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چکیده

. اندد  آمده گویی به آن بر انگیز فلسفه و کالم است که مالصدرا و آگوستین درصدد پاسخ بر مسئله شرّ ازجمله مسائل مهم و بحث

. هدا  فلسدفی و کالمدی اسدت     این روش ترکیبی دربردارندة پاسخ. اند دادهاین دو فیلسوف با روش ترکیبی به مسئله شرّ پاسخ 
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 . هر دو اندیشمند در برخی از موارد مواضع مشترک و در برخی دیگر مواضع مختلفی دارند. نظرات آن دو تطبیق داده شود
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مقدمه

مسئله شرّ یکی از مسدائل مهدم در حدوزه فلسدفه و کدالم      

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

شدود، جدزب بحدث کالمدی اسدت و       هدا مربدوم مدی    انسان

کند، جزب  جهت که از هستی و نیستی اشیاب بحث می ازاین

تواندد از   بحث فلسفی اسدت  بندابراین بحدث از شدرّ مدی     

وجدود شدرور در عدالم، برخدی از     . مسائل فلسدفی باشدد  

ندی ازجملده اعتقداد بده وجدود و      ترین باورهدا  دی  بنیاد 

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

کده   ا  گونه کشد  به قدرت، عدل و حکمت را به چالش می

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

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

در تمدامی ادیداند دارا  کتدا     یبدا   تقراز مسائلی است که 

مطرح بوده است  به همین منظور سعی شده است که ایدن  

صدورت   مسئله از دیدگاه دو متفکّر مسلمان و مسدیحی بده  

تددرین و  آگوسددتین شدداید بددزر . تطبیقددی بررسددی شددود

تددرین متفکّددر کلیسددا  مسددیحی در سراسددر تدداریخ  بددانفو 

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

وسطا عالوه بدر فلسدفه، بده مباحدث الهیّدات و کدالم نیدز        

اند و آگوستین نیدز در ایدن مدورد مسدتننی نبدوده       پرداخته

شدود   که او بیشتر، فیلسوف دین محسو  می است  تاجایی

اش، از مسدائل الهیّداتی و    هدا  فلسدفی   و تقریبا  تمام بحث

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

کد  پد  از او    ا  رساند که هر فلسفه مسیحی را به مرتبه

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

ها  فلسفی ایدن دو فیلسدوف    در این نوشتار، پاسخ(. 513

  .شود به مسئله شرّ بیان می

 

تعریفشرّازدیدگاهمالصدرا

و  وجدود را  . از نظر مالصدرا وجود خیر بالدذّات اسدت  

 دهدد  داند و شرّ را در مقابل وجود قرار می وق خیر میمسا

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

  اسدت  یا فقدان کمالی از کمداالت چیدز  شرّ، فقدان  ات 

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

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

اسدت  بندابراین   ( عددم  ات یدا عددم کمداالت  ات    )عدم 

پددذیر نیسددت  زیراکدده عدددم شددیئیتی ندارنددد کدده   تعریدد 

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

دهدد و خداوندد را خیدر     الوجود تعمیم مدی  سوا  واجب ما

ها محددود   داند و غیر او را که وجود همگی آن محض می

رسد  نظر می به(. 13: همان)داند  ی شرّ میاست، دارا  نوع

مالصدرا شدّر را در ایدن موضدع بدا امکدان فقدر  و فقدر        

وجود  برابر دانسته است و چون موجدودات دو حینیدت   

حینیدت انتسدا  بده فاعدل، از      -9حینیت  اتی   -5: دارند

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

. از احکدام فاعدل برخوردارندد    از حیث انتسا  به فاعدل، 

تعالی به دلیل انتسا  به خداوند از  بنابراین ماسوا  واجب

. وجود و احکام وجود مانند خیربودند وجدود برخوردارندد  

که هر  این قسم به شرّ متافیزیکی معروف است و ازآنجایی

تعدالی قابلیّدت وجدود و کمداالت      آنچه از ماسوا  واجدب 

تعدالی   مداالت را از واجدب  وجود را داشدته اسدت، ایدن ک   

شود این قسم از شرّ، تقابدل   دریافت کرده است، روشن می

 .ملکه و عدم ملکه ندارد

 

هایمالصدراپاسخ

بودنشرّعدمی.1

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

. دانسدتن شدرور اسدت    اسالمی ارائده شدده اسدت، عددمی    

ن نظر است کده بدا تّمّدل و    بر ای الغیب مفاتیحمالصدرا در 

تدوان بده ایدن نتیجده رسدید کده        تعمّق در معانی شرور می

یا عدم محدض  : مصداق شرّ، خارج از دو چیز نخواهد بود

هرچندد امدور  کده    . شود است یا چیز  که منجر به عدم می

 ات و اصدل وجدودِ خدود شدرّ        بدر     شود بندا  منجر به عدم می

ر جسدمانی و نفسدانی هسدتند     نیستند، بلکه کماالتی برا  امو

شدوند،   جهت که به عدم و نابود  منتهدی مدی   ها ازآن ولی این

شرّ هستند و به دلیل برگشت به امور عدمی، از اقسدام شدرور   
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و  . (19: 3تدا، ج    بی913: تا بی  937: 5939همان، )هستند 

