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 الخير والشر في الحكمة المتعالية
 محمد قراگز لو

 .حممد زراقطالشيخ  رمجةت
احلكمة املتعالية، اخلري احملض، اخلري الغالب على الشر، الشر الغالب على اخلري، الشر الكلمات المفتاحية: 

 احملض.

 له الملك وله الحمد وال قديم سوى اهلل
 في نفسه فليحمد اهلل امن يجد خير  

 فال يلومن إال نفسه اشر  ومن يجد 
كما غريها   ،إن مقوليت اخلري والشر يف احلكمة املتعالية من املقوالت اليت ميكن أن يبحث عنها من زاوية الوجود والعدم

وهي أنه رغم معاجلة مفهومي اخلري والشر بواسطة ميزان  ؛من املسائل األساسية. ولكن جيدر االلتفات إىل هذه املسألة
 إال أن وجهة نظر صدر املتأهلني متتاز مبميزات خاصة. ؛الوجود والعدم

 :لشن رازگل الشيخ حممود شبسرتي يف ديوانه يقو  مثًل 

 الوجود حيث يوجد هو حمض اخلري"

 .(1))العدم("وإذا لوحظ فيه شر فهو من الغري

والشر ناشئ من  ،الشروالعدم عني  ،"الوجود عني اخلري ويقول بصراحة يف الباب الرابع من رسالته "حق اليقني":
 .(2)االعتبار والنسبة"

رغم هذه ]املعاجلة الوجودية[ ملسألة الشر إال أن روح وجوهر تصر مل صدرا هو يف أنه ينظر إىل اخلري والشر يف 
 .(3)والظلمات أعدام وإمكانات" ،آثاره كلها من زاوية اخلري والشر وعلى النحو اآليت: "فالوجود كله نور

                                                 

 .871البيت  (1بعة طال :طهران، )أمحد جماهد حتقيق: ،گلشن راز ،الشيخ حممود شبسرتي (1) 
 .11 فحةصال ،الباب الرابع( 1992)طهران: كتاجنانه طهورى،  ،رسالة حق اليقينالشيخ حممود الشبسرتي،  (2) 
 1382الطبعة الثالثة،  ،بوستان كتاب)قم:  ،ألشتياينحتقيق السيد جلل الدين ا ،الشواهد الربوبية صدر الدين الشريازي، (3) 

 .252 فحةصال ( هـ.ش
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وكل ظلمة يف عامل  ،ا مبا أن الوجود أظهر األشياء فهو يف كل مكان ويف كل موجود نور وحياةوحبسب مل صدر 
ويذهب   .(4)كل قوة[ وهي أصل ومصدر كل الشرورالوجود ناشئة من اهليوىل ]حيث إهنا املواطن األصلي لألعدام ول

 .(5)"لشر احلقيقي هو أمر بالقوة وعدميا"كذلك إىل أن 

: "كل ما يتشوقه كل شيء ويتوخاه ويتم به هو خري" ويؤمن يف هذا األسفار األربعةيم  كتابه العظويقول يف
 ،وخري غالب على الشر ،الكتاب بأن األشياء كلها حبسب معيار اخلري والشر تنقسم إىل أقسام أربعة هي: خري حمض

 وشر حمض. ،وشر غالب على اخلري

 الواحد الذي هو بسيط قائم بالذات وواحد حقيقي. لوجودفاخلري احملض هو املطلق هو الوجود األصلي وواجب ا

كل موجود هو   -باملنطق الصدرائي –وأما الشر احملض فهو عدم حمض ال وجود له. وحبسب هذا الدليل الواضح 
 ميكن القول إنه خري واملوجود املربأ من شائبة العدم والذي ،خري مبقدار حظه من الوجود. وأما اخلري الغالب على الشر

 فهو املوجود القوي يف رتبته الوجودية والذي يكون خريه أكثر من شره. ،حمض من بعض اجلهات

