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مقدمه

(همان ،بی تا ،ج )17 :7روشن می شود که منظور ایشدان از

مسئله شرّ یکی از مسدائل مهدم در حدوزه فلسدفه و کدالم

تقابل ،تقابل ملکه و عدم ملکه است .بنابراین شدرّ ،مطلدق

(کالم قدیم و جدید) است .ازاین جهت کده بده اعتقدادات

عدم (عددم ات یدا عددم کمداالت ات) اسدت بندابراین

انسانهدا مربدوم مدیشدود ،جدزب بحدث کالمدی اسدت و

تعری د پددذیر نیسددت زیراکدده عدددم شددیئیتی ندارنددد کدده

ازاین جهت که از هستی و نیستی اشیاب بحث میکند ،جزب

تعری پذیر باشند .و در جا دیگر معنا شرّ را به کدل

بحث فلسفی اسدت بندابراین بحدث از شدرّ مدی تواندد از

ماسوا واجبالوجود تعمیم مدیدهدد و خداوندد را خیدر

مسائل فلسدفی باشدد .وجدود شدرور در عدالم ،برخدی از

محض می داند و غیر او را که وجود همگی آنها محددود

بنیاد ترین باورهدا دیندی ازجملده اعتقداد بده وجدود و

است ،دارا نوعی شرّ می داند (همان .)13 :به نظر میرسد

یگانگی خداوند و اطالق برخی از صفات به او مانند علم،

مالصدرا شد ّر را در ایدن موضدع بدا امکدان فقدر و فقدر

قدرت ،عدل و حکمت را به چالش میکشد بهگونها کده

وجود برابر دانسته است و چون موجدودات دو حینیدت

از نظر برخی ،وجودِ شرور دلیلی بر رد یگانگی خداوند و

دارند -5 :حینیت اتی  -9حینیدت انتسدا

بده فاعدل ،از

به نظر برخی دیگر با صفات خداوند در تعارض است .شرّ

جهت ات خود عین فقر و عدم هستند و بنابراین شرّند و

از مسائلی است که تقریبدا در تمدامی ادیداند دارا کتدا

از حیث انتسا

مطرح بوده است به همین منظور سعی شده است که ایدن

بنابراین ماسوا واجب تعالی به دلیل انتسا

مسئله از دیدگاه دو متفکّر مسلمان و مسدیحی بدهصدورت

وجود و احکام وجود مانند خیربودند وجدود برخوردارندد.

تطبیقددی بررسددی شددود .آگوسددتین شدداید بددزر تددرین و

این قسم به شرّ متافیزیکی معروف است و ازآنجاییکه هر

بددانفو تددرین متفکّددر کلیسددا مسددیحی در سراسددر تدداریخ

آنچه از ماسوا واجدبتعدالی قابلیّدت وجدود و کمداالت

طوالنی آن باشدد( .السدکم .)15 :5931،فیلسدوفان قدرون

وجود را داشدته اسدت ،ایدن کمداالت را از واجدبتعدالی

وسطا عالوه بدر فلسدفه ،بده مباحدث الهیّدات و کدالم نیدز

دریافت کرده است ،روشن میشود این قسم از شرّ ،تقابدل

پرداخته اند و آگوستین نیدز در ایدن مدورد مسدتننی نبدوده

ملکه و عدم ملکه ندارد.

است تاجاییکه او بیشتر ،فیلسوف دین محسو

به فاعدل ،از احکدام فاعدل برخوردارندد.

میشدود

و تقریبا تمام بحثهدا فلسدفیاش ،از مسدائل الهیّداتی و

پاسخهایمالصدرا


دینی سرچشمه می گیرد (گاتلید .)159 :5931،،آگوسدتین

عدمیبودنشرّ

.1

فلسفه مسیحی را به مرتبها رساند که هرکد

به خداوند از

از او

یکی از پاسخ ها در مسئله شرّ که از سدو عمدوم فالسدفه

پد

آمد از سفره گسدترده او بهدره گرفدت ( یاسد رس:5939 ،

اسالمی ارائده شدده اسدت ،عددمی دانسدتن شدرور اسدت.

 .)513در این نوشتار ،پاسخها فلسفی ایدن دو فیلسدوف

مالصدرا در مفاتیحالغیب بر این نظر است کده بدا تّمّدل و

به مسئله شرّ بیان میشود.

تعمّق در معانی شرور میتدوان بده ایدن نتیجده رسدید کده
مصداق شرّ ،خارج از دو چیز نخواهد بود :یا عدم محدض

تعریفشرّازدیدگاهمالصدرا

است یا چیز که منجر به عدم میشود .هرچندد امدور کده

از نظر مالصدرا وجود خیر بالدذّات اسدت .و وجدود را

منجر به عدم میشود بندا بدر ات و اصدل وجدودِ خدود شدرّ

مساوق خیر می داند و شرّ را در مقابل وجود قرار میدهدد

نیستند ،بلکه کماالتی برا امور جسدمانی و نفسدانی هسدتند

(مالصدرا ،بیتا .)53 :از این گفتة ایشان کده معتقدد اسدت

ولی اینها ازآنجهت که به عدم و نابود منتهدی مدیشدوند،

شرّ ،فقدان ات یا فقدان کمالی از کمداالت چیدز اسدت

شرّ هستند و به دلیل برگشت به امور عدمی ،از اقسدام شدرور

پاسخها فلسفی مالصدرا و آگوستین به مسئله شرّ9 /

هستند (همان 937 :5939 ،بیتا 913 :بیتدا ،ج .)19 :3و

ماهیّات هستند ،زیرا وجود خیر محض است (همدان:5935،

حتی برا توجیه شرور اخالقی نیدز از راه حدل عددمیبدودن

 .)91درواقع چیز را میتوانیم خیر بنامیم که در عالم واقع،

شرور و خیریّت موجدودات اسدتفاده کدرده اسدت و تعرید

مصداق خارجی دارد و از نظر صدرا آن چیز که در خارج

خود از ش ّر را که همدان فقددان و عددم خیدر اسدت بده شد ّر

واقعیت دارد و منشّ اثر است ،وجود است.

اخالقی سرایت میدهد (همان ،بیتا ،ج.)511-511 :7

براساس اصالت وجدود ،حقیقدت هدر مداهیّتی بده وجدود

مالصدرا وجود را مساوق با خیر میداندد و شدرّ را بده

خاصی است که ماهیّت بهتبع آن موجود مدیشدود ،و محدور

عدم نسبت می دهد (همان919 :5931،دد )915و دلیدل بدر

علیّت و جعل نیز به همان وجود است .ماهیّت همانگونه کده

خیربددودن حقیقددت وجددود (همددان ،بددیتددا ،ج ،)915 :3و

بهتبع وجود ،موجود میشود ،به تبع آن نیز مفدیض و مفداض

شرّبودن عدم را بداهت میداندد کده فطدرت بده آن حکدم

است (همان535-539 :5971 ،و579و.)93 :5939 971

میکند (همان 531 :5971 ،بیتا ،ج )595 :1هرچند برا

طبق وحدت تشدکیکید وجدود ،ماهیّدتْ حددود همدین

آن استدالل نیدز آورده اسدت« :اگدر شدرّ را امدر وجدود

وجود ها محدود است .ازآنجاکه صدرا وجود را مساوق

بدانیم ،یا برا خود شرّ خواهد بود یا برا دیگر  .فرض

خیر میداند و به وحدت تشکیکی وجود نیز معتقد اسدت،

نخست ممکن نیست زیرا در این صدورت نبایدد از ابتددا

این تشکیک را به خیر نیز سرایت میدهدد و موجدودات و

موجود می شد زیراکه یک شیب در هیچ صورت اقتضدا

به تبع آن خیرات را دارا مراتب مدیداندد و پدایینتدرین

نبودن خود یا نبودن کمال خود را نمدیکندد امدا صدورت

مرتبة وجود را هیوال نخستین میداند (همان ،بیتدا ،ج:5

دوم ،یعنی شرّ ،معدومکنندة ات یا کمال دیگر باشد .در

 )915هرچنددد در جددا دیگددر هیددوال نخسددتین را شدرّ

این فرض ،شد ّر همدان امد در عددمی خواهدد بدود ،نده امدر

محض می داند (همان .)19 :5919 ،به نظر مالصدرا شرور

وجود که نقش عادم یا فاعدل را ایفدا مدیکندد» (همدان،

و اعدام به ماهیّات اشیاب برمیگردد بهبیداندیگدر «وجدود،
دلیل اتّفاق و خیریّت در اشیاب ،و ماهیّات ،دلیل تخدال

