
 

 

 
 
 

A C
Twel

Re
Tafsir

Ab

 
The relat
among M
this pape
strengths
derived, b
their diff
agreemen
affliction
crimes a
which is 
the huma
justice. 

Keyword
Fayz Kas

             
 PhD stud
 Associa
 Associa

 Barani, 
Twelve
Tafsir‐O
Compa

Distributed nd

Comparat
lver Shia 

elation to
r-Oriente

bu al-Hasan Ba

tion of afflicti
Muslim thinker
er tackles their 
s and weaknes
based on their

fferences, conc
nt among the v

ns, and that as
and receive the

the mere justic
an nature gets a

ds: Criteria of
shani, Qazi Ab

                  
dent, Lectureship

ate professor of I

ate professor of Ph

A.H;  Akhaviyan,
r Shia Quran Inte
Oriented  Views 
arative Exegetical 

er the terms of the Cre

tive Study
Quran In
the Divin

ed Views 
and 

arani   |   Muh

Received: 202

ions and the D
rs. The present
Quranic views

sses. In a descr
r Quranic outlo
cerning the D
views of the M
s men get affl
eir punishmen
ce. In other wo
activated throu

f affliction, the
bd al-Jabbar, G

                 
p of Islamic Stud

slamic Theology

hilosophy and Islam

,  M.A;  Izadi,  M. 
erpreters on Afflic
of  Qazi  Abd  al
Researches, 6 (1

eative Commons Attrib

y of Mu'ta
nterprete
ne Justice
of Qazi A
Fayz Kas

hammad Ali A

20‐05‐03   |   Accept

Divine justice 
t paper attemp
s so as to get a
riptive-analyti
ooks, for they h
Divine justice,
Mu'tazilites and
flicted based o
nts in proporti
ords, it has bee
ugh affliction a

e relation betw
Ghazzali, them

                  
dies, University o

y, University of Q

mic Theology, Un

(2021)  A  Comp
ction and its Rela
‐Jabbar,  Ghazza
2) 57‐75 . Doi: 10

bution 4.0 ׀         http://c

azilite, As
ers on Aff
e: Eviden

Abd al-Jab
shani 

khaviyan   |  

ed: 2020‐09‐06 

has since been
pts to answer th
a more compre
cal study, first
have many crit
, it is found 
d Ash'arites on
on a Divine w
ion to their ow
en determined 
and this is the v

ween affliction
matic tafsir. 

                 
of Qom   |   baran

Qom   |   ma_akh

niversity of Qom   |

parative  Study  of
ation to the Divin
li,  and  Fayz  Ka
0.22091/PTT.2020

creativecommons.org/

sh'arite, a
fliction an
nce from t
bbar, Gha

  Mohsen Izad

n a serious co
his challenge. 
hensive outloo
t their initial c
teria in commo
out that there

n the Divine ju
will, they com
wn misconduc
that what is in

very sense of th

and the Divin

                 
ni1@chmail.ir. 

haviyan@yahoo.c

  mohseneizadi@

f  Mu'tazilite,  Ash
e Justice: Evidenc
shani.  Biannual 
0.5634.1769 

/licenses/by/4.0 

and 
nd its 
the 
azzali, 

di 

ontroversy 
To do so, 

ok of their 
criteria are 
on. As for 
re is little 
ustice and 

mmit some 
cts, a fact 
n line with 
the Divine 

ne justice, 

             

com. 

@yahoo.com. 

h'arite,  and 
ce from the 
Journal  of 





 

 

طة آن با 
   كاشاني

هش حاضر 
همـين   . بـه     

 پرداخته تا 
وم گـردد.  
ض كاشـاني  

سـو   ها هم 
 آراي سـه     
ي معتزلـه و   

شوند، اما  ي
 ايـن عـين   
ال، بالفعـل     

  
             

ابتال و  ۀسئل
 ریتفس یها ش

Distributed nd

لة ابتال و رابط
غزالي و فيضك

  ی

 

المي است، پژوهش
د سـازگار اسـت.

باره شاعره دراين
ها معلو ف ديدگاه

ار، غزالي و فيض
سياري از مالك
در مقـام مقايسـة

گيـري  بـا جهـت
 مختلف مبتال مي

شود كه شان مي 
اسـت، بـا ابـتالني   

عبدالجبار، غزالي.
                  

barani1 

در مس هیشاعره و امام
پژوهش ۀنام دوفصل، 

er the terms of the Cre

ماميه در مسئل
 عبدالجبار، غز

      |محسن ایزدی

١۶/٠۶/١٣٩٩رش:

ي انديشمندان اسال
 عـدالت خداونـد

ميه، معتزله و اشاما
قاط قوت و ضعف
ي قاضي عبدالجبا
ده است كه در بس
ه عدالت الهـي، د
 با عـدالت الهـي
ي خداوند به امور
مان اعمال نصيب
يعت بـالقوه انسـان

كاشاني، قاضي ع
                 

      | 1@chmail.ir

 مفسران معتزله، اش
، یکاشان ضیو ف یزال

eative Commons Attrib

له، اشاعره و ام
فسيري قاضي
حمدعلی اخویان

|   تاریخ پذیر   ١٣٩٩/

هاي فكري چالش
گونه سنت ابتال با ع
ي سه انديشمند ا
دا كند و ضمناً نق

هاي قرآني ديدگاه
 به اين نتيجه رسيد
 متفاوت نسبت به
الً بين سنت ابتال

ها از سوي ه انسان
 جزايي مطابق هم
ه آنچه مطابق طبيع

وضوعي، فيض ك
                  

   مسئول) سندهینو( م
ma_a 

mohse 

آراء  یقیتطب یررس
عبدالجبار، غزا یاض

 Doi: 10.22091/

bution 4.0 ׀         http://c

مفسران معتزل
هاي تف ديدگاه

مح|      حسن بارانی

١۴/٠٢اریخ دریافت:

ت الهي از جمله چ
باشد كه چگو  مي

هاي قرآني  ديدگاه
تر پيد هيافتي جامع

ف و تحليل، ابتدا د
دست آورده و ه

هاي گيري جهت
آورد كه اوال ت مي

رد، و ثانياً اگرچه
 مرتكب شده و
ونه مقرر شده كه

  هي است.