 .(6)والقسم الرابع واألخري هو املوجودات الفاسدة اليت تقع يف معرض التحوالت وهي اليت يطلب شرها

التصور األرسطي: ويقول العلمة األشتيناين يف مقام توضيح وشرح هذه النظرية الصدرائية املتطابقة مع 
 احمضً  ا"املوجودات إما خري حمض وإما خري غالب. وذلك أن االحتماالت الواردة يف املقام هي: أن يكون الشيء شرً 

والشر الغالب إذا  ،أو خري حمض أو خري غالب. والشر احملض هو عدم صرف ،أو متساٍو يف اخلري والشر اغالبً  اأو شرً 
 تساوي وجوده ترجيح بل مرجح.وامل ،للمرجوح اوجد يكون ترجيحً 

. وذلك ألن عدم وجود القسم األخري حبجة الشر القليل اغالبً  اأو خريً  احمضً  اما يوجد إما أن يكون خريً  اإذً 
 .(7)وهو ارتكاب للشر الكثري" ايصبح الشر كثريً 

 ال ينظر إليه وال يقا  به قليل إذا قيس باخلري الكثريوكذلك يقول تلميذ صدر املتأهلني وشارحه األبرز: إن الشر ال
 إذا أخذ يف االعتبار نظام اخللق الكلي:

 ما ليس موزونا لبعض من نعم
                                                 

 املصدر نفسه. (4) 
 املصدر نفسه. (5) 
 ،1زء ( اجل1981، 3)بريوت: دار إحباء الرتاث العريب، الطبعة  ،الحكمة المتعالية في األسفار األربعة ،صدر الدين الشريازي(6) 
 .40 فحةصال ،2زء اجلو  ،104إىل  84 فحات منصال
 .327 فحةصال ،)رسائل السبزواري( ،هداية الطالبين ،السيد جلل الدين األشتياين (7) 
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 ففي نظام الكل كل منتظم

شر من الزاوية اليت ينظر منها أستاذه ويرى أن الوجود أمر حقيقي ومصدر كل خري وُحسٍن لاوهو ينظر إىل اخلري و 
 وشرف ومجال ويقول:

 ألنه منبع كل شرف

 (8)راق بني حنوي الكون يفيوالف

 

واألعدام هي منشأ  ،: "الشر إما عدمي أو منتٍه إىل العدماويف هذا البيت األخري يقول الشهيد مطهري شارحً 
وإما منشأ العدم كالزلزال. وباملقارنة بني اجلهل والعل يتبني أن اجلهل  ،إما عني العدم كاجلهل والشر، الشرور كلها...
وبعبارة أخرى  ،بل هو نفي للواقع وعدم للعلم ،له حتقق يف عامل الواقع اواقعيً  ان اجلهل ليس أمرً ولك ،شر والعلم خري

  عندما يكون اإلنسان جاهًل 
ً
له؟... وعندنا بعض  اكان فاقدً   اأم أنه امتلك شيئً  اهل يكون قد فقد شيئً  اويصبح عامل

بل من حيث كوهنا منشأ للمعدم مثل الزلزال  ،اإال أن الشر ال ينطبق عليها من حيث وجوده ،االشر ليست عدمً 
 والسيول.

ومبا أن العدم هو النقطة املقابلة للوجود يصح  ،ومن هنا ميكن القول: إن املنشأ واألصل جلميع الشرور هو العدم 
هو وجود خري ولو كان منشأ للشر فهو شر... ولذلك  القول: إن الوجود منشأ اخلري أو خري. والوجود من حيث

 .(9)ول مل هادي السبزواري: "ألنه منبع كل شرف"يق

ملا بني فلسفة مل صدرا وفلسفة املشائني وإإلشراقيني والعرفاء من ترابط وثيق فإننا جند يف كتبه ومؤلفاته وقع  اونظرً 
بل هو صاحب رأي خاص  ،لفلسفة هؤالء وآرائهم امع خصوصية مهمة هي أن صدر املتأهلني ليس راويً  ،خطواهتم

 اٍن لنظريات فلسفية متصلة.وب

 ،ولذلك فإننا جند أن صدر املتأهلني ومريديه ينظرون يف حتليلهم للخري والشر إىل فلسفة السهروردي اإلشراقية
 وجند أن صدر املتأهلني جيمع يف موقفه شيخ اإلشراق بني احملبة واالحرتام والنقد املتكرر.

