
 
  
  
  

 شر و حل اين مسأله به كمك ي مسألهكردهاي مختلف به  روي
  بيني موالنا عشق االهي در جهان

  

  ∗∗دكتر قاسم كاكايي                                  ∗صديقه بحراني
  

  چكيده
در گذشته .  شرور استي مسألهترين مسايل فلسفي و كالمي  يكي از مهم 

كردند كه بـه      شد و سعي مي     دا مطرح مي  اين مسأله در مقابل صفت عدالت خ      
هاي اخير برخي از متفكران وجود خداونـد را بـه             اما در سده  . آن پاسخ دهند  

هاي گوناگوني بـراي      از گذشته تاكنون پاسخ   . اند  دليل مشكل شرور انكاركرده   
امـا  ... آن ارائه شده است، براي مثال نسبي بودن شرور، عدمي بودن شرور و              

موالنا به كمك عشق االهـي و       . اند  ا در اقناع بشر ناتوان بوده     ه  تمام اين پاسخ  
ي عاشقانه دوسويه ميان خداوند و بشر اين مسأله را به خوبي حل كرده                رابطه
ي عاشقانه، عاشق تمـام افعـال و آثـار معـشوق را زيبـا                 زيرا در رابطه  . است
اشق بشر  بيند هر چند ظاهراً اين چنين نباشد؛ از سوي ديگر خداوند كه ع              مي

  . كند، زيرا براي تكامل او ضروري است است او را گرفتار شر مي
   عشق االهي  -3 موالنا            -2 شرور       ي مسأله -1: هاي كليدي واژه
  

  مقدمه. 1
.  در فلـسفه و كـالم اسـت        مسايلترين    ي وجودي آن از مهم      ي شرور و فلسفه      مسأله

ي افـراد     ي مـردم نمـود دارد و همـه          ر زندگي همه   از جمله اموري است كه د       مسألهاين  
  . موحد به دنبال پيدا كردن جوابي براي علت وجود آن هستند

 كردند و سپس از عدل االهـي دفـاع       قدما شر را در مقابل صفت عدل خدا مطرح مي         
ي اخير، شر را با صفات علـم           در سده  به ويژه كردند؛ اما در غرب،       كرده، شر را توجيه مي    
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: گوينـد   هـا مـي    آن. داننـد   درت مطلق و خيرخواهي مطلق خداوند در تضاد مـي         مطلق، ق 

هـا    يـا قـدرت آن را نـدارد كـه از وقـوع آن              ،و شـرور، يـا علـم نـدارد         ها  خداوند به بدي  
گوينـد مفهـوم      مـي  هـا   برخي از آن   بنابراين. واه مطلق نيست   خيرخ و يا گيري كند     پيش

بـا وجـود شـرور تنـاقض دارد و          ) ي مطلق  داراي علم، قدرت و خيرخواه     موجود(خداوند  
برخي ديگر معتقدند وجود شر با وجود خداوند ناسـازگار اسـت و ايـن سـؤال را مطـرح                    

 جهـاني را     خيـرْ  تـوان و مطلقـاً      دان، همه   امكان دارد خداي همه    اًآيا منطق نمايند كه     مي
 جـا  آن  مـسأله  اهميت ايـن   .)136: ص،  37(خلق كند كه در آن شر وجود داشته باشد؟          

 اخير براي ابطال وجود خدا مطرح       ي  تنها دليلي كه در سده    كه بدانيم    گردد  ميآشكارتر  
  .)10: ، ص28(است  ي شر مسألهشده، 

 چيزي است كه همـه از آن        شر: نويسد   اصفهاني در مفردات مي     راغب ،در تعريف شر  
   .)767: ، ص16 (ندا  چنان كه خير چيزي است كه همه آن را خواهان ،ندا روي گردان

 شديدترين گنـاه اخالقـي      ي  شر نتيجه  : آمده است  دايره المعارف روتلج  چنين در    هم
 قتـل،  . خطرناك روي احساس موجـودات اسـت  ي شر تحميل آسيب غير عادالنه . ماست

  .)436: ، ص45( هاي شر هستند بعضي از نمونه...  گيري و شكنجه، برده
 هـا را    سـپس آن   ، كـرده  بيان   است ده شده  دا  مسألهكه به اين    را  هايي   ما ابتدا پاسخ  

را  مـشكل شـرور      ،تربيتـي  -كردي عرفـاني   كه با روي  را   و پاسخ موالنا     نماييم  ميارزيابي  
  .كنيم ميبيان  كند ميحل 

  
   شروري  مسألهشده به  هاي داده  پاسخ.2

  انكار وجود خداوند. 1 .2
براي انكار وجـود    حدان  ويز مل آ  ترين دست    مهم ، كه در مقدمه اشاره كرديم     طور  همان
 اثبات وجود خداوند را ابتدا      ي   تعارض شرور با ادله    ي   شبهه . شرور است  ي   مسألهخداوند،  

 فـرض    كه شر موجود در جهـان محـسوس        كند  مياو استدالل   .  مطرح كرد  1ديويد هيوم 
 ،19 (سازد  مي و قادر مطلق را به نحو ماتقدم و پيشيني نامحتمل            خواهوجود خداي خير  

  .)200: ص
 تناقض شرور با وجـود خداونـد را مطـرح           ي   مسأله ،از جمله كساني كه پس از هيوم      

 معلـوم سـازد   ، شـر ي   مسألهاو بسيار كوشيد تا با استفاده از         . بود 2مكي .ال . جي ،ساخت
 نه تنها به مدد اصـول و قـوانين عقلـي            ، از جمله اعتقاد به وجود خدا      ،كه باورهاي ديني  

 غيـر   ،بودن و عـدم سـازواري منطقـي        »خودمتناقض«  به دليل   بلكه ، نيست شدني  اثبات
  .)44: ، ص9(عقالني است 
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  ثنويت و جدا بودن مبدأ شرور از خيرات. 2. 2

ليكن   و ، هم خير وجود دارد و هم شر       ،معتقدند در جهان  ) زردشتي و مانوي  (ثنويان  
خـواه   و نيك  يا خوب است     آفرينندهاين گروه معتقدند     .خالق خير غير از خالق شر است      

 و هـا  خـوبي  ،آفريند و اگر بد باشـد  ها را نمي   ي بد ،اگر خوب باشد  . و يا بد است و بدخواه     
ند كه جهان دو مبـدأ و دو        ا  هاز اين استدالل چنين نتيجه گرفت     . كند  ميخيرها را ايجاد ن   

 واقعيتي مستقل از خيـر قائـل شـده و           ،اين گروه براي شر   . )64: ، ص 36(آفريدگار دارد   
  بـودن حـق تعـالي خللـي وارد نيايـد     خيرخواه تا به اند  پنداشتهي مستقل   يآن مبد براي  

  )37: ، ص28(
  محدود كردن برخي از صفات خداوند. 3. 2

 از  ، در صدد محدود كردن برخي از صـفات پروردگـار          ،برخي براي حل مشكل شرور    
ل شرور   پاسخي كه به مشك    3 پويشي وايتهد  االهيات. اند جمله صفت قدرت مطلق برآمده    

 پويشى بر ايـن اعتقـاد    االهيات« . از طريق نفي صفت قدرت مطلق خداوند است        دهد  مي
ى از  يـ  كه او نيـز جز     ،هايى است كه قوانين اساسى عالم      است كه خداوند تابع محدوديت    

  .)210: ، ص19 (»اند به بار آورده  آن است
 ، شـرور   ي  همـسأل  كـه بـراى توجيـه         اسـت   بر اين باور   4جان استوارت ميل  چنين   هم

ناچاريم يكى از دو وصف خيرخواهى يا قدرت مطلق خداوند را انكار كنيم و از آن رو كه                  
 نباشـد، ممكـن     ،كنـيم   به همان معنايى كه ما فهم مى       ،خيرخواه تصور خدايى كه     اساساً

بر اين اساس، بايـد     . شستن از اعتقاد به قدرت مطلق او نداريم         ستداى جز    نيست، چاره 
هـى   قـدرت اال ي قدرت خداوند محدود به امور خير است و شـرور از حيطـه          بپذيريم كه   

  .)209:  ص:همان( دان خارج
   توهمي دانستن شرور.4. 2

است كه كل عالم  )مكتب ودانتا( هندي اين ديدگاه منسوب به برخي مكاتب فلسفي 
س اين براسا. دانند مي» مايا« و موهوم يا به اصطالح اين مكتب،     پنداري ي امر  را طبيعت

 ند، توهمى بيش نخواهنـد بـود  ا  كه بخشى از عالم محسوس و طبيعت  ،ديدگاه، شرور نيز  
انـد و در نتيجـه، مـشكالت ناشـى از تبيـين               شرور امورى غيـر واقعـى      ،از منظر مايا   . ...

