكامل  ميثل حركة صعود    الذي

، اإلهليراتب الكمال والفيض  مىل أعلى  إ الوصول  من    اإلنسان يتمكن    االختيارهذا    بواسطةفيسلك اخلري أم الشر؟  
، فيحقق يع ويصلّ ىل هللا فيتوب ويتضرّ إبه  تقرّ ، حيث متهد له أرضية  لإلنسان   هليةإأخرى متثل منحة  من �حية    وهي
 . )9(  ﴾فـََلْوَال ِإْذ َجاءُهْم أبَُْسَنا َتَضرَُّعوا﴿  هلتكام

القرآن   ه لذلك مبا أوردضرب مثًال لإلنسان، و من هللا    امتحا�ً   ا أواختبارً قد يكون  ا  شرً   هنعترب   ما  ورأى أن 
 هللا إمساعيل عليه السالم والذى وهبه  بنه  ا  يقطع رأسالذى رأى فيه أنه    املنام و إبراهيم عليه السالم    النيب من واقعة  الكرمي  

 دّ وهذا حب،  ذ ولذا جيب أن ينف،  إبراهيم  النيب ىل  إ من هللا    ي ذ هو وحإ،  يد منام عادليس جمرّ ، وهذا املنام  له على الكرب
  االمتثال وهذا  ألمر الوحى،    االمتثالإبراهيم تكمن يف    النيب، وكانت مصلحة  إبراهيم  النيبىل  إذاته اختبار وابتالء من هللا  

مقد واخلضوع   يكون  مينحها هللا  ،  ىل كمال عظيمإللوصول  مة  لألمر  اليت  منها    لإلنسان فاالبتالءات  امتحان يقصد 
اليت تكمن املصلحة فيها ل هذه األوامر  مثفالواجبات ويرتك احملرمات أم ال؟    يوخيضع أم ال؟ هل يؤدهل ميتثل    اإلنسان 

 . )10ذاته (أقوى بكثري من مصلحة الفعل  اليت فيها  ، تكون املصلحة  خضوع واالمتثاللل   االستعداديف  

 الطعام   ياليت تطهوتسبب الدمار هي ذاهتا  فالنار اليت حترق    ؛ةمسألة نسبي  اليزديعند الشيخ مصباح  والشر  
 .)11اخلريات (ال خيلو من بعض  ا  ا خالصً فما يظنه الناس شرً ىل موتة،  إ   ي قد يؤد  الذي من الربد    اإلنسانوتقوم بتدفئة  

ىف مقابل عرضية   أصالة اخلري على  أكد    حيث،  ملسألة الشر  اليزديمصباح    تصورات الشيخ كانت    ذاوهك
أو الرغبة، كنتاج للغضب  أفعال خاطئة  ختيار  ا  القدرة على  متنحهاليت    اإلنسانوعلى ارتباط الشر بطبيعة    ،هوعدميت  الشر

، الشررات لوجود  لفهم املرب   ي ابلعقل والوح  اليزديوقد استعان الشيخ مصباح  ،  اإلنسان ه أساسأن الشر   ر يفس  وهو ما 
 من حيث   الشريازيصدر الدين  ملسألة الشر مع نظرة الفيلسوف  تتفق نظرته    اليزدي الشيخ مصباح  من هنا نرى أن  و 

وأن   ،ن حيثية الشر حيثية عدميةأفمن جهة التعريف أكد الشيخ مصباح على  ،  ثبات وجود الشرورإتعريف الشر و 
حيث أكد على أن يف األسفار األربعة   الشريازيصدر الدين  هوهو نفس الكالم الذى قال، ابلعرض ال ابلذات هوجود 



ثبات وجود الشر، إأما من �حية  والشر واقع ابلتبعية،  وأن األصالة للخري    ،وخواء  عدمي بل أمر    ،ا وجود�ًّ أمرً الشر ليس  
صدر أكد  األسفار األربعة  احلكمة املتعالية يف  ي كتاب  فف   ،الشريازيالشيخ مصباح وال صدر الدين  ذلك    فلم ينفِ 
ليست مقصودة لذاهتا وهو ما بكل أنواعها ومستو�هتا، ولكن هذه الشرور    رالشرو أن الوجود ليس خال من  الدين،  

 .اليزديا الشيخ مصباح  يضً أ  هقال
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