من الشر حيث يرى أن الشر القليل يف عامل اخللق ال  امشابً  اوإذا رجعنا إىل السهروردي جند أنه يقف موقفً 
يلتفت إليه وال يضر بالنظام األكمل الذي عليه هذا العامل: "ومن املمكنات ما هو بريء من الشر والفناء وهي 

                                                 
 .123 فحةصال ،التا ،الطبعة احلجرية ،المنظومة ،مل هادي سبزواري (8)
 .100 فحةصال ،1زء ( اجل2002، 1)بريوت: دار اهلادي، الطبعة  ،شرح المنظومة ،مرتضى مطهري (9) 
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ح أن وال يص ،وظاهر أن ترك خري كثري لشر قليل شر كثري ،العقول وحنوها. ومنه ما فيه خري كثري ويلزمه شر قليل
عن الشر؟" فإنه حمال إذ ال يصح أن جيعل الشيء غري نفسه فإن مل جيعل هذا  امل ما جعل هذا القسم بريئً يقال: "

 . (10)القسم كان وقع االقتصار على القسم األول ومل جيعل هذا القسم

نه. وال حمل ويرى السهروردي أن نظام الوجود هو النظام األمت واألكمل الذي ال ميكن تصور ما هو أكمل م
لوجود من دون معيار أو تابع إلرادة جزافية؛ ألن الوجود مساوق للضرورة فإما أن يكون كما هو أوال يكون.  ،حبسبه

يف جمال  اشؤمً  وعلى ضوء هذه الرؤية يعترب السهروردي أن نظرية أيب الربكات البغدادي من أسوأ النظريات وأكثرها
دي أن اإلرادة اإلهلية حادثة وغري متناهية وكل فعل يفعله اهلل يفعله بإرادة خاصة شرح اإلرادة اإلهلية حيث يرى البغدا

فيطرأ التغري والتبدل على اإلرادة اإلهلية. ويقول السهروردي يف تقييم هذه النظرية: "وأحنس هذه املذاهب ما وقع على 
 .(11)هلذا اجملنون املطبب أيب الربكاتالعمياء 

لشر يرى أن الشر هو مقتضى "استدعاء ذاتيات ولوازم األشياء وعلى وفق ما هي ويف موقف للسبزواري من ا
ويف جواب عن سؤال: "كيف يريد أهل الشر شرهم؟" يقول:  ،علمية" ونفس األمر نشأة ،عليه يف نفس األمر

ه وشره ما ليس وذلك ألن خري الشيء ملئم لوجود "اإلرادة األوىل يف نشأة العلم مل تكن موصوفة باخلري وال بالشر؛
لوجود احلق ووجود  الوجوده وهذا فرع الوجود. ويف نشأة العلم كانت املوجودات موجودة بوجود طفيلي تبعً  املئمً 

وحيث وجدت هذه األشياء فيما  ،والوجود اخلاص بذه األشياء وجودات مشتتة هلا يف عامل ما ال يزال ،القلم واللوح
 .(12)"امسي شرً  ان منافرً وما كا اهو مناسب لوجودها مسي خريً 

عزم قبل الربيع على  احيث يقول: "لو أن شخصً  ،واملثال الذي يطرحه السبزواري هلذه النظرية يستحق التأمل
بدأ بإنشاء  وعندما أتى الربيع ،تأسيس حديقة أو بستان مشحون باألشجار املتنوعة املنظمة والورود والرياحني املنضرة