  .)11 :، صهمان( شوند  خداوند با شر، خود به خود، منتفى مىي رابطه
   شرنما دانستن شرور.5. 2

دانيم واقعيت دارند، حقيقت آن       ديدگاه، اگرچه امورى كه آن را شر مى        براساس اين 
 متـأثر از همـين   5هـي اسـپينوزا   عـدل اال ي نظريـه  .، نه شـر   نداست كه اين امور شرنماي    

  .)11 :، صهمان( ديدگاه است



38 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
داننـد فقـط از نظـر انـسان      ها و شرور مـي  چه مردم آن را نقصان   آن ،نظر اسپينوزا  از

؛ پنـداريم  مـا آن را شـر مـي         بنابراين ،كند  ميه مايملك انسان را تهديد      زلزل .چنين است 
تبيينـي جـز    نفـسه و      نـه فـي    شر است، ولي اين حادثه فقط نسبت به ما و از ديدگاه ما            

، كه گمان كنيم عالم براي معيشت انسان ساخته شـده اسـت             مگر آن  قانون عليت ندارد؛  
 و  88: صصـ  ،32(گماني در دست نـداريم      هيچ دليلي براي چنين     كه به باور اسپينوزا،     

287(.  
  تأخر حسن و قبح از افعال پروردگار .6. 2

، داننـد   حسن و قبح را متأخر از افعال پروردگار مي        ، مانند اشاعره  ،بعضي از متكلمين  
.  پروردگار صادر شود سراسـر خيـر و عـدل اسـت            ي   معتقدند فعلي كه از ناحيه     بنابراين

 اگرچـه   ،در ايـن ديـدگاه    .  مستقل از افعال پروردگار نـدارد      خوبي و بدي معنا و مفهومي     
 كـه بـا     گـردد   مـي  معنا و محتواي آن چنان متحـول         ،شود سره نفي نمي    يك االهيعدل  

  .افتد ناميم سازگار مي مي» شر«چه ما  وجود آن
 االهـي براي افعال    »چارچوب اخالقي پيشين  « يكي از اركان اعتقادات اشعريان انكار     

اي بـراي افعـال      ، محدوده كند  ميد بر اساس حسن و قبحي كه درك         توان  ميعقل ن . است
  .)210:  ص،19(خدا ترسيم نمايد 

   لزوم تعبد و سكوت.7. 2
از نظـر   . كننـد   مي اظهار نظر ن   مسايلند و در اين     ا  اهل حديث طرفدار تعبد و سكوت     

 نبايد بحـث    ،روع دين است، اعم از اصول يا ف       ي كه در قلمروِ   مسايلكدام از     در هيچ  ،ها آن
 سنت آمده اسـت كـه     در كتاب و   .بايد ساكت محض بود     و و استدالل و چون و چرا كرد      

ما بايـد   . آمده است كه خداوند عادل است     نيز  مريد است و     و   قدير،   عليم خداوند حكيم، 
.  همـه را بـدون چـون و چـرا بپـذيريم            ،به حكم اعتمادي كه به صحت گفتار انبيا داريم        

 عدل چيست و به چه دليل منطقي خداوند عادل است      كه مثالً  ي اين   ارهلزومي ندارد درب  
  .)50: ، ص36( بلكه انديشيدن در اين امور بدعت است و حرام؛ بينديشيم

  ور از طريق برهان لمي شري مسألهحل  .8. 2
ايشان معقدنـد از   .  از طريق برهان لمي است      شر ي  مسألهپاسخ برخي از متكلمان به      

 و خداوند غني مطلـق و       ،يا جهل و   افعال قبيح و ظلم يا احتياج است         ي  هجا كه انگيز   آن
عالمه حلى در ايـن بـاره       . قادر و عالم مطلق است، انگيزه و داعي ظلم در او وجود ندارد            

... كند بر عدم صدور قبيح از خداي متعال         نيازي و علم خداوند داللت مي       بي«: فرمايد مى
اي بـراي او باشـد و آن سـو     آن كه بازدارنـده   دارد بيخداوند داعي براي انجام كار حسن    

  ).93: ، ص15(»  ...آن كه داعي براي او باشد بازدارنده از كار قبيح دارد بي
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 كه بـر مـا      ي نيست به حكمت و مصلحت     پذير   شروري را كه برايشان توجيه     ،اين گروه 

  .كنند مي، توجيه داند ميمجهول است و فقط خداوند راز آن را 
ــت اشــ   تر كانــدرين پيكــار گف

 
 كنـــي هـــشدار  عيـــب نقـــاش مـــي  

 
م مكــن بــه نقــش نگــاهدر كــژي 

  
ــواه  ــتن خـ ــت رفـ ــن راه راسـ ــو ز مـ  تـ

  
ــان آمــد   نقــشم از مــصلحت چن

  
 از گـــــژي راســـــتي كمـــــان آمـــــد

  
  )83:  ص،20(  

  عدمي دانستن شرور. 9. 2
م عـد همان   كه   ،ند؛ مانند مرگ  ا   نيستي و عدم   جنس شرور از    تر  بيش برخي معتقدند 

 از  ....  كه عـدم سـالمت اسـت و        ،بيمارييا   كه عدم بينايي است،      ،كورييا  حيات است،   
 و بـراي نـسبت دادن يـك         ،نه عدم وجود است،    نيازمند علت است     چه ، آن لحاظ فلسفي 
 بـه ايـن نظريـه       باورمنـدان از جملـه    .  وجودي باشد   الزم است كه آن امرْ     ،امر به خداوند  
د در ميان موجودات يـا در قلمـرو فراوجـود قـرار             توان  ميشر   :گويد  مياو  . افلوطين است 

  .)8 و 3، 1: ، صص46( ها خيرند اين بگيرد؛
مفهـومي اسـت عـدمي در مقابـل       ... شر«: فرمايد  ميعالمه طباطبايي در اين زمينه      

 موضوعي بايـد باشـد داراي صـفتي         ، يعني در مورد شر    ؛يك امر وجودي ممكن الحصول    
روض بوده باشد تا نداشتن اين صفت مطلوبه براي آن شر           وجودي كه مطلوب موضوع مف    

  .)159:  ص،25(» شمرده شود
 .شـود   مالصدرا معتقد است شر آن است كه يا عدم محض است يا منجر به عدم مي               

 . قسم دوم مانند الم، حزن و جهل مركـب         ، و عدم محض مانند جهل بسيط، فقر و ضعف       
كماالت شيء كه مبـدأ و سـبب وجـودي و          اولي فقد ذات است و ديگري ناداريِ يكي از          

  .)86 - 85: صص، 24( قابل ادراك و فهم است
شر عبارت از يك    كه   معتقد است    6اليب نيتس  اين نظريه در غرب نيز قائليني دارد؛      

 داراي علت فاعلي به معناي اخـص        ،از اين جهت  . امر عدمي است و وجود محصلي ندارد      
  .)415:  ص،32(كلمه نيست 
 نابينـايي يـك امـر وجـودي         ،از نظر او  . ز قائل به عدمي بودن شر است       ني 7آگوستين

نفسه خير است و شر بودن نابينايي         تنها چيزي كه وجود دارد چشم است كه في         ؛نيست
  .)1:  ص،11( فقدان كاركرد چشم است
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    نسبي دانستن شرور.10. 2

  . ن آن استـتي دانسـور نسبرـ شي مسألههاي فالسفه و حكما به  ترين پاسخ از مهم
عالمه طباطبـايي در     .شرور نسبت به ما شر و بدي هستند اما نسبت به خودشان خيرند            

در جهـان   ...  هـا  شر و فساد و نظـاير آن      «: نويسد  مي اصول فلسفه و روش رئاليسم    كتاب  
مقايسه با خوب و روا متحقق       كه در است   و مفهوم بد و ناروا مفهومي        شوند  ميماده پيدا   

  .)158:  ص،25(»  شر امري قياسي و نسبي است... گردد مي
  .)332: ، ص24( داند ميمال صدرا نيز شر را امري عرضي و نسبي و مالزم با ماده 

  .)337: ، ص26 (كند ميخواجه نصير الدين طوسي نيز به اين راه حل اشاره 
  انتزاعي و بالعرض دانستن شرور. 11. 2

 فـرع بـر نـسبي       تـوان   مياين پاسخ را     .ندا  شرور مفاهيمي انتزاعي يا مجعول بالعرض     
ذاته خير است و بـا       ها في  وجود آن  جا كه شرور نسبي هستند،     از آن . بودن شرور دانست  

وقتـي بـه     :گويـد   مين در اين زمينه     لهيأصدرالمت. گردد  ميمقايسه با غير و بالعرض شر       
بينـيم كـه      مـي  ،منگري نامند مي   را شر مي   ها  مردم آن  تر  بيش اين عالم كه     ي اشيا ي  همه
  .)87: ، صهمان(  بلكه بالعرض شرّند،ها نه بالذات آن

... « :گويـد   مـي اهللا جوادي آملي در توضيح مفهوم شر از نظـر مالصـدرا چنـين                آيت
اسناد شر به جهنم و يا به شيطان نيز مجاز عقلي است، زيرا وجود شيطان براي خـود و                   

شر به آن دو به جهت وساطتي است  كمال است و مصحح اسناد ،وجود جهنم براي خود 
ها به سعادت يا سـلب آرامـش و رفـاه دارا      ديگران از كمال و وصول آن  يكه در بازماندگ  

  .)499 - 498: صص ،13( »هستند
 قابـل   بنـابراين  فلـسفي دانـسته،      ي  اهللا مصباح يزدي نيز شر را از معقوالت ثانيه         آيت
  .)458 - 457: صص، 35(شمارد  ميض  و آن را مفهومي انتزاعي و بالعرداند ميجعل ن

