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چكيده

ى از بارزترين موضوعاتى است كه بسياری از منكران خداوند آن را مسئله شرور يك

دانند و مدعى هستند در برابر اين پرسش كه  ای جدی در برابر خداباوران مى مسئله

با وجود خدای مهربان و قادر مطلق، چرا چنين شروری وجود دارد يا بايـد داشـته «

حكمـى بـر ضـعف مـدعای ای نهاد و ايـن دليـل م توان پاسخ شايسته نمى» باشد؟

خداباوران مبنى بر رحمت و قدرت مطلق خدا است و نتيجه آن نفى وجـود خداونـد 

شده به اين مسئله، روشـن  های داده ای كوتاه به پاسخ اين مقاله پس از اشاره. است

بخشـى  ای با ذكر فوايدی چـون تعالى انگاشتن شرور، عده كند كه در كنار عدمى مى

كوشند نظريه مشهور درباره مسـئله شـرور،  جامعه بشری مىروح انسان و پيشرفت 

های مختلفى به اثبات نسـبيت  مولوی با بيان. تر كنند يعنى نظريه نسبيت را، روشن

تنها  بـدون شـرور نـه. دانـد شرور پرداخته است و آن را الزمه حيات دنيوی بشر مى

فضـايل و هنرهـای  مانـد، بلكـه بسـياری از بسياری از امور در پرده ابهام باقى مى

تـوان  از سوی ديگر، او معتقد است به هـيچ وجـه نمى. يافت بشری نيز بروزی نمى

شری مطلق در جهان يافت و نيز معتقد است ميان خود شرور نيـز نسـبيت برقـرار 

  .است

  .مولوی، مثنوی معنوی، خير، شر، مسئله شر، نسبيت شرور :ها كليدواژه
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 مقدمه

برانگيز تـاريخ بشـريت دارد و  های تأمل ی ديرين در ميان انبوه انديشها سابقه 1سخن از خير و شر

گرداننــد  نويســندگان، تــاريخِ ايــن بحــث را بــه قــرن ششــم پــيش از مــيالد و زمــان بــودا برمى

)Taliaferro, 2005: 410( .هـای غالـب مباحـث آن دوره  هايى، از ويژگى اين مسـئله در برهـه

ها به شر و اينكه  ؛ به طوری كه واكاوی گرايش انسان)47: 1379ويرنگا، (شده است  محسوب مى

های فلسفى به شمار آمده  ترين پرسش يابند، از مشكل دادن فعل شر گرايش مى چرا آنان به انجام

(Kimball, 2008: 10) تـوان مى آيا: گونه مطرح شده است ترين صورت آن بدين كه در اساسى 

 2دارد؟ وجـود شـرّ  حـال عين در و است تام قدرت و تام لمع تام، خير خدا كه پذيرفت را ادعا اين

  ).135: 1377؛ احمدی ملكى، 252 :1384برن،  هپ(

ای اخـالق را در  عـده. انـد متكلمان و فيلسوفان و انديشوران متعددی به مسئله شرور پرداخته

برخـى  و) 8/26: 1388كاپلسـتون، (اند  بند تحليل مفاهيمى چون خير و شـر و ماننـد آن دانسـته

برخى شرور را نتايج گناهان در زنـدگى ). 6/323: همان(اند تنها خيِر مطلق، اراده نيك است  گفته

ای آن را  و عـده )Wangu, 2009: 43, Klostermaier, 2003: 67(اند  گذشـته افـراد دانسـته

 -)171: 1387ربـانى گلپايگـانى، (دارترين شكل بحث شـرور  به عنوان سابقه -مايه ثنويت  دست

 انـد لذا آن را بـه شـيطان نسـبت داده. تواند خداوند باشد اند منشأ شرور نمى قرار داده، معتقد شده

)Bartels, 2008: V. 35, p. 75( . چنانچه برخى فيلسوفان مانند افالطون نيز معتقد بودنـد شـر

وجـود  برخى نيز با اتكا بـه. )Charlesworth, 2002: 16( تواند مخلوق خدای مهربان باشد نمى

 :Plantinga, 2002( ٣اند شرور در عالم، در اعتقاد به خداوند مهربان و قادر مطلق تشكيك كرده

9; Philips, 2001; Borchert, 2006: V. 1, p. 361; Stump, 2008: V. 1, p. 196( . گرچه

كـه ؛ چرا)Midgley, 2001: 1(اند  ای مسئله شرور را مشكلى برای انسان نه خداونـد دانسـته عده

اين طبع آدمى است كه معجونى از نيكى و بدی در آن قرار دارد و انسان بـه اراده خـويش آن را 

احمـدی، (انـد  بودن مسئله شرور را نظريه معتبری تلقـى نكرده بسياری نيز نسبى ٤.كند بالفعل مى

1383 :172.(  
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  بررسى اجمالى مسئله شر

ای  الزم اسـت بـه آن توجـه شايسـته هايى پيش روی ما است كه در بررسى مسئله شرور پرسش

آيـا آنچنـان  5راستى خير و شر چيست؟ مالك آن چيست؟ اقسام آن كدام است؟ به. داشته باشيم

اند فقـط اصـالت فايـده معيـار عينـى شايسـت و ناشايسـت خواهـد بـود؟  كه برخى مدعى شـده

بخش  و سـعادت بخش آيا خير عبارت است از آنچه برای انسـان لـذت). 8/26: 1388كاپلستون، (

چرا جدال ميان خير و شر، گستره عظيمى از تاريخ ادبيـات را بـه ). 3/405: 1377مطهری، (باشد 

 سـعادت اصـلى عامل گفت نبايد آيا). 106: 1386طالبيان و ديگران، (خود اختصاص داده است؟ 

د داشـتِن انـ راستى آنچنان كه برخـى گفته باشد؟ و آيا به داشته مطلوب و هدف كه است اين بشر

رابطه نفس اماره، اختيار انسان و كماالت ). 3/433: همان(مطلوب، با فقدان مالزم است؟  و هدف

 آملـى، جوادی(نداشته  اختياری هيچ آن اصل در انسان كه نفسانى او چيست؟ چرا چنين اختياری

راسـتى  های سخت قـرار گيـرد؟ آيـا به به او داده شده است تا او در معرض آزمايش )197 :1389

است؟ و آيا فلسفه وجودی شيطان  اماره نفس وجود معلول اخالقى، خود يافتن كمال و خداجويى

بـرای ) 3/434: همان(گاهى  و نفس اماره آن است كه انسان ظلوم و جهول آن را به عنوان تكيه

كامل ای برای ت چه نيازی بود چنين برنامه). 258: 1386خمينى، (رسيدن به قرب الهى قرار دهد؟ 

راستى وجود شرور به هـيچ وجـه بـا هسـتى خداونـد  اخالقى و نفسانى بشر قرار داده شود؟ آيا به

ها و  توان چنين دنيايى را كه در احاديث پـر از سـختى مهربان و قادر مطلق سازگار نيست؟ آيا مى

ه نظامى احسن ناميد؟ اگر مفاهيم خير و شر بديهى هسـتند، چگونـ 6باليای مختلف توصيف شده

وطن و حتى قتل پدر و مادر عملـى اخالقـى  شود كه در ميان برخى قبايل خودكشى، قتل هم مى

توانند سـعادت حقيقـى را  ها نمى راستى همه انسان و آيا به) 357: تا دورانت، بى(شود  محسوب مى

  و خير را بيابند؟) 319: 1387آگوستين، (تشخيص دهند 

 هـر سـه كه آورده است به وجود فلسفى ونه تفكرگ سه شرور توان گفت مسئله در مجموع مى

 فاعـل از شـر صدور بودن ناممكن راه از اصلى مبدأ دو به اعتقاد و ثنويت يكى :است توحيد منافى

 لغوها؛ و زوائد و ها نقص وجود راه از هستى نظام در اراده و مشيت و علم وجود انكار ديگر و خير؛

 ها غربى مخصوصاً  بعضى نظر از شر و خير اِشكال. ها ظلم و ها تبعيض راه از عدالت فقدان سوم و

  ).3/407: 1377مطهری، (است  توحيد اِشكال ترين مهم
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، بـه آن مثنـویتوان در اين نگاه اجمالى پيش از واردشدن بـه بررسـى موضـوع در  آنچه مى

لفى مطـرح ای كوتاه كرد اين است كه در پاسخ به مسئله شر بسياری از خداباوران ادله مخت اشاره

و به تعبيـر برخـى  )Jones, 2005: 626(دانند  اند؛ برخى آن را ناشى از اراده آزاد انسان مى كرده

برخى با تكيه بر اينكـه نظـام كنـونى بهتـرين ). 40: 1358 كسمائى،(شر زكات آزادی بشر است 

ای  عـده و بـه تعبيـر. )Hick, 2007: 160( اند جهان ممكن است به بررسى مسئله شرور پرداخته

دانـد عـالم  گويد، اين سخن او بدان معنا است كـه نمى وقتى كسى از عالم عاری از شر سخن مى

سـهروردی، ( كند جهان فقط برای انسان خلق شده اسـت و گمان مى) 171: 1388نصر، (چيست 

، در حالى كه چنين گمانى در خطايى آشكار است؛ چراكه وجود شرور نيـز ضـروری )479 :1385

اين ديدگاه، كـه بـا عنـوان نظـام احسـن در كـالم و ). 133: 1388موسوی بجنوردی، (آن است 

اجـزای آن در  ای به نظام هستى اسـت كـه فلسفه اسالمى مطرح است، در واقع نگاهى مجموعه

شوند و در نتيجه آن جهان خير محض خواهد بود و شری وجـودی  ارتباط با همديگر سنجيده مى

انـد  انگاشتن شر به بررسى مسئله پرداخته برخى با عدمى). 267: 1390، نژاد امينى( 7نخواهد داشت

؛ صدرالدين شيرازی، 310: 1404؛ طباطبايى، 311: 1388؛ فياض الهيجى، 355: 1404سينا،  ابن(

: 1981صـدرالدين شـيرازی، (انـد  يا آنكه آن را به محـدوديت ممكنـات برگردانده) 3/58: 1981

از سوی ديگر، اگر ما شرور را وجودی بدانيم، بايد تأكيد كنيم كـه  ).2/437: 1381؛ همو، 7/354

گردد و اين الزمه نظام احسن است و  برمى) 377: 1357سهروردی، (اوًال شروِر موجود به وسايط 

 گوينـد مى اينكـه از حكمـا مقصـود. بودن شرور را به دست آوريم ثانيًا بايد مقصود حكما از عدمى

 ظلـم، فقـر، مصـائب، موذيات، قبيل از شود مى ناميده شر آنچه كه ستني اين است، عدمى شرور

 از نحـوی بـه و موجودندها  اين همه شك بدون ندارد؛ وجود و مرگ اعضا، نقص كوری، بيماری،

 خارج، و است موجودها  آن انتزاع منشأ اينكه معنای به موجودندها  آن از بعضى .دارند وجود وجود،

