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چکیده
مالصدرا پاسخهای متعددی به مسئئه ه ئئد دادت اسئئخ ا ید را امدی جودی
ئد را ددمی دانسئته اما د ععدیف از ید ئد اراهه رددت اسخ در مااهه اارد
پس از بدرسئی رابطه د با ددم هیوهی ماهیخ سخنان به ظاهد متناقض صدرا
در این رابطه عبیین ئدت نرد ناایی صئدرا به دنوان عسئئا ش د با ددم معد ی
گددید از سئوی دیگد طبق عشئ یک در اایاخ اادت اصیل جود اعحاد مادت
صئئئورو نیز مسئئئه ئه ام ئان ادرخ در م دداو ره از هوازم مبانی ا مخ
متعاهیه صئدرا محسئوم می ود مدز مادی م دد بددا ته دت هذا ااتماالو
پنج گانه داهم ره عوسط ارسطو در ال مسه ه د مطدح دت بودت به سه ااتمال
راهش یا خ موجب بازگشئئخ ئئد طبیعی به ئئد متا یزی ی ئئد با بدرس ئی
ئد ر ا القی نیز در ناایخ به این نتی ه رسئیدیم ره بازگشخ همه د ر به د
متا یزی ی بودت محوریعدین پاسئئخ به مسئئه ه ئئد بد اسئئا مبانی ا مخ
متعاهیه ددمی بودن ئئد اسئئخ هم نین نگات ر ی صئئدرا به داهم به دنوان یک
ااد ئئخ ئئی ا ضئئل بودن داهم نرام اارم بد ن را از طدیق د خ اد ی
غایی داهَم به اثباو رساندت د موجود در ن را به اد جودی داهم نسبخ داد
واژههای کلیدی :د ددم ماهیخ هیوهی داهم ا ضل د متا یزی ی
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مقدمه
مسـله ش هما گون ک از دی باز مورد سؤال اف اد بش بوده ،مورد توج متکهما
و حکماء نیز -در جهت پاسـ ب ن  -بوده است .عموم پاس هایی ک از سوی متکهما
و حکمای اسـممی ب مسـله شـ داده شده است ،پاس های مشابهی ب نظ می رسد،
لذا جای سـؤال با ی اسـت ک ماانی فهسفی ممصدرا چ نقشی در پاس ب مسله ش
ایفا میکند؟ صــدرا در کتف فهســفی خویش گاهی با مانای وم پیش میرود و گاهی
ماانی خود را در حل مسـالل دخالت میدهد .در پاسـ ب مسله ش نیز ض وری است
ک ماانی فهسـفی ممصـدرا ممحظ گ دیده و حتی لوازم ن ماانی ک حدا ل از سوی
صـدرا ب شـکل ص یح مط ح نشده است ،لحاظ شده و پاس حکمت متعالی ب مسله
شـ ـ مورد کنکاو دوباره ار گی د ،تا ب خی مطالفِ ب ظاه متنا ض او در این حوزه،
مورد تایین د یق ت ار گ فت و نظ نهایی صـدرا روشن شود ،و ب خی دیگ از مطالف
ک در کتف او نمده اسـت و ممکن اسـت نظ صـدرا ناوده و صـ فا نقل ولی از حکماء
باشـد ،باق ماانی حکمت متعالی و لوازم ن  ،ب رسی و اصمح گ دد .در خصوص پاس
ممصـدرا ب مسـله شـ  ،مقا تی تدوین شـده است اما مففول ماند ب خی د تهای
فهســـفی در این حوزه ،و رویک دی متفاوت از مقا ت گذشـــت  -همچو توج ب تاثی
لوازم ماانی فهسـفی صدرا در حل مسله ش  -موجف شد تا ب بازنگ ی پاس ب مسله
ش ب اساس ماانی حکمت متعالی بپ دازیم.

 .1تعریف خیر و شر از منظر مالصدرا
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 .1 -1بررسی تعریف صدرا از خیر و شر

در نظ صـدرا ،خی ن چیزی است ک ه شیلی ب ن شوق دارد و ب واسط ن ،
سـهم ن شـیء از کمالِ ممکن خود ،تمام میشـود .مطهوب شیء ،یا مکمّل حقیقت و
ذات شـیء اسـت و یا متمّمِ صفات ثانوی اوست .وی پس از تع یف خی  ،خی مطهق را
تع یف ک ده و تنها مصداق ن را واجف الوجود میداند:
«پس خی مطهق ک ن چیزی اسـت ک هم اشیاء ب ن شوق دارند و ب واسط
او یـا کما ت افاضـ ـ شـــده از ناحی او ،ذات یا کما ت ذات ننها تمام میگ دد ،واجف
بالذات است»( .صدرالمتألهین)81 :7 ،8931 ،