 شـر   .باشد  نفسه خير است شرّ مي     سوء عمل چيزي كه في    : گويد  نيز مي   8جان هيك 
 شـر بـودن نابينـايي فقـدان كـاركرد         .به انحراف گراييدن چيزي است كه ذاتاً خير است        

  .)94:  ص،43(صحيح چشم است 
   خيرات بر شرور در عالمي  جنبهي  غلبه.12. 2

 به پـنج  دسـته تقـسيم    ،بندي عقلي جودات ممكن عالم را در يك تقسيم    ارسطو مو 
 بسيار   شرّ -3 ؛ كم  شرّ با خير بسيار    -2؛  ي ندارد چه خير است و هيچ شرّ      آن -1 :كند  مي

 مطلـق اسـت و هـيچ        چه شـرّ   آن -5  و ش مساوي است  چه خير و شرّ     آن -4 ؛با خير كم  
ه قسم اخير در عالم موجود نيست  كه اين سكند ميسپس تصريح .  خيري نداردي جنبه

  ).67: ، ص24( و تنها دو قسم آن موجود است



41  ... عشق االهي كمك شر و حل اين مسأله به ي مسألهكردهاي مختلف به  روي
اند يـا خيـر      موجودات يا خير محض   « :فرمايد  ميعالمه آشتياني در تبين اين نظريه       

يا شر غالب يا خير و شر بالتساوي يا          شر محض است     ،چه شيء به حسب احتمال    . غالب
 ،است و غالـب الـشر اگـر ايجـاد شـود      شر محض عدم صرف      .خير محض و يا خير غالب     

چـه  .  يا خير محض است يا خير غالب       شود  ميچه ايجاد    پس آن . ترجيح بال مرجح است   
 و اين ارتكاب شر كثيـر       شود  ميقسم اخير اگر ايجاد نشود به جهت شر قليل، خير كثير            

  .)6:  ص،31( »است
  مالزم با ماده دانستن شرور. 13. 2

 زيـرا امكـان      اسـت،   شر ، مالزم با كاستي و در نتيجه      ،ستجا كه ماده محدود ا     از آن  
 اشـاره    مـسأله  به اين    حكمه االشراق شيخ اشراق نيز در فصل چهارم        .مالزم با ماده است   

شـر  .  حركت اسـت   شود  ميچه موجب شر      حركت وجود دارد و آن     ،در طبيعت «: كند  مي
بنـابراين  . ت هـستند   بلكـه شـرور از لـوازم معلـوال         ،شـود   مـي ن گاه از خداوند صـادر     هيچ

  .)160:  ص،21( »باشند مي ها  از آنناپذير تفكيك
پيونـدد كـه از      شر تنها به موجـودي مـي      « :كند  مي اشاره    مسألهابن سينا نيز به اين      

اي بالقوه باشد و اين بالقوه بودن به خاطر ماده اسـت و شـر در حقيقـت بـه مـاده                       جنبه
يا ماده در مراحل بعدي بـه خـاطر حـالتي        نددپيو شر يا از آغاز به ماده مي      . مربوط است 

  .)310: ، ص3( »گيرد ميعارضي، در معرض آن قرار 
نـد و  ديگر يـك  الزم و ملزوم ، عالم و در نتيجهي  بنابراين خيرات و شرور جهان الزمه     

خيـرات   «،بـه عبـارت ديگـر      . نبودن شرور در عالم نبودن خيرات در عالم اسـت          ي  الزمه
 قليـل   غالب است و ترك خير كثير براي به وجـود نيامـدن شـرّ             جهان بر شرور بالعرض     

   .)460:  ص،35( »خالف حكمت و نقض غرض است
قيـاس  « : اين است  دهد  ميور   شر ي  مسأله پاسخي كه به     ،عالمه طباطبايي در نهايت   

 معني ماده است و اگـر موجـودي امكـان داشـتن و نداشـتن كمـال را                   ي   الزمه و امكانْ 
 ، از آن جهت كه شر و فساد اسـت         ،پس هر شر و فسادي     . ... نيست مادي   ،نداشته باشد 

واجب الوجود دارد شر و فساد      نسبتي به واجب الوجود ندارد و از آن جهت كه نسبت به             
  ). 160:  ص،25(» نيست

 عالم هستي  ، عالم دانسته و معتقد است بدون شرور       ي  شرور را الزمه   نيتس نيز  اليب
خداوند فقـط خيـر را اراده        :گويد  مي او   .)79 - 78: صص ،42(سته موجود شود    توان  مين

  . )416:  ص،32(  اما نقصان مربوط به ماهيت و ذات نفس االمري مخلوق است،كرده
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  ناشي از اختيار دانستن شرور. 14. 2

ور، اختيار انسان را مطرح      شر ي  مسأله براي حل    ، مانند پالنتينجا  ، برخي از متفكران  
است جهاني كه داراي مخلوقات مختار اسـت از جهـاني كـه واجـد               او معتقد    .اند ساخته

را مخلوقـاتي  ي اين مدعا اين است كه خداونـد    الزمهمخلوقات مجبور است بهتر است و       
 انجام شر اخالقي هم قادر      رباي آفريده باشد كه       به گونه كه بر انجام خير اخالقي قادرند       

 امـا در عـين      ، اختيار ارتكاب شر را ببخشد     ،د به اين مخلوقات   توان  مي خداوند ن  اما. باشند
  گـاه مرتكـب شـرّ      ، خود  با اختيارِ   مخلوقات بنابراين. ها را از ارتكاب شر باز دارد        آن ،حال

 و اين امر نه با قدرت مطلق خداوند منافـات دارد و نـه بـا خيريـت او؛                    شوند  مياخالقي  
 اخالقـي   د از وقـوع شـرّ     نتوا  ميچراكه خداوند فقط با حذف امكان خير اخالقي است كه           

 .)35:  ص،9( »جلوگيري كند
از سـوء   ـ  هـا   آني اگر نه همـه  ـ  دفاع مبتني بر اختيار مدعي است كه اغلب شرور«

خداوند به آفرينش موجودات مختـار نيـازي         .گيرند ي ما از اختيار سرچشمه مي       استفاده
ها را مراعـات كنـد و        آنار  د هم اختي  توان  مين بيافريند،] چنين موجوداتي [ اما اگر    ،ندارد

ـ   مـي خـصوص خداونـد ن    بـه   .  ايشان از اختيار را متعـين كنـد        ي  هم استفاده  د مـانع   توان
  .)36: ، ص14( »كه اختيارمان را سلب كند  مگر آن،آميز ما بشود هاي شرارت انتخاب

 اختيـار  زيـر سـرِ  ...  عـاطفگي و  رحمـي و بـي   بي چون بدخواهي، بنابراين شروري هم  
سب به خداوند    لذا منت  ،شود  ميگفته  » شرور اخالقي «ها   اصطالح به آن  در  و  انسان است   

  .)3:  ص،5(تبارك و تعالي نيست 
  

   ارزيابي اين داليل.3
 2. 1هـاي    پاسخ.  كافي نيستند  دست كم ها ناكارآمدند يا      اين پاسخ  تر  بيشمتأسفانه  

 ي  بـر تعـارض بـا ادلـه        عـالوه    ،انكار وجود خداوند  . د مشكلي را حل كند    توان  مي ن 3. 2تا  
باعـث سـقوط انـسان بـه      بلكـه  ،كنـد  مـي تنها هيچ مشكلي را حل ن     نه ،اثبات وجود خدا  

 نيـز   3. 2 و   2. 2 هـاي   پاسـخ  .گـردد   مـي ، مـشكالت روانـي و خودكـشي         ي يـأس    ورطه
يـست و بـا     زيرا خدايي كه قدرتش محدود است ديگـر خـدا ن          ،  دند مناسب باش  ننتوا  مين

 .كه با خـداي اديـان آسـماني در تعـارض اسـت              عالوه بر اين   تعريف خدا ناسازگار است،   
 دراي كننـد   مـي  از خداونـد ارائـه       االهـي  و فالسفه و متكلمين      االهيتصويري كه اديان    

  ). 184-178: صص ،8(مطلق است  و خير تم و قدرلعچون  ياوصاف
 زيرا حتي اگـر بـه خـداي واحـدي بـه نـام               ،پاسخ ثنويه نيز با توحيد سازگار نيست      

 ،7(باور ندارند    به توحيد افعالي     ،ندا  گرچه به توحيد ذاتي قائل    ،  هورامزدا هم قائل باشند   ا



43  ... عشق االهي كمك شر و حل اين مسأله به ي مسألهكردهاي مختلف به  روي
 و  االهي محدود كردن قدرت     اور مالزم ب   شر ي  مسأله اين گونه پاسخ دادن به       .)341: ص

و تـن دادن بـه       )كه از جهت عقلي مردود است     (  نسبت نقص دادن به خداوند     ،در نتيجه 
  .)94:  ص،10( د جاي بحث و نقد داردمشكل ديگري است كه خو

 در .»خداوند بر هر چيزي تواناست    « كهاست   در آيات متعددي آمده      ، كريم قرآندر  
كند و در قـوت عقـل قـادر          خدا قدير است و كسي را اهانت نمي       «:  است  آمده  نيز انجيل
  .)27: ، ص29( »است