 وجـودی امـر بعضى وجود دارند زيـرا واقعـاً  و غيره؛ و كوری فقر، نظير است؛ها  آن اتصاف ظرفِ 

 جنبه شريت، به امور اين اتصاف مناط كه است اين مقصود است؛ بلكه عمل كه ظلم مثل هستند،

 راز ديگـر، عبـارت بـه .نيسـت شريّتى نباشد كار در عدم آن اگر كه طوری به استها  اين عدمى

مطهـری، (شـوند  مى خـأل منشـأ يـا هسـتند »خأل« نوع از ودشانخ يا كه است اينها  آن شّريت

1377 :3/409.(  

مطـرح  های فلسفى، كالمى و اخالقى، راهكارهای زير بـرای ايـن مسـئله با نگاه در مجموع،

 ):1377قدردان ملكى،  .:نك(شده است 
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  ؛)62: 1387؛ امينى، 2/548: 1410فخر رازی، (انگاری شر  نيستى .1

: 1387مطهـری، (برترنـد و ايـن طبيعـت نظـام احسـن اسـت شرور الزمه خيرهـای  .2

  ؛)1/196

  ؛)23/751: 1388مطهری، (شر الزمه تعالى روح انسانى است  .3

  ؛)1/196: 1387مطهری، (شرور مبدأ خيرات است  .4

 ؛)4/99: تا غزالى، بى(نگری انسان است  شر معلول جهل و جزء .5

  ؛)394: 1345روسو، (شر الزمه اختيار است  .6

 ;Wangu, 2009: 43(مل انسان در وجود قبلى او در اين دنيـا اسـت شر مكافات ع .7

Klostermaier, 2003: 67(؛ 

آالم ابتدايى و طبيعى كه خود انسان مسئول مبتالشدن به : جبران شرور در عالم ديگر .8

؛ در ايـن دو مـورد )های ديگر است يا از سوی طبيعـت يا از سوی انسان(ها نيست  آن

: 1407 ؛ طوسـى،130: 1363حلـى، (نتصاف يـا دادخـواهى مسئله جبران به صورت ا

ميـثم بحرانـى،  ابن( و عوض يا جبران در سرای ديگر مطرح شـده اسـت) 205-206

 ).285: 1405؛ فاضل مقداد، 120: 1398

  خير و شر در قرآن و روايات

زيـر خالصـه های  شايد بتوان اجمالى از آنچه را در قرآن و روايات درباره خير و شر آمده در گزاره

  :كرد

 ٨.شرور از دايره قدرت الهى خارج نيستند -
 ٩.جهان هستى نظامى احسن دارد -
 ١٠.شرور الزمه نظام احسن عالم است -
 ١١.برخى شرور از اراده انسان نشئت گرفته است -
 ١٢.شود انسان به وسيله شرور طبيعى امتحان مى -
 ١٣.انسان توانايى كامل در تشخيص دقيق مصداق خير و شر ندارد -
 ١٤.ر سبب بيداری انسان از خواب غفلت استشرو -
هـای الهـى سـبب ناسپاسـى او  تنها تحمل شـر را نـدارد بلكـه برخـى نعمت انسان نه -

 ١٥.شود مى
 ١٦.بودن انسان نزد خداوند است برخى باليا و شرور نشانه مقرب -
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 ١٧.تواند منجر به شرور طبيعى شود شرور اخالقى مى -
 ١٨.شكوفاشدن استعدادها است وجود شر، خير برای جامعه انسانى و سبب -
  ١٩.شود خير و شر حقيقى در آخرت نمايان مى -

خير و شر در مثنوی معنوی
20

  

جانبـه موضـوع خاصـى از نگـاه شخصـى خـاص،  كه واضح است برای بررسى كامل و همه چنان

بررسى صرِف مواضعى كه او مستقيم به بررسى آن موضوع پرداخته كافى نيست، بلكـه شايسـته 

ای در ايـن مقالـه مقـدور  اما به دليل آنكه چنـين بررسـى. نيز بررسى شود 21تبطاست مباحث مر

نيست و نيز به دليل آنكه وقتى شخصى در مقام بيان و توضيح موضوعى خـاص اسـت، در واقـع 

هسته اصلى انديشه خويش درباره آن را مطرح كرده، لذا نگارندگان فقط مواضعى از مثنوی را مد 

طبـق احصـای نويسـنده، وی  .ی صريحًا به بحث خير و شر پرداخته اسـتاند كه مولو نظر داشته

های  تفصيل پای خير و شـر را بـه شـيوه اختصار يا به به 22»جزيره مثنوی«موضع از  24تقريبًا در 

  .مختلف به ميان كشيده و از آن سخن گفته است

ازيم، اميـد آنكـه پرد ىم مثنوی معنویبا توجه به آنچه گذشت به بررسى مسئله شرور از نگاه 

  23.و نكات بديع مولوی بهره بگيريم) 23تا،  جعفری، بى(بتوانيم از ابتكارات 

  نسبيت خير و شر در مثنوی معنوی

يكى از مسائل مهمى كه در سراسر مثنوی و در موارد مختلفى بر آن تصريح شده، مسئله نسبيت 

و نيـز » زهـر مـار«زدن بـه  ا مثـالابتدا در ابياتى ب 24مولوی در دفتر اول مثنوی. خير و شر است

كه در مواضع مختلفى نتايج متضاد با هم دارند، كه يكى خير و ديگری شر است، چنين » آبغوره«

 :سرايد مى

در مقـــــامي كفـــــر و در جـــــايي روا  در مقــــامي زهــــر و در جــــايي دوا
چون بـه انگـوري رسـد شـيرين و نيـك       آب در غــوره تــرش باشــد و ليــك... 

ــم ــاز در خـ ــرامبـ ــخ و حـ ــود تلـ 25در مقــــام ســــركگي نعــــم االدام    او شـ

 )2600-2598، دفتر اول، بيت 1386مولوی، (                              
چگونـه اسـت كـه در جاهـای . گويد به زهر مار و نيز آبغوره نظـر كـن وی در اين ابيات نغز مى 

گاهى سبب شفا است و انگور  مختلف دو نتيجه عكس دارند؟ مثًال زهر مار گاهى سبب هالكت و
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اين نظام احسنى كه آفريدگار متعال آن را در نهايت اتقان . شود نيز گاهى حالل و گاهى حرام مى

وظـايف و فوايـد  26قرار داده، به هر يك از موجودات در مراحل مختلـف سـير تكـاملى خـويش،

  27.مختلفى را به وديعه نهاده و خير و شری نسبى پديدار شده است

 :گويد ابياتى ديگر مى وی در

ـــدر نيســـتى بتـــوان نمـــود مالــــداران بــــر فقيــــر آرنــــد جــــود  هســـتى ان

ها اســـت آينـــه خـــوبى جملـــه پيشـــه  نيسـتى و نقـص هـر جـايى كـه خاســت

ـــود  چــون كــه جامــه چســت و دوزيــده بــود ـــون ش ـــگ درزی چ ـــر فرهن مظه

ــــذوع ــــد ج ــــى باي ــــيده هم اصــل ســازد يــا فــروع 28تــا دروگــر  ناتراش

ـــــه  ـــــتهخواج ـــــا رود اشكس ـــود  بند آنج ـــته ب ـــای اشكس ـــا پ ـــه در آنج ك

ــزار ــور ن ــون نيســت رنج ــود چ ــى ش آن جمــــال صــــنعت طــــب آشــــكار  ك

و آن حقـــارت آينـــه عـــز و جـــالل  هـــا آيينـــه وصـــف كمـــال نقص... 

ــين ــدا يق ــد پي ــد كن ــد را ض ــه ض ــين  زآنك ــد اســت انگب ــركه پدي ــا س ــه ب زآنك

ــ  هر كه نقـص خـويش را ديـد و شـناخت ــتان ــبه تاخ ــود ده اس ــتكمال خ در اس

  )3212-3202، دفتر اول، بيت 1386مولوی، (              

تـوان  گويـد چگونـه مى كنـد و مى او در اين ابيات به طور صريح، نسبيت خير و شر را مطـرح مى

سخن از جود و احسان گفت در حالى كه فقيری در جامعه وجود نداشته باشد و چگونه سرانگشت 

توانست به هزار و يك فن زينت داده شوند اگر قرار بود پيراهن آدمى نيـاز بـه  مندان مىطناز هنر

ها اگر نبودند  ها و رنجوری ها، آلودگى آری تمامى اين نقص. شد دوخت نداشت و دوخته آفريده مى

های كـريم و احسـان محسـنين و هنـر هنرمنـدان و صـنعت  گفتن از كرامت انسـان جای سخن

  .كند اشاره مى» تعرف االشياء باالضداد«او در انتها به عبارت مشهور . گران نبود صنعت

تواند مبنـای عقلـى صـحيحى  داشتن، نمى در عين شهرت» ضد را ضد كند پيدا«البته عبارت 

توان اطراف  داشته باشد؛ و تنها معنای صحيح آن اين است كه با شناخت ضد موضوعى، بهتر مى

لذا اگر مقصود از اين عبارت، منحصركردن راه شـناخت . شناختو جوانب آن موضوع و مسئله را 

اشيا در شناخت اضداد آن باشد، چنين برداشتى بسيار نادرست خواهد بود؛ چراكه چنـين تفسـيری 

اند و اين نتيجه به هيچ عنوان پذيرفته  ها به طور مطلق نسبى به اين مفهوم است كه خير و خوبى

عده در شناخت موضوعات و مصاديق خير و شـر جـاری اسـت؛ نيست؛ و شايد بتوان گفت اين قا
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توان پذيرفت اما پذيرش كامل آن مبتنى بر داشتن فهمى سـابق از  گرچه به نظر اين سخن را مى

توان گفت اين دو شىء ضد هستند و يكـى خيـر و ديگـری شـر  زيرا چگونه مى. خير و شر است

  .ستاست، اما هنوز مفهومى از خير و شر در ذهن ما ني

يعنى شناخت بهتر نه شناخت ابتـدايى و (رسد تفسير اول  با توجه به آنچه ذكر شد، به نظر مى

از اين عبارت مشهور از سوی مولوی پذيرفته شده است و اين از فحوا و تصريحات وی نيـز ) تام

 :سرايد در جای ديگری از دفتر اول چنين مى. آشكار است

هـــا و بــــر ابـــد نخــــل قامتتـــا بي  بــــرد شـــاخ مضــــر باغبـــان زآن مى

ـــّرميش  كنـــد از بـــاغ دانـــا آن حشـــيش مى ـــوه خ ـــاغ و مي ـــد ب ـــا نماي ت

ـــب  كنـــد دنـــدان بـــد را آن طبيـــب مى ـــاری حبي ـــد از درد و بيم ـــا ره ت

ــا اســت  هــا اســت هــا درون نقص بــس زيادت ــدر فن  مــر شــهيدان را حيــات ان