دل الهي، تفسير مو
 

                 
قم دانشگاه یاسالم ف

akhaviyan@yhoo

eneizadiatyahoo

بر. )١۴٠٠( .زدی، م
قا یریتفس یها دگاهی

/PTT.2020.5634.

creativecommons.org/

تطبيقي آراء م
ي با تأكيد بر د
ابوالح

تا

ابطة ابتال با عدالت
خ به اين پرسش

مقايسة  نوشتار به
ر نظريات آنها، ره
ر با شيوة توصيف

بههاي ابتال  مالك
به ج ر ادامه باتوجه
دست ن نكته را به

خواني وجود ندار
ر خويش اعمالي
گو ت. در واقع اين

ين همان عدل اله

: ابتال، عدكليدي
                 

معارف یمدرس یکتر
o.com |      قم شگاه

com. |      قم نشگاه

ف؛ اخویان، م.ع؛ ایز
یبر د دیبا تأک یل اله

٧، )١٢۵-۵٧. 1769

/licenses/by/4.0 

تبررسي 
عدل الهي

  چكيده
ازآنجاكه را
در مقام پاسخ
منظور، اين
از تدقيق در
مقالة حاضر
را پيرامون م
هستند؛ و در
انديشمند اين

عره، همخاشا
آنها با اختيار
عدالت است

شود و اين مي

واژگان كل
 

             
 دک یدانشجو
 دانش اریدانش

 دان دانشیار

 بارانی، الف
آن با عدل ۀرابط
٢( ۶. یقیتطب



 ١٢، شماره پیاپی ١٣٩٩، پاییز و زمستان ٢، شماره ۶سال   -  تفسیرتطبیقی های دوفصلنامه پژوهش    |   ۶٠

 

 . مقدمه1

شوند تا از ايـن   ها امتحان مي وسيلة آن تمام امت هاي الهي است كه به ابتال، يكي از سنت
ان جدا گردند. قاضي عبدالجبار معتقد اسـت ايـن ابتالئـات در    طريق صادقان در ايمان از كاذب

شود و هميشگي است تا اينكه پيمانـه و مكيـال ابتالئـات پـر شـود و اگـر مكيـال         دنيا تمام نمي
رود، امـا اگـر    امتحان در جنبة خير بود، تمام عمل طاعت خدا خواهد بـود و او بـه بهشـت مـي    

سـوي جهـنم خواهـد رفـت      خواهـد بـود و او بـه    مكيال ابتال شر باشد، كـل عمـل انسـان، شـر    
). غزالي بال را سبب تزكيه و تهذيب نفس و موجب خالص شـدن از  163م، ص1972(معتزلي،

بينـد و معتقـد اسـت مصـيبتي بـه       جهت آن را در انبيا و اوليا جاري مي همين داند و به خبائث مي
زيرا خداوند مـدبر و آگـاه بـه    رسد مگر آنكه در آن خير و خوبي انسان وجود دارد  انسان نمي

تـرين ويژگـي    ). فـيض كاشـاني ابـتال را برجسـته    80ق، ص1409مصالح انساني است (غزالي، 
داند و معتقد است كه ابتال كرامتـي از سـوي خداونـد بـوده و      زندگي دنيا براي رشد انسان مي

و خـود داراي   گزيننـد  ها در مسير امتحانات الهي با اختيار خويش مسير درسـت را برمـي   انسان
  ).391ق، ص1425گردند (فيض كاشاني،  كرامت مي

در بررسي اجمالي كه پيرامون مسئلة ابتال صورت گرفـت، مقـاالتي كـه بيـانگر ارتبـاط      
خصـوص ابـتالي    به اينكه مقولة ابتال، و بـه  سنت ابتال با عدالت الهي باشد رؤيت نشد. و باتوجه

ن است و به عموم جامعه نيز سرايت نموده، هـدف  انبياي الهي مورد سؤال بسياري از خردورزا
از پژوهش حاضر، دريافت و ارائة پاسخي جامع از بررسي تطبيقي انديشـمندان اسـالمي بـوده    

زدايي و روشن شدن جهات مختلف بحث گردد و ازآنجاكه قرآن كريم  است تا موجب شبهه
و انديشمندان اسالمي نيز به شـرح  با تعابير گوناگون و از زواياي متعددي به اين مقوله پرداخته 

اند، و تحقيق از منظـر قـرآن، رهگشـاي پـژوهش حاضـر اسـت، بـر آن         اين زوايا اهتمام داشته
شديم تا مسئله را با رويكرد قرآني مورد كنكاش قرار دهيم. نوآوري ايـن پـژوهش نسـبت بـه     

ضر به رابطة ابـتال  هاي مربوطه در دو مطلب قرار دارد؛ اول آنكه نگاه پژوهش حا ساير پژوهش
  با عدالت خداست و دوم آنكه اين تحقيق، با رويكرد قرآني به بررسي مسئله مي پردازد.

همچنين بايد گفت كه سنت ابتال از يك سو رابطه مستقيمي بـا صـفات خداونـد متعـال     
جهـت تبيـين و فهـم     همـين  شـود. بـه   هـا مـرتبط مـي    دارد و از سويي ديگر با مشي و سير انسـان 
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متكلماني نظير قاضي عبدالجبار، غزالي و فيض كاشاني نسبت بـه هركـدام از صـفات     رويكرد
دسـت   الهي، تاثير مستقيمي در نحوة ارتباط آنها با سنت ابتال دارد. اما درمجموع ايـن نكتـه بـه   

  آيد كه بين ابتال و عدالت خدا، تضادي وجود ندارد. مي

  . چارچوب مفهومي ابتال  2
اسـت. ايـن واژه و مشـتقات آن در    » بلـو «د از باب افتعال از مـادة  ابتالء مصدر ثالثي مزي

). اين واژه در قرآن 458، ص3تا، ج كار رفته است (محقق، بي آيه به 34بار در ضمن  37قرآن 
، 1ق، ج1423كار گرفته شده است كه عبارتند از كهنه شدن و امتحان (شيرازي،  در دو معنا به

بلـی الثـوُب بلـی و «ده است و به آزمايش كردن معنا شده است، ). ابتالء و بالء از يك ما 33ص
، 1ش، ج1381باشـد (راغـب اصـفهاني،     معناي لباس و جامة كهنه و فرسوده شـده مـي   به» بـالءً 
كند (همـان،   ). به غم و اندوه نيز از آن سبب بالء گويند كه بدن را كهنه و فرسوده مي309ص
سختي، گرفتاري، مصـيبت، آفـت، بـدبختي بـدون     ). بالء در لغت در معاني آزمايش، 145ص