واخلوخ  ،جار الفواكه فأمثرت. وبعد ذلك لو عل صوت املشمش واعرتض على صفرتههذه احلديقة وغر  فيها أش
واألرز أخذه احلسد  ،اح حلوة الطعم وطيب الرائحةتفمن دون رائحة بينما أعطيت لل اقال مل جعلتين أمحر وحامضً 

 ،هكذا كل أخذ باالعرتاضو  ،الذي يزين جوانب الطريق دمن الورد فلم يعجبه إقصاؤه إىل باطن البستان ملصلحة الور 
وال شك يف أن جواب هذه االعرتاضات هو أن ماهياتكم يف علم صاحب البستان كانت تقتض  وتطويل اللسان

 هذه الذاتيات واللوازم اليت أنتم عليها وعند وجودكم وجدمت وفق ما أنتم عليه يف النشأة العلمية.

                                                 

 .467 فحةص( ال2002)بريوت: منشورات اجلمل،  ،المشارع والمطارحات ،الدين السهروردي شهاب (10) 
 .471 فحةصال ،شعاع الفكر والشهود ،غلم حسني ،عن: إبراهم ديناين نقًل  (11) 
 .325 فحةصال ،الرسائل ،مل هادي السبزواري (12) 
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ور فكما لو اعرتض العص  ،ا املادة يف األشياء املاديةوهناك نوع آخر من االستعدادات اليت تقتضيه ،هذا نوع
وكذلك لو اعرتضت الدواب على خلقها املنكو  إىل جهة  ،وقايس نفسه باحلمام وهذا األخري قايس نفسه بالعقاب

خبلف اإلنسان ذي القامة املنتصبة إىل األعلى على أحسن تقومي؟! فاجلواب هو أن هذا ما أردمت وذلك أن  األرض
متفننة. وموادكم هي اليت اقتضت ذلك. فهذه مشكلة املركبات من  واستعداداتكم تستدعي أشكااًل املتنوعة  نطفكم

 .(13)املادة والصورة فاملادة ليست أجنبية عن صاحب املادة..."

هي أن الشر ال ينقص العدل وإرادة  ،ومن كل ما تقدم يظهر أن لب وخلصة تصور احلكماء والعرفاء املسلمني
 .(14)عند اهلل وال حكمته البالغة اخلري

ال " گلشن رازخري يقول صاحب  ،بل إهنم يعتقدون أن كل ما يصدر عن الذات اإلهلية اليت هي خري مطلق
 يصدر من اجلميل إال اجلميل". وبالتايل كل ما له حظ من الوجود خري ومجال وشرف والشر ال وجود له.

أن ذاك الذي اعرتض على اعوجاج شكل اجلمل أبه  الحديقةنائي يف ومن املنطلق عينه يرى الشاعر اإليراين س
 حيث يقول على لسان اجلمل:

 قال اجلمل ملن يعرتض على شكله

 إحذر فإنك تلوم الرسام

 ال تنظر إىل اعوجاج الشكل

 واطلب يف السري املستقيم

 فهذا الشكل املعوج هو األنسب

 .(15)فمن االعوجاج تنشأ استقامة القو 

 

يل يقف على األرض عنيها ويرى أن املصلحة تكمن يف ما هو قائم بالفعل من موجودات مستقيمة والغزا
وهو يرى أن كل ما هو موجود يف هذا العامل خملوق له سبحانه وتعاىل وقد خلقها على أحسن صورة وأمت  ،ومعوجة

تدبر هذا العامل بصورة أحسن تظاهرت ل الو أن عقول العقلء مجيعً شكل حبيث ال ميكن تصور ما أحسن ويقول: "
                                                 