علت وجـود  شـرور را       د مشكل عاطفي بشر با خداوند به        توان  ميهاي ديگر نيز ن    پاسخ
 تمـامي   ، در اثـر زلزلـه     ،فردي كه درگير شري بزرگ گشته است و براي مثـال          . حل كند 

ه بيماري مبتال شـده و تمـام اميـد او از زنـدگي              اش را از دست داده يا ب        اعضاي خانواده 
كه اين امر برايش ناخوشايند است، درد و رنـج را بـا تمـام وجـود                   در حالي  ،قطع گشته 

كـه    در حـالي   ،از خدا گاليه دارد كه چرا من را به اين شر گرفتـار كـردي              حس كرده و    
 كه چنين فردي بداند شر عـدمي، نـسبي،   قدرت داشتي از اين امر جلوگيري نمايي؟ اين       

  .گشايد بالعرض و توهمي است هيچ گرهي از مشكالت او نمي مالزم با ماده،
 نيـ  اكـه  نيـ اول ا : كـرد ي بررسـ توان  مي شر را از دو منظر       ي  انگارانه يستي ن ي  هينظر

 دانـستن شـرور بـه آن        ي با عدم  مي كن ي و سع  ميور بدان  شر ي  مسأله به   ي را پاسخ  هينظر
 جهـل و    كـه  نيـ  ا رايـ ز كننـده باشـد؛    د قانع توان  مي پاسخ ن  ني ا ، منظر نياز ا  .ميپاسخ ده 

 يهي بـد  ي امـر  زيـ  اما وجود درد و رنج ن      ؛ است يهي هستند بد  ي عدم يامور...  و   يينايناب
 نيـ  ا كـه  نيـ  و گفتن ا   .)136: ص ،37( » است يهي بد ، اعم يوجود شرور به معنا   «: است

 هيـ  نظر ني ا كه نيدوم ا . كند  مي را حل ن   ي مشكل چي ندارند ه  ازياند و به علت ن     يامور عدم 
 ي مبـدأ هـست    يانگار دوگانه ي   شبهه يعنيها    شبهه ي به برخ  ييگو دار پاسخ  را تنها عهده  

 هستند ياز امور عدم....  جهل، مرگ و راي ز، درست استهي نظر ني ا ، منظر ني از ا  .ميبدان
 ستيـ  ن نيـ ا  بودن شرور  يمقصود از عدم   «، منظر ني از ا  . به مبدأ و صانع ندارند     يازيو ن 

 ،27( »سـت ا ستىيـ  است كه شـر از سـنخ ن     ني بلكه مقصود ا   ؛ستيكه شرى در جهان ن    
  .)199: ص ،17( اند كرده دوم را مطرح ي  وجههني اي برخكه چنان ؛)17: ص

 ي مسألههايي در حل  ن نيز به ضعف چنين پاسخهيلأحكيم بزرگي چون صدرالمت
بدان كه در باب شر، اشكال دشوار و سختي است كه گره آن « :گويد ميور پي برده و شر

 گرچه مالصدرا .)88 -87:صص ،24( »ه و آن با ياري خدا باز خواهد شدتاكنون باز نشد
 در آثار رسد ميبه نظر  شر دفاع كرده،  انگارانه  نيستيي  از نظريهدر برخي آثارش

 زيرا درد و رنجي كه انسان ؛)115: ، ص30( عدول كرده است، از اين نظريه متأخرش
 برخي از متفكرين كه چنان ،د امري عدمي باشدتوان مييابد ن دردمند در نفس خود مي
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علم ضروري حاكم است كه الم و « :ويسدن ميرازي  فخر. اند دانستهوجود آن را بديهي 

 .)941: ، ص3( » بين عقال اختالفي وجود ندارد ،مسألهرنج امر وجودي است و در اين 
قول محققانه «: نويسد مي ، كه از آخرين مؤلفاتش است،شرح اصول كافيمال صدرا در 

 ،است مضاعف هم  بالذات است؛ بلكه شرّ شرّد من اين است كه شر ادراكي حقيقاًنز
 پس در اين نوع شرّ. كه تحقق هر معنايي تأكيد ذات و ماهيت خودش است براي اين
با  شر اقوي و ي كننده  ادراكي سپس هر موقع كه قوه.  مضاعفي وجود دارد شرّ،ادراكي

تر خواهد  ، در اين صورت درد شديدتر و شر بيش زيادتر باشد،شود ميكمالي كه ادراك 
وجه آن نيز [  چراكه آن امر عجيب و شأنش واالست،قت كن خوب د،در اين مطلب. بود

و عذاب  ...شده است   محض بودن بعضي وجودات اقامهو برهان بر شرّ] روشن است
 ادراك وجود ، وجودي؛ زيرا در جهل مركب يعني شرّ،جهل مركب از اين قبيل است

  .)414 - 407: صص ،25(» دارد
 خواهد مي و به طور تلويحي كند ميشاره  به جهل آدمي ا،ن در نهايتلهيأصدرالمت

مالصدرا به رغم . ماند مي چونان رازي براي ذهن بشر باقي ، در نهايت شري مسألهبگويد 
 هنوز اطمينان كامل ندارد كسي بتواند ،به ظاهر آورد، هاي متعددي كه مي استدالل

   .)92: ص ،33(  را توجيه كنداالهيچالش عدل 
انند مالهادي سبزواري و عالمه طباطبايي نيز شرور را امور فيلسوفان متأله ديگري م

مالهادي سبزواري بين خير . باشند ميدانند كه بعضي داراي منشأ عدمي  وجودي مي
 تمايز قائل شده و معتقد است اين عدم مالئمت دليل بر ،واقعي و عدم مالئمت با نفس

 مانند تكامل ،يان فوايد شرورسپس به ب. د باشدتوان ميعدم خير واقعي بودن آن امور ن
  .)117 - 116: صص، 30( پردازد انسان و اطالع از درد دردمندان مي

 آن  بودنمنكر شروجودي است،  ادراك امر منافي قائل استعالمه طباطبايي نيز 
 بلكه ادراك الم را از آن جهت كه موجب تكامل نفس انساني است خير تلقي است؛
كه عين معلوم خارجي است امر  از جهت اين )ادراك درد ( آالمي  صورت علميه.كند مي

 متعلق به معلوم خارجي مثل قطع عضو كه صورت علميه و ادراك براي اين. عدمي است
 پس شر ،و انفصال تركيب اتصال بدني شده است و اين امور هم كه عدمي هستند

  .)117 :، صهمان(واقعي و بالذات در خارج محقق است 
 شر هيچ منافاتي با عادل بودن خداوند ندارد، زيرا شرور ي انگارانه  وجوديي نظريه

د به اين فوايد و كماالت نائل توان ميها  گذر آن  تنها از رهنتايج و فوايدي دارند كه انسانْ
  .شود
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 بـالعرض  تـوان  مي زيرا  تمام شرور را ن  عرض دانستن شرور نيز جاي تأمل دارد،      اما بال 

ن نيز به اين امر توجـه داشـته و          لهيأ صدرالمت كه  چنان ،الذاتنددانست و برخي امور شر ب     
  مثـل فقـر و     ،امور عدمي  .1 :است  به چهار قسم تقسيم نموده     ،شرور را به حسب استقرا    

. 4؛   مثل قتل و زنا    ،افعال قبيح . 3، مانند الم و اذيت و جهل مركب؛          ادراكي شرّ. 2؛  موت
 بالـذات و دو  وي دو قسم اول را شرّ. كر مثل شهوت، غضب، بخل و م    ،مبادي افعال قبيح  
   .)407: ، ص30( داند مي بالعرض قسم اخير را شرّ

 اسـت؛ مـثالً   مالزم با ماده دانستن شرور نيـز انتقـاداتي وارد شـده      ي  در مورد نظريه  
هـا از    نـد و انفكـاك آن     ا  لوازم الينفك اين عـالم      شرور رايج در اين عالم     ي  كه آيا همه   اين

 كه پاسخ مثبـت بـه پرسـش         رسد  ميها محال ذاتي است؟ به نظر        ت آن مبادي و ملزوما  
هـا سـازگار نيـست و خـرد كنجكـاو  مـا را راضـي                  هاي عرفي ما انسان     با يافته  فوق اوالً 

ها و تـصرفات مهربانانـه يـا      هاي ديني نيز كه از دخالت        با بسياري از آموزه     ثانياً ،كند  مين
:  صصـ  ،6(  منافـات دارد   كنـد   مـي  حكايت   غضبناك حق تعالي در امور طبيعي و بشري       

   .)439: ، ص2 (كنند ميها را تأييد  و فالسفه نيز آن دخالت) 18 - 17
ناشي از اختيار دانستن شرور در مورد شرور اخالقي و برخـي از شـرور طبيعـي كـه                   

بـه آن  )  اعمـال بنـدگان  ي شرور نتيجه(  شرور اخالقي است و ما در قسمت بعد  ي  نتيجه
 است؛ مثالً  شده   ، نقدهايي وارد   البته بر اين پاسخ    ت؛تا حد زيادي صحيح اس     ،پردازيم مي

 تعـين   لل طبيعي يـا فـرامين خداونـد كـامالً          ع ي  د به وسيله  توان  ميچرا افعال مختارانه ن   
اگـر  : كـه  است، از جمله ايـن    هايي داده شده      اما به اين نقدها پاسخ     .)37:  ص ،14( يابند