  ). 83، ص14 ق، ج1414كار رفته است (ابن منظور،  سبب، و ظلم و ستم به انتظار و بي

  هاي ابتال از ديدگاه قاضي عبدالجبار، غزالي و فيض كاشاني . مالك3
ش، ذيـل  1377براي مالك كه به معنـاي اصـل، قـوام و منشـاء چيـزي اسـت (دهخـدا،        

ر اساس آيات قرآن كـريم و در آثـار تفسـيري قاضـي عبـدالجبار، غرالـي و فـيض        ب») مالك«
هـاي قرآنـي آنهـا وجـوه      حال بر اساس تحليل كاشاني محورهاي متعددي بيان شده كه درعين

  دست آمده است. مشتركي به
كنـد. وي معتقـد اسـت     هـايي را بـراي ابتالئـات الهـي بيـان مـي       قاضي عبدالجبار مالك

لحت همراه بوده و پس از آنكه خداوند شخص را مبتال به اموري نمـود، آنگـاه   ابتالئات با مص
كند و همـة ايـن امـور در مسـير مصـلحت اسـت. قاضـي عبـدالجبار قصـة           موانع را برطرف مي

جهت مصالحي او را به امراض و بالها  دهد كه خداوند به حضرت أيوب را شاهد مثال قرار مي
)؛ همچنين او 361و359ق، ص1426ندگي او برداشت (معتزلي، مبتال كرد و آنگاه آنها را از ز

ـرِّ َو «فرمايد:  كند و در تفسير اين آيه كه مي معتقد است خداوند به خير مبتال مي َو َنْبُلـوُکْم ِبالشَّ
كنـد كـه    گويد ممكن است اشكال كنند كه آيه بـر ايـن داللـت مـي     ) مي35(انبيا:» اْلَخْیِر ِفْتَنًة 

رو شر همانند خير از جانـب خـدا اسـت. امـا او پاسـخ       نمايد و ازاين مبتال مي خداوند به شر هم
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هـا و   دهـد بلكـه منظـور از شـر در اينجـا بيمـاري       دهد كه قطعاً خداوند به شـر دسـتور نمـي    مي
سازد و  كند و البته بعداً برطرف مي ها و بالهاست، كه خداوند انسان را به آنها مبتال مي مصيبت

). او 261ه مؤمنان به ثواب برسـند و ارتقـاي رتبـه پيـدا كننـد (همـان، ص      هدف او آن است ك
معتقد است اگر شر از جانب خدا باشد و به آن متصف بشود واجب است كه عنوان شرير نيـز  
به او اطالق شود [نعوذباهللا] و قطعاً چنين چيزي صحيح نيست (همان). همين اشـكال و جـواب   

  ).500ق، ص1426ان شده است (معتزلي، در جاي ديگري نيز توسط معتزلي بي
بر اساس قرآن، فتنـه را از   - زعم خود به- او همچنين در پاسخ به اين مدعاي جبريون كه 

داننـد و بـه ايـن آيـة      سوي خداوند متعال و تسلط ظالمان بر مومنان را جايز و بلكه واجـب مـي  
نا ال َتْجَعْلنا ِفْتنَ «كنند كه فرمود:  شريفه استناد مي بَّ اِلِمیَن َر كنـد   )، بيـان مـي  85(يونس:»  ًة ِلْلَقْوِم الظَّ

معناي امتحان آمده و اكنون كه بر كفـار   رساند، بلكه اين فتنه به كه اين آيه مدعاي آنها را نمي
اند، همين غلبه، امتحان مؤمنان اسـت تـا ضـعف نفـس آنهـا و يـا قـوت نفـس آنهـا           غلبه كرده

طـرز تفكـر    عبـدالجبار چنـين ادعـايي دارد بـه    ). اينكـه قاضـي   366مشخص گردد (همان، ص
هاي جبريون را مردود نماينـد و بـراي فـرار از دام     خواهند ديدگاه گردد كه مي ها برمي معتزلي
  آورند. هاي آنها به تفويض روي مي ديدگاه

كند و معتقد است تمـام آن وجـوهي    قاضي عبدالجبار قصة حضرت ايوب را نيز بيان مي
اند كه خداوند او را عذاب كرده صـحيح نيسـت    ع شده و برخي بيان كردهكه در بين مردم شاي

بلكه خداوند امراض و بيماري و فقر و حاجت را براي آن پيامبر خدا مقرر كرد و او را به آنهـا  
مبتال كرد كه مصالحي در آن بود و آنگاه تمام آن امور را از او زائل نمود و خواست تا ايمـان  

  ).359ق، ص1426ص گردد و رتبة او افزايش يابد (معتزلي، حضرت ايوب خالصِ خال
غزالي نيز معيارهايي براي ابـتال بيـان كـرده اسـت كـه اجمـاالً عبارتنـد از ثـواب بيشـتر،          

ها و نيز توجـه بيشـتر بـه معبـود. غزالـي در       افزايش درجه و رتبه، افزايش صبر، پاكي از خباثت
ـ«فرمايـد:   شرح آية شريفه كه مي كنـد كـه    ) بيـان مـي  8(البينـة:  »  ُه َعـْنُھْم َو َرُضـوا َعْنـهُ َرِضـيَ اللَّ

سازد تا اگر صبوري كردند، درجه و رتبة آنها را افزايش دهد، و  خداوند بندگانش را مبتال مي
در واقع صبوري كردن ايشان همراهي آنها با ارادة الهـي اسـت. همچنـين، بـر اسـاس ديـدگاه       

انسان به معبود توجه بيشتري داشـته باشـد و از ايـن طريـق     غزالي گاهي ابتال براي آن است كه 
  ).262، ص2ش، ج1372قضا و بالي بيشتر را دفع كند (عارف و صاحبي، 



63   |    یقاض یر یتفس یها دگاهیبر د دیبا تأک یآن با عدل اله ۀابتال و رابط ۀدر مسئل هیآراء مفسران معتزله، اشاعره و امام یقیتطب یبررس
 

 

هاي كرامت بخشي، پاداش بيشتر، ترفيـع درجـه، تمييـز، تصـفيه و      فيض كاشاني، مالك
ر مبناي توجه كند كه همگي آنها ب كفارة گناهان را بر اساس قرآن كريم و احاديث تحليل مي

). او در كتاب الشافي، بـابي را تحـت   309ق، ص1425به ظرفيت انساني است (فيض كاشاني، 
شوند تا اجر و پـاداش آنهـا از    هايي مي اين عنوان اختصاص داده كه اولياي الهي دچار مصيبت