بیتا ،ج.)13-13 :7
مالصدرا مسئله شرّ را طبق مبانی اصالت وجود تحلیدل

شرّیت است» (همان ،بیتا ،ج .)919 :9پ

و

شدرور ،آفدات

کرده است .از نظر و  ،طبق وحدت تشکیکی وجود ،غیدر

ماهیّات و لوازم ماهیّات است که مجعول قرار نمیگیدرد و

از شدیدترین مرتبه وجود که مرتبها فوق آن نیست ،بقیه

به این لحاظ ،ماهیّات برا منسو نشدن شرور و نقدایص

مددیشددوند

به خداوند مانند س ر هستند (همدان .)911:حاصدل اینکده،

بهطور که ماهیّت به تبع وجدود ،موجدود مدیشدود البتده

نقایص و شرور در هستید ممکنات به ویژگیها محلهدا

وجود و ماهیّت هر کددام احکدام و لدوازم ویدژة خدود را

و قابلها برمیگردد ،نه بده وجدود ازآنجهدت کده وجدود

دارند ولی چون وجود و ماهیّت در خارج بدا هدم اتّحداد

است (همان911 :د 911همان ،ج .)979 :3بنا بر این از نظر

دارند ،بنا بر قاعدة حکمد احدالمتّحدین یسر الدی اخخدر،

صدرا ،شرور به دلیل داشتن ماهیّت عدمی ،از علّت فداعلی

احکام هر یک از آنها بده دیگدر نیدز سدرایت مدیکندد.

مستقل و بینیاز است و بهطورکلی از دایره علیّدت خدارج

به گفتة و  ،در عالمد واقعیّتِ عینی ،وجودْ چیز است کده

است (همان ،ج.)79 :7

اصال و اوال در هر «موجود» واقعی است .وجود است کده

نسبیبودنشرّ

.2

در عالم ،حقیقت است .هر چیدز غیدر از وجدود (یعندی

عدمیدانستن شرور ،فقط میتواند نسبت به دسدتها از

و سایه یا شبح است (همدان:5931 ،

شرور درست باشد اما دستها از شرور وجود دارد که در

 .)593از نظر صدرا ،نواقص و کمبودها از احکام و لدوازم

آثددار وجددود آنهددا نمددیتددوان تردیددد کددرد بنددابراین

مرات دبد وجددود همگددی بدده ماهیّددت متصّ د

ماهیّت) ،مانند عک
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عدمیدانستن شرور نمیتواند توجیه مناسبی برا آنها باشدد.

جدانشدنی طبیعت حیوانی در انسان هستند .مذمومبودن آنها

به همین سبب ،در این بخش به پاسدخ دیگدر از صددرا در

ناطقه است وگرنده

در نسبت با قوّة شری

انسانی یعنی نف

حیوانی شرّ و مذموم نیستند بنابراین شرّ آنهدا

توجیه شرور وجود  ،یعنی نسدبی بدودن شدرّ ،مدیپدردازیم.

نسبت به نف

وقتی میگوییم «شرّ نسبی اسدت» ،یعندی موجدوداتی کده مدا

نیددز بددالعرض اسددت و کمددال ق دوّة غضددبیه و شددهویه اسددت

عنوان شرّ بر آنها میگذاریم ،در مقایسه با برخی امدور دیگدر

(مالصدرا ،بیتا ،ج.)511 :7

شرّ هستند و بهخود خود و بدون مقایسه با اشیاب دیگدر شدرّ

 .3شرّ،الزمةعالممادّه

نیستند .برا روشنشدن بحث و جایگاه امور وجود و شدرّ

پرسشی که باقی میماند ،این اسدت کده چدرا خداوندد

نسبی اقسام شرّ را کر میکنیم.
5د شرّ بالذّات :این قسم ،شرّ است که اتا شرّ اسدت
و نیاز به مقایسه با امور دیگر ندارد.
9د شرّ بالعرض :این نوع شرّ در شرّبودن خود به طرف
دیگر نیاز دارد و نسبت به امر یا شیب دیگر شرّ است.

موجودات را بهگونها آفریده اسدت کده بعضدی از آنهدا
نسبت به بعضی دیگر شرّ هستند .درواقع این پاسخ که شرّ
نسبی است ،نمیتواند دلیل این باشد که شرور به خداوندد
منتسب نیست زیراکه سؤالکنندده خواهدد گفدت :خددا د
همهتوان ،همهدان و خیرخواه محدض ،بایدد موجدودات را

شرّ بالذّات ،همان امر عدمی است (همدان ،بدیتدا ،ج:1

بهگونه ا بیافریند که هم نسبت به خود و هدم نسدبت بده

 )599یعنی عدم ات یا عدم کمال است اما شرّ بالعرض،

یکدیگر خیر باشند .مالصدرا برا پاسخ به این اشکال بده

امر وجود است که موجب عدم ات یا عدم کمدال ات

تقسددیم پددن گاندده ارسددطویی دربددارة موجددودات متوسددل

در دیگران میشود .امور وجود دو قسماند:

میشود .ارسطو موجودات را براساس خیر و شرّ و بندا بدر

5د خیر محض ،که بالدذّات و بدالعرض ،خیدر هسدتند:

حصر عقلی به پن دسته تقسیم میکند:

مانند خداوند متعال و مجرّدات ،که هم نسبت بده خدود و

 )5خیر محض

هم نسبت به دیگران ،خیر هستند.

 )9خیر کنیر و شرّ قلیل

9د خیر بالذّات و شرّ بالعرض یعنی نسبت به بعضی از

 )9خیر و شرّ مساو

اشددیاب ،شدرّ اسددت .معنددا خیددر بالدذّات ایددن اسددت کدده

 )1شرّ کنیر و خیر قلیل

بهخود خود و با نگاه به هستی خیدر اسدت (همدان ،ج:7

 )1شرّ محض.