، بـدين   اختيار انسان و تعيين فعل او دخالت مجبرانـه كنـد          قرار باشد خداوند در مبادي      
هـا تنهـا خيـال       اش ايـن اسـت كـه مـا انـسان           نتيجه گاه دنبال شر نرود،     كه او هيچ   نحو
 ي  درست همانند كسي كه در زنداني زيبا و مرفه با همه          ،  كنيم اختيار داريم و آزاديم     مي

راي او مفهومي نداشـته باشـد و        اسباب خورد و خوراك باشد و فضاي بيرون زندان نيز ب          
 چنين توان مي ،كه اين زنداني آزاد نيست جا با فرض اين     در اين  .كه آزاد است   كند  گمان  
 دقيقـاً . به هر كجا كه بخواهد بـرود      ست  توان  مي ،اگر آن زنداني بيرون از زندان بود      : گفت

ختيار دارد   ا كند  ميكه فقط خيال    ( ممكن است كسي بگويد آن انسان        ،به همين ترتيب  
اگـر  ) رود  دنبال شـرور نمـي     اي ترتيب داده است كه اصالً       و خداوند سرشت او را به گونه      

 ،23( يعني اختيـار  ) فرضي( ست آن را انجام دهد و اين توانايي       توان  مي ،گزيد شر را برمي  
  .)37: ص

  . تمام شرور نيستي كننده  اين پاسخ توجيه،اما در هر صورت
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 تـا سـكوت     نـد  گرفتار شـرور را قـانع ك       د انسانِ توان  مينچنين پاسخ اهل حديث      هم

  .اختيار نمايد
  هاي ذكرشده موضع موالنا در مورد پاسخ. 1. 3

 و  دانـد   مـي ها را با وجود خداوند ناسازگار ن       تنها آن  موالنا وجود شرور را پذيرفته و نه      
 كمال  ي  نه بلكه آن را نشا    ،كند  ميوجود شرور هيچ نقصاني به خداوند وارد ن       معتقد است   

 در كارش استاد است كه هم بتواند زشتي را          گاه  آن  كه نقاش  طور  همان ،داند  ميخداوند  
  : هنرش ناقص است،در نهايت بكشد و هم زيبايي را و اگر نتواند زشتي را ترسيم كند

ــدي    ــم ب ــويي ه ــو گ ــا ور ت ــت ه  از وي اس
  

ــضل او كــي اســت   ــصان ف  ليــك آن نق
 

ــم     ــت هـ ــال اوسـ ــدي دادن كمـ ــن بـ  ايـ
 

ــ  ــشم  مـ ــت اي محتـ ــĤلي گويمـ  ن مـ
 

ــش   ــه نقــ ــي دو گونــ ــرد نقاشــ ــا كــ  هــ
  

 صـفا  هــــاي صـاف و نقـشي بـي         نقش 
  

 نقــش يوســف كــرد و حــور خــوش سرشــت 
  

 نقش عفـــريتـــان و ابـــليسان زشت     
  

 هر دو گونـــــــه نقش استـــــادي اوسـت       
  

ــست آن رادي   ـــي او ني ــت زشتــ  اوس
                                                  

زشـــــتي كنـــــدزشـــــت را در غايـــــت  
  

ــتي   ــه زش ــد   جمل ــر تن ــردش ب ــا ز گ  ه
  

ــود     ــدا شــ ــشش پيــ ــال دانــ ــا كمــ  تــ
  

 اش رســــوا شــــود منكــــر اســــتادي 
  

ــت   ــاقص اسـ ــردن نـ ــت كـ ــد زشـ  ور ندانـ
  

 ق گبـر و مخلـص اسـت       زين سبب خال   
  

  )284 - 283 : صص،38(
 محدود كردن صفات او،    هاي انكار وجود خداوند،    ، پاسخ ا با اين ديدگاه    موالن بنابراين

ي يچنين قول به ثنويت و قائل شدن به مبد         او هم  .كند  ميتوهمي دانستن شرور را رد      و  
گويند خدا دو      مي شاني ا . بحث است  انما را با مجوس   « :كند  ميمستقل براي شرور را رد      

 كـه   مي شر، ما مقر شـو     ي ب ري تو بنما خ    اكنون . خالق شر  يكي و   ري خالق خ  يكي :تا است 
 ري چون خ  ،ستي از شر جدا ن    ري خ راي محال است، ز   نيو ا . ري خ ي شر هست و خدا    يخدا

: ، ص 41( »تاسـ   پـس دو خـالق محـال       ؛ستي ن يي جدا شاني ا اني و م  ستنديو شر دو ن   
139(.  

در : دگويـ  مـي ي ديگر، موالنا به نسبي بودن شـرور تـصريح كـرده و      ها  پاسخاز ميان   
  : بد مطلق وجود ندارد،جهان
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 بد به نسبت باشد اين را هم بدان   انــد در جهـاشـــق نبـد مطلـــس بـپ

  اتــد ممـي باشــنسبتش با آدم   زهــر مــار آن مــار را بـاشـــد حيــات 
ــا     ــو بـ ــا چـ ــود دريـ ــي را بـ ــق آبـ  غخلـ

  
  خلق خاكي را بود آن مرگ و داغ 

  )560- 559 : صص،38(
  

  ور شري لهأمساسخ موالنا به پ. 4
  مقدمه. 1. 4

ور را بـه     شر ي  مسألهاو   .داند  مي مطلوب ميان انسان و خدا را عاشقانه         ي  موالنا رابطه 
 عاشـقانه   ي  رابطـه . كنـد   مـي  عاشقانه دو سويه ميان خداوند و بـشر حـل            ي  كمك رابطه 

داند و خودش به   هر دو سو خواست ديگري را خواست خود مي،اي است كه در آن     رابطه
  .تنهايي هيچ خواستي ندارد

 :)عشق خدا به بشر   ( عاشقانه است    ، خداوند نسبت به انسان    ي  رابطه. 1. 1. 4
 انسان با خداوند و خداوند بـا انـسان    ي   و رابطه  داند  ميموالنا عشق را از صفات پروردگار       

اند  كه گفته   آن  جهت ،حساب است  عشق محبت بي  « :فرمايد  ميموالنا   .داند  ميرا عاشقانه   
مام است يحبونه   يحبهم ت  .كه صفت حق است به حقيقت و نسبت او به بنده مجاز است            

  .)179: ، ص38(» كدام است
 و كـشش   داند ميموالنا عشق ما به خداوند را لبيك و پاسخي به عشق خداوند به ما      

 چـه نـسبت بـا        خاكي را  ،اگر كشش خداوند نبود   : گويد  مياو  . داند  مياوليه را از خداوند     
  عشق؟

عشق ما به خدا پاسخي از لطف خداست يا رب گفتن مـا لبيـك               : گويد  ميچنين   هم
  :به خداست

 و آن نياز و درد و سوزت پيك ماست استــك مـت آن اهللا تو لبيــگف
 وـاي تـاد اين پـود و گشـا بـجذب م اره جويي هاي توــه ها و چــحيل

 تـاسـك هــو لبيـارب تـر يـر هـزي ترس و عشق تو كمند لطف ماست
  )351: ، ص38 (

 تا چه گويم درخم چوگان تو  يـرا انگيختـو مـم تـمن بخفت

  هاي جان تو گر نبودي جذب  ورنه خاكي از كجا عشق از كجا
  )834 - 833: صص، 39(      



48 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
قـسمت   : اسـت  عاشـقانه  ي   مطلوب انسان با خداوند رابطـه      ي  رابطه. 2. 1. 4

توبات موالنا دال بر عشق انسان و اصوالً تمام مخلوقات به خداونـد             وسيعي از اشعار و مك    
چه براي خداونـد مهـم اسـت         ن آ عتقد است و م  ا .چنين ويژگي عاشقان االهي است     و هم 

: يوسف مصري را دوستي از سـفر رسـيد گفـت          « :فرمايد  مياو  . ست نه اعمال ما   قلوب ما 
 الّا جهت ، و تو بدان محتاجيچيست كه تو را نيست: جهت من چه ارمغان آوردي، گفت 

ام تا هـر لحظـه روي خـود را در وي مطالعـه       آينه آورده .تر هيچ نيست   كه از تو خوب    آن
پـيش حـق تعـالي دل       .  چيست كه حق تعالي را نيست و او را بدان احتياج اسـت             .كني

ان اهللا ال ينظـرُ الـي صـوركم و ال إلـي             . بايد بردن تـا در وي خـود را ببينـد           روشني مي 
  .)186 :، ص38( »عمالكم و انما ينظُرُ إلي قلوبكمأ

: و خداونـد فرمـود    ) از بيـداري شـب    ( ورم كرده بود     )ص(پاي پيامبر : گويد  ميموالنا  
دليـل ايـن    : پيـامبر پاسـخ داد     گناهان تو چه گذشته و چه آينده بخشيده شد و            ي  همه

  : نه بيم از عذاب يا اميد به پاداش تو،عبادات عشق به توست
 اــــل قبــــرش اهـد از سهـاك زدنـا چـا قبـت  آماس ز استادن شب پاي رسولكرده 