). يكي از آيـات مـورد اسـتناد وي ايـن آيـه      397طرف خداوند متعال افزايش يابد (همان، ص
ْن «فرمايد:  فه است كه ميشري

َ
ْم ِإالَّ ِفي ِکتاٍب ِمْن َقْبـِل أ

ُ
ْنُفِسک

َ
ْرِض َو ال ِفي أ

َ
صاَب ِمْن ُمِصیَبٍة ِفي اْأل

َ
ما أ

ِه َیِسیٌر  ها ِإنَّ ذِلَك َعَلی اللَّ
َ
)؛ تحليل مرحوم فيض طبق احاديث آن است كـه آيـة   22(حديد:» َنْبَرأ

جهـت أجـر و پـاداش بيشـتر آنهاسـت.       يا بـه مذكور بيانگر اين است كه مصائب مخصوص اول
ادعاي فيض كاشاني دربارة امتحانات الهي و مالك ترفيع درجه در ساير آثار وي نيـز مشـهود   
است، آنجا كه معتقد است بعضى امور، مبهم و مشتبه است تا بندگان مورد امتحان و آزمـايش  

ش، 1371كاشـاني،   قرار گيرنـد و از ايـن رهگـذر بـه درجـات عـالي اخـروي برسـند (فـيض         
). عالمه فيض بر اساس آياتي از قرآن و احاديـث متعـددي از   59، ص1ش، ج1387و 156ص

شـمارد (فـيض كاشـاني،     معصومان(ع) مالك ديگر ابتالئات را تمييـز و تصـفيه مؤمنـان برمـي    
  ).223، ص4و ج 431، ص2 ش، ج1370

  . رابطة سنت ابتال با عدل الهي4
حـال گفتـه    هاي قطعي خداوند متعـال اسـت، درعـين    سنت اگرچه ابتال و امتحان يكي از

بررسـي   پـذيرد، لـذا در ايـن مرحلـه بـه      شود كه اين ابتال بر اساس عـدل الهـي صـورت مـي     مي
  پردازيم. سازگاري سنت ابتالء با عدالت خداوند مي

  . بيان قرآن كريم نسبت به عدل الهي4-1
اونـد عـادل اسـت و ظلـم     صـورت صـريح تأكيـد شـده بـر اينكـه خد       در قرآن كريم بـه 

ْنُفَسـُھْم َیْظِلُمـوَن «كند:  نمي
َ
اَس أ اَس َشْیًئا َو َلِکنَّ النَّ َه َال َیْظِلُم النَّ ؛ خداونـد هـيچ بـه مـردم سـتم      ِإنَّ اللَّ

زمينـه آيـات    ) درايـن 44(يـونس: » نماينـد.  كند، اين مردم هستند كه به خويشـتن سـتم مـي    نمي
) و البتـه  272؛ بقـره: 9؛ روم:70؛ توبـه: 49نـد (كهـف:  ا متعددي به عـدل خداونـد تأكيـد كـرده    

هـا   تصريح قرآن اين عدل خداوند متعال فقط مخصوص مؤمنان نيست، بلكه براي كل انسان به
دارد. قرآن  و بلكه براي كل جهان آفرينش است كه خداوند در حق همگان عدل را برپاي مي
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ُه ُیِریُد ُظْلًما لِ «فرمايد:  كريم مي » خواهـد.  گاه) ستمي بر جهانيان نمي ؛ و خدا (هيچْلَعـاَلِمیَن َو َما اللَّ
كنـد، واژة   فرمايد خداوند ظلـم و سـتم نمـي    ). در كنار اين كه قرآن كريم مي108عمران: (آل

 «فرمايـد:   ورزد. آية شريفه مـي  معني كه خداوند عدالت مي برد بدين كار مي قسط را به
ُ
ـُه َیْبـَدأ ِإنَّ

اِلَحاِت ِباْلِقْسِط اْلَخْلَق ُثمَّ ُیِعی ِذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ ؛ او خلـق را آغـاز كـرد سـپس آن را     ُدُه ِلَیْجِزَي الَّ
» عـدالت جـزا دهـد.    گرداند، تا كساني را كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند بـه  بازمي

  ).4(يونس:
ال داراي مالكـات  عبدالجبار معتزلي كه مانند ساير عدليه معتقد است حسـن و قـبح افعـ   

باشـد، نظـر    اي از آنهـا مـي   واقعي و نفس االمري است، و عقل انسـان نيـز قـادر بـر درك پـاره     
داند كه معتقدند حسن و قبح افعال، مالكات واقعي و نفس االمري ندارد،  اشاعره را مردود مي

دالجبار بلكه تابع امر و نهي يا اراده و كراهـت خداونـد اسـت. اثبـات عـدل الهـي از منظـر عبـ        
گونه است كه اوالً خداوند متعال عالم به قبح قبيح و مستغني از عمل بـه فعـل قبـيح اسـت؛      اين

  ).204ق، ص1422كند (معتزلي،  ثانياً كسي كه چنين است كار قبيح اختيار نمي
تر، قاضي عبدالجبار دربارة عدل الهي معتقد است كـه تمـامي افعـال الهـي      تعبير روشن به

كنـد، و در   كند و از آنچه بر او واجـب اسـت تخلـف نمـي     ار ناشايست نمينيك است و او ك
كنـد، و فرزنـدان مشـركان را     انصافي نمي گويد و در حكمش بي دهد دروغ نمي خبري كه مي

گردانـد، و بـر     گويان جاري نمي نمايد، و معجزه را بر دست دروغ به گناه پدرانشان عذاب نمي
كند، بلكـه   ه باشند يا از آن آگاهي نيافته باشند تكليف نميبندگان چيزي كه تاب آن را نداشت

نمايـد و چـون و چنـد ايـن       دهد و آنان را راه مـي   در مقابل تكليف به آنها توانايي و دانايي مي
گرداند تا هركه به راه آيد، يا از راه بيرون رود، بـه اتمـام حجـت      مسائل را بر ايشان آشكار مي

گويد عـدل آنگـاه كـه صـفت      ). وي دربارة حقيقت عدل مي133ق، ص1422باشد (معتزلي، 
باشـد (همـان،   » اعطـاي تمـام حـقِ غيـر و اسـتيفاي حـق از غيـر       «معنـاي   فعل باشد بهتر است به

باشـد آن   اي كه قاضي عبدالجبار بـه آن معتقـد و در برخـي آثـارش مشـهود مـي       ). نكته82ص
شود (كياني فريـد،   رع هم فهميده ميش گويد بحث حسن و قبح افعال بدون نياز به است كه مي