)3871-3868همان، دفتر اول، بيت (   

افتد؛ او در پى خيری برای  ای بّران به جان درختان خويش نمى ن دليل با اّرهآری هيچ باغبانى بدو

شـدن  و در نهايـت بـه دنبـال خيـر خـويش اسـت؛ چراكـه بـا بريده درختان و باغ خويش اسـت

ثمر، درختان در فضايى شايسته نفس خواهند كشيد و به كمال وجـودی  شاخسارهای خشك و بى

وقتى شخصـى . و از باغى سرسبز و پرثمر برخوردار خواهد بودتر خواهند رسيد و ا خويش سبكبال

برد، بدون آنكـه بـه  هايى خشك و بيهوده را مى ای به دست گرفته، شاخه ناآگاه به باغبانى كه اّره

ها را در كنار هـم ببينـد،  هدف اين باغبان نظر كند و موارد را با يكديگر قياسى صحيح كرده، آن

كند نظر افكنده، حكم به زشـتى عمـل  ای را از درختى جدا مى شاخه فقط به اين عمل باغبان كه

گرچه اين مثال بسيار ساده و ابتدايى است و شايد چنين افرادی كه ايـن چنـين بـه ايـن . كند مى

بسا بتوانيم موارد بسياری در توضيح  مسئله نظر كنند يافت نشوند لكن در مثال مناقشه نيست؛ چه

فرادی با نگاه به موضوع يا عملكرد شخصى، بـدون آنكـه هـدف يـا اين مطلب عرضه كنيم كه ا

انـد و آن  های شايسته آن عمل وی را ببينند، به صورت مطلق حكم به زشتى آن عمل كرده جنبه

در ) ع(های ظاهرگرايانـه موسـى  مثال مشهور چنين برداشتى، برداشـت. اند را فعلى خير نپنداشته

درستى حكم به زشـتى  در اين داستان، وی به. ن خداوند داشتای از بندگا سفری است كه با بنده

ظاهر شـر،  دانست ورای اين اعمـال بـه كرد، اما نمى مى) ع(و شر بودن ظاهری اعمال خضر نبى 
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اهدافى شايسته، كه خاِص بندگانى چون آن عبد صالح است، پنهان بود كـه سـبب خيرشـدن آن 

  :نابه تعبير موال). 82-60 :كهف(شود  اعمال مى

ــت  سـتفايـده اور جهان از يك جهـت بـي ــده ا  از جه ــر عاي ــر پ ــاي دگ ــت ه س
  )1071دفتر دوم، بيت : 1386مولوی، (                    

گفته كه خير و شر نسبى است، اشاره، و آن را در بيانى ديگر  خواهد به نكته پيش در واقع، وی مى

  .مطرح كند

ــدگر ــا هم ــد ب ــت ش ــي جف ــر و لطف ــر  زاد ا  قه ــر و ش ــاني خي ــر دو جه ــن ه ز اي
 )2680همان، دفتر دوم، بيت (               

او در اين بيت زيبا بار ديگر بر طنيده شدن خير و شر در همديگر و بر نسبيت خير و شر تأكيد 
  .كند مي

ـــت ـــته پش ـــال گش ـــا حّم ــــِر مــــه  ريش ای بس ــــرای دلب روِی خــــويش از ب

ـــياه ـــود س ـــال خ ـــر جم ـــرده آهنگ ــ  ك ــه ش ــا ك ــاهت ــد روی م ــد ببوس ب آي

ــيخ ــار م ــان چ ــر دك ــا شــب َب سـت بـيخ  ز آنكه سروری در دلش كرده ا  خواجــه ت

  )543- 541همان، دفتر سوم، بيت (                               

مردي كه در دكان . كند وي در ابيات فوق به نحوي جذاب و شيرين نسبيت خير و شر را بيان مي
كند، به آخر روز  كوبد و در پي لقمه ناني تالش مي ر آهن و پوالد ميآهنگري با پتك سهمگين ب

اش  هاي روز از تن خسته نظر دارد كه با آغوش گرم همسرش مواجه خواهد شد و تمامي سختي
خرد تا به  ظاهر خير نيستند، به جان مي ها را، كه به آري او اين سختي. به دور افكنده خواهند شد
بياني ديگر از طرفي اين شر را بايد با آن خير ديد و از طرف ديگر آن خيري ديگر برسد، و به 

فردي كه از ازدواج سر باز . شود ظاهر شر مي خير است كه حتي سبب خير شدن اين فعل به
ظاهر از تكليف  زند و تنها استدالل او سختي معاش و مانند آن است، گرچه با اين كار به مي

  .كرده، اما از خير داشتن همسر و خانواده نيز دور شده است تأمين معاش خانواده خويش دوري
بسياری از خيرها و شرور در كنار هم . 1: رسد دو نكته مهم در اين بحث وجود دارد به نظر مى

  .ها به خير تبديل خواهند شد های مختلف آن بسياری از شرور با ديدن جنبه. 2بايد ديده شوند؛ 

ـــزرگ ـــای ب ـــِع باله ـــال، دف ـــان ب هـــای ســـترگ و آن زيـــان، منـــِع زيان  ك

  )3265همان، دفتر سوم، بيت (                 
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افتـد  بسـيار اتفـاق مى. كند وی در اين بيت با بيانى ديگر نسبيت ميان شرور مختلف را مطرح مى

در واقع ميان شرور . تر را بگيرد خرد تا جلوی زيانى بزرگ تر را به جان مى زيان كه انسان شری كم

وی در دفتر چهارم نيز در سه موضع به نحوی به نسبيت خير و شـر . تلف تشكيك وجود داردمخ

  :كند اشاره مى

ــود    خـون نمـود29آب نيل است و به قبطـي ــد آب ب ــون ب ــه خ ــي را ن ــوم موس ق
  )33همان، دفتر چهارم، بيت (        

شـود برابـر  س سبب مىكند، اما نخوت و هوای نف فرعونيان را به سوی خدا دعوت مى) ع(موسى 

ای نداشت، لذا مأمور شد از بحـر  ديگر كوشش او فايده. رسول خدا بايستند و بر آن لجاجت ورزند

روز موعود فرا رسيد و آن دريـای مـواج . گذر كند و قوم خويش را از ستم فرعونيان رهايى بخشد

ز گذر قوم موسـى از اين امواج خروشان پس ا. و قومش شكافته شد) ع(به امر الهى برای موسى 

. آن، به هنگامى كه فرعونيان اراده گذر كردند، بر هم فرود آمد و آنان را بـه كـام خـويش كشـيد

  .گويد اين آب دريا در نگاه فرعونيان شر بود و در نگاه قوم موسى خير مولوی مى

30پــس بــد مطلــق نباشــد در جهــان
بــد بــه نســبت باشــد ايــن را هــم بــدان  

  )64دفتر چهارم، بيت  همان،(           

گيرد بِد مطلق در جهان نيست و هر آنچه از  پس از ذكر ابياتى در بيان اين مطلب، نتيجه مى وی

  .بينيم، نسبى است و نه تنها خير و شر نسبى است بلكه شرور نيز نسبى هستند خير و شر مى

ــات ــد حيـ ــار را باشـ ــار آن مـ ــر مـ ــات    زهـ ــد ممـ ــي باشـ ــا آدمـ ــبتش بـ نسـ
  )68همان، دفتر چهارم، بيت (                

كند و آن اين است كه وقتي  گفته را بار ديگر مطرح مي وي در توضيح مطلب فوق، مثال پيش
مار به دليل ساختار . بيند درستي دو جنبه خير و شر در آن مي اندازد به انسان به زهر مار نگاه مي

نگرد، به طوري كه اگر  و دفاعي مياي حياتي  وجودي خاص خويش به اين ماده به عنوان ماده
ها را مختل كرده يا هويت  ها جدا كنيم در واقع هستي آن مارهاي سمي را از اين زهر خاص آن

هاي ديگري  وي در ادامه مثال. ها را ايم و در نهايت هستي آن ها را گرفته وجودي و مشخصه آن
  :كند مطرح مي

ــر مى...  ــين ب ــ  شــمر ای مــرد كــار همچن ــبت اي ــزارنس ــا ه ــس ت ــى ك ن را يك

  )70همان، دفتر چهارم، بيت (              

ــّديق ــد ص ــد ِزي ــت آن بگوي ــنى اس ــتنى اســت  َس ــر كش ــد گب ــد ِزي ــن بگوي وي
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ــان  ِزيد يك ذات اسـت، بـر آن يـك َجنـان ــج و زي ــم رن ــر ه ــن ديگ ــر اي او ب

ــرا باشــد شــكر ــاو ت ــواهى ك ــو خ ــر ت ـــر  گ ـــاقش نگ ـــم عش ـــس ورا از چش پ

بــين بــه چشــِم طالبــان، مطلــوب را   چشـــِم خـــودت آن خـــوب رامنگـــر از 

عاريـــت كـــن چشـــم از عشـــاق او   چشـم، تـو چشِم خود بـر بنـد زآن خوش

  )76- 72همان، دفتر چهارم، بيت (            

كند اگر ديدی ِزيدنامى در نگاه تو بد است و در نگاه ديگری خوب،  وی در ابيات پيشين تأكيد مى

وبى وی از نگاه دوستداران او به او بنگر و از آن جهتى او را در نظر بگير كه آنان در برای ديدن خ

رسد گرچه اين سخن، حق است اما بايد با تأّمل بدان نگريسـت؛ چراكـه  به نظر مى. اند نظر گرفته

های شرور با مقاصد زشـت قـرار گيـرد و بـدين  مايه بسياری انسان تواند دست چنين سخنانى مى

لذا گرچه الزم اسـت خيـر و شـر را در كنـار هـم ببينـيم و هـر . كار خويش را توجيه كنندوسيله 

های مختلف بنگريم اما آنچه مهم است مالك خيـر و شـر اسـت كـه بـدان  موضوعى را از جنبه

  .خواهيم پرداخت

  :كند وی همان نسبيتى را كه بارها بيان كرده در مثال و بيانى ديگر چنين مطرح مى

ــر ورا گفت ــتم ــود نيس ــاين معه ــد ك ــت  ن ــود نيس ــاللت ج ــل ض ــوت اه 31دع

ــده  ام هـــا ديـــده گفـــت نيكـــويى از اين ــبب بگزي ــن س ــان زي ــن دعاش 32ام م

ــاختند ــدان س ــور چن ــم و ج ــث و ظل كــه مــرا از شــر بــه خيــر انداختنــد  خب

ــى ــا كردم ــه دني ــه رو ب ــى ك ــر گه مــن از ايشــان زخــم و ضــربت خــوردمى  ه

  )88- 85ر چهارم، بيت همان، دفت(             

هـا را  كند كه در ادامـه آن وی در دفتر پنجم نيز در مواضع متعددی بحث خير و شر را مطرح مى