 ،13طالبی.)79-75 :5933 ،

قسددم نخسددت ،در عددالم تحقّددق دارد و خداونددد و

دلیل نسبیبودن شرّ این اسدت کده اگدر موجدود را شدرّ

موجوداتِ مفارق در این دسته قرار دارند .قسم دوم ،همان

بدانیم ،یا برا خود شرّ است یا برا علّتش و یدا معلدولش و

عالم مادّه یا طبیعدت اسدت .سده دسدته دیگدر ،در عرصدة

یا برا غیر خود .اگر شیب برا خود شرّ باشد ،باید خدود را

هستی جایگاهی ندارند (همدان ،931 :5939 ،بدی تدا ،ج:7

از بین ببرد و چنین امر هرگز موجود نخواهد شد .اگر برا

 .)33علّت عدم وجود قسم سدوم و معقدولنبدودن وجدود

علتش شرّ باشد ،با آن همسدنخ نخواهدد بدود و ایدن خدالف

چنین موجوداتی ،ترجیح بال مرجح است که محالبودن آن

سنخیّت علت و معلول است .اگر برا معلدولش شدرّ باشدد،

واضح اسدت .عدالوهبدراین ،چندین آفرینشدی بدا حکمدت

آنرا دفع خواهد کرد و ایدن خدالف فدرض اسدت بندابراین

خداوند سازگار نیست .قسم چهارم و پدنجم نیدز موجدود

شرّبودن شیب برا غیر خود ،علّت و معلولش است (جواد

نیستند بده ایدن دلیدل کده بدا فدیض و عنایدت خداوندد

آملی ،5971 ،ج .)517 :9حتدی افعدالی کده بده شدرّ اخالقدی

ناسازگار هستند (قدردان قراملکی.)31-35 :5977 ،

موصددوف مددیشددوند ،اتددا ش درّ نیسددتند بلکدده آنهددا الزم دة

بنا بر وحدت تشکیکی وجدود (مالصددرا ،بدیتدا ،ج:5

پاسخها فلسفی مالصدرا و آگوستین به مسئله شرّ1 /

 )35در نظددام فلسددفی متعالیدده ،مراتددب گوندداگون هسددتی

(همان.)511 :5959 ،

همچون اعداد هستند که استقرار هر مرتبها در جایگداه

1د جهاند طبیعت اگر موجود نشود ،باید عدم آن علّدت

خود ،مقوّم همان مرتبه است و توهّم هرگونه جابدهجدایی

داشته باشد .علّت آن یا امتناع این جهان است که قبال گفته

در این حلقات هستی ،مستلزم نابود همدان مرتبده و نیدز

شد ،وجود این جهان ممکدن اسدت و یدا امسداک و بخدل

مراتب دیگر است (همان ،ج .)33 :9مالصدرا به سه عدالمد

خداوند است که گفته شد ،خداوندد جدواد مطلدق اسدت

عقل ،منال و مادّه قائل است که به ترتیدب کرشدده ،رتبدة

بنابراین عدم آن معقول نیست.

وجود نازلتر میشود .مرتبه نازلتر بیشتر با عدم آمیخته

1د مقصودِ بالدذّات از خلدق عدالم مدادّه بدهطدورکلی و

است .عالم طبیعت که نازلترین مراتب عوالم وجود است،

همچنین تک تک موجودات ایدن عدالم خیدر بدوده اسدت.

بیشترین محدودیت را دارد و درنتیجده بیشدترین سدهم از

شرور نسبت به موجودات دیگر انتدزاع مدیشدود (همدان،

عدم را به خود اختصاص می دهد .خالصده اینکده شدرور

بیتا ،ج.)533 :5191 39 :7

اعم از طبیعی و اخالقی در عالم طبیعت هست و هرچیز

.4

از مادّه دور باشدد ،از شدرّ دورتدر اسدت (همدان ،ج37 :7

بسیار از فالسفه مسلمان در آثار خود برا دفع شبهة

و .)71-75علّت وجود شرور در عالم طبیعت ،محددودیّت

شرّ ،راهکار نظام احسن را پیش مدی نهندد .اگدر بتدوان بدا

و تضاد در آن اسدت (همدان ،ج ،991 :9ج .)77 :7ممکدن

دالیل منطقی به این نتیجه رسید که نظام موجدود ،احسدن

است سؤال کنند که وجود عالم مادّه چه ضرورتی دارد که

نظاماحسنوشرور

است ،این دالیل توجیهی برا شرور محسو

میشود.

در پی آن این شرور به وجود آید .مالصدرا دالیلدی بدرا
ضرورت وجود مادّه اقامه کرده است:
5د آنچه در نظام هستی محقّق اسدت ،یدا خیدر محدض

دالیلمالصدرابرنظاماحسن
.1علمعنایی

است و یا خیر کنیر .ترک خیر کنیدر بده دلیدل وجدود شدرّ

نظام موجود ،نظام احسن است زیرا از علم عنایی خداوند

قلیل ،خود شرّ کنیر است (همان ،ج .)33 :7از نظر و اگر

سرچشمه گرفته است .علم خداوند به هر چیز ،بده معندا

خداوند عالم را نمی آفرید ،در این نیافریددن شدرّ بسدیار

ایجدداد آن چیددز اسددت (همددان133 :5931 15 :5933 ،

بود (همان .)931 :5939 ،و مهدمتدر اینکده نیافریددن ایدن

 .)591 :5939طبق اعتقاد مالصدرا .5 :علم عندایی عبدارت

بخش از عالم از سو علّت تامّه ،یک امر محال و مساو

است از :علم حقتعالی به اشیاب در مرتبده ات خدود ،کده

با نبود کل هستی است (همان ،بیتا ،ج.)595 :7

این علم درواقع علم حق به ات خود است بهطدور کده

9د عالم مادّه استعداد و قابلیّتِ وجود دارد و حقتعدالی

تمام موجودات ،امکانی را در مرتبه ات خود به شکل اتم

نیز جهاتِ فاعلی برا ایجاد عالم طبیعدت دارد .جداییکده

و اکمل نظام مشاهده میکند .این علم موجدب پیددایش و

فاعلیّددت و قابلیّددت هددر دو تددام باشددند ،وجددود آن قابددل،
ضرور خواهد بود (همان.)55 :
9د خداوند جواد مطلق است و با توجه به جود مطلدق
خداوند ،هر موجود که کمترین استعداد کمدال را داشدته
باشد ،تنها به این شرم که امتناع عقلدی و منطقدی نداشدته
باشد و یا با حکمت خداوند ناسازگار نباشد  -یعنی سبب
انعدام خیدرات دیگدر نشدود  -وجدودش ضدرور اسدت

ایجاد عینی اشیاب است ،و بسیط و قائم به ات حق اسدت
(همان ،بی تا :ج .)971 ،3بهبیاندیگر ،علم عنایی یدا مرتبدة
عنایت الهیّه عبدارت اسدت از :انکشداف حقدایق اشدیاب در
مرتبة ات بر طبق نظام وجود ،که آن را «علم بسیط ،عقدل
بسیط ،خلّاق علوم تفصیلیه و صور الهیه» مینامند .و علمه
و هو نف

هذه العنایدة عبدارة عدن انکشداف اتده بوجده

یفیض منه الخیرات على اتده بذاتده (همدان.)93 ،5931 ،

 /3الهیات تطبیقی( ،علمی پژوهشی) سال هفتم ،شماره پانزدهم ،بهار و تابستان 5931

درحقیقت ،ات واجب به منزلة آینها است که همدهچیدز

(همدددان ،ج 513 :5939 513-517 :7بدددیتدددا ،ج19 :3

در او دیده میشود و رؤیت ،رائی و مرئی ،هدر سده یکدی

 )531 :5931زیرا اگر در نشانه نقدص و شدرّ راه یابدد،

است .فیضان اشیاب جدا از انکشاف آنهدا در ندزد مفدیض

نمیتواند خداوند که خیر محض است را نشان دهد.

نمی تواند باشد( .همان ،بی تا )513 :و این نظدام احسدن و

.4

کامل جهان ،بدون واسطه از آن علم عنایی و نظدام ربّدانی

اگر نظام موجود ،نظام احسن یدا بهتدرین نظدام ممکدن

سرچشمه گرفته است .درواقع نظام کل ،صورت این نظدام

نباشد ،علّت آن خارج از این سه فدرضد باطدل نیسدت.5 :

کامل است و علّت نامیدن علم عنایی بده عنایدت ،عبدارت

علّددت نظددام هسددتی بدده آن علددم ندددارد  .9درصددورت

است از .5 :افاضة حقایق اشیا بر وجه رحمت و عنایت حق

علم داشتن قدرت ایجاد آن را ندارد  .9بدا فدرض علدم و

بدون هدیچ غدرض و عوضدی  .9عنایدت از صدفات اتدی

قدرت ،او دارا بخدل و امسداک فدیض اسدت و بخدل او

خداوند است .صفت اتی عین ات است همدانگونده کده

سبب ایجادنشدن چنین نظامی شده اسدت .ازسدو دیگدر،

ات ،منزّه از هرگونه عیب ،نقص و شرّ است ،صدفت اتدی

خداوند دارا صفات کمالیه نامحدود است یعنی خداوندْ

شرور عنایت خداوندد را نددارد (همدان:

عالم ،قادر و جواد مطلق است و مانعی از قبیل جهل ،عجز

ج .9 )17 ،7همه موجوداتِ ممکن ،معلول خداوند هستند.