  ).77ش، ص1393
هاي غزالي دربارة عدل الهي ابتدا اين نكته بايـد بيـان شـود كـه اگرچـه       در تبيين ديدگاه
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زند و بلكه برخي از آنها معتقـد   معتزله معتقدند خداوند عادل است و از او كار ظالمانه سر نمي
ترك اصلح، قـدرت داشـته باشـد (معتزلـي،      اند كه محال است خداوند بر ظلم و كذب و بوده

انـد كـه هـر كـاري كـه خداونـد        )، اما در مقابل آنها، اشاعره معتقد بوده127، ص6م، ج1965
  انجام دهد، خير و هرچه را ترك كند، شر خواهد بود.
دانسـتند كـه    مـي » فاعل مايشاء و مايريـد «آنان به حسن و قبح شرعي قائل بودند و خدا را 

قات عالم ملك او هستند نه ملك غير او، تصرّف وي در عالم به هر صورت كه چون همة مخلو
كـس در برابـر او حقّـي و مـالكيتي      باشد، تصرّف در چيزي است كه از آن خود اوست و هـيچ 

توان به خدا نسبت داد، نه بـه ايـن دليـل كـه چـون قبـيح اسـت خداونـد          ندارد. پس ظلم را نمي
هاي ذاتيِ حاكم بر اعمال بشر، عمالً درمورد خـدا مصـداق    شود، بلكه حسن و قبح مرتكب نمي
چيزِ خود، در مقابل خداوند مالكيتي ندارد تا ظلـم نسـبت بـه او     كس نسبت به هيچ ندارند و هيچ

). اشاعره عقيده داشتند كه معيار عدل، فعل خداوند است 49ش، ص1372محقق شود (مطهري، 
معتزلـه بـراي صـفت عـدل، اهمييـت چنـداني قائـل        نه عقل و اغراض بشري، بنابراين، برخالف 

دانستند. همچنين معتقد بودند كـه رعايـت    نبودند و افعال خداوند را معلّل به غرض و غايت نمي
  ).343و  342ق، ص1405لطف و صالح و اصلح بر خدا واجب نيست (فخر رازي، 

گونـه بيـان    نغزالي، ديدگاه خود و اشاعره را در قطـب سـوم االقتصـاد فـي االعتقـاد ايـ      
دربارة افعال الهي و اينكه هر فعلي بر او جايز اسـت و هـيچ فعلـي واجـب نيسـت، در      «كند:   مي

نهيم: اول آنكه بر خدا جايز است كه تكليفي براي بنـدگانش   اين قطب هفت اصل را پيش مي
زار تعيين نكند؛ دوم آنكه بر او جايز است كه بر بندگانش تكليف مااليطاق كند. سوم آنكـه آ 

بندگانش بدون عوض دادن به آنها يا بدون اينكـه جنـايتي از آنهـا سـر زده باشـد بـر او جـايز        
است؛ چهارم آنكه بر او واجب نيست كه آنچه را از نظـر بنـدگان اصـلح اسـت، انجـام دهـد.       
پنجم آنكه بر خداوند واجب نيست كه لزوماً در برابر طاعت، پاداش و در برابر معصيت، كيفر 

آنكه بر بندگان چيزي به الزام عقل واجب نيست، بلكه به الزام شرع واجب اسـت.   دهد؛ ششم
هفتم آنكه بر خداوند واجب نيست كه پيامبران را برانگيزد. اگـر هـم برانگيـزد قبـيح و محـال      

(غزالـي،  » نيست، بلكه ممكن است كه صدق آنان را با آشكار سـاختن معجـزات ثابـت كنـد.    
دهـد،   تفصـيل شـرح مـي    نكه هر يك از ايـن هفـت گـزاره را بـه    ). او پس از اي79ق، ص1408
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ٍم ِلْلَعِبیدِ «درمورد تنزيه خداوند از ظلم و معناي آية  َك ِبَظَالّ ُبّ گويـد ظلـم    ) مي46(فصلت:» َوَما َر
كه في المثل غفلت از ديوار يا عمـل عبـث    شود، چنان به طرق سلب محض از خداوند نفي مي

اش در ملـك غيـر بـرود، و در     آيد كه تصور مداخلـه  از كسي برميآيد، ظلم هم  از باد، برنمي
آيد كه كـارش بـا كـار      توان كرد؛ و يا درمورد كسي پيش مي حقّ خداوند چنين تصوري نمي

  ).90ديگري [يا فرمان او] مخالف درآيد (همان، ص
شمارد و خداونـد را عـادل معرفـي     و اما فيض كاشاني يكي از صفات خدا را عدل برمي

داند كه فعل عدل از او صادر شود كه در مقابل ظلم و جور است.  كند و عادل را كسي مي يم
ء فـى موضـعه كمـا ينبغـي؛ عـدل قـرار دادن هـر چيـزي در جـاي           وضع كلّ شي«وي عدل را 
، 1 ق، ج1418كنــد (فــيض كاشــاني،  معرفــي مــي» گونــه كــه شايســتة آن اســت.  خــودش آن

عدل خدا با حكمت اوست و تعريف به عـدل الهـي    ). بر اساس عبارت فيض كاشاني،178ص
شـود،   باشد. او معتقد است پروردگار متعال مرتكب فعل قبيح نمي تعريف به حكمت او نيز مي

زيرا به قبح آن دانا و به ترك آن تواناست، و به ارتكاب آن نيازي ندارد. روشن است كه اگـر  
د او، و اعتمـاد بـه انبيـا و فرسـتادگانش از     جا آورد، وثوق به نويـد و تهديـ   خداوند فعل قبيح به

ٍم «رود و ساحت مقدس او از چنين اعمالي منزّه و مبرّاسـت؛ چراكـه:    ميان مي ـَک ِبَظـالَّ بُّ َو مـا َر
  ) (همان).47؛ حج:7؛ زمر:46(فصلت:» كند. ؛ و پروردگارت هرگز به بندگان ستم نميِلْلَعِبیدِ 

باشد، امـا چـون    نياز مي د از همه جهانيان بيبر اساس سخن فيض كاشاني، هرچند خداون
پروردگار متعال، كارهايش روي حكمت است، منزّه از اعمال ستم و ارتكاب قبيح است. ايـن  

جهـت و بـدون دانـش نسـبت بـه امـري، مؤاخـذه و         همان عدالت الهي است كه بندگان را بـي 
  ).78، ص1ش، ج1372كند (عارف و صاحبي،  بازخواست نمي