  :مطرح خواهيم كرد

نيســـت اســـباب و وســـايط از پـــدر  رســد هــر خيــر و شــر از مســبب مى

ـــر شـــاهراه ـــد ب ـــالى منعق ـــز خي ــــدگاه    ج ــــت چن ــــد دور غفل ــــا بمان ت

  )1555-1554پنجم، بيت  همان، دفتر(          

ــر او ــر اال خيــ ــدانم خيــ ــن نــ 33مــ
ــر او       ــن از غي ــي م ــم و عم ــم و بك ص

  )1681همان، دفتر پنجم، بيت (         
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بـــطّ را لـــيكن كالغـــان را ممـــات      اي در وي حيــاتهســت دريــا خيمــه
  )3294همان، دفتر پنجم، بيت (        

ــرگ ــوت و ب ــم ق ــار را ه ــد م ــر باش او درد اســت و مــرگ غيــر او را زهــر    زه
  )3295همان، دفتر پنجم، بيت (              

ــي ــي و محنت ــر نعمت ــورت ه ــتص ايــــــــن را دوزخ و آن را جنتــــــــي  اس
  )3296همان، دفتر پنجم، بيت (             

ــور كشــتي مــي   حــوت اگرچــه كشــتي غــي بشـــكند ــد دوســت را چــون ث كن
  )4234همان، دفتر پنجم، بيت (               

ــدرد چــون اســد ــر شــب را ب لعــــل را زو خلعــــت اطلــــس رســــد  شــمس اگ
  )4235همان، دفتر پنجم، بيت (             

ــر وجــودي كــز عــدم بنمــود ســر بــر يكــي زهــر اســت و بــر ديگــر شــكر  ه
  )4236همان، دفتر پنجم، بيت (               

كند و بار ديگر بر نسبيت  بيان نمىای تازه غير از آنچه مطرح كرده بود  در ابيات فوق مولوی نكته

  :كند ميان خير و شر تأكيد مى

ــر وجــودي كــز عــدم بنمــود ســر بــر يكــي زهــر اســت و بــر ديگــر شــكر  ه
وی در نهايت در دفتر ششم نيز همان نگاه نسبى به خير و شر را بار ديگر با بيانى متفاوت مطرح 

  :كند مى

ــا ذ  اين جهان جنگ است كل چـون بنگـري ــافري  ذره بـ ــا كـ ــن بـ ــو ديـ ره چـ
ــب      آن يكـــي ذره همـــي پـــرّد بـــه چـــپ ــدر طل ــين ان ــوي يم ــر س و آن دگ

)37-36همان، دفتر ششم، بيت (   

او معتقد است جهان هستى به طوری آفريده شـده كـه از طرفـى در تمـامى ذرات و اجـزای آن 

انـد و در  يشجنگى ميان اضداد نهفته است و از طرف ديگر اجزای عالم هر يك در پـى خيـر خو

  .طلبند واقع كمال وجودی خويش را مى
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  خير و شر و حكمت الهى در مثنوی معنوی

حكمت الهى از مسائل ديگری است كه مولوی در بيان فلسـفه خيـر و شـر بـدان تمسـك، و در 

وی در دفتر دوم در سه موضع به اين بحث اشاره يا تصـريح كـرده . كند ابياتى نغز آن را بيان مى

  :است

ــرين  در پــيش عطــاران ببــين 34هــا طبلــه ــا جــنس خــود كــرده ق جــنس را ب

ــــا جنس جنس ــــا ب ــــه ه ــــا آميخت ــــه  ه ــــى انگيخت ــــن تجــــانس زينت زي

ـــديگرش  گــــر درآميزنــــد عــــود شــــكرش ـــك از يك ـــك ي ـــد ي برگزين

ــه ــد و جان 35ها بشكســت طبل ــا ريختن ـــد  ه ـــدگر آميختن ـــد در هم ـــك و ب 36ني

ــــا ورق ــــا را ب ــــتاد انبي ــــق فرس ها را بــر طبــق يــن دانــهتــا گزيــد ا  ح

37كــس ندانســتى كــه مــا نيــك و بــديم  پيش از ايشـان مـا همـه يكسـان بـديم

و مـا چـون شـب  38چون همه شب بـود  قلـــب و نيكـــو در جهـــان بـــودی روان

  )286-280همان، دفتر دوم، بيت (                             

اول آنكـه ميـان اشـيايى كـه : كنـد اشاره مى وی در اين ابيات به چند جنبه مهم در اين موضوع

اند، چنان تجانسى ايجاد شده كه زيبايى خاصى به دنيا داده است؛ دوم آنكه اين تجانس  همجنس

ها را آفريدگار حكيم در هم آميخته تا از اين »طبله«گرچه زيبا است اما زيباتر از آن اين است كه 

يابـد و بـه  ميان اين اضداد نفوس آدمى صـيقل مىميان ُدّر وجودی آدمى شكوفا شود، چراكه در 

همين است كه خير و شـر در جهـان ) ع(رسد؛ سوم آنكه فلسفه بعثت انبيا  خير نهايى خويش مى

آميخته شده و اين آميختگى موجب شده خداوند با بعثت پيامبران خـويش زمينـه را بـرای رشـد 

و هـدف، خيـر و شـر را در هـم  39حكمتدر واقع خالق حكيم، از روی . بشريت آماده و مهيا كند

  .تنيده است

  خير و شر و فلسفه خلقت در مثنوی معنوی

  :كند وی فلسفه خلقت را در دفتر دوم چنين بيان مى

ـــود  گــر تــو گــويى فايــده هســتى چــه بــود ـــده هســـت ای عن در ســـؤالت فاي

ــى  گـــر نـــدارد ايـــن ســـؤالت فايـــده ــث ب ــن را عب ــنويم اي ــه ش ــدهچ عاي
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ــــؤالت را  ــــى فايدهور س ــــت بس ــر چراســت  هاس ــده آخ ــى فاي ــان ب پــس جه

ــده ا از جهت  سـت ور جهان از يك جهت بـى فايـده ا ــر عاي ــر پ ــای دگ ــت ه س

اسـت از وی مايسـت  مر ترا چون فايـده  فايـــده تـــو گـــر مـــرا فاييـــده نيســـت

)1072-1068همان، دفتر دوم، بيت (  

كند، بحثي كه با مسئله خير و شر  اره ميوي در اين ابيات به زيبايي تمام به فلسفه خلقت اش
گويد همين پرسش، به  كننده از فلسفه خلقت مي او به پرسش. ارتباطي نزديك و ديرينه دارد

لذا نبايد فوايد . اي دارد؛ اگر چنين نبود، پرسيدن بيهوده بود عنوان جزئي از كل هستي، يقيناً فايده
ي شخصي كنيم يا آنكه خير و فايده اشيا را در ها و خيرها را محدود در فوايد و خير و نيكي

  : فضايي بسيار تنگ بدون نگريستن به تمامي جوانب آن در نظر بگيريم
ــت  سـتفايـده اور جهان از يك جهـت بـي ــده ا  از جه ــر عاي ــر پ ــاي دگ ــت ه س

  نبود خير و شر مطلق در جهان هستى

  :شر مطلق در جهان است يكى ديگر از مسائلى كه مولوی بدان معتقد است نبود خير و

ـــدازد آن ـــدا ان ـــارت ج ـــه از ي ـــر چ ـــان  ه ـــان دارد زي ـــان زي مشـــنو آن را ك

ــر ــود صــد در صــد مگي ــود آن س ــر ب ــور   گ ــل ز گنج ــر زر مگس ــر 40به ای فقي

  )420-419همان، دفتر سوم، بيت (                           

كند و از طرفـى معتقـد  ر تأكيد مىوی در دو بيت فوق در واقع به نحوی بر نسبت ميان خير و ش

شـدن در  شود، چراكه خير و شـر بـه دليـل تنيده جانبه در اين دنيا يافت نمى است خير تام و همه

وی در كنار اين . اند خير مطلق در اين دنيا يافت نشود ها، سبب شده همديگر و به دليل نسبيت آن

  41:دشو مطلب تصريح دارد كه شر مطلق نيز در جهان يافت نمى

بــد بــه نســبت باشــد ايــن را هــم بــدان  پـــس بـــد مطلـــق نباشـــد در جهـــان
  )64همان، دفتر چهارم، بيت (               

  مالك خير و شر از نگاه مولوی

يك از مسائل مهمى كه الزم است پيش از استنتاج نهايى در آن دقت كنـيم مـالك خيـر و شـر 

  :دينى مولوی چنين تبيين كرد -انىتوان مالك خير و شر را از ديدگاه عرف مى. است



وی وی  وی   و ر از دیدگاه    ر و 

       57 

ش
ژپو

 
ی 

ف ی 
- 

الی
ک

 

ها شاهد از مثنوی گواه ايـن  ده. وی در تبيين مالك خير و شر به اختيار آدمى نگاهى تاّم دارد. 1

  :مطلب است، مانند

ــي   چون چنين خـواهي خـدا خواهـد چنـين ــين مــ ــق آرزوي متقــ ــد حــ  دهــ
  )6همان، دفتر چهارم، بيت (             

  :گرداند ها را به مبدأ هستى برمىوی تمامى شرور و خير. 2

ــي ــبب م ــراز مس ــر و ش ــر خي ــد ه  نيســـت اســـباب و وســـايط از پـــدر      رس
  )1554همان، دفتر پنجم، بيت (              

توان گفت به عقيده وی از نگاهى تنها مالك خير و شر خواست خداوند است و او است كه  مى. 3

  :فعال مايشاء است

ــر او       مـــــن نـــــدانم خيـــــر اال خيـــــر او ــن از غي ــي م ــم و عم ــم و بك  ص
  )1681 بيت پنجم، دفتر همان،(                                             

ــاء  كــــــو ز عــــــين درد، انگيــــــزد دوا   42حـــاكم اســـت و يفعـــل اهللا مايشـ
  )1619 بيت دوم، دفتر همان،(                                              

كندني  اشد انساني در قربانگاه رود، اين خير او است؛ گرچه نااهالن جز جانحتي اگر او خواسته ب
  .بينند جانكاه چيز ديگري نمي

آورد  وی در نگاهى عرفانى، كه نمود بارز آن در ابيات سوزناك آغازين مثنوی است، فرياد برمى. 4

  :كه خير آن است كه انسان به اصل خويش، يعنى خداوند، باز گردد

ــى ــنو از ن ــت مى 43بش ــون حكاي ــد چ ـــــدايى   كن ـــــكايت مى از ج ـــــد ها ش  كن

ـــــرد و زن ناليده   انـــد كـــز نيســـتان تـــا مـــرا ببريده ـــــرم م ـــــد در نفي  ان

ــراق ــرحه از ف ــرحه ش ــواهم ش ــينه خ ــــتياق    س ــــرح درد اش ــــويم ش ــــا بگ  ت