و بخل در ایجاد بهترین نظام ممکن وجود ندارد بندابراین

علّت نمیتواند بدون عنایدت بده معلدول آن را خلدق کندد.

نظام موجود بهترین نظام ممکن است و آنچنان است کده

خداوند به موجوداتِ ممکن عنایت دارد و ایدن موجدودات

باید باشد (همان ،بیتا ،ج 913 :9ج.)35 :7

نیز منزّّه است .پ

یا خیر محض هستند یا خیر کنیر (همان ،بیتا ،ج.)911 :3

 .2حکمتالهی

.5

برهانلمّی

برهانانّی

برهان انّی در اثبات نظام احسن از ابتکدارات مالصددرا

مالصدرا صفت حکمدت خداوندد را بده عنایدت الهدی

است .با دقدت در نظدم و ارتبدام بدین موجدودات عدالم،

برمیگرداند و از این طریق به اثبات نظام احسن میپردازد.

میتوانیم به احسدنبدودن آن پدی ببدریم (همدان ،ج39 :7

خداوند بافضیلت ترین علم را به معلومات و محکدمتدرین

597-593 :5939و.)157

فعل را نسبت به مصنوعات خدود دارد .واجدب تعدالی بده
ات ،اسددبا

.6

کمبودنشرورنسبتبهخیرات


و علددل موجددودات آگدداه اسددت و ازطرفددی

در بین عوالم سهگانه فقط در عالم مدادّه شدرور بده چشدم

حکمت الهی اقتضا می کند که افعال خداوند دارا غایدت

میخورد ،که این شرور نسبت به عالم مادّه نیدز انددک اسدت،

و هدفی حکیمانه باشد و الزمة فعل حکیمانه ،کمال اتقدان

چه رسد به کل عالم وجود (همان ،)933 :5939 ،و ازطرفدی،

و غایت حسن و کمال است (همان .)933 :بندابراین نظدام

حتی اگر کل عالم مادّه هم شدرّ باشدد ،نسدبت بده کدل عدالم

موجود بهترین و استوارترین نظام ممکن است.

وجود که دربردارندة عالم الوهیّت ،عقول و افدالک مدیشدود،

 .3سنخیّتعلّتومعلول

چیز اندکی اسدت ( قطدبالددین شدیراز  .)199 :5933 ،بده

مبدأ و علّت این نظام ،خداوندد اسدت کده وجدودش

گفته مالصدرا ،به دلیل اطالق صفات علدم و قددرت وجدود

کامل ترین وجودهاست و حقتعالی علّت ،فاعدل و غایدت

خداوند ،نظامی بهتر از ایدن نظدام ،یعندی نظدامی بدا کمتدرین

تمام موجودات است .فعل چنین موجود نیز بایدد مانندد

شرور موجود در عالم ،ممکن نیست زیدرا اگدر ممکدن بدود،

خود ،بهترین موجود ممکن باشد .بهعبارتدیگر ،ماسدوا

خداوندِ عالم مطلق ،قادر مطلق و جواد مطلق چنین نظدامی را

حق تعالی ،پرتو و سایه ا از وجود خداوند هستند .سدایه،

میآفرید( .همان ،بیتا ،ج 913 :9ج.)35 :7

نشان از صاحبد سایه اسدت و تنهدا او را نشدان مدیدهدد.

.7

نشان و آیه خداوند نمدیتواندد دارا نقدص و شدرّ باشدد

نظام و روابط معقول و حکیمانه بین موجدودات عدالم،

احسنبودنازلوازمذاتینظامهستی


پاسخها فلسفی مالصدرا و آگوستین به مسئله شرّ7 /

اقتضا میکند که این نظام ،احسن باشد و احسنبودن از آن

دوم به چند دلیل است .5 :هرچیدز کده مدادّه و حرکدت

جدا نشود .اگر احسن بودن نظدام هسدتی بده امدر دیگدر

ندارد ،وجودش ابداعی است زیرا مبدعات وابسته به امور

بستگی داشته باشد ،به دور یا تسلسل منتهی میشود .نقول

بیرونی نیستند بنابراین اختالف پیدا نمدیکنندد و در ایدن

هب أن هذا النظامتابع لنظام لک العالم فما السبب الباعث

صورت نوع آنها متکنّر نمدیشدود و عدالم یدک شدخص

لنظام لک العالم لو لم یکن اتده بحسدب صدقعه ايلهدی

بیشتر نمی تواند داشته باشد زیرا آنچه سبب تمایز میشود

مشتمال على أفضل نظام و أحسن جمعیدة ال نظدام أفضدل

یا اتی است یا الزم ات .در اینگونه مدوارد ،ات و الزم

منه و ال أحسن و أکرم دفعا للدور و التسلسدل(مالصددرا،

ات چون ماده ندارند ،تغییر نمدیکنندد  .9آنکده عدالم را
می آفریند ات واجب تعالی است ،بدون اینکه هیچ جهدت

بیتا ،ج.)913 :3

بطالنتصوّرنظامیغیرازنظاماحسن

دیگر داشته باشد .وقتی ات واجب تعالی واحدد باشدد،

زیرا اگر نظامی غیر از نظام موجود فرض شود ،آن نظام

فعلش هم واحد است زیرا علّت واحدد ،موجدب معلدول

با این نظام یا عدین ایدن نظدام

واحد است  .9خدا متعدال فعدل یدا جهدان را تشدخّص

خواهد بود اما هر دو احتمال و فرض باطل است .بطدالن

می دهد .ات خداوندد متعدال ،بالدذّات متشدخّص اسدت.

جواهر این عدالم و اعراضدی

تشخّص هر معلولی هم به خاطر علّت است .وقتدی علّدت

اعرض ایدن عدالم ممتندعالوجدود اسدت .توضدیح

واحد است و هیچ نوع کنرتی ندارد ،معلول آن هم ممکدن

مطلب اینکه ،امکان ندارد خداوند غیر از عقول و نفوس و

نیست متعدّد باشد  .1این جهان آفریدة علمد خدا متعدال

صور افالک موجود ،عقول و نفوس و صور افالک دیگر

به نظام احسن است و خداوند ،علم واحد به جهدان دارد.

بیافریند زیرا این عقول و نفوس از جهت واحد از فاعل

حال اگر دو عالم باشد ،الزم میآید خداوند دو علم داشته

صادر شدهاند و اگر خداوند بخواهد عقول دیگر غیدر از

باشد که این باعث ترکیب در ات خداوندد مدیشدود .1

این عقول موجدود بیافریندد ،از همدان جهدتِ واحدد از او

علّت غایی و فاعلی یکی است .وقتی اثبات شد با توجه به

پدید خواهند آمد ،بدون اینکه در این آفرینش ،مادّه یا غیر

علّت فاعلی که یکی است ،تعدّد در جهان ممکدن نیسدت.