  ابتال با عدال الهي از منظر قاضي عبدالجبار . رابطة4-2
يكي از مواردي كـه از آثـار و عبـارات قاضـي عبـدالجبار پيرامـون رابطـة ابـتال و عـدل          

كند. وي شرور را در تنافي بـا عـدل    آيد، عباراتي است كه دربارة شرور مطرح مي دست مي به
داننـد.   زه از نسبت شر و ظلـم مـي  داند و معتقد است جميع معتزله خداوند متعال را من الهي نمي

داند، و از طـرف ديگـر، خداونـد را منـزه از فعـل شـر        وي از طرفي خالق شرور را خداوند مي
دانـد و قاعـدة عـوض را     شمارد، بلكه او را فاعل شر مجازي يعني ضـرر حسـن مـي    حقيقي مي
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با عدل الهي ارائـه  حلي در رابطه با امراض، ضررها و شرور ديگر و سازگاري آنها  عنوان راه به
  ).123ش، ص1392كرده است (نبي، 

از ديگر مواردي كه باعث استخراج نحوة ارتبـاط ابـتال بـا عـدل الهـي در كـالم قاضـي        
شـمار   شود، بحث افعال الهي است كه آيا افعال انسان از افعال خداونـد متعـال بـه    عبدالجبار مي

تـوان رابطـة ابـتال بـا      به اين سوال ميآيد يا انسان خود فاعل افعال خويش است؟ از جواب  مي
  عدل الهي را كشف كرد. وي معتقد است كـه آدميـان محـدث و ايجادكننـدة افعـال خـويش      

انـد، راه   هستند و آنان كـه بـه مخلـوق بـودن افعـال آدمـي توسـط خداونـد متعـال فتـوي داده          
ي مـا واقـع   حسـب قصـدها و دواعـ    اند. برهان او چنين است كـه افعـال مـا بـه     صحيحي نپيموده

گردد، بنابراين افعال ما محتاج به ما  حسب كراهت و عوامل انصراف ما، منتفي مي شود و به مي
شـان بـه مـا، در حدوثشـان اسـت نـه در اسـتمرار         و متعلق به ما هستند. همچنين افعال ما احتياج

 حسب قصـد و دواعـي او واقـع و    وجود و يا در استمرار عدم؛ و محدث كسي است كه فعل به
شود؛ بنابراين، مـا محـدث و ايجادكننـدة     هاي وي منتفي مي كننده حسب كراهت و منصرف به

  ).229و  226ق، ص1422افعال خويش هستيم (معتزلي، 
قاضي عبدالجبار معتقد است كه ابتالئات براي همة مؤمنان وجود دارد و اين بـالء بـراي   

است امتحانات و ابتالئـات الهـي   ) او معتقد 320ق، ص1386مؤمنان بالء حسن است (معتزلي، 
دهنده آن اسـت كـه وي كـامالً بـه      شود و همين مطلب نشان با قدرت و تمكين انسان انجام مي

  ).373ق، ص1386عدل الهي در ابتالئات اعتقاد دارد (معتزلي، 

  . نقد و بررسي نظرات قاضي عبدالجبار4-3
زلـه وارد دانسـت آن اسـت كـه     تـوان بـر معت   پيرامون رابطة عدل با ابتال، ايرادي كـه مـي  

گويند الزمة توحيـد   باشند، و مي اگرچه آنها طرفدار عدل هستند، اما منكر توحيد در افعال مي
افعالي اين است كه بشر، خود، خالق افعال خويش نباشد، بلكـه خـدا خـالق افعـال او باشـد، و      

شـود، پـس اگـر     دانيم بشر در آخرت از طرف خداوند با پـاداش و كيفـر روبـرو مـي     چون مي
حال به آنها پـاداش و كيفـر بـراي كارهـايي بدهـد كـه        خداوند خالق افعال بشر باشد و درعين

اند، بلكه خود خدا فاعلشان بوده، اين ظلم خواهد بود و خالف عـدل الهـي اسـت.     خود نكرده
قائلنـد و  در بحث حاضر يعني ابتالئات الهي، معتزله دربارة افعال انسان به اصل آزادي و اختيار 
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كـه   نمايند، بر خالف اشاعره كه منكر آزادي و اختيـار بشـرند؛ درحـالي    سخت از آن دفاع مي
  اعتقاد دارند.» منزلة بین المنزلتین«شيعه به عقيدة 

  . رابطة ابتال با عدل الهي از منظر غزالي4-4
و تـوان رويكـرد او دربـارة ابـتال و عـدالت الهـي را كشـف         از عبارات مختلف غزالي مي

واسطة قضاي الهي تعين، و با  باشد كه به استخراج نمود. غزالي كه معتقد به حدوث مخلوقات مي
دليل صيرورت و حدوثش متغير  اند، جهان را به ارادة الهي تخصيص و با قدرت الهي تحقق يافته

داند و درنتيجه از ديدگاه او، هريك از موجودات شامل تخصـيص و تمييـز بـوده و هريـك      مي
ها و صفات مخصوصي خواهند داشت و همين تخصيص، موجب تفـاوت در مراتـب و    گيويژ

درجات اشياء و نقص و كمال آنها در مقايسه با يكديگر خواهد شد و اين با عدل الهي سـازگار  
)؛ بنابراين خداوند در ابتالئـات گونـاگون، مراعـات تمـايز     55تا  52ق، ص1408است (غزالي، 
مراعـات  » بايـد «نكه طبق مبناي او در حسن و قبح شـرعي، نـه اينكـه    كند، ضمن آ بندگان را مي

رو هـم   كند كه مراعات نمايد. اين مبنـا بـا مـدعاي پـيشِ     كند، بلكه حكمت خداوند ايجاب مي
لـیس فـی «گويـد:   شود چراكه وي در ربع چهارم از احياء علوم الدين، دربارة عدل مـي  كامل مي

تر از  تر و كامل تر و تمام ؛ در عالم امكان، اصلي خوبال اکمـلاالمکان اصال أحسن منه و ال أتم و 
  ).223، ص4ق، ج1403(غزالي، » جهان بالفعل كنوني وجود ندارد.