  )3-1همان، دفتر اول، بيت (            

ر نگاه مولوی فقط آن است كـه انسـان رسد مالك خير و شر د با تمام آنچه گفته شد، به نظر مى

به اصل خويش توجه تـام  44نبايد در بند سيم و زر باشد، و بايد با توجه به درون و فطرت خويش،

حال در كوخ باشد يا در كاخ، كه در اين صورت ديگر افسوسى بر جـوانى از دسـت  45داشته باشد؛

  :رفته به عنوان مصداقى از خير، نخواهد خورد
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 تو بمان اي آنكه چون تو پاك نيست   گو رو باك نيستروزها گر رفت

  )16همان، دفتر اول، بيت (              

و اين چنين فردی كه به عشق الهى مزيّن شده، به تمامِى خير رسيده و از تمامى شرور جدا شده 

  :است

ــد      هــر كــه را جامــه ز عشــقي چــاك شــد ــاك ش ــي پ ــب كل ــرص و عي  او ز ح
  )22دفتر اول، بيت  همان،(            

  :توان به آرامش مطلق، كه به تعبيری همان خير مطلق است، رسيد چراكه بدون اين عشق نمى

ــد ــر نشـ ــان پـ ــم حريصـ ــوزه چشـ  تــا صــدف قــانع نشــد پــر در نشــد        كـ
  )21همان، دفتر اول، بيت (              

  استنتاج نهايى نظريه

اين است كه وی معتقد است شـر مطلـق در آيد  های پيشين به دست مى آنچه از مجموع بررسى

  : شود و بر اين امر تصريح دارد جهان يافت نمى

 بــد بــه نســبت باشــد ايــن را هــم بــدان   پـــس بـــد مطلـــق نباشـــد در جهـــان
اند كه بايد در نگـاه  كند كه خير و شر دو مفهوم نسبى مولوی در كنار اين مطلب بارها تصريح مى

   :لحاظ شودبه هر شىء و موضوعى اين نسبيت 

ــر وجــودي كــز عــدم بنمــود ســر  بــر يكــي زهــر اســت و بــر ديگــر شــكر   ه
داند و ميان شرور نيز نسبيت  گرايانه را فقط در ميان خيرها و شرور جاری نمى وی اين نگاه نسبى

   :داند را جاری مى

ــزرگ ــاي بـ ــع بالهـ ــال دفـ ــان بـ ــان     كـ ــع زي ــان من ــترگ  و آن زي ــاي س  ه
  :داند االسباب مى از خير و شر را آفريده مسبباو اين نظام سرار آميخته 

ــي ــبب م ــراز مس ــر و ش ــر خي ــد ه  نيســـت اســـباب و وســـايط از پـــدر      رس
های گونـاگونى  وی معتقد است بايد برای ديدن خير مسائل، اشخاص و موضوعات مختلف، جنبه

  : جانبه به قاضى نرفت از آن را در نظر داشت و يك

ــرا باشــد شــكر ــاو ت ــواهي ك ــو خ ــر ت ــر      گ ــاقش نگـ ــم عشـ ــس ورا از چشـ  پـ
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او معتقد است اين نظام اضداد و نظام خير و شر، كه خالق حكيم طراحى كرده، برای آن است كه 

  : ها به شناخت و معرفت برسند انسان

ــين ــدا يق ــد پي ــد كن ــد را ض ــه ض ــين     زآنك ــد اســت انگب ــركه پدي ــا س ــه ب  زآنك
توان در آن شر مطلق  داند كه نمى بى مىتوان گفت وی جهان هستى را عالمى نس در مجموع مى

يافت و اين نظام نسبى الزمه جهان محدود مادی است؛ چراكه اوًال بدون آن خلق ممكن نبـود و 

  : كند وی تأكيد مى .آيد ثانيًا يقين و شناخت در پرتو اين نظام اضداد پديد مى

ــافري     اين جهان جنگ است كل چـون بنگـري ــا كـ ــن بـ ــو ديـ ــا ذره چـ  ذره بـ
  :كند اما از سوی ديگر، وجود شر مطلق را در نظام هستى دفع مى

 بــد بــه نســبت باشــد ايــن را هــم بــدان   پـــس بـــد مطلـــق نباشـــد در جهـــان
وی در بيان همين مطلب به بيانى عرفانى نيز متمسك شده، تمامى خيرها و شرور را بـه خداونـد 

خواسته است بايد گفت شـرور نيـز بـه ن» شر«گرداند و از آن رو كه خداوند  االسباب برمى مسبب

  :نحوی خيرند

ــي ــبب م ــراز مس ــر و ش ــر خي ــد ه  نيســـت اســـباب و وســـايط از پـــدر      رس
البته . كند رسد وی فقط شر مطلق را از دايره هستى نفى مى با توجه به مطالب مذكور، به نظر مى

 -شـود  ت نمىبايد توجه داشت هرچند اين مطلب صحيح است كه شر مطلق در دايره هستى ياف

ها در اشيا و افراد مختلـف باشـد؛ مـثًال  ساز بروز استعدادها و لياقت تواند زمينه چراكه هر شّری مى

شيطان به عنوان نمود اصلى شر، گرچه اگر از اين ديد به او بنگريم كه مقاومت مؤمنان در برابـر 

ت رسيدن بـه قـرب الهـى ها و در نهاي های او سبب بروز استعدادهای نهفته معنوی در آن وسوسه

اما نبايد اين مطلب سبب شود انسان جايگاهى خاص برای شرور برآمده از اختيار قائـل  -شود مى

شده، آن را در نظام هستى امری الزم شمرد؛ چراكه با اين تحليل ديگر جايى مثًال بـرای عـذاب 

ه درجـات مختلفـى از كفار نخواهد ماند، چراكه مقاومت آنان در برابر حق سبب رسيدن مؤمنان ب

ايمان و به مقاماتى چون شهادت بوده است؛ البته اين سخن پذيرفته است كه هر شـّری بـاألخره 

  .ساز برخى خيرها باشد كم زمينه تواند دست مى

هـای زيـر  توان نظرات مولـوی دربـاره خيـر و شـر را در گزاره با توجه به مطالب گذشته، مى

  :خالصه كرد

 



ی  نا عل م –  ص ه  ی دا دھمسال : ژپو ماره شا ماره ایپپی ،   )١٣٩۴تان (   ۶۴ھارم، 

60 

ش
ژپو

 
ی 

ف ی 
- 

الی
ک    

 .است رخوردارجهان از نظامى احسن ب .1
در اين نظام احسن موجودات در سير تكاملى خويش وظـايف مختلفـى را بـه حسـب  .2

 .مرتبه وجودی خويش بر عهده دارند
 .شرور از دايره اراده الهى خارج نيستند .3
  .تنها خير مطلق، اراده خداوند و قضای او است .4

  .برخى شناخت صحيحى از مصداق خير تام ندارند .5

 .شر مطلق در جهان نيست .6
 .برای درك خير اشيا الزم است به آن چندوجهى نگريست .7
 .اند شرور الزمه نظام احسن .8
 .جزءنگری سبب پيدايش شبهه شرور شده است .9

 .خير و شر اموری نسبى هستند .10
 .ميان خود شرور نيز نسبيت برقرار است .11

  :ها پرداخته است وی برای بيان نسبيت شرور، به ذكر فوايدی برای آن

 .هاي ديگران است اف و محبتشرور سبب جلب الط .1
 .بشري است جامعه شرور عامل پيشرفت .2
  .فضايل بشري است و استعدادها شرور سبب كشف .3
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  جـدال خيـر و شـر؛ « ).1386(طالبيان، يحيـى؛ صـرفى، محمدرضـا؛ بصـيری، محمدصـادق

مجله دانشكده ادبيات و علـوم انسـانى : ، در»الگوی روايت مايه شاهنامه فردوسى و كهن درون

 .116-101، ص158، شمشهد
 مؤسسة النشر االسالمى: ، قمنهاية الحكمة). 1404(طبايى، محمدحسين طبا. 
  مكتـب ]:قم[ الحسينى، محمدجواد :تحقيق ،االعتقاد تجريد). 1407(طوسى، محمد بن حسن 

 .النشر السالمى، مركز االعالم
  سيد احمد حسينى، قـم: ، تحقيقالذخيرة فى علم الكالم). 1411(علم الهدی، على بن حسين :

 .ة النشر االسالمىمؤسس
  نشر علم: ، تهرانفرهنگ مثنوی). 1389(علوی، سيد عبدالرضا. 
  4دار المعرفة، ج: ، بيروتاحياء علوم الدين). تا بى(غزالى، محمد بن محمد. 
  ٰسـيد : ، تحقيـقارشاد الطالبين الى نهج المسترشـدين). 1405(فاضل مقداد، مقداد بن عبداّهللا

 .اّهللاٰ العظمى مرعشى نجفى تخانه آي كتاب: رجايى، قم مهدی
  2دار الكتب العربى، ج: ، بيروتالمباحث المشرقية). 1410(فخر رازی، محمد بن عمر. 
 بـه ،معنـوی مثنـوی منتخـب: السـالكين سراج). 1380(مرتضى   كاشانى، محمد بن شاه فيض 

 .مكتوب ميراث: تهران بخش، جهان جويا :كوشش
  مركـز انتشـارات دفتـر تبليغـات : ، قـمسـئله شـرخدا و م). 1377(قدردان ملكى، محمدحسن

 .اسالمى حوزه علميه قم
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  اســماعيل ســعادت و منــوچهر : ، ترجمــهتــاريخ فلســفه). 1388(كاپلســتون، فردريــك چــارلز

 .6شركت انتشارات علمى و فرهنگى، چاپ پنجم، ج: مهر، تهران بزرگ
  شـركت : ن خرمشاهى، تهرانالدي بهاء: ، ترجمهتاريخ فلسفه). 1388(كاپلستون، فردريك چارلز

 .8انتشارات علمى و فرهنگى، چاپ پنجم، ج
 2ش ،19س ،اسـالم مكتب از هايى درس: در ،»شر و خير و خدا«). 1358(اكبر  كسمائى، على ،

 .42-38ص
  هـا آن از ای گزيـده و آثـار فلسفه، زندگانى،: الدين جالل موالنا). 1384(گولپينارلى، عبدالباقى، 

 چـاپ فرهنگـى، مطالعـات و انسانى علوم پژوهشگاه: تهران پور سبحانى، مهاش توفيق :ترجمه

 .چهارم
  توفيـق هــ: ، ترجمـه و توضـيحنثـر و شـرح مثنـوی شـريف). 1392(گولپينارلى، عبدالباقى .

 .2و  1سازمان اوقاف و امور خيريه، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ ششم، ج: سبحانى، تهران
  فروشـى زوار، چـاپ  كتاب: تهـرانلغات و تعبيرات مثنـوی،  فرهنگ). 1362(گوهرين، صادق

 .چهارم
  نشر سايه، چاپ دوم: تهران گوهر مراد،). 1388(الهيجى، عبدالرزاق بن على. 
  موسسة الوفاء، چاپ سوم: ، بيروتبحار االنوار). 1403(مجلسى، محمدباقر.  