 .326 فحةصال ،املصدر نفسه (13) 
 ر.من جمموعة اآلثا 5اجمللد ( 1367) قم: مؤسسة صدرا،  ،ل اإللهيالعد ،مرتضى املطهري (14) 
 .83 فحةصال (1997)طهران:  ،حديقة الحقيقة ،أبو اجملد جمدود بن آدم سنائي (15) 
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ليكتمل ما كان هلم ذلك. ولكانوا خمطئني يف ما يقرتحون ولغفلوا  هليعتدل أو تزيد علي امن هو عليه أو تنقص منه شيئً 
وضع فيه كل شيء يف مكانه فإذا  امنظمً  اقصرً  عن مصلحة هنا ومفسدة هناك ومثلهم كمثل األعمى الذي يدخل

 .(16)عن أنه هو الذي مل يبصر طريقه" وضع هذا الشيء يف الطريق؟ غافًل عثر وزلت قدمه اعرتض على 

 وعلى حد قول سنائي الشاعر: ،وعليه ميكن اختصار رؤية الغزايل بأن الصانع صنع كل شيء كما جيب أن يصنع

 يف العامل كل ما ذهب وأتى

 وكل ما هو موجود واجب.

مسألة البخل والعجز وهاتان الصفتان من احملاالت يف  تأيت ،وعلى أي حال لو كان باإلمكان أحسن مما كان
 يعتقد أن كل ما يف الكون من أمل ومرض وعجز وفقر عني العدل وحمض اخلري. حقه تعاىل ولذلك فإن الغزايل

على أن مفهوم الشر يولد من االعتبار  اوبالعودة إىل ما تقدم نقله عن الشيخ حممود شبسرتي جند أنه يؤكد مصرً 
األشياء كما هي حبد ذاهتا وبغض النظر عن  شياء إىل بعضها وهذه هي مشكلة اإلنسان فإنه ال يتصورونسبة األ

ارتباطها بغريها بل يتصورها كما يستحضرها يف ذهنه مربوطة بأشياء أخرى يف كثري من األحيان؛ ولذلك فإن شبسرتي 
 من الكيفيات والصفات اليت تضفى على األشياء هي وليدة العقل اإلنساين أكثر مما هي وليدة واقع ايرى أن كثريً 

ويف احلمام والبلبل  ااألشياء. وللتوضيح نضر هذه األمثلة: فإن الذهن اإلنسان هو الذي يرى يف احلصان حيوانا جنيبً 
مع أن هذا األخري  ،خبلف النسر مثًل ليتمتع جبماله  يدعوه إىل حبس بعضها يف القفص مجيًل  اوالقمري والكنار طائرً 

وعلى هذا النحو يتعامل مع  ،ليس قبيح الشكل يف الواقع والسبب يف هذه االعتبارات هو العادة واألنس ليس إال
 فيحملها على األشياء كما ترتسم يف ذهنه وجيعلها املعاير يف تعاطيه وأحكامه. ااملدركات النظرية أيضً 

 مبطلع قصيدته "لست أدري": پهري حيث يقولذكر الشاعر اإليراين سهراب س ايً وليبقى ح

 لست أدري ملاذا حيكمون بنجابة اجلمل

 ومجال احلمام

 يف قفص ايسكن نسرً  اوملاذا ال نرى أحدً 

 وماذا ينقص الربسيم األمحر بالقيا  إىل األقحوان

 ال بد من غسل الكلمات

                                                 

 . 128 فحةصال ،1زء ( اجل1988)تونس: دار املعارف،  ،كيمياء السعادة  ،أبو حامد الغزايل (16) 
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 يح... الكلمة ال بد أن تكون عني الر 

 .(17)املطر ... الكلمة ال بد أن تكون عني

 وال خيفى أن سهراب سپهري يفرط يف اختزال قضية اخلري والشر واجلمال والقبح إىل كلمات ومسائل اعتبارية.