بدودن   حتی برا  توجیه شرور اخالقی نیدز از راه حدل عددمی   

تعرید   ودات اسدتفاده کدرده اسدت و    وجد مشرور و خیریّت 

خود از شرّ را که همدان فقددان و عددم خیدر اسدت بده شدرّ        

 (. 511-511: 7تا، ج همان، بی)دهد  اخالقی سرایت می

داندد و شدرّ را بده     مالصدرا وجود را مساوق با خیر می

و دلیدل بدر   ( 915دد 919: 5931همان،)دهد  عدم نسبت می

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

داندد کده فطدرت بده آن حکدم       شرّبودن عدم را بداهت می

  هرچند برا  (595: 1تا، ج   بی531: 5971همان، )کند  می

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

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

ابتددا  نخست ممکن نیست  زیرا در این صدورت نبایدد از   

شد  زیراکه یک شیب در هیچ صورت اقتضدا    موجود می

کندد  امدا صدورت     نبودن خود یا نبودن کمال خود را نمدی 

در . کنندة  ات یا کمال دیگر  باشد دوم، یعنی شرّ، معدوم

این فرض، شدّر همدان امدرد عددمی خواهدد بدود، نده امدر         

همدان،  )« کندد  وجود  که نقش عادم یا فاعدل را ایفدا مدی   

  (.13-13: 7ج تا، بی

مالصدرا مسئله شرّ را طبق مبانی اصالت وجود تحلیدل  

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

ا  فوق آن نیست، بقیه  ترین مرتبه وجود که مرتبه از شدید

شددوند   مراتددبد وجددود همگددی بدده ماهیّددت متصّدد  مددی 

شدود  البتده    که ماهیّت به تبع وجدود، موجدود مدی    طور  به

وجود و ماهیّت هر کددام احکدام و لدوازم ویدژة خدود را      

دارند  ولی چون وجود و ماهیّت در خارج بدا هدم اتّحداد    

المتّحدین یسر  الدی اخخدر،    دارند، بنا بر قاعدة حکمد احد

. کندد  ها بده دیگدر  نیدز سدرایت مدی      احکام هر یک از آن

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

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

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

: 5931همدان،  )، مانند عک  و سایه یا شبح است (ماهیّت

ها از احکام و لدوازم   از نظر صدرا، نواقص و کمبود(. 593

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

توانیم خیر بنامیم که در عالم واقع،  اقع چیز  را میدرو(. 91

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

 .واقعیت دارد و منشّ اثر است، وجود است

براساس اصالت وجدود، حقیقدت هدر مداهیّتی بده وجدود       

شدود، و محدور    تبع آن موجود مدی  خاصی است که ماهیّت به

گونه کده   ماهیّت همان. وجود استعلیّت و جعل نیز به همان 

شود، به تبع آن نیز مفدیض و مفداض    تبع وجود، موجود می به

 (.93: 5939  971و579و535-539: 5971همان، )است 

طبق وحدت تشدکیکید وجدود، ماهیّدتْ حددود همدین      

جاکه صدرا وجود را مساوق  ازآن. ها  محدود است وجود

معتقد اسدت،  داند و به وحدت تشکیکی وجود نیز  خیر می

و موجدودات و   دهدد  این تشکیک را به خیر نیز سرایت می

تدرین   داندد و پدایین   به تبع آن خیرات را دارا  مراتب مدی 

: 5تدا، ج  همان، بی)داند  مرتبة وجود را هیوال  نخستین می

  هرچنددد در جددا  دیگددر هیددوال  نخسددتین را شددرّ (915

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

وجدود،  »دیگدر   بیدان  گردد  به می و اعدام به ماهیّات اشیاب بر

دلیل اتّفاق و خیریّت در اشیاب، و ماهیّات، دلیل تخدال  و  

پ  شدرور، آفدات   (. 919: 9تا، ج همان، بی)« شرّیت است

گیدرد و   ماهیّات و لوازم ماهیّات است که مجعول قرار نمی

شرور و نقدایص  نشدن  به این لحاظ، ماهیّات برا  منسو 

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

هدا   ها  محل نقایص و شرور در هستید ممکنات به ویژگی

جهدت کده وجدود     گردد، نه بده وجدود ازآن   ها برمی و قابل

این از نظر  بر بنا(. 979: 3  همان، ج911د911: همان)است 

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

طورکلی از دایره علیّدت خدارج    نیاز است و به مستقل و بی

 (.79: 7همان، ج)است 

بودنشرّنسبی .2

ا  از  تواند نسبت به دسدته  دانستن شرور، فقط می عدمی

ا  از شرور وجود دارد که در  شرور درست باشد  اما دسته

تددوان تردیددد کددرد  بنددابراین   هددا نمددی آثددار وجددود  آن
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. ها باشدد  تواند توجیه مناسبی برا  آن شرور نمی دانستن عدمی

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

. پدردازیم  توجیه شرور وجود ، یعنی نسدبی بدودن شدرّ، مدی    

، یعندی موجدوداتی کده مدا     «شرّ نسبی اسدت »گوییم  وقتی می

گذاریم، در مقایسه با برخی امدور دیگدر    ها می عنوان شرّ بر آن

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

شدن بحث و جایگاه امور وجود  و شدرّ   برا  روشن. نیستند

 . کنیم نسبی اقسام شرّ را  کر می

این قسم، شرّ  است که  اتا  شرّ اسدت  : د شرّ بالذّات5

 .و نیاز به مقایسه با امور دیگر ندارد

رّبودن خود به طرف این نوع شرّ در ش: د شرّ بالعرض9

 .دیگر  نیاز دارد و نسبت به امر یا شیب دیگر شرّ است

: 1تدا، ج  همدان، بدی  )شرّ بالذّات، همان امر عدمی است 

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

امر وجود  است که موجب عدم  ات یا عدم کمدال  ات  

  :اند امور وجود  دو قسم. شود در دیگران می

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

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

 .هم نسبت به دیگران، خیر هستند

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

معنددا  خیددر بالددذّات ایددن اسددت کدده . اشددیاب، شددرّ اسددت

: 7همدان، ج )سدت  خود و با نگاه به هستی خیدر ا  خود  به

 (.79-75: 5933، طالبی، 13

بودن شرّ این اسدت کده اگدر موجدود  را شدرّ       دلیل نسبی

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

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

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

سدنخ نخواهدد بدود و ایدن خدالف       شرّ باشد، با آن هم تشعل

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

را دفع خواهد کرد و ایدن خدالف فدرض اسدت  بندابراین       آن

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

ی کده بده شدرّ اخالقدی     حتدی افعدال   (.517: 9، ج5971آملی، 

 ةالزمددهددا  آنبلکدده    اتددا  شددرّ نیسددتندشددوند،  موصددوف مددی

ها  بودن آن مذموم. طبیعت حیوانی در انسان هستند جدانشدنی

گرنده   وشری  انسانی یعنی نف  ناطقه است  ةدر نسبت با قوّ

هدا   بنابراین شرّ آن شرّ و مذموم نیستند  نف  حیوانی بهنسبت 

اسددت غضددبیه و شددهویه  ةنیددز بددالعرض اسددت و کمددال قددوّ

 .(511: 7تا، ج الصدرا، بیم)