  سسـه بوسـتان كتـاب، مؤ: ، قـمتبيين و نقد فلسفه اخالق كانت). 1389(محمدرضايى، محمد

 .چاپ دوم، ويراست دوم
 مكتب االعالم االسـالمى، چـاپ ]: جابى[ميزان الحكمة، ). 1367(شهری، محمد  محمدی ری

  دوم

 ،مصفا محمدجعفر: مشهد ،خودشناسى در مثنوی كاربرد: بلخ پير با ).1364(محمدجعفر  مصفا. 
  3ج درا،ص: ، تهرانهای استاد مطهری يادداشت). 1377(مطهری، مرتضى. 
  23صدرا، چاپ پنجم، ج: تهران ،مطهری شهيد آثار مجموعه). 1388(مطهری، مرتضى. 
  نامـه پژوهش: در ،»روايـات و آيـات و فلسـفه در شر و خير«). 1386(مظاهری، محمدمهدی 

 .178-155، ص2، شحديث و قرآن
  291ص ،2ش اول، دوره ،عالمـه: ، در»دين فلسفه چيستى اندر«). 1380(ملكيان، مصطفى-

310. 
  137-123، ص9ش ،الهيات نامه: در ،»شر و خير«). 1388(موسوی بجنوردی، محمد. 
 مطابق با نسخه تصحيح نيكلسون، تهرانمثنوی معنوی). 1386(الدين محمد  مولوی، جالل ، :

 .سايه نيما، چاپ سوم
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  1محمد رمضانى، ج: ، تهراننثر و شرح مثنوی). تا بى(نثری، موسى. 
  موسسة النشر االسالمى: ، قمالف حديث فى المؤمن). 1416(نجفى، هادی 
  نشر سوفيا: شاءاّهللاٰ رحمتى، تهران ان: ، ترجمهگلشن حقيقت). 1388(نصر، حسين. 
  خانه، موزه و مركز اسناد  كتاب: على اوجبى، تهران :، تصحيحشرح مثنوی). 1387(نعيم، محمد

 .مجلس شورای اسالمى
  حسـن الهـوتى، تهـران: ، ترجمـهح مثنوی معنـوی مولـویشر). 1389(نيكلسون، رنلد الين :

 .شركت انتشارات علمى و فرهنگى، چاپ چهارم
  ديـن ماه كتاب: در رضا اكبری،: ، ترجمه»بيستم قرن در دين فلسفه«). 1379(ويرنگا، ادوارد ،

 .52-44، ص33ش
 هفـت: در همـايون همتـى،: ، ترجمـه»دين فلسفه دانش با آشنايى«). 1384(برن، رونالد  هپ 

 .99-95، ص25، شآسمان
 و فرهنـگ عـالى شـورای آگـاه،: تهران ،نامه مولوی ).الف 1356= 2536(الدين  همايى، جالل 

 .فرهنگى هماهنگى و مركز مطالعات هنر،
 ذر يـا الصـور ذات قلعـه داستان: مولوی مثنوی تفسير). ب 1356= 2536(الدين  همايى، جالل 
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  :ها نوشت پي

                                                 
 مطلـق خير از جدايى نتيجه را آن برخى آنكه مانند است، شده گفته مختلفى شر سخنان واقعيت تبيين در گرچه. ١

 هسـتند بديهى مفاهيمى مقاله اين نويسنده عقيده به شر و اما از  آنجايى كه خير) ١٦٩: ١٣٨٨ نصر،( اند دانسته

 و تعريف از لذا ،)١٧٧: ١٣٨٩ پترسون،( دارند نظر اتفاق شوند مى تلقى شر كه هايى وضعيت درباره مردم اغلب و

 شود؛ مى ديده نظر اختالف نيز بديهى امور مصاديق در گاهى هرچند است؛ شده نظر صرف ها واژه اين معنايابى

). Payutto, 1997: 17( گـردد برمى ارزش از مختلـف هـای تعريـف به نويسندگان برخى تعبير به كه اختالفى

 ماننـد است، شر كامالً  موارد برخى در اما شود مى محسوب خير و بديهى اينكه عين در لذت مفهوم مثال، برای

  .)٣٨: ١٣٨٩ محمدرضايى،( ديگران رنج و درد از ناشى لذت

 يـا برانـدازد، را شـر تواند نمى يا خدا،: اند نين پاسخ گفتهدانند، چ آنان كه مسئله شرور را با خداباوری ناسازگار مى. ٢

 ).٢٩: ١٣٧٨ديويس، ( نيست خير همه بنابراين خواهد نمى اگر و نيست توان همه پس تواند نمى اگر خواهد؛ نمى
: ١٣٨٦مظـاهری، (است  شرور با خداوند مطلق قدرت و مطلق خيرخواهى صفات ناسازگاری سر بر بحث امروزه. ٣

 شـرور چراكـه اسـت، آن تكـوينى سـنخ از ابتـدايى يـا ارادی شرور به ناظر شرور، البته اشكاالت مسئله). ١٥٧

تعـارض و تزاحمـى  الهـى عـدل و حكمـت  قضا، با لذا. شوند مى محسوب بشر اعمال جزای و كيفر استحقاقى،

 ).٦٠: ١٣٨٨امينى، (يابند  نمى
 و كنفوسـيوس آيـين در را آن از هايى كـه نمونـه انـد گفته زينآغـا شر و خير از سخن ای عده التبه در اين ميان. ٤

  .)٣٣٦ -٣٣٥: ١٣٨٠ بى و ايكدا،( ديد توان مى اوليه گناه به اعتقاد مانند مسيحيت،

 بـه را آن برخـى اسـت؛ گرفتـه صورت آن مختلف جهات گرفتن نظر در با مختلفى های بندی تقسيم شرور برای. ٥

. ب هـا؛ مرگ و ها نيسـتى فناهـا،. الـف«به  آن نوع به توجه با را آن نيز ای هعد و اخالقى شرور و طبيعى شرور

و برخـى  )٣/٤٣٦ :١٣٧٧مطهری، ( اند كرده بندی تقسيم »شدايد و ها سختى و مصائب. ج ها؛ تبعيض و ها تفاوت

  .(Klostermaier, 2007: 120) اند دانسته» طمع، غرور و خشم«منشأ تمام شرور اخالقى را سه صفت 

داٌر بـالبالِء «: فرمـود) ع(كننده درباره دنيا وجـود دارد؛ مـثًال امـام علـى  در روايات اسالمى تعابير بسيار نكوهش. ٦

َفٌة، الَعيُش  َمـذموٌم،  يهاف َمحفوَفٌة، و بالَغْدِر َمعروَفٌة، ال َتدوُم أحوالُها، و ال يسَلُم ُنّزالُها، أحواٌل ُمخَتلِفٌة، تاراٌت ُمَتَصر

  ).٦٢٨١، ح٤/١٤٢: ١٣٨٦شهری،  ری(» ُن ِمنها َمعدومٌ و األما

 اسـت، هرچنـد خير او برای چيز همه باشد، هدايت طريق در آدمى اند كه اگر  برخى با نگاهى اخالقى چنين گفته. ٧

 بـرای چيز همه در مسير هدايت قرار نگرفته باشد، شخص اگر يعنى صورت، غير اين در .آيد نظر به شر ظاهر، به

 ).٣٠٤: ١٣٨٠ملكيان، ( بيايد نظر به خير چند هر است، شر او
٨ . ِ َ  ِإن  :السالم َقالَ  يه علَعْن ُزَراَرَة ْبِن َأْعيَن َعْن َأبِى َعْبِد اّهللاٰ دُ  اّهللاٰ ِفي َنْفَسهُ  ُيَمج  اتٍ  َثَالَث  لَْيَلةٍ  وَ  َيْومٍ  ُكل َفَمـنْ  َمـر 

دَ  َمج  َ دَ  بَِما اّهللاٰ َنْفَسهُ  بِهِ  َمج  لَ  ِشْقَوةٍ  َحالِ  ِفي َكانَ  ُثم ْمِجيدُ  ُهوَ  َكْيَف  لَهُ  َفُقْلُت  َسَعاَدةٍ  ِإلَى ُحوَأْنَت  َتُقولُ  َقالَ  الت  ُ  اّهللاٰ

ُ َال ِإلََه ِإال  َأْنَت  ِإال  ِإلَهَ  َال  ُ َال ِإلَهَ  َأْنَت َرب الَْعالَِميَن َأْنَت اّهللاٰ ِحيُم َأْنَت اّهللاٰ ْحَمُن الر الر  ُ ِإال َأْنَت الَْعلِى الْكبِيـُر َأْنـَت اّهللاٰ

ُ َال ِإلََه ِإال َأْنَت الَْعِزيُز الَْحكـيمُ الد يْوِم  َملِكَال ِإلََه ِإال َأْنَت  ِحيُم َأْنَت اّهللاٰ َأْنَت الَْغُفوُر الر َال ِإلََه ِإال ُ  َأْنـَت يِن َأْنَت اّهللاٰ
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ُ َال ِإلََه ِإال َأنْ  ُ َال ِإلَـَه ِإال َأْنـَت  ىشَ َت َبْدُء كل اّهللاٰ ُ َال ِإلََه ِإال َأْنَت لَْم َتَزْل َو َال َتَزاُل َأْنَت اّهللاٰ  ٍء َو ِإلَيك يُعوُد َأْنَت اّهللاٰ

ز، اين شمول اراده الهى بر همه چيـ البته به هيچ عنوان مقصود از). ١٤: ١٤٠٦يه، بابو ابن... (الَْخيِر َو الشر  َخالِقُ 

؛ بـاقالنى، ٥٢: ١٤٢١اشـعری، (در تفسـير اشـاعره از عموميـت اراده الهـى . اند نيست آنچه اشاعره مطرح كرده

ماند و حسن و قبح، صبغه عقلى خود را به طـور  ، در واقع هيچ اختياِر بالفعلى برای انسان باقى نمى)٣١٧: ١٩٩٣

دانند شـرور بـه خداونـد  سازگار است كه جايز نمى ديدگاه شيعه به تعبيری با بيان معتزله. دهد كلى از دست مى

  ).٥١: ١٣٦٧شهرستانى، (دانند  حكيم و عادل، نسبت داده شود و فاعل مستقيم افعال انسان را خود او مى

نَساِن ِمن ِطينٍ  الِذی َأْحَسَن كل َشىٍء َخَلَقُه وَ . ٩ ا ؛)٧: سجده( َبَدَأ َخْلَق اْإلِ َخْلقِ  ِفى َتَری م  َفاْرِجعِ  َتَفاُوتٍ  ِمن ْحَمنِ الر 