   رجاگفت كين جوشش عشق است نه از خوف و  وــــاي تـه يـويـج ارهـا و چـه لهـحي
  )1206: ، ص39(                                    

  ور عشق االهي است شري مسألهراه حل نهايي . 2. 4
 او  ي   و جهـان را خواسـت و اراده        دانـد   مي چون خداوند را قادر مطلق       عاشق خداوند 

چيـز معـشوق را زيبـا        به هر چه معشوق بخواهد راضـي اسـت و همـه           بنابراين   ،بيند مي
  .ديدن خلق و شر فرستادن خدا  شر: دو جنبه دارد مسألهاين . داند مي

 انـسان بـا   ي  نه عاشـقا  ي   عشق االهـي و رابطـه      ي  در سايه : شر ديدن خلق  . 1. 2. 4
 ،بينـد  چيز را بر وفق مراد مـي        زيرا كسي كه عاشق خداست همه      ، شر معنا ندارد   ،خداوند

خوشـي و رنـج اساسـاً از امـور          « زيرا   .داند  مي چيز را خواست و قضاي معشوق      چون همه 
يعني موجوديتشان بسته به مدركيتشان است و تا زماني كه به ادراك نرسيده ؛ اند انفسي
  .)97:  ص،34(» د نخواهند داشتوجو باشند،

  نخواسـتن اسـت و تنهـا در        ،ور ارائـه شـده     شر ي  مسألههايي كه براي     حل يكي از راه  
. ي معـشوق اسـت     ي او خواسـته    ، خواسـته  خواهـد  مـي عشق است كه عاشق هيچ چيز ن      

  : رضايت بنده است قضاي حقْبنابراين
 چون قضاي حق رضـاي بنـده شـد        

 
  شداي خواهنده  حكم او را بنده

 )424: ، ص38(
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چه پيش آيد مطـابق      آنكه عاشق شد و به سوي معشوق رفت خوشبخت است و             آن

  : شده است دوست االهي زيرا گويا او با قضاي ،ميل اوست
 كــه ســوي يــار شــد مــسعود بــود آن

 
  بگزيد و شد يار قضامغز جان 

 )115: ، ص39(
حتي اگر  . يگران است جفاي معشوق بهتر از لطف د      هرچه از دوست برسد زيباست و     

  :گردد ميدنبال غم ه  عاشق ب،رضايت معشوق در غم است
 چون رضاي دل تـو در غـم ماسـت         

 
        ك چــه باشــد؟ هــزار بايــستي   يــ

)1173: ، ص39(  
او  هرچه از معشوق برسد زيباست حتي اگر معشوق زهـر دهـد              ،خالصه براي عاشق  

   :نوشد مي
  : بالي بالستشود ميست وقتي عاشق  بالي انسان ابتدا طعمه: گويد ميموالنا 

 بــال را مــن علــف بــودم ز اول   
 

  وليك اكنون بالها را باليم
 )583 :همان، ص(

اي از مـردم حـوادثي را        كه عـده   موالنا علت اين  : شر ديدن ناشي از جهل    . 2. 2. 4
ها به حكمـت و فوايـد        ها و جهل آن     علم محدود آن   كنند  ميها شكايت    شر ديده و از آن    

  :داند ميا ه آن
ــد زار  ــان گرين  از حجامــت كودك

 
  دانند ايشان سرّ  كار كه نمي

 )254: ، ص38(
 اين باليا بـراي آنهـا شـيرين و          ،زماني كه مردم به نتايج خوب بالها و شرور پي برند          

  :نشين خواهد شد دل
 چــون صــفا بينــد بــال شــيرين شــود 

 
  بين شود خوش شود دارو چو صحت

 )561: همان، ص(
شنام و نفرين بـه ولـي        زبان به د   ،خبريم هاي خويش بي   ن چون از حكمت رنج    بنابراي

كشيم كه متوجه نقش مثبت      گشاييم و تنها هنگامي دست از اين كار مي         نعمت خود مي  
  .)7:  ص،4( ها شويم آن رنج
خدايي كه عاشق ماست چرا ما را گرفتار رنج و          : علت شر فرستادن خدا   . 3. 2. 4

اي از   پـاره  .گـردد   مـي  تمايز قائل    ،جا موالنا بين دو دسته از شرور       ندر اي  بال كرده است؟  
هـاي   اي ربطي به اعمال بندگان ندارد و حكمت        ناشي از اعمال بندگان است و پاره       شرور

  .ديگري در كار است
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4 .2 .3 .1 .اي از شـرور را      موالنـا پـاره   :  طبيعي اعمـال بنـدگان     ي   نتيجه شرور
  .داند ميناهان بندگان  طبيعي اعمال و گي نتيجه

 اي و شهوتي است آن جزاي لقمه هر كه در زندان قرين محنتي است
  آن جزاي كارزار و محنتي است هر كه در قصري قرين دولتي است

 )254: همان، ص(
كه بازتاب اعمال افراد به     و بر اين باور است       داند  ميموالنا هر عملي را داراي تأثيري       

  : بدي به بد دچار شدن استي  خوبي خوبي و نتيجهي تيجهن .گردد ميخودشان بر
 اليق آن هست تأثير و جزا قلم بنوشت هر كار راپس 
 راستي آري سعادت زايدت روي جف القلم كژ آيدت كژ

  )871 :، ص38(
هستي هـدفي دارد و هـدف از        : شرور موجب بازگشت به سوي خدا     . 2. 3. 2. 4

هاي آسـماني     از برانگيختن انبيا و نازل شدن كتاب       آفرينش انسان تكامل اوست و هدف     
رين اسباب دوري از خداوند و منحرف       ت   گناهان از بزرگ   .تحقق يافتن اين هدف واالست    

 اما باليا بهترين وسيله براي توقف معاصي و بازگـشت بـه             ند،ستهشدن از مسير تكامل     
  .)84: ، ص18(ند ست هسوي خدا

 ما به سوي او بـرويم و خداونـد دوسـت            شود  ميث  درد و رنج باع   موالنا معتقد است    
اندازد، چـون     خداوند اجابت دعاي بنده را به تأخير مي        بنابراين. ندارد كه از او دور شويم     

  .دارد اش را دوست مي صداي بنده
 مـن،   ي  كـه اي بنـده    : فرمايـد   ميآورند كه حق تعالي      حكايت مي « :فرمايد  ميموالنا  

آيـد در     تو مرا خوش مي    ي اله اما آوازه ن   ، زود برآوردمي  ،الهحاجت تو را در حالت دعا و ن       
.  تو مـرا خـوش مـي آيـد    ي الهافتد تا بسيار بنالي كه آوازه و ن اجابت جهت آن تأخير مي  

شخصي آمدند، يكي مطلوب و محبوب است و آن ديگر عظـيم مغبـوض               مثالً دو گدا بر   
به آن مغبوض نان پاره بدهد تـا از          ، بي تأخير  ،زود: خداوند خانه به غالم گويد كه     . است

انـد   در ما زود آواره شود و آن ديگر را كه محبوب است وعده دهد كه هنوز نـان نپختـه                   
  .)27 :، ص40( »صبركن تا نان برسد و بپزد

موالنا رنـج را سـبب تنبـه انـسان و بيـدار             :  تنبه و تذكر   ي  بال وسيله . 3. 3. 2. 4
 براي انسان خلوتي ايجاد شده و دلش        ،ين حالتي در چن  .داند  ميشدن او از خواب غفلت      

  :گردد ميمتوجه خداوند 
 كند از رنج خويش صد شكايت مي  بنده مي نالد به حق از درد و نيش
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 مر تو را البه كنان و راست كرد  گويد كه آخر رنج و درد حق همي

 از در ما دور و مطرودت كند  اين گله زان نعمتي كن كت زند

 كيميا و نافع دلجوي توست  عدو داروي توستدر حقيقت هر 

  استعانت جويي از لطف خدا  اندر گريزي در خالكه از او 
)561: ، ص38(   

شب و محروم   خداوند براي اين كه ما را از خواب غفلت در نيمهفرمايد ميموالنا 
ر  و اين درد بسيادهد مي به خاطر لطفش به ما درد ،ماندن از بركات شب بيدار كند

  :مبارك است
 اي مبارك درد و بيداري شب   اي خجسته رنج و بيماري و تب

 بر جهم هر نيمشب البد شتاب  درد پشتم داد هم تا من ز خواب
  دردها بخشيد حق از لطف خويش   تا نخسبم جمله شب چون گاوميش

  )272: ، ص28(
 تطهيـر   رنج و بال موجب    : تطهير و پاك شدن گناهان     ي  رنج وسيله . 4. 3. 2. 4
ايـم و رنـج و     آلـوده شـده  ، ما خوب بوديم و در اين دنيا بـا گنـاه   ،در ابتدا و اصل   . ماست

 معتقـد اسـت مـا شـباهت     ب،قديس برنـارد در جهـان غـر    . كند  ميبيماري ما را تطهير     
بازگشت به حالت تشابه با خدا بدون قرباني        . ايم مان را به خاطر گناه از دست داده        االهي

 كـه بـه     ،كـار  اين تغيير بدون دست كـشيدن از خـود گنـه          . افتد اق نمي  اتف ،كردن و رنج  
 ي  مند اسـت نـه بـه اراده        ورزد نه به خدا و به خوشنودي خودش عالقه         مي خودش عشق 