شرّ،الزمةعالممادّه .3

ماند، این اسدت کده چدرا خداوندد      باقی میکه  پرسشی

هدا   ا  آفریده اسدت کده بعضدی از آن    گونه موجودات را به

درواقع این پاسخ که شرّ . نسبت به بعضی دیگر شرّ هستند

تواند دلیل این باشد که شرور به خداوندد   نسبی است، نمی

خددا د  : کنندده خواهدد گفدت      زیراکه سؤالمنتسب نیست

دان و خیرخواه محدض، بایدد موجدودات را     توان، همه همه

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

مالصدرا برا  پاسخ به این اشکال بده  . یکدیگر خیر باشند

گاندده ارسددطویی دربددارة موجددودات متوسددل   تقسددیم پددن 

بندا بدر    و ا براساس خیر و شرّارسطو موجودات ر. شود می

 :کند حصر عقلی به پن  دسته تقسیم می

 خیر محض( 5

 خیر کنیر و شرّ قلیل( 9 

 خیر و شرّ مساو ( 9 

 شرّ کنیر و خیر قلیل( 1 

 .شرّ محض( 1 

خداونددد و قسددم نخسددت، در عددالم تحقّددق دارد و    

 قسم دوم، همان. قرار دارنددسته  این مفارق در موجوداتِ

 ةدر عرصد دیگدر،  سده دسدته   . یا طبیعدت اسدت  ه عالم مادّ

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

نبدودن وجدود    علّت عدم وجود قسم سدوم و معقدول   .(33

بودن آن  مرجح است که محال چنین موجوداتی، ترجیح بال

بدراین، چندین آفرینشدی بدا حکمدت       عدالوه . واضح اسدت 

م و پدنجم نیدز موجدود    قسم چهار. خداوند سازگار نیست

نیستند  بده ایدن دلیدل کده بدا  فدیض و عنایدت خداوندد         

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

: 5تدا، ج  مالصددرا، بدی  )بنا بر وحدت تشکیکی وجدود  
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در نظددام فلسددفی متعالیدده، مراتددب گوندداگون هسددتی  ( 35

ا  در جایگداه   همچون اعداد  هستند که استقرار هر مرتبه

جدایی   بده  گونه جا ود، مقوّم همان مرتبه است و توهّم هرخ

در این حلقات هستی، مستلزم نابود  همدان مرتبده و نیدز    

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

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

میخته تر بیشتر با عدم آ مرتبه نازل. شود تر می نازل  وجود 

ترین مراتب عوالم وجود است،  عالم طبیعت که نازل. است

بیشترین محدودیت را دارد و درنتیجده بیشدترین سدهم از    

خالصده اینکده شدرور    . دهد عدم را به خود اختصاص می

اعم از طبیعی و اخالقی در عالم طبیعت هست و هرچیز  

 37: 7همدان، ج )تدر اسدت    از مادّه دور باشدد، از شدرّ دور  

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

ممکدن   (.77: 7، ج991: 9همدان، ج )و تضاد در آن اسدت  

است سؤال کنند که وجود عالم مادّه چه ضرورتی دارد که 

مالصدرا دالیلدی بدرا    . در پی آن این شرور به وجود آید

 :ضرورت وجود مادّه اقامه کرده است

، یدا خیدر محدض    د آنچه در نظام هستی محقّق اسدت 5

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

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

آفرید، در این نیافریددن شدرّ بسدیار      خداوند عالم را نمی

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

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

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

تعدالی   د عالم مادّه استعداد و قابلیّتِ وجود دارد و حق9

کده   جدایی . نیز جهاتِ فاعلی برا  ایجاد عالم طبیعدت دارد 

فاعلیّددت و قابلیّددت هددر دو تددام باشددند، وجددود آن قابددل،  

 (.55: همان)ضرور  خواهد بود 

مطلق است و با توجه به جود مطلدق  د خداوند جواد 9

خداوند، هر موجود  که کمترین استعداد کمدال را داشدته   

باشد، تنها به این شرم که امتناع عقلدی و منطقدی نداشدته    

یعنی سبب  -باشد و یا با حکمت خداوند ناسازگار نباشد 

وجدودش ضدرور  اسدت     -انعدام خیدرات دیگدر نشدود    

 (. 511: 5959همان، )

یعت اگر موجود نشود، باید عدم آن علّدت  د جهاند طب1

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

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

خداوند است که گفته شد، خداوندد جدواد مطلدق اسدت      

 .بنابراین عدم آن معقول نیست

و  طدورکلی  د مقصودِ بالدذّات از خلدق عدالم مدادّه بده     1

. تک موجودات ایدن عدالم خیدر بدوده اسدت      همچنین تک

همدان،  )شدود   شرور نسبت به موجودات دیگر انتدزاع مدی  

 (. 533: 5191  39: 7تا، ج بی

نظاماحسنوشرور .4

بسیار  از فالسفه مسلمان در آثار خود برا  دفع شبهة 

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

ین نتیجه رسید که نظام موجدود، احسدن   دالیل منطقی به ا

 .شود است، این دالیل توجیهی برا  شرور محسو  می

 

دالیلمالصدرابرنظاماحسن

علمعنایی.1

نظام موجود، نظام احسن است  زیرا از علم عنایی خداوند 
علم خداوند به هر چیز، بده معندا    . سرچشمه گرفته است

  133: 5931  15: 5933همددان، )ایجدداد آن چیددز اسددت  

علم عندایی عبدارت    .5: طبق اعتقاد مالصدرا(. 591: 5939
تعالی به اشیاب در مرتبده  ات خدود، کده     علم حق: است از

 کده  طدور   این علم درواقع علم حق به  ات خود است  به

تمام موجودات، امکانی را در مرتبه  ات خود به شکل اتم 
دایش و این علم موجدب پید  . کند یمو اکمل نظام مشاهده 

ایجاد عینی اشیاب است، و بسیط و قائم به  ات حق اسدت  

دیگر، علم عنایی یدا مرتبدة    بیان به. (971، 3ج: تا همان، بی)
انکشداف حقدایق اشدیاب در    : عنایت الهیّه عبدارت اسدت از  

علم بسیط، عقدل  »مرتبة  ات بر طبق نظام وجود، که آن را 

و علمه . نامند می« بسیط، خلّاق علوم تفصیلیه و صور الهیه
و هو نف  هذه العنایدة عبدارة عدن انکشداف  اتده بوجده       

(. 93، 5931همدان،  )یفیض منه الخیرات على  اتده بذاتده   
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چیدز   ا  است که همده  درحقیقت،  ات واجب به منزلة آینه