ويف املوضوع عينه حياول الدكتور ديناين توضيح األمر على النحو اآليت: "ال ميكن اعتبار حلن ما غري منسجم يف 
ر به كذلك يف أذنه. فاألذن اإلنسانية ترى أن صوت البلبل عذب بينما يصنف إذا كان شخص ما يشع عامل التكوين

فرمبا يتساوى  اولكن عندما نتحدث عن نظام اخللق الكلي فاألمر خيتلف متامً  ،صورت احلمري على أنه أنكر األصوات
 .(18)صوت احلمار مع صوت البلبل"

باملطلق ومن مجيع اجلهات  اوذلك أننا ال نعثر على أمر يكون شرً  ،وية أخرىوميكن النظر إىل هذه املسألة من زا
واإلنسان عادة حيكم يف تقييمه  ،اضمن إطار ولكن عندما ينقل إىل إطار آخر يغدو خريً  افرمبا كان شيء ما شرً 

يقول: "كل ما يف الكون  حيث آخر انرى أن زكريا القزويين يعطي للمسألة بعدً  ،. من هنااخاصً  اذهنيً  الألشياء نظامً 
ولكن بعد أن ترتاكم  ،وهذه الدهشة يدركها اإلنسان يف حال الطفولة وعند فقد التجربة ،مثري للدهشة والعجب

بالزوال إثر انشغاله بقضاء حوائجه وأنسه مبداركه  جتاربه وتربز فيه ظاهرة العقل بالتدريج جند أن هذه الدهشة تبدأ
ياء املدهشة وأقصى ما يفعله عند رؤيته حليوان عجيب أوامر خارق للعادة هو أن يطلق وتسقط من عينه كثري من األش

 .(19)لسانه بالتسبيح"

يتشكل حبكم العادة فحسب؟ مبعىن أننا حنكم  ااعتباريً  اوهنا سؤال يطرح نفسه وهو: هل يعد حسن اجلمال أمرً 
حبيث لو اعتدنا على  جبماله ولرؤيتنا له يف القفص؟على الكنار بأنه مجيل فقط ألننا اعتدنا منذ الصغر على احلكم 

 ألعطيناه نفس التقييم اجلمايل؟ ارؤية النسر يف القفص أيضً 

وأن اإلنسان حر  ،عن الظلم وفعل الشر وعلى أي حال يؤمن املعتزلة والشيعة اإلمامية بأن اهلل احلكيم العادل منزّه
مع كل هذا جند أن اهتمام املعتزلة مبسألة الشر أقل  ،التكليف وما شابهخمتار يف أفعاله يزهنا مبيزان العقاب والثواب و 

 بالقيا  إىل اهتمام األشاعرة الذين ينتمي إليهم أكثر العرفاء واملتصوفة.

  الخير والشر عند جالل الدين الرومي.

                                                 

 قصيدة: وقع أقدام املطر.  ،1369طهوري  ،طهران ،7ط ،هشت كتاب ،سهراب سپهري  (17) 
 .168 فحةصال ،شعاع الفكر والشهود ،سابقالصدر امل (18) 
 .6 ( الصفحة1990)بريوت: دار الشرق العريب،  ،عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ،زكريا القزويين (19) 
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 حىت لو قلت بأن الشر كما اخلري فعاله

 أو خيدش مجاله ال ينقص قولك فضًل 

 شحة جود من فضلهفالفعل السيء ر 

 يثبت ما ندعيه وإليك مثااًل 

 فالرسام خيط بريشته الوجه

 .(20) القبيح كما الوجه احلسن

وهكذا فإن هذا العارف األشعري يرى أن كل ما يف العامل من موجودات هو جتلٍّ للصفات اإلهلية من جلل 
وقد  ،ا هو موجود من خري وشر صادر عنهاومبا أن الذات اإلهلية ال مثيل هلا وال ضد فكل م ،وقهر ولطف ،ومجال