آن شرکت داشته باشد .همچنین آفدرینشد جسدمی غیدر از

علّت غایی هم یکی اسدت ،پد

تعددّد در جهدان ممکدن

جسم این عالم نیز محال است زیرا جسم بمدا هدو جسدم

نیست .بنابراین ،تصوّر نظام دیگر در کنار این نظام بهطدور

یددک حقیقددت بیشددتر ندددارد امددا تفدداوت انددواع بسددیط

مطلق باطل است .وقتی تصوّر نظام دیگدر بدهطدور مطلدق

بهصورتشان است و این صور نیز از عقول پدید آمدهاند و

ممکن نباشدد ،قطعدا مجموعدة نظدام هسدتی د کده دارا

ایددن مبدداد از جهددت خدداص و واحددد ایددن بسددایط را

وحدت حقیقی است د بهترین نظام ممکن شمرده خواهدد

آفریده اند و اگر بار دیگر هم بیافرینند ،همدینهدا خواهندد

شد (همان ،ج.)551 :7

.8

د از حیث ماهیّت د مخال
فرض اول :جواهر مخال
مخال

بود .و امدا اعدراض ایدن بسدایطی کده در جهدان طبیعدت

.9

هستند ،تدابع جدواهر و متقدوّم بده جدواهر هسدتند .وقتدی

از نظر مالصدرا برخی از امور به سبب نگاه سدطحی و

جواهر اختالف ندارند ،اعراض آنها هم اختالف نخواهند

جزئینگر انسان ،شرّ بده نظدر مدیرسدد یعندی انسدان بده

داشت .مرکّبات و صور نوعیّه آنها هم مانند بسایط اسدت

قسمتی از عالم و یا به قسمتی از امور نظر میکند و آنهدا

که توضیح آن داده شدد .بندابراین اگدر عدالم دیگدر هدم

را شرّ میانگارد درحالیکه بایدد توجده داشدت کده نظدام

فرض شود ،به ناچار در ماهیّت ،موافق همین عالم است و

هستی را باید بهعنوان واحد در نظر گرفت و ایدن امدور را

نیست .و اما بطالن فدرض

نسبت به مجموعة عالم هستی سنجید .درواقع بدا دقّدت و

در امر مقوّم اتی با آن مخال

نظامهستیبهعنوانیکمجموعه
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تدبّر در سراسر عالم می توان به این نتیجه رسید کده نظدام

 .)519 :5935آگوستین معتقد است عالم ،خیر است و هدر

هستی دارا نهایت خیریّدت و کمدال اسدت (همدان39 :

چیز که بهرها از وجود دارد ،بهدرها از خیدر نیدز دارد

همان.)119 :5939 ،

(آگوین .)951-953 :5973 ،ازآنجاکه آگوستین سال هدایی
از عمرش را مانو بود و بر این عقیده مانویّت واق

 .11تعریفشرّازدیدگاهآگوستین

بدود

ارسطو از خیر (امر یا شیب مطلدو )

که شرور را امور وجدود مدیدانسدتند و بدرا توجیده

را می پذیرد .و شرّ را فقدان خیدر مدیداندد ،تاجداییکده

شرور به دو منبع و مبدأ در جهان خارج قائدل مدیشددند

هرآنچده

زیرا از نظر اینان منشّ خیر ،یعنی خددایی کده خیدر مطلدق

هست نیکوست ،مگر آنکه به فساد دچار شدده باشدد .بده

است ،نمی تواند علّت و فاعل شرّ باشد پد

بایدد خدالق

فساد دچارشدن همان فقدان و ازدستدادن چیدز اسدت.

شرور ،موجود باشد که خود اتدا شدرّ اسدت (ایلخدانی،

او برا ش ّر شدّن جدوهر قائدل نشدده اسدت زیدرا هدر

 .)517 :5933به همین جهت ،دیدگاه عدمیبودن شرّ برا

جوهر را نیکو می داند (همان .)951-953 :آگوستین این

آگوستین به این دلیل دارا اهمیّت است کده مدیخواهدد

نظریّه نوافالطونی را که شدرّ محرومیّدت و فقددان وجدود

برخالف آیین مانویّدت ،اصدل خیربدودن تمدام مخلوقدات

اسددت را پذیرفتده و مددیگویددد :هرچدده موجددود در مرتبدده

خداوند را حفظ کند (استید .)933 :5931 ،و این دیدگاه

پائینتر از سلسله مراتب وجود باشد ،از درجة وجدود

را از سنّت نوافالطونیان وام گرفته است .هدف و از بیان

او کاسته میشود .بنابراین شرّ بهعنوان امر جهانشدناختی

این دیدگاه این است که شرّ را خداوند به وجدود نیداورده

عینیّت ندارد و میتوان گفت همدان عددم اسدت (ایلخدانی،

است .آگوستین رابطه خیدر و شدرّ را ملکده و عددم ملکده

 .)513 :5933بنابراین از دیدگاه آگوستین نیز نمدیتدوان بده

ات عالم مدادّه را شدرّ نمدیداندد

آگوستین تعری

خیر باقی نماند (آگوسدتین .)519 :5973 ،پد

میداند برا منال ،و

شرّ پرداخت زیراکه امور عدمی تعرید نداپذیرندد.

بلکه از نظر و  ،درست است که عالم مادّه در مقایسده بدا

کدرده و

عددالمهددا بدداالتر در مرتبدده پددایین قددرار دارد و بدده دلیددل

شرور را بهعنوان سرکشی علیه اعتقدادات توحیدد معرفدی

جایگاهش در نظام هستی شدرّ محسدو

مدیشدود ولدی

کدرده اسدت ( .)Peterson, 1998, p. 11ایدن تعرید

صرفِ داشتن وجود سافل ،شرّ نیسدت .شدرّ آن اسدت کده

بدده معنددا منطقددی نیسددت بلکدده و

موجود باید درجه باالتر از وجدود را مدیداشدت ،امدا

تعری

و در اصطالح دینی ،شرّ را بهعنوان «گناه» تعری

آگوسددتین ،تعری د

مصداقی از مصادیق شرّ را کر کرده است .هرچند تعرید

ندارد (آگوستین.)591 :5933 ،

مصداقی شرّ نیز با عدمیدانستن شرور تعارض دارد.

مساوقتوجودوخیر

پاسخهایآگوستینبهمسئلهشرّ


آگوستین به پیرو از افلوطین قائل به مسداوقت وجدود و

آگوستین در آثار خود تصریح میکند که الهیّدات و فلسدفه

خیر شده است .اشیاب هر اندازه از وجود بهرهمند باشند ،از

عقلی افالطونیان بر سایر فیلسوفان برتر دارد (آگوستین،

خیر نیز بهرهمند میشوند .و معتقد است همة موجودات

 993 :5939و .)999به همین جهت ،نظدرات و در ایدن

ازآنجهت که وجود دارند ،مسلّما خو

و خیرند (همدان،

مسئله ،گویی شرح آثار افالطونیان و نوافالطونیان است.

 )115 :5939تاجاییکه و مادة اولی را نیز خیر میداندد.

.1

به گفتة آگوستین ،حتی امور کده دچدار فسداد و تبداهی

عدمیبودنشرّ

زمین است کده در پاسدخ

می شوند نیز نیکو هستند زیرا اگر این امور مطلقا خالی از

به مسئله شرّ ،عدمیبودن آن را مطرح کرده اسدت (هیدک،

خیر بودند ،در آنها چیز وجود نداشت کده بتواندد تبداه

آگوستین اولین متفکّر مغر

پاسخها فلسفی مالصدرا و آگوستین به مسئله شرّ3 /

شود زیرا فساد با اینکه زیانآور اسدت ،بده معندا تقلیدل

خداوند را از خالقیت شرور منزّه میداند.