تـرين و بهتـرين وجـه ايجـاد شـده       وي همچنين در جايي ديگر گفته است عالم به كامل
و  17ق، ص1409تـر از آن نيسـت (غزالـي،     اي كه در عالم امكـان بهتـر و كامـل     گونه است به

از حركت موري بر سـنگي سـياه در   «دهد،   ). غزالي معتقد است هرآنچه در جهان رخ مي202
متعلق علم خداست و حاصل ارادة وي، و تنهـا او فاعـل و   » شبي ظلماني تا حركات ذرات هوا
معنـاي نفـي    ). البته از ديدگاه او، اين امر به9و  8ق، ص1409خالق اين حركات است (غزالي، 

اختيار و قدرت عمل انسان نيست، چراكه طبق نظريـة كسـب كـه غزالـي و سـاير همفكـرانش       
بدان اعتقاد دارند، فعل از يك جهت ناشي از خدا و از جهـت ديگـر منتسـب بـه انسـان اسـت       

افعال انسـان در عـين اختيـاري بـودن، تـابع ارادة الهـي         )، و همة13و  12ق، ص1409(غزالي، 
ق، 1409يابد (غزالـي،   شود و هرچه را نخواهد وجود نمي  موجود مياست و هرچه او بخواهد 

  ).55ق، ص1408و  9ص
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يكي ديگر از مبـاحثي كـه رابطـة عـدل الهـي بـا ابـتال را در آثـار غزالـي بيشـتر روشـن            
سازد، بحث ارتباط عدل الهي با شرور است. از منظر غزالي عـدل الهـي بـا شـرور سـازگار       مي

متصور نيست تا تصرف در ملكـش ظلـم محسـوب شـود، پـس       است چون مالكي غير از خدا
معناست. همچنين از ديدگاه غزالي، نظام خلقت خدا، نظام احسن اسـت، و   ظلم دربارة خدا بي

توان گفت كه در بحث  )، بنابراين مي123ش، ص1392شرور، الزمة حسن خلقت است (نبي،
گونـه ظلمـي مرتكـب     مـي كنـد، هـيچ   ابتال، خداوند متعال كه بندگان را به امور مختلف مبتال 

شوند و خدا رنج و محنت   يافتنِ خير واقع مي شود و شرور بر اساس سنت الهي براي نشأت نمي
ترتيـب، از   ايـن  سـازد و بـه    هاي انسان بر او متحمل مي ها و كاستي را براي درمان و جبران نقص

، 4ق، ج1403ود (غزالـي،  شـ   تـر و بهتـر نصـيب فـرد مـي      رسد، خيري كلـي   نظر مي آنچه شر به
  ).201ق، ص1409و  86ص

گويـد اغلـب اوقـات، شـر همـان خيـر و لطـف         براين، غزالي در جايي ديگـر مـي   عالوه
). به عقيدة او، عدالت الهي ايـن اسـت   223، ص4ق، ج1403پوشيده و نهان خداست (غزالي، 

يـده اسـت كـه در    تعالي چيزي نيافر كه در هر رنج و باليي، نعمت و حكمتي نهفته است و حق
بندگان يا برخي از آنـان نعمـت     آن حكمت نباشد و چيزي نيافريده است كه در آن براي همة

تعبيـر غزالـي،    نباشد. پس در آفريدن بال نيز نعمت است، هم بر صاحب بال و هم بر غيـر او. بـه  
و مسـتور  عدالتي ظاهري، خير عظـيم   رسند؛ بي نظر مي گونه نيستند كه به وقايع و حوادث همان

ســازد؛ نمونــة بــارز ايــن مســئله در داســتان معــروف خضــر و  در وقــايع را از نظرهــا پنهــان مــي
   ).201ق، ص1409السالم) نمايان است (غزالي،  موسي(عليهما

  هاي غزالي . نقد و بررسي ديدگاه4-5
دهد، از حركت مـوري بـر سـنگي      هرآنچه در جهان رخ مي«بر اينكه  اعتقاد غزالي مبني

در شبي ظلماني تا حركات ذرات هوا، متعلق علم خداست و حاصـل ارادة وي، و تنهـا او   سياه 
معناي نفي اختيار و قدرت عمل انسان نيست و طبق نظريـة   ، به»فاعل و خالق اين حركات است

طـرف ناشـي از خـدا و     كسب، كه غزالي و ساير همفكرانش بدان اعتقـاد دارنـد، فعـل ازيـك    
الهـي    افعال انسان در عين اختياري بـودن، تـابع ارادة    سان است و همةديگر منتسب به ان ازطرف

يابد. طبق اين عبـارات   شود و هرچه را نخواهد وجود نمي  است و هرچه او بخواهد موجود مي
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توان از منظر غزالي فهميد، اما در واقع، نقد بيشتري بر ديـدگاه وي بـه    رابطة عدل و ابتال را مي
انـد، بسـته اسـت و ايـن      يرا دست بندگان در اموري كه به آن مبـتال شـده  شود ز ذهن متبادر مي

  ابتالئات و شدت و ضعف آن با عدل الهي سازگار نخواهد بود.  

  . رابطة ابتال با عدل الهي از منظر فيض كاشاني4-6
دسـت   از ميان آنچه در بحث عدالت و ارتباط آن با ابـتال، از عبـارات فـيض كاشـاني بـه     

بر اينكه، ايـن عـدل خداسـت     ان به بحث پاداش و جزاي آدميان اشاره كرد مبنيتو آيد، مي مي
تعبيـر ديگـر،    گيرد. بـه  شان در نظر مي ها را در قبال رفتارهاي اختياري كه پاداش و عقاب انسان

شوند و جزاي آنها از سـوي خـدا، مطـابق اعمـال      ها با اختيار خويش اعمالي مرتكب مي انسان
ين عدالت است. از نظر فيض، پاداش و عقاب، لوازم و ثمرات افعال مـا  خودشان است و اين ع

هستند و چنين نيست كه از بيرون بر ما وارد شوند، بلكه لواحق و تبعات اموري هسـتند كـه در   
كنـد در واقـع آنچـه را كـه در      اساس، اگر خداونـد كسـي را مجـازات مـي     ما موجودند. براين

طـور كـه در آيـة شـريفه      كنـد؛ همـان   ود ابراز و آشـكار مـي  صورت بالقوه نهاده ب طبيعت او به
) بنـابراين، هـركس عمـل بـدي انجـام دهـد و در       139(انعام:» َسَیْجِزِیھْم َوْصَفُھْم «فرموده است: 

كنـد و   خود ظلم مي سبب ظلمت جوهر و سوء استعدادش، به اعتقادش خطا كند در حقيقت به
عـذاب خواهـد بـود. پـس ايـن شـقاوت و        سبب، در آخـرت اهـل شـقاوت و شايسـتة     همين به