در جهان مسيحيت معتقدند اين امر از طريـق يـك رونـد شـديد               . گردد  مي ميسر ن  ،خدا
كننـده شـامل     رياضـت پـاك    ايـن    ،آيد كه بنا به نظر قديس برنـارد        مي رياضت به دست  

  .)82-81: ، صص44( گردد مي هاي بدني و ذهني رنج
 د فغانشان كه تطيرنا بكمــــب چون ز عطر وحي گژ گشتند و گم
 نيست نيكو وعظتان ما را به فال رنج و بيماري است ما را اين مقال

  )569: ، ص38(
  :شوياو به تو بال داد تا از گناهانت پاك : فرمايد ميموالنا 

  )180 :، ص39(

 تا باز كشد به بي جهاتت  چون جوي روان و ساجدت كرد
 تـيئاتـتا پاك كند ز س  ال دادـو را بـي تـتـــر جهـاز ه
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در آثـار موالنـا و در روايـات         :  محبت خداونـد   ي  شرور و باليا نشانه   . 5. 3. 2. 4

از روي  را  عتاب  نا   موال كه  چنان ؛ محبت خداوند معرفي شده است     ي   بال نشانه  ،معصومين
زيرا عتاب با دوستان كنند با بيگانه عتاب        . يبقي الحب ما بقي العتاب     و« :داند  ميمحبت  
 و از آن خبـر دارد       كند  ميكه او را درك       اكنون اين عتاب نيز متفاوت است بر آن        .نكنند

يـل  دليل محبت و عنايت در حق او باشد، اما اگـر عتـابي رود و او را درد نكنـد ايـن دل                      
.  قالي را چوب زنند تا گرد از او جدا شود اين را عقال عتاب نگويند               كه  چنان. محبت نكند 

چنين  اما اگر فرزند خود را و محبوب خود را بزنند عتاب آن را گويند و دليل محبت در                 
بينـي دليـل عنايـت و         دردي و پـشيماني مـي      ،خـود  محل پديد آيد، پس مادام كـه در       

  .)23 :، ص39( »دوستي حق است
 سـودجويي و    غايت و هدف آفرينش انسانْ    :  تعالي روح  ي  شرور الزمه . 6. 3. 2. 4
بلكه اين دنيا محل پرورش روح انسان و اوج گـرفتن انـسان بـه سـوي      روايي نيست،  كام

 ي   به صرف مشاهده   توان  مي ديگر ن  ،وقتي به دنيا با اين ديد نگريسته شود       . سعادت است 
 زيـرا غايـت جهـان بـدون گـذر از            ؛ سـر داد   االهيبا عدل    ادعاي ناهماهنگي آنها     ،شرور
 غايـت « :گويـد  ميايرئانوس   .هاي آن ناممكن است     محن و شدايد و فراز و نشيب       ي  جاده

 ،ساختن بهشتى نبود كه ساكنان آن حداكثر لذت و حداقل درد و رنج را ببرنـد                خداوند 
شـده   نگريسته مـى  »  سازى انسان«يا  »  پرورش روح «بلكه به جهان به عنوان مكانى براى        

با انجام تكاليف و دسـت و پنجـه نـرم كـردن بـا                 هاى آزاد ممكن است     انسان ،كه در آن  
وارثـان حيـات    «و  » مقربـان خداونـد   « به   ،تعارضات هستى خود در يك محيط مشترك      

  .)101: ، ص43(» تبديل گردند»  ابدى
 كه طور همان. م است الز اورنج كشيدن ، انسان شدنبراي كاملموالنا معتقد است 

  :شويم  كامل نمي، ما هم تا رنج نكشيم؛شود مين  تا خون نخورد كامل،جنين در رحم
   بازا به زندان رحم تا خلقتت كامل شود

  خوريميچون رحم، اين جمله خون زان  هست اين جهان هم
  )910 :، ص39(                                                                                 

 قلي او را صـ ي و گـوهر انـسان  كنـد  مـي  انـسان را پختـه   ييها رنجموالنا معتقد است   
ـ   ينوع. سازد  مي روشن   كي را ن   مسأله ني ا يلي با تمث  يو: دهد  مي ه نـام اشـغر      خارپشت ب

 اثـر ضـربات و       بـر  زيـ  روح مؤمن ن   .شود  مي رومندتريچه ضربه بخورد ن   وجود دارد كه هر   
  :شود مي رومندي ن، گوناگونيها  رنجلطمات روزگار و

 تر است  به زخم چوب زفت و لماو   كه نامش اشغر استيواني حهست
 شود يـم ز زخم چوب، فربـــه او شود مي بـه ،ي زني كه چوبش متا
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  11ني است و سم10 زخم رنج زفتكوبه  نــيقي آمـد يؤمن اشغرـــ منفـــس

  زون تر استــق جهان اف همه خلاز  كستــج و شـ رناــي سبب بر انبنــيز
  زجان هـا جـان شـان شـد زفـت تـر       تا

  
  وم دگـــرــ آن بال قدــدنـيدـ نكه

)  561: ، ص38(                
 ولـي   ،ذ كرده اتخا» كرد مبتني بر پرورش روح     روي«،   شر ي  مسألهجان هيك نيز در     

تقالل  زيرا جان هيك معتقد بـه فاصـله و اسـ           ،رهيافت موالنا با جان هيك متفاوت است      
  .تر است  اما ديدگاه موالنا پذيرفتني،)3: ، ص11(تقريبي عالم از خداوند است 

 سعي دارند بـا     ،برخي از متكلمان با قبول اصل شرور      :  جبران ي  نظريه. 7. 3. 2. 4
 ثابـت  االهـي  بـا حكمـت و عـدالت     سازگاري آن را   ،»نتصافا«و  » عوض «ي  طرح نظريه 

 و انـسان    گـردد   مـي گير انسان    بدين صورت كه برخي از شرور در اين دنيا گريبان         كنند،  
 بنـابراين خـود او      ، ناشـي از اعمـال و رفتـار او نيـست           ثالًمـ ،  ها ندارد  نقشي در ايجاد آن   

ـ     .ها نيست  مسؤول به وجود آمدن آن     د در عـالم آخـرت جبـران        چنين شروري را خداون
 كـاش در دنيـا بـه        كنـد   مـي كه انسان راضي خواهـد شـد و آرزو            به طوري  ،خواهد كرد 

 شـرور بـا     ،پس اگر تنها اين دنيـا را در نظـر بگيـريم            .تري گرفتار شده بود    بالهاي بيش 
جا را در     جبران شدن در آن     ي  مسأله اما اگر عالم آخرت و       ،عدالت خداوند سازگار نيست   

  :كند مياشعار موالنا نيز اين ديدگاه را تأييد  .يريم، نهايت عدل خواهد بودنظر بگ
ــا  ــه بمكروهاتنـ ــت الجنـ  حفّـ

  
  حفّت النيران من شهواتنا 

 )254: ، ص38(
بهـشت بـا مكروهـات       :فرمايـد   مـي ) ص(از امير المؤمنين نقل شده است كه پيغمبر       

 كـساني  عنـي بهـشت از آنِ   يز ناماليمات است و دوزخ بـا شـهوات؛  احاطه شده يا مملو ا  
 كساني است كـه در      اند و دوزخ از آنِ     دنيا متحمل ناراحتي و مكاره بوده     است كه در اين     

  .)376: ، ص12(اند  اين دنيا اسير شهوات حيواني بوده
زني بود كـه هـر       : داستاني در مثنوي نقل شده است      ،چنين در تأييد اين ديدگاه     هم

 گاهي هم در ماه سوم يا چهـارم         .ماه عمر نداشت   بيش از شش      كه زاييد سال پسري مي  
كرد كه اي خدا، نه ماه بار سنگين فرزند را در شـكم            ها مي  ها و افغان   آن زن ناله  . مرد مي
، كـه   كمـان   آن نعمت مانند رنگين    ،پس از سه ماه    شوم، كشم و سه ماه خوشحال مي      مي

ي درد  رفـت و دربـاره   مـي  االهيآن زن پيش مردان    . رود  عمري كوتاه دارد، از دستم مي     
 ي   بيست فرزند زاييد و همـه      ،بدين سان . كرد  ها مي  زد و شكايت   آورش فريادها مي   هراس

  .ور بود ها را زير خاك سپرد و آتشي در جانش شعله آن
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 و خـرم و بـدون تنگـي و          زبهشت براي او نمودار گشت و باغ سب        شبي در عالم رؤيا،   

خالصه آن زن در آن رؤياي عالي مست شد          . ... بدون منتي مقابل ديدگانش جلوه نمود     
 بـه  ديـد كـه در قـصري سـر         در رؤيا مـي    . را از خود بي خود كرد      اوگاه اعلي    و آن تجلي  

 سـپس بـه او      . و او توانست نام خـويش را بخوانـد         اند  كرده نام او را ثبت      ،افراشته  آسمان 
.  صـفايي داشـته اسـت   نويد دادند كه اين نعمت از آن اوست، زيرا در جانبـازي صـدق و   

: گويـد   مـي زن   . ... ور گـردي   خدمت بسيار الزم است تا از آن نعمت عظمـي بهـره            آري،
دارم سـاز و     بـار  ،هر مـدت كـه بخـواهي      ، تا    بلكه بيش از آن    ،پروردگارا تا صد سال ديگر    