خیر است .ازآنجاکه و در سلسله مراتب وجود ،خداوندد

.2

را وجود محض و هستی صرف میداند ،او را خیر محض

یکددی دیگددر از پاسددخهددا آگوسددتین بدده مسددئله شدرّ،

و خیرخواه مطلق نیز میداند که هدیچ شدرّ در او وجدود

نسبیبودن آن است .ریشه این نظریّه به فیلسدوفان رواقدی

ندارد .به اعتقاد آگوسدتین ات خداوندد بدرخدالف دیگدر

برمددیگددردد (ایلخددانی .)513 :5933 ،منظددور آگوسددتین از

موجودات که به خداطر ارتبدام بدا خداوندد بده خیربدودن

نسبیبودن شرور میتواند دو وجه داشته باشد:

متصّ

نسبیبودنشرّ


می شوند ،عین خیر است (ژیلسدون.)913 :5971 ،

ال ) اشیاب به خود خود و با لحاظ خودشدان خیرندد

این دیدگاه که مصداق خیر محض و وجود محدض یکدی

ولی در مقایسه با اشیاب دیگر شرّ هستند .بیان آگوستین در

است و فقط به لحاظ مفهوم متفاوتند ،از آموزهها کتدا

توضیح وجه اول چنین است :اگر بده تفکیدک بده اجدزا

مقدّس است اما بیدان فلسدفی آن از اندیشدههدا کالمدی

عالم بنگیریم ،ناسازگار ها آنها را با برخی دیگدر شدرّ

متفکّرانی چون آگوستین سرچشدمه مدیگیدرد (آل کدوین،

میانگاریم .این در حالی است کده آنهدا بدا برخدی دیگدر

 .)597 :5937طبق نظر آگوستین ،دیگر موجودات به دلیدل

همسددازند و از ایددنرو نیکددو هسددتند امددا درواقددع آنهددا

محدودیّت وجود و نزول مراتب هسدتیشدان ،خدالی از

بهخود خود و نسبت به خدود خیرندد (آگوسدتین:5973 ،

شرّ نیستند و چون وجود آنها به عدم آمیخته است و شرّ،

 ،)953مانند آتش که طبیعتش خیر است اما در ارتبدام بدا

مقدار وجود است که موجود در مقایسه با وجود مطلدق

اشیاب دیگر گاه خیر است و گاه شرّ ،منال نور دادن و گرمدا

ندارد ،موجودات محدود ،خالی از شدرّ نیسدتند (ایلخدانی،

بخشیدند آتش خیر است و ستایش میشود و سوزاندن آن

 .)517 :5933از این بیاند آگوستین روشن مدیشدود کده او

شرّ است و به آن اعتراض میشود (همان.)111 :5939 ،

عالوه بر شرّ طبیعی و اخالقی به شرّ متافیزیکی نیدز قائدل

) اشیائی که در مقایسه با امور دیگدر شدرّ محسدو

است .آگوستین این گونه استدالل میکند که اگر اشدیاب بده

میشوند ،در مقایسه با مجموع عالم هستی و نسبت به کل

و خیدر نباشدند ،آنگدداه دیگدر موجددود

عالم ،خیر هستند .آگوستین دراینباره میگوید« :آنگاه کده

نخواهند بود .طبق این اصل ،اشیاب به هر اندازه که از خیدر

نیک در اشیاب نگریستم ،دوگونه زیبایی متفداوت یدافتم.5 :

محروم باشند ،به همان نسبت شرّ هستند .شرّ غیبدت خیدر

زیبایی یک شیب آنگاه که بده تنهدایی و در تمامیّدت خدود

است اما به معنا غیبت مطلق نیست (راتلد  ،5939،ج:9

لحدداظ شددود  .9زیبددایی موجددود در تناسددبد شایسددته و

 .)719هر چند این پاسخ بیشتر بده شدرور طبیعدی مربدوم

بایسته ا که در میان اشیاب مستقل برقرار میشود ،همچون

می شود ،آگوسدتین از آن ،جهدت پاسدخگدویی بده شدرور

توازن مناسدب میدان کدل بددن و هدریدک از اعضدا آن»

اخالقی نیز استفاده کرده است .به این صورت که کوتداهی

(همان .)591 :از نظر آگوستین ،امدور و اشدیائی در جهدان

و تقصیر ناشدی از اختیدار انسدان گنداهکدار ،علتدی نداقص

وجود دارد که اگر به طور مستقل به آنها نگریسدته شدود،

بهوجود میآورد که شرّ نامیدده مدیشدود .بندابراین شدرور

شرّ محسو

خواهند شد ولی همین اشیاب در مقایسده بدا

دارا علل فاعلی نیست و از توجده اشدتباه اراده بده امدور

مجموع عالم هستی ،بسیار هماهنگ بدا آنهدا و درنهایدت

متغیّر به جا خالق تغییرناپذیر ناشی میشود (دلی:5939 ،

زیبایی هستند .توضیح بیشترد وجه دوم در پاسدخی تحدت

 .)73بنابراین اراده شرّ ،علّت ایجابی ندارد بلکه خود نفی

عنوان نظام احسن خواهد آمد.

هدیچ نحدو خددو

و امر عدمی است و سؤال از علّت آن مانندد ایدن اسدت
که کسی طالب این باشد که تاریکی را ببیند و یدا سدکوت
را بشدنود .بدا عدددمیدانسدتن شدرور اسددت کده آگوسددتین

.3

نظاماحسن

معنایاحسنبودننظامهستی

از نظددر آگوسددتین نظددام موجددود ،بهتددرین نظددام ممکددن و

 /51الهیات تطبیقی( ،علمی پژوهشی) سال هفتم ،شماره پانزدهم ،بهار و تابستان 5931

درخور تصوّر است .ممکن است شدیئی در جهداند خدارج

ازآنجاییکه آگوستین بر این باور است کده خداونددْ عدالم

وجود داشته باشد ،که انسان نمیتواند آنرا بدا عقدل خدود

مطلق ،قادر مطلق ،خیرخواه مطلق و جواد مطلق است ،اگر

تصوّر کند ولی ممکن نیسدت انسدان چیدز را بدا دلیدل

نظامی بهتر از این نظام ممکدن باشدد و خداوندد نیافریدده

درست تصوّر کند و در عالم واقع وجود نداشدته باشدد زیدرا

باشد ،خداوند دارا صفات کمالیه مذکور نخواهد بود کده

امکان ندارد که انسان در آفرینش چیز بهتر تصوّر کند که به

محال است (همان 199:همان.)551 :5933 ،

هن خالق نرسیده باشد .بنابراین اگر با دلیل صحیح و منطقدی

ب)سنخیّتمیانعلّتومعلول

ضرورتِ وجود امر ثابت شد ،قطعا خداوند آنرا انجام داده

همة موجودات عدالم بده دلیدل آنکده مخلدوق و فعدل

است حتی اگر آن در میان مخلوقات خداوند مشداهده نشدود

خداونددد هسددتند ،زیبددا و نیکددو هسددتند هددرچنددد ایددن

(همان.)513-517 :5933 953-957 :

موجودات ،چون غیر خدا هستند ،از او پایینترند و زیبایی
و نیکویی خداوند به قدر بیشتر از مخلوقاتش هست کده

دالیلآگوستینبراحسنبودننظامهستی


در وص

در آثار آگوستین میتوان دالیلی را بدر احسدنبدودن نظدام

تغییددرندداپددذیر اسددت ولددی آفریدددههددایش ،موجددوداتی

هستی یافت که در اینجا به کر آنها میپردازیم.

تغییر پذیرند و ازآنجداییکده ایدن موجدوداتِ تغییدرپدذیر

نظامهستیبهعنوانیکمجموعه

الف)

میتوانند به خیر نهایی تغییرناپذیر برسدند ،خیدر هسدتند

نظام هستی بهترین نظام ممکن است یعنی اگر عالم را

(همددان .)133 :آگوسددتین خداونددد را از آفددرینش شددرور

بهعنوان یک مجموعه در نظدر بگیدریم ،بهتدرین مجموعده

موجود در مخلوقات ،منزّه میداند و بر ایدن اعتقداد اسدت

مفروض خواهد بدود .از نظدر آگوسدتین ،انسدان بده دلیدل

و نیکو تمام موجودات از جاندب

نمدی آیدد (همدان119 :5939 ،و .)177خداوندد

که همة صفات خو

وجود خویش به جزئی از عالم توجّه مدیکندد و

خداست (همان75 :5973 ،و .)511آگوسدتین ایدن اعتقداد

از درک کل آن عاجز است .و با نگداه جزئدی بده عدالم،

خود را در اعترافات ضمن منالی اینگونده بیدان مدیکندد:

امور را مشاهده میکند که با صفات خداوند ناسازگار به

«گالبی ها دزدیدهشده ،ازآنجهت که آفریده تو بودند ،از

نظر میرسد درحالیکه بخشهایی که برا ما ناخوشدایند

زیبایی بهره داشتند زیرا تو خدا نیکدو ،زیبداتدر از همده

است ،متناسب و هماهنگ بدا کدل هسدتی اسدت (همدان،

موجودات ،خالق همه چیزها ،خیدر اعلدی و خیدر حقیقدی

 .)111 :5939به گفتة آگوستین ،اگر ما توانایی درک کلیّت

منی» (همان .)31 ،به نظر آگوسدتین چدون خداوندد ،خیدر

جهان را داشتیم ،متوجه میشدیم ،شدرور کده در جهدان

محض و خیرخواه مطلق است ،همین صدفات او بدا خلدق

وجود دارد خیر سرتاسر عالم را کاهش نمیدهدد بلکده

طبیعتددی ش درّ و پلیددد منافددات دارد (همددان )513-513 :و

وجود این شرور زیبایی جهان را افزایش میدهدد (راتلد ،

امکان ندارد ارادة خداوند بدر شدرور تعلّدق گیدرد (همدان،

 ،5939ج .)713 :9به گفتة آگوستین ،نده بدرا خددا و نده

 )911زیرا خداوند نمی تواند چیز را که با وجدود خدود

برا کل آفرینش ،شرّ وجود نددارد زیدرا ممکدن نیسدت

تناقض داشته باشد ،خلق کند (مدارکوس .)73 :5977 ،بده

چیز از بیرون عالم بر خداوند سلطه داشته باشد و نظامی

نظر می رسد آگوستین این دیدگاه خود را از افالطدون وام

را که از جانب حق تعالی برقرار شده است را بر هدم زندد

گرفتدده اسددت (افالطددون .)599-591 :5933 ،درواقددع ،در

(آگوستین .)953 :5973 ،بده عبدارتی ،ازآنجاکده بیدرون از

اینجا آگوستین از برهدان لدمّ اسدتفاده کدرده اسدت یعندی

ضع

خدا و فعل او موجود دیگدر وجدود نددارد ،پد

امدر

معدوم نمی تواند عالم را بدر هدم بزندد .بدهعبدارت دیگدر،

صفات خداوند ازقبیل علم و خیرخدواهی خداوندد سدبب
صادرنشدن شرّ یا شرّ کنیر شده است زیرا همانطدور کده

پاسخها فلسفی مالصدرا و آگوستین به مسئله شرّ55 /

کر شد ،اگر امکدان خلدقد نظدامی برتدر از نظدام موجدود،

از دیدگاه مالصدرا و آگوستین تعرید

یکسدانی اسدت و

وجود داشته باشد و خداوندد خلدق نکدرده باشدد ،گدویی

هردو ،رابطة بین خیر و شرّ را تقابل از ندوع ملکده و عددم

خداوند فاقد صفات کمالیّه است و این امر محال است.

ملکه میدانند .این دو نیز مانندد دیگدر فالسدفه بده پاسدخ

کمبودنشرّنسبتبهکلعالم
ج) 

عدم بودن شرور توجه ویژها داشتهاندد و آن را در پاسدخ

مقدار شدرور نسدبت بده کدل عدالم بسدیار کدم اسدت.

به شرور اخالقی و طبیعی ارائه کرده اند .هدف مالصدرا و

آگوستین این دیدگاه خود را در زمینة شرور اخالقدی نیدز

آگوستین از عدمی دانستن شرّ ،مشترک بدوده اسدت .آنهدا

بیان کرده است .از نظر آگوستین ،درست است که در عالمد

ازیکسو ،برآن بودند که به اصل خیربودن تمام مخلوقدات

هستی گناه و گناهکار وجود دارد ولی اینگونه نیست کده

خدشه وارد نشود و ازسو دیگر ،درصدد حفظ توحید در

همددة موجددودات از گندداه پددر شددده باشددند زیددرا بیشددترد

خالقیّت بودند و درواقع آنها عدمیبودن شرّ را در پاسدخ

موجودات مجرّد ،طبیعدت خدود را پداک نگداه داشدته اندد

بدده دوگانددهپرسددتان ارائده کددردهانددد بددا ایددن تفدداوت کدده

(آگوسددتین .)173 :5939 ،درمددورد شددرور طبیعددی نیددز

دوگانه پرستاند زمان آگوستین مانویان بودند امدا در عصدر

همین گونه است و خیرات عالم بیشتر از شرور آن است و

مالصدرا شبهات درمورد دوگانهپرستی که زردتشیان به آن

درواقع شرّ از دل امور خیر که میتوانندد صددمه بزنندد،

اعتقاد داشتند ،رواج داشت.

بیرون میآید ( .)Richard, 2009: 11هرچند به اعتقداد

مسئله شرّ بهنحو با اصالت وجدود و اصدالت ماهیّدت

آگوستین ،با دقّت و توجّه ،حتی پست ترین بخش خلقدت

مرتبط است با این توضیح که شرّبودن بده وجدود شدرور

مادیّددات نیددز از بیشددترین آراسددتگی برخددوردار اسددت

بر می گردد یا به ماهیّدت آن .بدر همدین اسداس ،مالصددرا

(آگوستین .)595 :5933 ،از نظر آگوستین ،خداوندْ عالم را

مسئله شرّ را نیز طبق مبانی اصالت وجدود خدود تحلیدل

مانند شعر مرتّب کرده است کده زیبدایی آن بده ترکیدب

کرده است اما آگوستین در آثدار خدود اصدالت وجدود را

اضداد است و این یکی از زیباترین شیوهها ادبدی اسدت

نیاورده و به آن تصریح نکرده است ،زیدرا آکوئینداس ایدن
بحث را در غر

(همان.)175 :5939 ،

از قرن سیزدهم مطرح کدرد و در زمدان

آگوستین مطرح نبوده اسدت امدا در آثدار و نظریّدات و
نتیجهگیری(تطبیقنظراتمالصدراوآگوستین)


پذیرش لدوازم اصدالت وجدود ،مانندد تشدکیک وجدود و

دیدگاه مالصدرا و آگوستین با وجود فاصلة زمانی زیداد

مساوقت وجود و خیر ،بیانگر این مطلب است که میتوان

که با هم داشته اند در مسئله شدرّ بسدیار شدبیه هدم اسدت.

آگوستین را نیز معتقد به اصالت وجود دانسدت .هدر دو

علّت آن این است که هر دو متفکّرانی موحّد با جهانبیندی

فیلسوف ،تشکیک خیر را به تبعد تشکیک وجود می پذیرند.

الهی و وحیانی هسدتند و نیدز هدر دو متفکّدر بده نظدرات

مال صدرا پدایین تدرین مرتبده وجدود را هیدوال نخسدتین

افالطون و افلوطین توجّده داشدتند .آندان از مطدرح کدردن

می داند هرچند و در جا دیگر ادعا میکند که هیوال

مسئله شرّ و تالش برا حل آن ،هدف مشدترکی را دنبدال

نخستین ،شرّ محض است اما آگوستین مادّه اولی را عددم

میکردند .این هدف ،دفاع از صفات کمالیّه خداوندد بدود.

محض و شرّ محض نمیداند .مالصددرا عدالوه بدر اینکده

مالصدرا و آگوستین عالوه براینکه مسدئله شدرّ را یکدی از

عدمیبودن شرّ را از مساوقت وجود و خیر نتیجه میگیدرد

مسائل کالمی بهشمار میآورند ،به بعد فلسفی ایدن بحدث

و آن را امر بدیهی معرفدی مدیکندد ،اسدتداللی نیدز ارائده

نیز عنایت ویژه ا داشتند .شیوة پاسدخگدویی مالصددرا و

می دهد اما آگوستین فقط از طریق مساوقت وجود و خیر

شدرّ

به این نتیجه میرسد که شرّ عدم است و برا ادعا خود

آگوستین به مسئله شرّ شیوها ترکیبی است .تعرید
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اسددتداللی نمددیآورد .از دیگددر پاسددخهددا مشددترک میددان

حبوباتی (پایاننامه دورة کارشناسی ارشد) ،قدم :انتشدارات

مالصدرا و آگوستین به مسئله شرّ ،نسبیبودن شرور است.