 َمـن فيها َأَتْجَعلُ  َقالُواْ  َخلِيَفةً  اَألْرضِ  ِفى َجاِعلٌ  ِإنى لِْلَمَالئِكةِ  َربك َقالَ  َوِإذْ ؛ )٣: ملك(ُفُطوٍر  ِمن َتَری َهلْ  الَْبَصرَ 

َماء َويْسِفك فيها يْفِسدُ  حُ  َوَنْحنُ  الدُس  بَِحْمِدك ُنَسب ى لَ َقا لَك َوُنَقد٣٠: بقره(َتْعَلُموَن  الَ  َما َأْعَلمُ  ِإن.( 
َماء َويْسـِفك فيهـا يْفِسـدُ  َمن فيها َأَتْجَعلُ  َقالُواْ  َخلِيَفةً  اَألْرضِ  ِفى َجاِعلٌ  ِإنى لِْلَمَالئِكةِ  َربك َقالَ  َوِإذْ . ١٠ َوَنْحـنُ  الـد 

ُس  بَِحْمِدك ُنَسبحُ  ى َقالَ  لَك َوُنَقد٣٠: بقره(َتْعَلُموَن  الَ  امَ  َأْعَلمُ  ِإن.( 
ِ  َفِمنَ  َحَسَنةٍ  ِمنْ  َأَصاَبك َما. ١١  .)٧٩: نساء( َنْفِسك َفِمنْ  َسيَئةٍ  ِمنْ  َأَصاَبك َوَما اّهللاٰ
ـ وَ  َوَالثَمـراتِ  َوَاْألَْنُفـِس  َاْألَْمـوالِ  ِمـنَ  َنْقـصٍ  وَ  َوَالُْجوعِ  َالَْخْوفِ  ِمنَ  بَِشْىءٍ  لََنْبُلَونكمْ  وَ . ١٢ ِذينَ  َالّصـابِِريَن، رِ َبش ِإذا َالـ 

ِ  ِإنّا قالُوا ُمِصيَبةٌ  َأصاَبتُْهمْ  ِذی ؛)١٥٨ -١٥٦: بقـره(» ...َربِهْم  ِمنْ  َصَلواتٌ  َعَلْيِهمْ  ُأولئِك` راِجُعوَن، ِإلَْيهِ  ِإنّا وَ  ِهللاّ الـ 

ا وَ  ؛)٢ :ملك( الَْغُفورُ  لَْعِزيزُ ا َوُهوَ  َعَمًال  َأْحَسنُ  َأيكمْ  لِيْبُلَوكمْ  َوالَْحياةَ  الَْمْوَت  َخَلقَ  ِرْزَقـهُ  َعَلْيـهِ  َفَقـَدرَ  اْبَتَلئهُ  َما ِإَذا َأم 

 بضـروب ويبتليهم المجاهد بانواع يتعبدهم و الشدائد بانواع عباده يختبر اّهللاٰ  ولكن ؛)١٦: فجر( َأَهاَنن  َِربى َفَيُقولُ 

 ذلـال اسبابا و فضله الى فتحا ابوابا ذلك ليجعل و وسهمنف فى للتذلل إسكانا و قلوبهم من للتكبر إخراجا المكاره

 .)١٩٢ خطبه ،١٣٧٩ ،البالغه نهج( لعفوه
 .)٢١٦: بقره( لَكمْ  َشر  ُهوَ  وَ  َشْيئاً  ُتِحبوا َأنْ  َعسى وَ  لَكمْ  َخْيرٌ  ُهوَ  وَ  َشْيئاً  َتكَرُهوا َأنْ  َعسى .١٣
ن َقْرَيةٍ  فى َأْرَسْلَنا َما وَ . ١٤ بى من   اءِ  وَ  بِالَْبْأَساءِ  َأْهَلَها َأَخْذَنا ِإال ر ُهمْ  الضُعون لََعل ـر َءالَ  َأَخـْذَنا لََقـدْ  ؛ وَ )٩٤: اعـراف( َيض 

نِينَ  ِفْرَعْونَ  نَ  َنْقصٍ  وَ  بِالس َمَراتِ  مُهمْ  الثكُرون  لََعل مْ  َاُنواْ اْسَتك َفَما بِالَْعَذاِب  َأَخْذَناُهم لََقدْ  ؛ وَ )١٣٠: اعراف(َيذ وَ  لِـَربه 

ُعون  َما ٧٦: مؤمنون(َيَتَضر.( 
هُ  َوِإَذا بَِجانِبِهِ  َوَنَأی َأْعَرَض  اِالنَسانِ  َعَلى َأْنَعْمَنا وِإَذآ. ١٥ َمس  ر ١٥: إسرا(يُؤوًسا  كانَ  الش.( 
 ).٢٨: ١٤١٦نجفى، (» ان اّهللاٰ اذا احّب عبدا غتّه بالبالء عتّا«: فرمود) ع(امام باقر . ١٦
 ).٤١: روم(َيْرِجُعوَن  لََعلُهمْ  َعِمُلوا الذی َبْعَض  لُِيذيَقُهمْ  النّاِس  َأْيِدی َكَسَبتْ  بِما َوالَْبْحرِ  الَْبر  ِفى الَْفسادُ  َظَهرَ . ١٧
كان االنسان سيخرج من االشر و العتّو الى ما اليصلح فى دين و ] شر نباشد[لو كان هكذا ... «): ع(امام صادق . ١٨

كالذی تری كثيرا من المترفين و من نشا فى الجده و االمن يخرجون اليه حتى اّن احدهم ينسى انه بشر او دنيا 

 ).٦-٥: انشراح( ُيْسًرا الُْعْسرِ  َمعَ  ِإن  ُيْسًرا الُْعْسرِ  َمعَ  ؛ َفِإن )٣/١٣٨: ١٤٠٣مجلسى، (» ...انّه مربوب 
١٩ . إن  ر هُ  الشالَْخيرَ  َتَری لَنْ  وَ  َأَماَمك كل  ر َوالش  اْآلِخَرةِ  َبْعدَ  ِإال  ِألَن  َ ةِ  ِفى كلهُ  الَْخيرَ  َجَعلَ  َعز  وَ  َجل  اّهللاٰ الَْجنـ  ـر َوالش 

 ).٣٠١: ١٤٠٤شعبه حرانى،  ابن( النار ِفى كلهُ 
 در بسـيار آن دقيـق فهـم كه است مهمى بسيار مسائل از شرور مسئله شد آشكار پيشين سخنان از آنچنان كه. ٢٠

 آنجا كه تا اند اما كرده ارزيابى بسياری محققان و را نويسندگان موضوع اين هرچند. است تأثيرگذار انسان حيات

نامه به مسـئله شـرور  فقط آثار علمى بسيار محدودی در قالب مقاله يا پايان كرده، وجو جست مقاله اين نويسنده

انـد  تنها مستقيمًا به مسئله شرور در مثنـوی نپرداخته ز اين موارد نيز نهاند؛ هرچند برخى ا از نگاه مولوی پرداخته

  :اند از اين آثار عبارت. اند بلكه با نگاهى تطبيقى آن را بررسى كرده

 



ی  نا عل م –  ص ه  ی دا دھمسال : ژپو ماره شا ماره ایپپی ،   )١٣٩۴تان (   ۶۴ھارم، 

68 

ش
ژپو

 
ی 

ف ی 
- 

الی
ک    

 
 د م اح :نمـا راه اد ى؛ است داح م را زه/ ]امه ن ان اي پ[ ولوی م نوی ع م نوی ث م و عاليه ت كمت م ح در رور ش قى طبي ت ررسى ب 

 ى، ان سـ ان لـوم ع كده شـ دان ركزی، هران م ت د واح المى، اس آزاد گاه ش دان: تهران جفى، ن هدی م اور مش اد ى؛ است ت ش ه ب

١٣٨١. 
 »عرفـانى ادب هـای پژوهش مشـيدی، جليـل ،»شـرور باب در) مثنوی( موالنا و) حديقه( سنايى حكيم ديدگاه 

  .١٣٩١، ٢٢، ش٦س ،)گويا گوهر(

 »نامـه( ديـن فلسـفه نامـه پژوهش دادبه، اصغر محمودی، ، حسين»شر مسئله به نگاهى با موالنا ديدگاه از رنج 
 . ١٣٩٢، )٢٢( ٢ش ،١١س ،)سابق حكمت

 »١٣٨٥، ٣، شمجله معارف ،»انسانى رنج مسئله و مثنوی. 
  :نام برد گونه مسائلى كه ارتباط وثيقى با مسئله شرور دارند، موارد زير را توان از اين برای مثال، مى. ٢١

 )٢٥٠ :تا بى حلى، ؛٢١٥: ١٤١١ الهدی، علم ؛٤/٩٩ :تا بى غزالى، ؛١٨١: ١٣٨٦ حلى،: .نك( الم و لذت مسئله -
 )٣٩: ١٣٨٢ سبحانى،.: نك( آن های مالك و قبح و حسن مسئله -

  مثنوی جزيره در كن ای ُفرجه        معنوی بحر عطشان شدی گر. ٢٢

 معنوی ادراك مجرای جا هر كه حقيقت بحر ميانه در كند مى مانند ای هجزير به را خود شعر ظاهری صورت مولوی

 ).١٩: الف ١٣٨٨افضلى، (شود  جاری آن در ببيند
اّهللاٰ صـفا از همـان ابتـدا محـل اسـتفاده سـالكان راه  هايى است كه به تعبير استاد ذبيح مثنوی معنوی از كتاب. ٢٣

های اهميـت ايـن كتـاب  و از نشـانه) مقدمه كتـاب :١٣٥٤رومى، (حقيقت برای كسب معارف الهى بوده است 

همين بس كه بزرگان بسياری بر آن شرح و تحليل و نقد نوشته و برخى نيز مانند فيض كاشانى آن را گزيده و 

های زنده دنيا نيز ترجمه شده است  اين كتاب به بسياری از زبان). ١٣٨٠فيض كاشانى، .: نك(اند  تلخيص كرده

هـايى اسـت كـه برخـى بزرگـان از آن  های ديگر اهميت اين كتاب تلخيص از نشانه). ٤٠٧: ١٣٨٤گولپينارلى، (

همايى در مجموع مطالب مثنوی را با توجه به ميزان روانى و مطالب آن به سه بخش عام و خـاص و . اند داشته

: الـف ١٣٥٦همـايى، (اخص يا محكمات و متشابهات و آنچه حد فاصل ميان آن دو است، تقسيم كـرده اسـت 

 ).بيست و هفت
در بررسـى مسـائل، اشـعار مربـوط ) ١٣: ١٣٨٨ صـفوی،(داننـد  با توجه به آنكه برخى مثنوی را ساختارمند مى. ٢٤