شود و رؤیت، رائی و مرئی، هدر سده یکدی     در او دیده می

یض در ندزد مفد   هدا  آنفیضان اشیاب جدا از انکشاف . است

و این نظدام احسدن و   ( 513: تا همان، بی. )تواند باشد نمی
کامل جهان، بدون واسطه از آن علم عنایی و نظدام ربّدانی   

درواقع نظام کل، صورت این نظدام  . سرچشمه گرفته است

کامل است و علّت نامیدن علم عنایی بده عنایدت، عبدارت    

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

عنایدت از صدفات  اتدی    . 9 بدون هدیچ غدرض و عوضدی    

گونده کده    صفت  اتی عین  ات است  همدان . خداوند است
 ات، منزّه از هرگونه عیب، نقص و شرّ است، صدفت  اتدی   

: همدان )پ  شرور عنایت خداوندد را نددارد   . نیز منزّّه است

. همه موجوداتِ ممکن، معلول خداوند هستند. 9  (17، 7ج
. ند بدون عنایدت بده معلدول آن را خلدق کندد     توا علّت نمی

خداوند به موجوداتِ ممکن عنایت دارد و ایدن موجدودات   

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

حکمتالهی .2
مالصدرا صفت حکمدت خداوندد را بده عنایدت الهدی      

. پردازد گرداند و از این طریق به اثبات نظام احسن می می بر

تدرین   ترین علم را به معلومات و محکدم  بافضیلت خداوند
تعدالی بده    واجدب . فعل را نسبت به مصنوعات خدود دارد 

 ات، اسددبا  و علددل موجددودات آگدداه اسددت و ازطرفددی 

کند که افعال خداوند دارا  غایدت   حکمت الهی اقتضا می
و هدفی حکیمانه باشد و الزمة فعل حکیمانه، کمال اتقدان  

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

 .موجود بهترین و استوارترین نظام ممکن است

سنخیّتعلّتومعلول .3
مبدأ و علّت این نظام، خداوندد  اسدت کده وجدودش     

تعالی علّت، فاعدل و غایدت    ترین وجودهاست و حق کامل

فعل چنین موجود  نیز بایدد مانندد   . تمام موجودات است

دیگر، ماسدوا    عبارت به. دخود، بهترین موجود ممکن باش

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

. دهدد  نشان از صاحبد سایه اسدت و تنهدا او را نشدان مدی    

تواندد دارا  نقدص و شدرّ باشدد      نشان و آیه خداوند نمدی 

  19: 3تدددا، ج   بدددی513: 5939  513-517: 7همدددان، ج)

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

 . تواند خداوند  که خیر محض است را نشان دهد نمی

برهانلمّی .4
اگر نظام موجود، نظام احسن یدا بهتدرین نظدام ممکدن     

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

درصددورت . 9علّددت نظددام هسددتی بدده آن علددم ندددارد    
علدم و  بدا فدرض   . 9داشتن قدرت ایجاد آن را ندارد   علم

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

دیگدر،   ازسدو  . سبب ایجادنشدن چنین نظامی شده اسدت 

خداوند دارا  صفات کمالیه نامحدود است  یعنی خداوندْ 

عالم، قادر و جواد مطلق است و مانعی از قبیل جهل، عجز 
و بخل در ایجاد بهترین نظام ممکن وجود ندارد  بندابراین  

چنان است کده   موجود بهترین نظام ممکن است و آن نظام

 (.35: 7  ج913: 9تا، ج همان، بی)باید باشد 

یانّبرهان  .5
برهان انّی در اثبات نظام احسن از ابتکدارات مالصددرا   

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

  39: 7همدان، ج )بدودن آن پدی ببدریم     توانیم به احسدن  می
  (.157و593-597: 5939

بودنشرورنسبتبهخیراتکم .6
گانه فقط در عالم مدادّه شدرور بده چشدم      در بین عوالم سه

خورد، که این شرور نسبت به عالم مادّه نیدز انددک اسدت،     می

، و ازطرفدی،  (933: 5939همان، )چه رسد به کل عالم وجود 
حتی اگر کل عالم مادّه هم شدرّ باشدد، نسدبت بده کدل عدالم       

شدود،   بردارندة عالم الوهیّت، عقول و افدالک مدی  وجود که در

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

گفته مالصدرا، به دلیل اطالق صفات علدم و قددرت وجدود    

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

شرور موجود در عالم، ممکن نیست  زیدرا اگدر ممکدن بدود،     
م مطلق، قادر مطلق و جواد مطلق چنین نظدامی را  خداوندِ عال

 (. 35: 7  ج913: 9تا، ج همان، بی. )آفرید می

بودنازلوازمذاتینظامهستیاحسن .7
نظام و روابط معقول و حکیمانه بین موجدودات عدالم،   
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بودن از آن  کند که این نظام، احسن باشد و احسن اقتضا می

بده امدر دیگدر     بودن نظدام هسدتی    اگر احسن. جدا نشود

نقول . شود بستگی داشته باشد، به دور یا تسلسل منتهی می

تابع لنظام  لک العالم فما السبب الباعث  هب أن هذا النظام

لنظام  لک العالم لو لم یکن  اتده بحسدب صدقعه ايلهدی     

مشتمال على أفضل نظام و أحسن جمعیدة ال نظدام أفضدل    

مالصددرا،  )سلسدل منه و ال أحسن و أکرم دفعا  للدور و الت

 (.913: 3تا، ج بی

بطالنتصوّرنظامیغیرازنظاماحسن .8
زیرا اگر نظامی غیر از نظام موجود فرض شود، آن نظام 