  شايستگي براي عذاب از آن جهت نيست كه خشم بر خداوند مستولي شده باشد.
از ديدگاه فيض، تعابيري كه دربارة غضـب خداونـد در شـرع وارد شـده، مجـاز اسـت.       
فــيض كاشــاني در آثــار خــود در پاســخ بــه ايــن پرســش مفــروض كــه آيــا واقعــاً ابتالئــات و  

شود، با عدالت خداوند سازگار است، بر اساس آيـة شـريفة    ه بر انسان وارد ميهايي ك مصيبت
ْم «

ُ
ْیِدیک

َ
ْم ِمْن ُمِصیَبٍة َفِبما َکَسَبْت أ

ُ
صاَبک

َ
هـا از   ) معتقد اسـت كـه برخـي از مصـيبت    30(شوري:»  ما أ

باشد، براي افـزايش درجـه    هاست و اما بالهايي كه از سوي خداوند متعال مي سوي خود انسان
اداش بيشـتر،   بخشـي، پ  هـاي كرامـت   ست و اين كامالً با عدل الهي سازگار است. وي مـالك ا

كنـد   ترفيع درجه، تمييز، تصفيه و كفارة گناهان را بر اساس قرآن كريم و احاديث تحليـل مـي  
). او 309ق، ص1425كه همگي آنها بر مبناي توجه به ظرفيت انساني اسـت (فـيض كاشـاني،    

هـايي   بي را تحت اين عنوان اختصاص داده كه اولياي الهي دچـار مصـيبت  در كتاب الشافي، با
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ق، 1425شوند تا اجر و پاداش آنها از طرف خداوند متعال افـزايش يابـد (فـيض كاشـاني،      مي
نمايـد، كـه ايـن     ها را بر اساس مصالحي به مصـائبي مبـتال مـي    )؛ بنابراين خداوند انسان397ص

گـردد، بـه عـدالت الهـي هـم       مت خدا و رحمت خداوند برمـي بر اينكه به حك ابتالئات، عالوه
نمايــد لــذا ميــزان شــدت و ضــعف ابتالئــات الهــي بــه انــدازة طاقــت و تــوان و   بازگشــت مــي

شـود، بـر شـدت امتحانـات      تـر مـي   برگزيدگي انساني است يعني هرچه او نزد خداوند مقـرب 
   ).393ق، ص1425گردد (فيض كاشاني،  افزوده مي

  گيري نتيجه. جمع بندي و 5
مقالة حاضر در مقام پاسخ به اين پرسش بود كه چگونه سنت حتمي ابتال با عدالت الهي 

ها و تفسيرهاي سه انديشمند معتزلي، اشـعري و   سازگار است. براي پاسخ به اين سوال، ديدگاه
حقيقـت   اماميه مورد بررسي، تطبيق و مقايسه قرار گرفت تـا بتـوان از رهگـذر تضـارب آرا بـه     

هـاي ايشـان دربـارة     هـاي قرآنـي مسـتخرج از ديـدگاه     جهت، ابتدا مالك همين ت يافت. بهدس
ها مشترك در هرسه ديدگاه، برخـي مشـترك در    دست آمد؛ كه ديديم برخي مالك به» ابتال«

هـاي مشـترك در هرسـه ديـدگاه      دو ديدگاه و برخي مخصوص يك ديـدگاه اسـت. مـالك   
هـاي   بـه مـالك   شـدن، خيـر و لطـف الهـي؛ و باتوجـه     عبارتند بودند از ترفيـع درجـه، خـالص    

سويي كه بين تفاسير وجود دارد اشكال عدم سازگاري ابـتال بـا عـدل الهـي، بـر       مشترك و هم
ديدگاه معتزله وارد اسـت زيـرا آنهـا بـه آزادي و اختيـار انسـان در افعـال خـويش قائلنـد كـه           

و اگر ابتال از جانب خداوند نباشـد  صورت، ابتال از طرف خداوند، معنا و مفهومي ندارد  دراين
  هاي بيان شده از طرف معتزله براي ابتال، قابل جمع نخواهد بود. با مالك

طبق ديدگاه اشاعره و غزالي نيز، رابطة ابتال با عدل الهي قابـل توجيـه نيسـت زيـرا طبـق      
بي دهد، از حركت مـوري بـر سـنگي سـياه در شـ       نظرية جبر اشاعره، هرآنچه در جهان رخ مي

ظلماني تا حركات ذرات هوا، متعلق علم خداست و حاصل ارادة وي و تنهـا او فاعـل و خـالق    
ها به مصائب، با عدل الهي سـازگاري نخواهـد    اين حركات است؛ بنابراين، ابتالي برخي انسان

داشت. همچنين طبق نظرية كسب كه غزالي و ساير همفكـرانش بـدان اعتقـاد دارنـد، فعـل از      
افعـال انسـان در عـين      از خدا و از جهت ديگر منتسب به انسان اسـت و همـة  يك جهت ناشي 

شـود و هرچـه را نخواهـد      اختياري بودن تابع ارادة الهي است و هرچه او بخواهـد موجـود مـي   
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گويند بهتـر اسـت، امـا بـاز هـم       يابد؛ اگرچه اين نظريه از جبر مطلقي كه اشاعره مي وجود نمي
  دت و ضعف آن، و عدم سازگاري با عدل الهي، به آن وارد است.ها و ش اشكال ابتالي انسان

هـا را در   و اما طبق ديدگاه فيض كاشاني، اين عدل خداست كه پـاداش و عقـاب انسـان   
تعبير ديگر، اگرچه خداوند بندگان خـود را بـه    گيرد. به شان در نظر مي قبال رفتارهاي اختياري
شـوند و جـزاي    با اختيار خويش اعمـالي مرتكـب مـي   ها  سازد، اما انسان امور مختلف مبتال مي

آنها از سوي خدا مطابق اعمال خودشان است و اين عين عدالت است. از منظر وي، پـاداش و  
عقاب، لوازم و ثمرات افعال ما هستند و چنين نيست كه از بيرون بر ما وارد شوند، بلكه لواحق 

كند  اس، اگر خداوند كسي را مجازات مياس و تبعات اموري هستند كه در ما موجودند. براين
سـازد. براسـاس    صورت بالقوه نهاده بود، ابراز و آشكار مي در واقع آنچه را كه در طبيعت او به

هاي متعـددي كـه بـراي امتحانـات الهـي مطـرح كـرده اسـت،          ديدگاه فيض كاشاني و مالك
  وند سازگار است.شوند، با عدالت خدا هايي كه بر انسان وارد مي ابتالئات و مصيبت
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