 .ترتيب از دفتر اول تا ششم نقل و بررسى خواهند شد به
 ).١/١٥٨: ١٣٧٤سبزواری، (» نعم االدام الِخلّ «اشاره به حديث . ٢٥
 ).٥ ٠:طه(ی ْعَطى كل َشىٍء َخْلَقُه ُثم َهدَ َقاَل َربَنا الِذی أَ . ٢٦
 ).٣٧١: ١٣٨٩نيكلسون، (اعتقاد به نسبيت ميان خير و شر بارها در مثنوی آمده است . ٢٧
 .)٤٥٧: ١٣٦٢گوهرين، ( گويند نّجار عربى به و تراش چوب استاد كه درودگر مخفف. ٢٨
ساكنان اوليه دره نيل هستند كه به گفته نويسندگان  ها اعقاب قبط به كسر قاف، گروهى از مردم مصر و قبطى. ٢٩

امـروزه . قديم عرب نام اين گروه از قبط است كه نام يكى از سالطين قديم مصر و از اعقاب نـوح بـوده اسـت

  ).٨٥٣: ١٣٧٩ابراهيمى، (عمومًا معتقدند نام قبط مأخوذ از كلمه يونانى آيگيپتوس است 

: ١٣٨٨حلبـى، (المى، شر از لوازم عالم مادی يعنى جهان كـون و فسـاد اسـت به عقيده فيلسوفان يونانى و اس. ٣٠

٢٧٣.( 
های رايـج در مثنـوی  كه يكـى از شـيوه -هرچند استفاده از تمثيل و قصه برای بيان حقايق معنوی و معرفتى . ٣١

ردنـد گونـه معـارف آشـنا گ سبب شده است منفعت مثنوی تا حد ممكن عام شود و اهل حس نيز با اين -است 

برای مثال، در ايـن . اما گاهى استفاده از تمثيل به نوعى به مغالطه كشيده شده است) ٢٥٣: ١٣٦٧كوب،  زرين(

داستان تالش شده است برای گناه و اعمال زشت گناهكاران، جنبه خيری در نظر گرفتـه شـود، در حـالى كـه 
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شود مسـتحق مـذّمت  زشت مى مسلّم است اعمال زشت به خودی خود زشت است و آن كس كه مرتكب عمل

ها خالف عقل است؛ چراكه ايـن خـود بـه  كاری آن كاران به جهت زشت است؛ لذا دعای خير كردن برای زشت

باشد و اين نوعى معاونت و كمـك در اشـاعه و اسـتمرار گنـاه  نوعى تشويق آنان به ادامه راه ناشايست خود مى

شـناس،  حق) (٢: مائـده(» قوی و ال تعاونوا على االثـم والعـدوانتعاونوا على البر والت«: قرآن كريم فرمود. است

٢/٢٦٣: ١٣٨٨.( 
كـردن نفـس،  در ادب ؛»و َكَفى أَدبًا لَِنفِسـك َتَجنبـك مـا َكِرهَتـه لَِغيـرك«: در واقع اشاره به اين حديث است. ٣٢

، ١٨٣العلمى للمطبوعات، مؤسسة ا: ، بيروتالبالغه  نهج( پسندی كافى است كردن از آنچه از ديگران نمى دوری

  ).٢/١٢٦٦: ١٣٩٢گولپينارلى، : به نقل از

كاره هستند، اما تنها سخن او اين است كه نبايد بـه  البته مولوی به هيچ وجه معتقد نيست اسباب و وسائط هيچ. ٣٣

  :گويد وی مى. آنان به صورت استقاللى نظر كرد

  مبر َظنّ  ُمَسبّب، نآ عزلِ  ليك             َمپر بيرون! سبب گرفتار ای 

-١٥٤٧، دفتـر پـنجم، بيـت ١٣٨٦مولـوی، ( َدَرد بـر ها سـبب مطلق، قدرت          آورد مسبب، آن خواهد چه هر

١٥٤٨( 
صندوقچه يا قوطى كوچكى از چوب، فلز يا شيشه كه عطاران داروها يا مواد ديگر و عطرهای خشك يـا : طبله. ٣٤

 ).٤٧٤: ١٣٨٩علوی، (تر در آن نگه دارند 
 :تـا نثـری، بى( باشد مراد رسول دو بين فترت زمان در يا نباشد فرضاً  هر گاه انبيا آداب يعنى: بشكست ها طبله. ٣٥

١/٢٤٢(.  

 آن در كـه اسـت حـق ثابتـه اعيان و علميه صور» ها طبله«از  مراد: اند برخى در تفسير اين بيت چنين نگاشته. ٣٦

 اعرف ان فاحببت مخفيا كنزا كنت« مقتضای به بود؛ مندمج و مندرج موجودات جميع ثابته اعيان و علميه صور

 مشتبه ديگری با يكى و درآميخت هم با بد و نيك و گشت پراكنده زمين عرصه بر ها طبله آن »الخلق فخلقت

 .)٥/٧٠ :١٣٧٣شهيدی، : ؛ و نيز٨٩: ١٣٨٧ نعميم،... ( عود كدام و است شكر كدام كه گرديد
 هـم بـا پليـد و پـاك ارواح همگى شوند، ها انسان ارواح ها، مركب بدن و آغاز شود تطبيع جهان آنكه از پيش. ٣٧

 .)١/٢٢٥ :١٣٤٩ جعفری،( كند تفكيك ما بدهای از را ما نيكان توانست نمى كس هيچ آنچنان آميخته بود كه
 شـده روشـن الهـى يتنها بى خورشيد شعاع از اّهللاٰ  اولياء باطن چون و است اّهللاٰ  اولياء باطن همان روز حقيقت در. ٣٨

 شب و است حقيقت و حق مردان راز كننده منعكس روشن روز. است ها سال مانند آنان محبتِ  روز يك لذا است

 ).١/٢٢٦: همان( آنان پوشى پرده از انعكاسى تاريك
يكى از تأكيدهای مهم مولوی در باب افعال الهى آن است كه تمـامى افعـال او بـر حكمـت، هرچنـد حكمـت . ٣٩

 ).٢/٧٢٧: ١٣٨٦كوب،  زرين(، استوار است باطنى
 ).٦٢٨: ١٣٨٩علوی، (گنج  دارای گنج، صاحب: گنجَور. ٤٠
در پاسخ اين اشكال كه اگر قرار باشد هم شر و هم خيـر نسـبى باشـند، نتيجـه ايـن خواهـد بـود كـه هـر دو . ٤١

خواهد  مولوی در اين ابيات مى :اند؛ زيرا نسبت در علوِم عقلى، امری اعتباری است نه حقيقى؛ بايد گفت اعتباری

دانند؛ يعنى  ها را شّر مطلق مى بدبينِى مطلق عامه را تصحيح و تعديل كند، چه اينان برخى از موجودات و پديده

چه، وقتى كـه نسـبت بـدی و خـوبى در . شمرند و اين پندار مسلّمًا ناصواب است ها را از جميع جهات بد مى آن

گـردد، زيـرا طبـق قاعـده  شود و گوهر اصـلى وجـود نمايـان مى ها ساقط مى موجودی تعارض پيدا كند، نسبت

بينيم كه وجود شىء چـون رافـع حجـاب  كنيم و مى النِسبتان اذا تعارضتا تساقطتا، رجوع به اصل وجود شىء مى

ها و اعتبارات، خير محض  گيريم كه وجود، قطع نظر از نسبت عدم است و عدم، شّر محض است پس نتيجه مى

  ).٤/٤١: ب ١٣٨٦زمانى، (ت اس
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ُ  َثبُت «اقتباس از آيه . ٤٢ ْنيا الَْحياةِ  ِفى الثابِتِ  بِالَْقْولِ  آَمُنواْ  الِذينَ  اّهللاٰ اآلِخَرةِ  َو ِفى الد  َو يِضـل  ُ ـالِِمينَ  اّهللاٰ َو يْفَعـلُ  الظ 

 ُ  ).٢/١٦٢٠: ١٣٩٢خرمشاهى، ) (٢٧: ابراهيم(» يَشاء َما اّهللاٰ
 و يكديگر از مادی هستى اين جدايى آحاد و الهى حقايق از مادی جهان انسان كامل كه از جدايىنى، كنايه از . ٤٣

 .)٣/١٦١ :ب ١٣٨٨ افضلى،( گويد مى سخن خدا با انسان جدايى از همه از تر مهم
مصـفا، (كند در رنج خواهد بـود  وجو مى در نگاه مولوی انسان تا وقتى لذت و سعادت را در برون خويش جست. ٤٤

). ٢/٧١٣: ب ١٣٥٦همـايى، (وجو كنـيم  ؛ در واقع منبع زاينده رنج و الم را بايد در دورن خود جست)٣٣: ١٣٦٤

 ).بيست/ ١: ١٣٩٢گولپينارلى، (گرايى وی به مفهوم انزوا و دوری از جامعه نيست  البته مشخص است كه درون
اسباب قـرب او، و مـالك قهـر الهـى، بـه وی در جايى ديگر مالك لطف الهى، به عنوان مصداق تام خير، را . ٤٥

داند و معتقد است هر آنچه تو را از او دور كند، هرچند ظـاهری  را اسباب دوری از او مى عنوان مصداق تام شر،

خوش داشته باشد، قهر او است و شر؛ و هر آنچه تو را به او نزديك كند، هرچند ظاهرًا بال و سختى باشد، لطف 

 َوُهـوَ  َشـيًئا َتكَرُهواْ  َأن َوَعَسى«: و بدين جهت است كه خداوند متعال فرمود) ١١٧: ١٣٨٨امجد، (او است و خير 

ُ  لكمْ  َشر  َوُهوَ  َشيًئا ُتِحبواْ  َأن َوَعَسى لكمْ  َخيرٌ  ها مـالك  غالـب انسـان). ٢١٦: بقره(» َتْعَلُمونَ  الَ  َوَأنُتمْ  يْعَلمُ  َواّهللاٰ

هـا قـرار  هـا و ناگواری ای آنى و گذرا، و مالك قهر و شر را بـر اسـاس رنجه لطف و خير را بر مبنای كامجويى

ها را به رنج  شمرند و هر چه آن لطف و خير مى بنابراين، هر چيزی كه آنان را به لذايذ نفسانى برساند،. دهند مى

رو  اسـت و از ايـنكننده  ها قطعًا نارسا و گمراه چنين مالكى در شناخت پديده. دارند كشد قهر و شر محسوب مى

: الـف ١٣٨٦زمـانى، (شـوند  ساری و بـدفرجامى گرفتـار مى غالب مردم به ورطه خبط و اشتباه و نهايتًا به نگون

 :گويد مولوی مى). ٣/١٥٠٨
خســى يــا نــادان خــواه دانــا خــواه  كســى هــر دانــد لطــف از را قهــر

آمـده لطـف دل در قهـری كـه يا  شـده پنهـان در قهـر لطفـى ليك

ــم  ــانيىك ــر َربّ ــد مگ ــى داَن ــَود در دل ِمَحــك جــانيى  كس كِــش ُب

)١٥٠٨-١٥٠٦، دفتر سوم، بيت ١٣٨٦مولوی، (   