د از حیث ماهیّت د مخال  با این نظام یا عدین ایدن نظدام     

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

و اعراضدی  جواهر  مخال  جواهر این عدالم  : فرض اول

توضدیح  . الوجدود اسدت   مخال  اعرض ایدن عدالم ممتندع   

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

صور افالک موجود، عقول و نفوس و صور افالک دیگر  

بیافریند  زیرا این عقول و نفوس از جهت واحد  از فاعل 

و اگر خداوند بخواهد عقول دیگر  غیدر از   اند شدهصادر 

ین عقول موجدود بیافریندد، از همدان جهدتِ واحدد از او      ا

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

همچنین آفدرینشد جسدمی غیدر از    . آن شرکت داشته باشد

جسم این عالم نیز محال است  زیرا جسم بمدا هدو جسدم    

یشددتر ندددارد  امددا تفدداوت انددواع بسددیط   بیددک حقیقددت 

اند و  و این صور نیز از عقول پدید آمدهصورتشان است  به

ایددن مبدداد  از جهددت خدداص و واحددد  ایددن بسددایط را 

هدا خواهندد    ینهمد اند و اگر بار دیگر هم بیافرینند،  یدهآفر

و امدا اعدراض ایدن بسدایطی کده در جهدان طبیعدت        . بود

وقتدی  . هستند، تدابع جدواهر و متقدوّم بده جدواهر هسدتند      

هم اختالف نخواهند  ها نآجواهر اختالف ندارند، اعراض 

هم مانند بسایط اسدت   ها آنمرکّبات و صور نوعیّه . داشت

بندابراین اگدر عدالم دیگدر  هدم      . که توضیح آن داده شدد 

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

و اما بطالن فدرض  . در امر مقوّم  اتی با آن مخال  نیست

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

ندارد، وجودش ابداعی است  زیرا مبدعات وابسته به امور 

کنندد و در ایدن    ینمد بیرونی نیستند  بنابراین اختالف پیدا 

شدود و عدالم یدک شدخص      ینمد ها متکنّر  صورت نوع آن

شود  یمتواند داشته باشد  زیرا آنچه سبب تمایز  ینمیشتر ب

نه مدوارد،  ات و الزم  گو در این. ی است یا الزم  ات اتیا 

آنکده عدالم را   . 9کنندد    ینمد  ات چون ماده ندارند، تغییر 

تعالی است، بدون اینکه هیچ جهدت   آفریند  ات واجب یم

تعالی واحدد باشدد،    وقتی  ات واجب. دیگر  داشته باشد

فعلش هم واحد است  زیرا علّت واحدد، موجدب معلدول    

تشدخّص  خدا  متعدال فعدل یدا جهدان را     . 9واحد است  

.  ات خداوندد متعدال، بالدذّات متشدخّص اسدت     . دهد می

وقتدی علّدت   . تشخّص هر معلولی هم به خاطر علّت است

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

این جهان آفریدة علمد خدا  متعدال  . 1نیست متعدّد باشد  

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

آید خداوند دو علم داشته  یمگر دو عالم باشد، الزم حال ا

. 1شدود    یمد باشد که این باعث ترکیب در  ات خداوندد  

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

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

علّت غایی هم یکی اسدت، پد  تعددّد در جهدان ممکدن      

طدور   تصوّر نظام دیگر در کنار این نظام به بنابراین،. نیست

طدور مطلدق    وقتی تصوّر نظام دیگدر بده  . مطلق باطل است

ممکن نباشدد، قطعدا  مجموعدة نظدام هسدتی د کده دارا          

وحدت حقیقی است د بهترین نظام ممکن شمرده خواهدد   

 (.551:  7همان، ج)شد 

عنوانیکمجموعهنظامهستیبه .9

از نظر مالصدرا برخی از امور به سبب نگاه سدطحی و  

رسدد  یعندی انسدان بده      یمد نگر انسان، شرّ بده نظدر    جزئی

هدا   کند و آن قسمتی از عالم و یا به قسمتی از امور نظر می

که بایدد توجده داشدت کده نظدام       انگارد  درحالی را شرّ می

عنوان واحد در نظر گرفت و ایدن امدور را    هستی را باید به

درواقع بدا دقّدت و   . سبت به مجموعة عالم هستی سنجیدن
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توان به این نتیجه رسید کده نظدام    تدبّر در سراسر عالم می

  39: همدان )هستی دارا  نهایت خیریّدت و کمدال اسدت    

 (.119: 5939همان، 

تعریفشرّازدیدگاهآگوستین .11

( امر یا شیب مطلدو  )آگوستین تعری  ارسطو از خیر 

کده   داندد، تاجدایی   شرّ را فقدان خیدر مدی  و  . پذیرد را می

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

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

. دادن چیدز  اسدت   فساد دچارشدن همان فقدان و ازدست

او برا  شّر شدّن جدوهر  قائدل نشدده اسدت  زیدرا هدر        

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

ت و فقددان وجدود   افالطونی را که شدرّ محرومیّد    ه نونظریّ

هرچدده موجددود در مرتبدده : گویددد مددیو  هاسددت را پذیرفتدد

وجدود    ةاز درج ،تر  از سلسله مراتب وجود باشد پائین

شدناختی   عنوان امر  جهان بنابراین شرّ به. شود او کاسته می

ایلخدانی،  ) م اسدت توان گفت همدان عدد   ت ندارد و میعینیّ

تدوان بده    بنابراین از دیدگاه آگوستین نیز نمدی . (513: 5933

 .پذیرندد  ندا  تعری  شرّ پرداخت  زیراکه امور عدمی تعرید  

و   تعری  کدرده « گناه»عنوان  و  در اصطالح دینی، شرّ را به

عنوان سرکشی علیه اعتقدادات توحیدد  معرفدی     شرور را به

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

آگوسددتین، تعریدد  بدده معنددا  منطقددی نیسددت  بلکدده و   

هرچند تعرید    .مصداقی از مصادیق شرّ را  کر کرده است

  .دانستن شرور تعارض دارد مصداقی شرّ نیز با عدمی
 

هایآگوستینبهمسئلهشرّپاسخ

کند که الهیّدات و فلسدفه    آگوستین در آثار خود تصریح می

آگوستین، )ن بر سایر فیلسوفان برتر  دارد عقلی افالطونیا

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

 .مسئله، گویی شرح آثار افالطونیان و نوافالطونیان است

بودنشرّعدمی .1

در پاسدخ  آگوستین اولین متفکّر مغر  زمین است کده  

هیدک،  ) بودن آن را مطرح کرده اسدت  به مسئله شرّ، عدمی

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

 ا  از خیدر نیدز دارد   ا  از وجود دارد، بهدره  چیز  که بهره

هدایی   ازآنجاکه آگوستین سال(. 951-953 :5973آگوین، )