من جتليات الذات وصفاهتا.  احبسب العامل اخلارجي إال أنه عند العارف ليس إال جتليً  ايبدوا يف هذا األمر تناقضً 
هو أمر نسيب يدعو  اللشر يف العامل وما يسمى شرً  هلذا التصور يرى جلل الدين الرومي أن ال وجود واستكمااًل 
 االحتاد باخلري املطلق ومفارقة عامل الصراع بني األضداد.السالك إىل 

 فيقول: اوهكذا جنده يكمل يف تصوير هذه النظرية شعرً 

 إذا ال وجود للشر املطلق يف العامل

 واعلم أن الشر شر بالنسبة والقيا  

 يف هذا الزمان ال سكر وال سم

 وال قدم وال قيد لتلك القدم 

 آلخر اشخص ومسً ل اكل شيء ميكن أن يكون حلوً 

 يسري با آلخر الشخص وقدمً  اقيدً 

 فالسم للحية حياة هلا

 وهو لإلنسان موت زؤام

 لك افالسيء لغريك قد يكون حسنً 

                                                 

 .افصاعدً  2535البيت  ،2الدفرت ( 1991ه ونشر علم، )طهران: انتشارات نكا ،مثنوي معنوي ،جلل الدين الرومي (20) 
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 إذا احكم على الشيء من خلل عيون عشاقه

 وال تنظر إىل الشيء بعينك

 بل انظر إىل كل مطلوب بعني طالبيه

 أغمض عيناك واستعر

 حعيون العشاق لرؤية املل

 بل أكثر انظر إىل صاحب الوجه

 .(21)اجلميل بعني تستعريها منه

 ويف حمل آخر من ديوانه املثنوي يقول:

 يرى ليس يف ما خلق اهلل باطًل 

 .(22)من نصح أو مكر ،من غضب أو حلم

ها  وكما هو واضح فإن الرومي يرى يف وجود بعض الشرور ضرورة ال بد منها تقتضيها دواعي تكامل الوجوج ويعلل
ية من فنعات جلل الدين الرومي وال من وضعه وإمنا نظر وليست هذه ال ،راها اهللكما الغزايل باحلكمة واملصلحة اليت ي

صديق وأستاذ حافظ  ،بني العرفاء واحلكماء ومن هؤالء عضد الدين اإلجيي صاحب املواقف اهي النظرية األكثر رواجً 
وينفي وجود الشر احملض يف هذا العامل ويقول يف مقام  ،أمر ال بد منه الذي يؤكد حقيقة أن الشر القليل ،الشريازي

 :تفسري وجود الشر ولو كان قليًل 

 ،والعامل العلوي وحده أي عامل العقول واألفلك بريء من الشر ،لعامل من الشرليس باإلمكان تنقية هذا ا"
إمكان قطع الشيء عن لوازمه؛ ولذلك ميكن القول  اللزم للخريات الكثرية ومن الواضح عدم وكلمنا يف الشر القليل

أن منع املطر  وبالتبع. ومن الواضح اأن املقصود األول واألصلي الداخل يف القضاء اإلهلي هو اخلري والشر يأيت عرضً 
الذي ال شك يف نفعه خلل احلكمة إذا كان هذا خشية تضرر بعض البيوت أو أذية بعض املسافرين يف 

 .23)(..."ءالصحرا

                                                 

 .افصاعدً  ،65البيت  ،4الدفرت  ،املصدر نفسه (21) 
 .2597البيت  ،6الدفرت ،در نفسهصامل (22) 
 .529و 528 فحتانصال (،ه1286 :قسطنطينية) ،شرح المواقف ،نقل باملضمون من: السيد شريف اجلرجاين–(23) 
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ما يقصه القرآن عن  ،ويف يف الواقع خري اومن أبرز النماذج املؤيدة للتفسري املصلحي للشر أي ما يبدو بظاهره شرً 
مرافقة موسى للخضر وملخص القصة أن اخلضر يشرتط على موسى ليصاحبه أن ال يعرتض وال يسأل عن أي 