آن زن .  تن به رضايت خواهم داد،بينم اكنون مي ن در مقابل پاداشي كه هم مخونم بريز؛
اين فرزندان بنـا     :گاه حق فرمود   تر رفت و فرزندان  خود را مشاهده كرد، آن          پيشكم   كم

تو خود حاضر نبـودي كـه خـون         . اند  ولي از تو جدا نشده     ،به مشيت من از تو جدا شدند      
ناچار آن خون اضـافي بـه صـورت    ه  ب،تر از بدنت دفع كني اضافي و زائد بدنت را با نيش    

  .)357 -356: صص، 12( ا از تب و بيماري نجات يابيريزي بيني از تو دفع شد ت خون
 مبيش از شش مه نبودي عمر ور آن زني هر سال زاييدي پسر

  نناله كرد آن زن كه افغان اي اله  يا سه مه يا چهار مه گشتي تباه
  نعمتم زود تر رو از قوس قزح  نه مهم بار است و سه ماهم فرح

  ايت آن زن از درد نذيرزين شك  پيش مردان خدا كردي نفير
  آتشي در جانشان افتاد تفت  بيست فرزند اين چنين در گور رفت

  13باقي اي سبزي رخي بي ضنّتي  تا شبي بنمود او را جنّتي
  زان تجلي آن ضعيف از دست شد  حاصل آن زن ديد آن را مست شد

  آن خود  دانستش آن محبوب كيش  نام خويش ديد در قصري نوشته،
  كاو به جانبازي به جز صادق نخاست  كاين نعمت وراست: ز آن گفتندبعد ا

  مر تو را تا برخوري زين چاشت خورد  بايست كرد خدمت بسيار مي
  ها عوض دادت خدا آن مصيبت  چون تو كاهل بودي اندر التجا

  اين چنينم ده بريز از من تو خون  رب تا به صد سال و فزون گفت يا
  ديد در وي جمله فرزندان خويش   آمد پيش پيشاندر آن باغ او چو

  بي دو چشم غيب كس مردم نشد  گفت از من گم شد از تو گم نشد
  خون افزون تا ز تب جانت رهيد  تو نكردي فصد و از بيني دويد

  )490: ، ص38(
نعمت آن جهان چـون كـوه و         .هاي اين جهان كوتاه است     مدت برخورداري از نعمت   

 اين جهان را بـزرگ و       ،تا كسي از آن نعمت آگاه نشده       .ن كاه است  نعمت اين جهان چو   
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اي  دارد، اما اگر دريچـه      فرياد و فغان برمي    ،پندارد و اگر از دستش رفت      مي  تسلي ي  مايه

پنداشـت    خوشـحالي مـي    ي  چه را مايه    خواهد ديد آن   ،از آن جهان به رويش گشوده شد      
» ما عنـدكم ينفَـد و مـا عنـد اهللاِ بـاقٍ            « كه   چه خواهد داشت بسيار اندك است،      برابر آن 

    .)521: ، ص22) (96/نحل(
 ، ناشي از اعمال بنـدگان اسـت       دارد كه برخي از شرور     اين داستان به خوبي بيان مي     

جا كه در التجا به درگاه خداوند كاهل بود دچـار سـختي شـد و از      كه زن از آن  كه  چنان
 بـه  ،دارد ناماليمات در آخرت را بيان مـي  اين داستان به خوبي جبران شدن   ،سوي ديگر 

 آرزو كرد صد سال ديگر نيز گرفتار        ،كه زن با ديدن بهشت و فرزندان خود در آن          طوري
  .چنين سختي گردد

. ساز رحمت  رنج موجب تضرع است و تضرع سبب      : رنج موجب رحمت  . 8. 3. 2. 4
  . رحمت استي پس رنج مايه

 رنج گنج آمد كه رحمت هـا در اوسـت         
 

  ز تازه شد چو بخراشيد پوستمغ
 )272: ، ص38(

 و طلـب بـه      كنـد   مـي رنج ما را به طلب رهنمـون        : رنج رهنماي طلب  . 9. 3. 2. 4
تـا او را درد آن كـار و          .درد است كه آدمي را رهبر است در هر كاري كه هـست            « :وصل

ميـسر   او قصد آن كار نكند و آن كار بي درد او را   ،هوس و عشق آن كار در درون نخيزد       
  .)20: ، ص40( »... خواه بازرگاني خواه آخرت، ، خواه دنيا.نشود
هـاي درد و رنـج را امتحـان          موالنا يكي از حكمت   : االهيشر امتحان   . 10. 3. 2. 4
 بـراي    اسـت،   آميخته شـده    هم  حق و باطل با    ،جا كه در اين جهان     از آن . داند  مي االهي

  : درد و رنج استه اين محكك به محكي نياز است ،جدا كردن اين دو از هم
 ردـــبر تن ما مي نهد اي شير م  حق تعالي گرم و سرد و رنج و درد

 دنــر شـجمله بهر نقد جان ظاه وع و نقص اموال و بدنـخوف و ج
  بهر اين نيك و بدي كĤميخته است  دها انگيخته استـد و وعـاين وعي

   ريختند13حرمداننقد و قلب اندر   دـنـلي آميختـق و باطـچونكه ح
  اي دهــا ديـــه ق امتحانـدر حقاي  اي دهـبايدش بگزي ك ميـپس مح

  )302: ، ص38(
 زيرا خداوند با علـم مطلـق        ،باشد ايش براي معرفت انسان به نفسش مي       آزم ،در واقع 

  :كند ميگونه بيان   آزمايش را ايني موالنا نيز فلسفه .شناسد  همه را مي،خود
  
  



56 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
 دگانـي با بنـپيش آرد هر دم    كاو امتحانرسد ميآن خدا را 

 كه چه داريم از عقيده در سرار  ارـد آشكـا را نمايـا، مـه مـتا ب
  )572: ، صهمان(

  
 گيري بحث و نتيجه. 5

ور  شـر  ي  مسأله به   انفولسيي ف ها  پاسخ تر  بيشگيريم كه     نتيجه مي  ،چه گفتيم  از آن 
شرور موجـب پيـدايش مـشكالت عـاطفي         زيرا   كافي نيست،     مسألهبراي حل كردن اين     

كه او بداند شر نسبي اسـت يـا شـر عـدمي               و اين  گردد  ميبراي بشر در رابطه با خداوند       
 .كنـد   مـي نهـاد نـاآرام او را آرام ن       ،  است و به علت نياز ندارد يا منسوب به خداوند نيست          

ي از شـرور     به نسبي بودن برخـ     ،البته در بعضي اشعارش   ،  پذيرد موالنا وجود شرور را مي    
  .كند مياشاره 

هـا توبـه و اسـتغفار         كه طرز برخورد بـا آن      داند  مياو برخي از شرور را ناشي از گناه         
 اين مربوط به شرور اخالقي است كه محل بحث ما نيست و برخي ديگر را ناشـي                  .است

 ،از سوي ديگر  . كند  ميها را بيان      وجودي آن  ي   و فلسفه  داند  مياز عشق خداوند به بنده      
عاشـق پروردگـار    .  مطلوب بشر نسبت به خداوند از منظر موالنا، عاشـقانه اسـت            ي  رابطه

 ي  مـسأله  راه حل نهايي     بنابراين. بيند، زيرا درخواست معشوق است     هيچ چيز را شر نمي    
اگـر بخـواهيم ديـدگاه      . گـردد   ميبيني موالنا و عشق االهي حاصل        ور از طريق جهان   شر

، شـناختي مقايـسه كنـيم      وجود خداونـد بـه لحـاظ معرفـت        موالنا را با ديدگاه منكرين      
 ي منطقاً به نف   ، وجود شرور  قيند از طر  توان  ميمخالفان وجود خدا ن   كنيم كه    مالحظه مي 

 ي خداوند براي   از برنامه  ي بخش ، خود ، شرور ني آن است كه ا    تر  بيشخداوند برسند و حد   
 نخواهـد داشـت و بـه        يندرومي ن ي وضع معرفت  مخالفانْبا اين وصف،    . كمال انسان است  

 ي هـست  ي از معنـادار   نـا  موال راي ز ؛ است رومندتري از آنان ن   ي مولو لي كه تحل  رسد  مينظر  
ـ  ارا يي شرور، معنـا   يعني ، آن يمعنا ي بخش به ظاهر ب    يكوشد برا  ي و م  كند  ميشروع    هئ
 ي بخـش  يي معنا ي حال آن كه مخالفان از ب      منسوب كند،  عمل آن را به خداوند       ايكند و   
 تيـ نهادر   و   رنـد ي بگ جـه ي را نت  ي كل هست  يي معنا يخواهند ب  ي م ، شرور يعني ،يتاز هس 

رود، بلكـه    ي نمـ  انيـ  خـدا، شـر از م      ي با نف  رايز. كنند  مينشده رها     حل را معضل شر    زين
 ي مولـو  دگاهي د بنابراين. شود  مي لي عبث تبد  ي و به امر   دهد  مي خود را از دست      يمعنا

  .تر است يرفتنيتر و پذ مقبول
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  ).413: ، ص14(كارش تمام است 
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