از عمرش را مانو  بود و بر این عقیده مانویّت واق  بدود  

دانسدتند و بدرا  توجیده     که شرور را امور  وجدود  مدی  

شددند    منبع و مبدأ در جهان خارج قائدل مدی   شرور به دو

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

تواند علّت و فاعل شرّ باشد  پد  بایدد خدالق     است، نمی

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

بودن شرّ برا   به همین جهت، دیدگاه عدمی(. 517: 5933

خواهدد   دلیل دارا  اهمیّت است کده مدی  آگوستین به این 

برخالف آیین مانویّدت، اصدل خیربدودن تمدام مخلوقدات      

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

هدف و  از بیان . افالطونیان وام گرفته است را از سنّت نو

شرّ را خداوند به وجدود نیداورده   این دیدگاه این است که 

ه خیدر و شدرّ را ملکده و عددم ملکده      آگوستین رابط .است

داندد    داند  برا  منال، و   ات عالم مدادّه را شدرّ نمدی    می

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

هددا  بدداالتر در مرتبدده پددایین قددرار دارد و بدده دلیددل  عددالم

 شدود  ولدی   جایگاهش در نظام هستی شدرّ محسدو  مدی   

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

 امدا  ،داشدت  ید درجه باالتر  از وجدود را مد  یابموجود  

 .(591: 5933آگوستین، ) ندارد

 

مساوقتوجودوخیر
آگوستین به پیرو  از افلوطین قائل به مسداوقت وجدود و   

مند باشند، از  اشیاب هر اندازه از وجود بهره. خیر شده است

قد است همة موجودات و  معت. شوند مند می خیر نیز بهره
همدان،  )جهت که وجود دارند، مسلّما  خو  و خیرند  ازآن

. داندد  که و  مادة اولی را نیز خیر می   تاجایی(115: 5939

به گفتة آگوستین، حتی امور  کده دچدار فسداد و تبداهی     
شوند نیز نیکو هستند  زیرا اگر این امور مطلقا  خالی از  می

جود نداشت کده بتواندد تبداه    ها چیز  و خیر بودند، در آن
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آور اسدت، بده معندا  تقلیدل      شود  زیرا فساد با اینکه زیان
ازآنجاکه و  در سلسله مراتب وجود، خداوندد  . خیر است

داند، او را خیر محض  را وجود محض و هستی صرف می

داند که هدیچ شدرّ  در او وجدود     خواه مطلق نیز می و خیر

خدالف دیگدر    وندد بدر  به اعتقاد آگوسدتین  ات خدا . ندارد
بدا خداوندد بده خیربدودن      ارتبدام خداطر   موجودات که به

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

این دیدگاه که مصداق خیر محض و وجود محدض یکدی   

ها  کتدا    است و فقط به لحاظ مفهوم متفاوتند، از آموزه

هدا  کالمدی    مقدّس است  اما بیدان فلسدفی آن از اندیشده   
کدوین،   آل)گیدرد   متفکّرانی چون آگوستین سرچشدمه مدی  

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

شدان، خدالی از    و نزول مراتب هسدتی   محدودیّت وجود 

ها به عدم آمیخته است و شرّ،  شرّ نیستند و چون وجود آن

مقدار وجود  است که موجود در مقایسه با وجود مطلدق  
ایلخدانی،  )دات محدود، خالی از شدرّ نیسدتند   ندارد، موجو

شدود کده او    از این بیاند آگوستین روشن مدی (. 517: 5933

عالوه بر شرّ طبیعی و اخالقی  به شرّ متافیزیکی نیدز قائدل   
کند که اگر اشدیاب بده    گونه استدالل می آگوستین این. است

گدداه دیگدر موجددود   هدیچ نحدو خددو  و خیدر نباشدند، آن    

طبق این اصل، اشیاب به هر اندازه که از خیدر  . نخواهند بود
شرّ غیبدت خیدر   . محروم باشند، به همان نسبت شرّ هستند

: 9، ج5939راتلد ، )است  اما به معنا  غیبت مطلق نیست 
چند این پاسخ بیشتر بده شدرور طبیعدی مربدوم      هر(. 719

گدویی بده شدرور     شود، آگوسدتین از آن، جهدت پاسدخ    می

به این صورت که کوتداهی  . ده استاخالقی نیز استفاده کر

کدار، علتدی نداقص      و تقصیر ناشدی از اختیدار انسدان گنداه    

بندابراین شدرور   . شدود  آورد که شرّ نامیدده مدی   وجود می به

دارا  علل فاعلی نیست و از توجده اشدتباه اراده بده امدور     
: 5939دلی، )شود  ناپذیر ناشی می متغیّر به جا  خالق تغییر

اده شرّ، علّت ایجابی ندارد  بلکه خود نفی بنابراین ار(. 73

و امر  عدمی است و سؤال از علّت آن مانندد ایدن اسدت    

که کسی طالب این باشد که تاریکی را ببیند و یدا سدکوت   

دانسدتن شدرور اسددت کده آگوسددتین     بدا عدددمی . را بشدنود 

 . داند خداوند را از خالقیت شرور منزّه می

بودنشرّنسبی .2
هددا  آگوسددتین بدده مسددئله شددرّ،  یکددی دیگددر از پاسددخ

ریشه این نظریّه به فیلسدوفان رواقدی   . بودن آن است نسبی
منظددور آگوسددتین از (. 513: 5933ایلخددانی، )گددردد  برمددی

 :تواند دو وجه داشته باشد بودن شرور می نسبی

خود و با لحاظ خودشدان خیرندد     خود  اشیاب به( ال 

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

اگر بده تفکیدک بده اجدزا      : توضیح وجه اول چنین است
ها را با برخی دیگدر شدرّ    ها  آن سازگار  عالم بنگیریم، نا

هدا بدا برخدی دیگدر      این در حالی است کده آن . انگاریم می

هددا  رو نیکددو هسددتند  امددا درواقددع آن همسددازند و از ایددن
: 5973، آگوسدتین )خود و نسبت به خدود خیرندد    خود  به

، مانند آتش که طبیعتش خیر است  اما در ارتبدام بدا   (953
نور دادن و گرمدا   منال اشیاب دیگر گاه خیر است و گاه شرّ، 

شود و سوزاندن آن  بخشیدند آتش خیر است و ستایش می

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

سدو   اشیائی که در مقایسه با امور دیگدر شدرّ مح  (  

شوند، در مقایسه با مجموع عالم هستی و نسبت به کل  می
آنگاه کده  »: گوید باره می آگوستین دراین. عالم، خیر هستند

. 5: گونه زیبایی متفداوت یدافتم   نیک در اشیاب نگریستم، دو

زیبایی یک شیب آنگاه که بده تنهدایی و در تمامیّدت خدود     
و  زیبددایی موجددود در تناسددبد شایسددته . 9لحدداظ شددود  