فيغرق اخلضر السفينة اليت يركبان فيها فينفذ صرب هو بنفسه. ويبدأ السفر يف البحر  يصدر منه إىل أن حيدثه فتصر 
وبعد ذلك  امث يصلن إىل قرية فيتمثل فيها اخلضر ولدً  ،فيذكره اخلضر بالشرط فيسكت فموسى جتاه هذا التصر 

عندها ينفض  ،فيعاود بناءه يستطعمان أهل قرية فل يطعموهنما ومع ذلك يعمد اخلضر إىل جدار مييل إىل االهندام
ه من الشرط وييدأ بالسؤال واالستجواب فيبدأ اخلضر بتوضيح فعاله وتربيرها أما السفينة فكات ملساكني موسى يد

أما الولد فإنه كافر خيشى منه على أبويه املؤمنني  ،فخرقها كي حيميها من مصادرة السلطان هلا يعملون يف البحر
د أن أحيه إىل أن يبلغ الطفلن سن الرش تأرد وأما اجلدار فإن حتته كنز لطفلني يتيمني ،ولذلك استحق القتل
 .(24)هذا تأويل ما مل تستطع عليه صربا ،ويقول اخلضر: مل أفعل هذا إال بأمر اهلل ،فيستخرجان كنزمها

 ،ومن هذه اآليات يعلم أن النيب موسى بالرغم من مقام النبوة مل يطلع على املصلحة الكامنة يف بعض األفعال
من عبادنا آتيناه رمحة  اهو علم خاص تابع لرمحة من عند اهلل على حد تعبري اآليه: ﴿فوجدا عبدً وما كان من اخلضر ف

 .(25)من عندنا وعلمناه من لدنا علما﴾

]سورة  ويؤمن الشيعة واملعتزلة أن اإلنسان يتحمل تبعات أفعاله جتاه العدل اإلهلي. فل ظلم يصدر منه تعاىل
وهو الذي يهدي اإلنسان  ،[. ال جيوز يف حكمه112اآلية  ،]سورة النساء عادل[. وهو حكيم 160اآلية  ،األنعام

 .(26)وما يفعل اإلنسان من خري أو شر جيز به ،وال يكلف اإلنسان ما ال يطيق ،إىل اختيار األصلح

 الخير والشر في شعر حافظ
 قال شيخنا قلم الصانع )اهلل( ال يكتب خطأ

 العيوب اشت تلك العني الطاهرة اليت تسرتع

 هلذا البيت حلافظ الشريازي روابط وثيقة بالتصور األشعري من جهة.

وبالتصور الفلسفي من جهة أخرى ملا فيه من عرض للمسألة بطريقة ساخرة. وقد كان هذا البيت من األبيات 
ق هو النظام يعتقد بأن ما نتج عن اخلل احيث هناك رأي حافظ يف هذا البيت فيلسوفً  ،ع التضارب يف شرحهااليت وق

                                                 

 .82 إىل 65من  اآليات ،الكهفسورة  (24) 
 .65اآلية  ،الكهفسورة  (25) 
سورة  ؛18اآلية  ،فاطرسورة  ؛73إىل  70من اآليات  ،األحزابسورة  ؛35اآلية  ،األنبياءسورة  ؛286اآلية  ،البقرةسورة  (26) 

 .41إىل  31من اآليات  ،النجمسورة  ؛18اآلية  ،األحقافسورة  ؛9اآلية  ،الزمر
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. وعلى أي حال يف شعر حافظ عدد من احملطات اليت تؤيد القول األمت األكمل. ]ورأى فيه قوم آخرون غري ذلك[
 األول.

 ليس يف هذه الدائرة نقطة شاذة

 وأنا أرى ذلك بوضوح وال أناقش فيه

 قم نفدي هذا الرسام حببات القلب

 فكل هذا الرسم العجيب من دوره بركاره.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