دانشگاه ادیان و مذاهب قم.

مالصدرا شرور را الزمة عالم مادّه میداندد .آگوسدتین نیدز

 ،)5939( ،------- -9شهرخدا ،ترجمة حسین تدوفیقی،

معتقد است گناه و شرّ فقط در بین موجودات مادّ یافدت

قم :انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.

میشود .آنان مدعی احسدن بدودن نظدام هسدتی هسدتند و

 -1آل کوین ،فیلی ،،تالیا فدرو ،چدارلز ،)5937( ،صدفات

دالیلی ارائه میکنند که در بعضی از دالیل با هم مشترک و

خدددا (مقدداالتی از راهنمددا فلسددفه دیددن) ،ترجمددة رضددا

در بعضی دیگر متفاوت هستند .دالیل مشترک آنان از ایدن

بخشایش ،قم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

قرار است:

 -1اسددتید ،گریسددتوفر ،)5931( ،فلسددفه در مسددیحیت

5د برهان لمّی :مالصدرا و آگوستین هردو از این برهان

باستان ،ترجمة عبد الرحیم سلیمانی ،قم :مرکز مطالعدات و

جهت اثبات نظام احسن استفاده کردهاند .آنان در این دلیل

تحقیقات ادیان و مذاهب (مرکز بدینالمللدی گفدتوگدو

از قاعده سنخیّت مدد گرفته اند زیرا طبق قاعده سدنخیّت،

تمدنها).

خداوند که وجودش باال ترین مرتبده وجدود و صدفاتش

 -3افالطددون ،)5933( ،دوره آثددار ،جمهددور  ،ترجمددة

کامل ترین صفات است ،باید مخلدوقی درنهایدت کمدال و

محمدحسن لطفی ،تهران :خوارزمی.

زیبایی بیافریند.

 -7ایلخددانی ،محمددد ،)5933 ( ،تدداریخ فلسددفه در قددرون

9د از نظدر مالصددرا و آگوسدتین ،احسدنبدودن نظدام

وسطی و رنسان  ،تهران :سازمان مطالعه و تددوین کتدب

هستی وابسته به این شرم اسدت کده انسدان بده عدالم بدا

علوم انسانی دانشگاهها (سمت).

نگاهی زیباشناسانه بهعنوان یک واحد و مجموعه نگاه کند

 -3جواد آملی ،عبداهلل ،)5971( ،رحیق مختدوم ،تهدران:

وگرنه در نگاه جزئی ممکن است امور شرّ به نظر بیایدد

مرکز نشر اسرا.

که در مجموعه هستی هماهنگ و متناسب است.

 -3دلددی ،لئددو ،)5939( ،شددرح فلسددفه و آثددار برگزیددده

9د مالصدرا و آگوستین بر این اعتقادند که شرورد عالم،

آگوستین قدی  ،ترجمة محمد بقائی ،تهرانک اقبال.

نسبت به خیرات آن بسیار کدمتدر اسدت زیدرا در مراتدب

 -51راتلدد  ،)5939( ،تدداریخ فلسددفه (از ارسددطو تددا

باال تر از عالم مادّه ،شرّ وجود ندارد و این عوالم ،بخدشد

آگوستین) ،ترجمة علی معظمی ،تهران :چشمه.

درخور توجهی از عالم را به خود اختصداص دادهاندد .بده

 -55ژیلسددون ،اتددین ،)5971( ،مبددانی فلسددفه مسددیحیت،

اعتقاد هر دو فیلسوف ،نظام موجدود نظدام احسدن اسدت

ترجمة محمد محمد رضایی و سدیدمحمود موسدو  ،قدم:

زیرا منظور از نظام احسن ،نظامی نیسدت کده بدهطدورکلی

دفتر تبلیغات حوزه علمیة قم.

هیچ شرّ در آن راه نیافته باشدد ،بلکده نظدامی کده در آن

 -59شیراز  ،قطبالدین ،)5933( ،شرح حکمه االشدراق،

شرور ،اندک و خیرات فراوان باشد را نیز مدیتدوان نظدام

به اهتمام عبداهلل نورانی ،تهران :موسسة مطالعات اسدالمی

احسن نامید.

(دانشگاه تهران د مک گیل).
 -59صدددرالدین شددیراز  ،محمدددبن ابددراهیم،)5933( ،

منابع

تفسیر آیه نور ،تصحیح محمد خواجو  ،تهران :مولی.

 -5آگوسدتین ،)5973( ،اعترافدات ،ترجمددة سدایه مینمددی،

 ( ،------------- -51بیتا) ،تفسدیر القدرآن الکدریم،

تهران :دفتر پژوهش و نشر سهرورد .

تصحیح محمد خواجو  ،قم :بیدار.

 ،)5933( ،------- -9دربا

اراده آزاد ،ترجمة عشرّت

 ( ،------------ -51بددیتددا) ،الحاشددیه علددی الهیددات
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الشفا ،بیجا :انتشارات بیدار.

موسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

 ( ،------------ -53بددیتددا) ،الحکمدده المتعالیدده فددی

 -93طالبی ،محمددجواد ،)5933( ،مبدانی شدرّ از دیددگاه

االسفار العقلیه االربعه ،بیجا :دار احیابالتراث.

حکمت متعالیه ،قم :دانشگاه قم.

 ،)5971( ،----------- -57رسائل فلسدفی مالصددرا،

 -97قدردان قراملکی ،محمدحسن ،)5977( ،خدا و مسئله

تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی ،تهران :حکمت.

شرّ ،قم :بوستان کتا .

5919( ،---------- -53ق) ،مجموعه الرسائل التسدعه

 -93گاتلیب ،آنتونی ،)5931( ،رؤیا خرد ( تاریخ فلسفه

(رساله فی الحدوث) ،تهران :بنیاد حکمت اسالمی صدرا.

غر

 ،)5191( ،---------- -53کسددر االصددنام الجاهلیدده،

تهران :ققنوس.

بیدروت :معهدد المعدارف الحکمیده (للدراسدات الدینیده و

 -93السکم ،دیوید ،)5931( ،تفکر در دوره قرون وسطی،

الفلسفیه).

ترجمة محمدسعید حنایی کاشانی ،تهران :قصیده.

 ،)5959( ،---------- -91شدددرح الهدایددده االثیریددده،

 -91مددارکوس ،آر .ا  ،)5977( ،آگوسددتینوس ،ترجمددة

تهران :بینا.

خشایار دیهمی ،تهران :نشر کوچک.

 ،)5931( ،---------- -95الشواهد الربوبیه فی منداه

 -95هیددک ،جددان ،)5935( ،فلسددفه دیددن ،ترجمددة بهددزاد

السلوکیه ،قم ،موسسة بوستان کتا .

سالکی ،تهران ،انتشارات بینالمللی الهد .

 ،)5939 ( ،---------- -99المشاعر ،تهدران :کتابخاندة

 -99اسددد رس ،کدددارل ،آگوسدددتین ،)5939( ،ترجمدددة

طهور .

محمدحسن لطفی ،تهران :خوارزمی.

 ،)5939( ،---------- -99مفدداتیح الغیددب ،تصددحیح
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محمد خواجو  ،تهران :مولی.
( ،---------- -91بدیتدا) ،المبددأ و المعداد ،مقدمده و
تصحیح سیدجالل الددین آشدتیانی ،پیشدگفتار سیدحسدین
نصر ،تهران :انجمن حکمت و فلسفه ایران.
( ،-------------- -91بی جا) ،ایقاظ النائمین ،تهران:

از یونان باستان تا رنسان ) ،ترجمدة لدیال سدازگار،
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