شود، همچون  ا  که در میان اشیاب مستقل برقرار می بایسته
« یدک از اعضدا  آن   توازن مناسدب میدان کدل بددن و هدر     

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

ها نگریسدته شدود،    طور مستقل به آن وجود دارد که اگر به

شرّ محسو  خواهند شد  ولی همین اشیاب در مقایسده بدا   
هدا و درنهایدت    موع عالم هستی، بسیار هماهنگ بدا آن مج

توضیح بیشترد وجه دوم در پاسدخی تحدت   . زیبایی هستند
 .عنوان نظام احسن خواهد آمد

نظاماحسن .3

بودننظامهستیمعنایاحسن
از نظددر آگوسددتین نظددام موجددود، بهتددرین نظددام ممکددن و 
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ممکن است شدیئی در جهداند خدارج    . درخور تصوّر است

را بدا عقدل خدود     تواند آن شته باشد، که انسان نمیوجود دا

تصوّر کند  ولی ممکن نیسدت انسدان چیدز  را بدا دلیدل      

درست تصوّر کند و در عالم واقع وجود نداشدته باشدد  زیدرا    

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

قدی  بنابراین اگر با دلیل صحیح و منط.  هن خالق نرسیده باشد

را انجام داده  ضرورتِ وجود امر  ثابت شد، قطعا  خداوند آن

است  حتی اگر آن در میان مخلوقات خداوند مشداهده نشدود   

 (.513-517: 5933  953-957: همان)

 

بودننظامهستیدالیلآگوستینبراحسن
بدودن نظدام    توان دالیلی را بدر احسدن   در آثار آگوستین می

 .پردازیم ها می  کر آن هستی یافت که در اینجا به

عنوانیکمجموعهنظامهستیبه(الف

نظام هستی بهترین نظام ممکن است  یعنی اگر عالم را 

عنوان یک مجموعه در نظدر بگیدریم، بهتدرین مجموعده      به

از نظدر آگوسدتین، انسدان بده دلیدل      . مفروض خواهد بدود 

کندد و   ضع  وجود  خویش به جزئی از عالم توجّه مدی 

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

کند که با صفات خداوند ناسازگار به  امور  را مشاهده می

خوشدایند   هایی که برا  ما نا که بخش حالی رسد  در نظر می

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

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

شدیم، شدرور  کده در جهدان     م، متوجه میجهان را داشتی

دهدد  بلکده    سر  عالم را کاهش نمی وجود دارد خیر سرتا

راتلد ،  )دهدد   وجود این شرور زیبایی جهان را افزایش می

به گفتة آگوستین، نده بدرا  خددا و نده     (. 713: 9، ج5939

برا  کل آفرینش، شرّ وجود نددارد  زیدرا ممکدن نیسدت     

داوند سلطه داشته باشد و نظامی چیز  از بیرون عالم بر خ

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

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

خدا و فعل او موجود دیگدر  وجدود نددارد، پد  امدر       

دیگدر،   عبدارت  بده . تواند عالم را بدر هدم بزندد    معدوم نمی

اور است کده خداونددْ عدالم    که آگوستین بر این ب ازآنجایی

خواه مطلق و جواد مطلق است، اگر  مطلق، قادر مطلق، خیر

نظامی بهتر از این نظام ممکدن باشدد و خداوندد نیافریدده     

باشد، خداوند دارا  صفات کمالیه مذکور نخواهد بود کده  

 (.551: 5933  همان، 199:همان)محال است 

سنخیّتمیانعلّتومعلول(ب

عدالم بده دلیدل آنکده مخلدوق و فعدل        همة موجودات

چنددد ایددن  خداونددد هسددتند، زیبددا و نیکددو هسددتند  هددر  

ترند و زیبایی  موجودات، چون غیر خدا هستند، از او پایین

قدر  بیشتر از مخلوقاتش هست کده   و نیکویی خداوند به

خداوندد  (. 177و119: 5939همدان،  )آیدد   در وص  نمدی 

ش، موجددوداتی هددای پددذیر اسددت  ولددی آفریددده  نددا تغییددر

پدذیر   کده ایدن موجدوداتِ تغییدر     جدایی  پذیرند و ازآن تغییر

توانند به خیر نهایی تغییرناپذیر  برسدند، خیدر هسدتند     می

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

داند و بر ایدن اعتقداد اسدت     موجود در مخلوقات، منزّه می

اندب  که همة صفات خو  و نیکو  تمام موجودات از ج

آگوسدتین ایدن اعتقداد    (. 511و75: 5973همان، )خداست 

: کندد  گونده بیدان مدی    خود را در اعترافات ضمن منالی این

جهت که آفریده تو بودند، از  شده، ازآن ها  دزدیده گالبی»

تدر از همده    زیبایی بهره داشتند  زیرا تو خدا  نیکدو، زیبدا  

ی ها، خیدر اعلدی و خیدر حقیقد     موجودات، خالق همه چیز

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

خواه مطلق است، همین صدفات او بدا خلدق     محض و خیر

و ( 513-513: همددان)طبیعتددی شددرّ و پلیددد منافددات دارد 

همدان،  )امکان ندارد ارادة خداوند بدر شدرور تعلّدق گیدرد     

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

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

رسد آگوستین این دیدگاه خود را از افالطدون وام   نظر می

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

اینجا آگوستین از برهدان لدمّ اسدتفاده کدرده اسدت  یعندی       

خدواهی خداوندد سدبب     صفات خداوند ازقبیل علم و خیر

طدور کده    یر شده است  زیرا همانصادرنشدن شرّ یا شرّ کن
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 کر شد، اگر امکدان خلدقد نظدامی برتدر از نظدام موجدود،       

وجود داشته باشد و خداوندد خلدق نکدرده باشدد، گدویی      

  .خداوند فاقد صفات کمالیّه است و این امر محال است

بودنشرّنسبتبهکلعالمکم(ج

. مقدار شدرور نسدبت بده کدل عدالم بسدیار کدم اسدت        

ن دیدگاه خود را در زمینة شرور اخالقدی نیدز   آگوستین ای

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

گونه نیست کده   کار وجود دارد  ولی این هستی گناه و گناه

همددة موجددودات از گندداه پددر شددده باشددند  زیددرا بیشددترد   

اندد   موجودات مجرّد، طبیعدت خدود را پداک نگداه داشدته     

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

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

توانندد صددمه بزنندد،     درواقع شرّ از دل امور خیر  که می

چند به اعتقداد   هر(. Richard, 2009: 11)آید  بیرون می

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

گی برخددوردار اسددت  مادیّددات نیددز از بیشددترین آراسددت  

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

مانند شعر  مرتّب کرده است کده زیبدایی آن بده ترکیدب     

ها  ادبدی اسدت    ترین شیوه اضداد است و این یکی از زیبا

 (.175: 5939همان، )

 

(تطبیقنظراتمالصدراوآگوستین)گیرینتیجه

ین با وجود فاصلة زمانی زیداد   گاه مالصدرا و آگوست دید

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

بیندی   علّت آن این است که هر دو متفکّرانی موحّد با جهان

دو متفکّدر بده نظدرات     الهی و وحیانی هسدتند و نیدز هدر    

کدردن   آندان از مطدرح  . افالطون و افلوطین توجّده داشدتند  

ل آن، هدف مشدترکی را دنبدال   مسئله شرّ و تالش برا  ح

. این هدف، دفاع از صفات کمالیّه خداوندد بدود  . کردند می

براینکه مسدئله شدرّ را یکدی از     مالصدرا و آگوستین عالوه

آورند، به بعد فلسفی ایدن بحدث    شمار می مسائل کالمی به

گدویی مالصددرا و    شیوة پاسدخ . ا  داشتند نیز عنایت ویژه

تعرید  شدرّ   . ا  ترکیبی است هآگوستین به مسئله شرّ شیو

از دیدگاه مالصدرا و آگوستین تعرید  یکسدانی اسدت و    

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

این دو نیز مانندد دیگدر فالسدفه بده پاسدخ      . دانند ملکه می

اندد و آن را در پاسدخ    ا  داشته بودن شرور توجه ویژه  عدم

هدف مالصدرا و . اند ارائه کردهبه شرور اخالقی و طبیعی 

هدا   آن. دانستن شرّ، مشترک بدوده اسدت   آگوستین از عدمی

صل خیربودن تمام مخلوقدات  ا آن بودند که به سو، بر ازیک

دیگر، درصدد حفظ توحید در  خدشه وارد نشود و ازسو 

بودن شرّ را در پاسدخ   ها عدمی خالقیّت بودند و درواقع آن

کدده انددد  بددا ایددن تفدداوت  ه کددردهارائدد پرسددتان گاندده بدده دو

ان بودند  امدا در عصدر   زمان آگوستین مانوی پرستاند گانه دو

پرستی که زردتشیان به آن  گانه مالصدرا شبهات درمورد دو

 . اعتقاد داشتند، رواج داشت

نحو  با اصالت وجدود و اصدالت ماهیّدت     مسئله شرّ به

ر مرتبط است  با این توضیح که شرّبودن بده وجدود شدرو   

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

مسئله شرّ را نیز طبق مبانی اصالت وجدود  خدود تحلیدل    

کرده است  اما آگوستین در آثدار خدود اصدالت وجدود را     

نیاورده و به آن تصریح نکرده است، زیدرا آکوئینداس ایدن    

بحث را در غر  از قرن سیزدهم مطرح کدرد و در زمدان   

مطرح نبوده اسدت  امدا در آثدار و نظریّدات و      آگوستین 

پذیرش لدوازم اصدالت وجدود، مانندد تشدکیک وجدود و       

توان  مساوقت وجود و خیر، بیانگر این مطلب است که می

هدر دو  . آگوستین را نیز معتقد به اصالت وجود  دانسدت 

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

 هیدوال  نخسدتین  تبده وجدود را   تدرین مر  صدرا پدایین  مال

هیوال   کند که داند  هرچند و  در جا  دیگر ادعا می می

نخستین، شرّ محض است  اما آگوستین مادّه اولی را عددم  

بدر اینکده    مالصددرا عدالوه    .داند محض و شرّ محض نمی

گیدرد   بودن شرّ را از مساوقت وجود و خیر نتیجه می عدمی

کندد، اسدتداللی نیدز ارائده      و آن را امر بدیهی معرفدی مدی  

اما آگوستین فقط از طریق مساوقت وجود و خیر  دهد  می

رسد که شرّ عدم است و برا  ادعا  خود  به این نتیجه می
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هددا  مشددترک میددان  از دیگددر پاسددخ. آورد اسددتداللی نمددی

. بودن شرور است مالصدرا و آگوستین به مسئله شرّ، نسبی

آگوسدتین نیدز   . داندد  ه میمالصدرا شرور را الزمة عالم مادّ

معتقد است گناه و شرّ فقط در بین موجودات مادّ  یافدت  

بدودن نظدام هسدتی هسدتند و      آنان مدعی احسدن . شود می

کنند که در بعضی از دالیل با هم مشترک و  دالیلی ارائه می

آنان از ایدن   دالیل مشترک. در بعضی دیگر متفاوت هستند

 : قرار است

دو از این برهان  درا و آگوستین هرمالص: د برهان لمّی5

آنان در این دلیل . اند جهت اثبات نظام احسن استفاده کرده

اند  زیرا طبق قاعده سدنخیّت،   از قاعده سنخیّت مدد گرفته

ترین مرتبده وجدود و صدفاتش     خداوند  که وجودش باال

ترین صفات است، باید مخلدوقی درنهایدت کمدال و     کامل

 . زیبایی بیافریند

بدودن نظدام    از نظدر مالصددرا و آگوسدتین، احسدن    د 9

هستی وابسته به این شرم اسدت کده انسدان بده عدالم بدا       

عنوان یک واحد و مجموعه نگاه کند  شناسانه به نگاهی زیبا

وگرنه در نگاه جزئی ممکن است امور  شرّ به نظر بیایدد  

  .که در مجموعه هستی هماهنگ و متناسب است

این اعتقادند که شرورد عالم،  د مالصدرا و آگوستین بر9

تدر اسدت  زیدرا در مراتدب      نسبت به خیرات آن بسیار کدم 

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

بده  . اندد  توجهی از عالم را به خود اختصداص داده  درخور 

اعتقاد هر دو فیلسوف، نظام موجدود نظدام احسدن اسدت      

طدورکلی   نظامی نیسدت کده بده    زیرا منظور از نظام احسن،

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

تدوان نظدام    شرور، اندک و خیرات فراوان باشد را نیز مدی 

 .احسن نامید
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