بنـاب این ســـای موجودات کـ مخهو ات الهی ،معهول و دارای فق وجودی و نقص
هســـتند ،خی مطهق نخواهند بود ،بهک ب میزا نقصـــا درج شـــا از خی مطهق،
نمیزهای از خی و ش ـ خواهند بود .با این بیا  ،معیاری ب ای خی و ش ـ توســر صــدرا
مع فی میگ دد و ن معیار ،وجود بود خی و عدم بود ش است (هما ).
«شـ اصـطمحی ،فقدا ذات شیء یا کمالی از کما ت مختص ب ن شیء است؛
از این حیث ک ن شیء بعین خودو است» (هما ).
باق بیا خود صـدرا ،او دو گون تع یف از خی و شـ بیا ک ده است ک یکی را
تع یف اصـطمحی حکماء دانسـت و دیگ ی ب نظ میرسـد ک تع یف مد نظ اوســت
(هما ).

 /هادی صاد ی -محمد حسین مختاری

یک دسـت تع یف خی و شـ ک تع یف مصطهح حکماء است ،رابط خی و ش را
عدم و مهک میداند (حسـینی شـاه ودی ،دارابی2 :8938 ،؛ خدری )91 :8939 ،و ن
اینکـ در تع یف خی بگوییم« :وجود کمـال ذاتی یـا کمـا ت ثانوی ممکن ب ای یک
شــیء» ،و در تع یف شــ بگوییم« :فقدا ذات یا فقدا کما ت شــیء در م تا ن »،
یعنی فقدا کما ت ممکن ب ای شـ ـیء .با این تعاریف ،ه شـ ـیلی -بســـت ب م تا
وجودی کـ دارد -امکا ِ داشـــتنِ کما تی را دارد ک وجود و عدم ن کما ت ،خی و
شــ ب ای او محســوب می شــوند .پس اگ شــیلی در م تا ای از وجود ،تمام کما ت
ممکن خود را داشـت باشـد ،خی محض میشود .این مانا در راه حل ارسطو در مسله
ش ـ اخذ شــده و مج دات عقهی ب این اســاس ک تمام کما ت ممکن خود را دریافت
ک دهاند ،خی محض لحاظ گ دیدهاند.
تعاریف دســت بعد ک ب نظ میرســد تعاریف خودِ صــدرا باشــد ،تع یف خی ب
وجود و تع یف شـ ب عدم است ،یعنی خی مساوق با وجود و ش مساوق با عدم است.
ب این اسـاس تنها موجودی ک خی محض است ،وجود محض خواهد بود ک خالی از
ه گون نقص و عدمی اســت ،و مخهو ات همگی خی نمیخت با ش ـ میشــوند .در این
نگاه رابط خی و ش  ،رابط تنا ض است.
بـا توجـ ب اینک تنا ض و عدم و مهک  ،ه دو بین دو ام وجودی و عدمی تحقق
مییابند ،لذا صــدرا بیا میدارد ک در ه دو گون از تع یف ،خی ام ی وجودی و ش ـ
ام ی عدمی اســت (صــدرالمتألهین ،)81 :7 ،8931 ،اما در دســت اول تعاریف ،خی ،
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در ادام  ،صدرا معنای دیگ ی از ش ارال میدهد و چنین میگوید:
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وجودِ کمال و شـ  ،عدمِ کمالِ ممکن ب ای شـیء اسـت و در دست دوم تعاریف ،خی و
ش  ،مطهق وجود و عدم است.
 .2 -1جایگاه تعریف صدرا در اقسام شر

در حل مسـله شـ  ،تقسیم مهمی وجود دارد ک عموماً ب اساس ن  ،راهحلهای
متفاوت در ه سم از ش ارال میشود:
 .8شــ متافیزیکی :ک نقصــا صــ ت اســت (فتح باه ی )881 :8913 ،و هم
مخهو ات خداوند ب ن ماتم بوده و ابل انفکاک از ننا نمیباشـــند .محدودیت ،فق و
امکا وجودی ک نشـا دهنده نقصا در وجود یک شیء است ،ش ّ محسوب می شود
(تاارصف .)31 :8911 ،
 .2شـ بایعی :شـ وری ک نتایج و نثار نفات ،بمیا ،رنجها و ن م بایعی هســتند؛
یعنی بمیایی ک از ب ت بایعت ب انسا عارض میشوند (هما ).
 .9شــ اخم ی :شــ وری ک از ب ت انســا ب بور اختیاری رخ میدهند؛ یعنی
هما اخمق مذموم و افعال ناشایست و گناها انسا مثل ظهم (هما ).
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نگاه ب مســله شــ در این تقســیم در دو حوزه تکوین و تشــ یع اســت .شــ ور
متافیزیکی و بایعی ناشـی از تکوین و خهقت موجودات است و ش ور اخم ی در حوزه
تشـ یع و نتیج سـوء اختیار انسا است .الات باید توج داشت ک حوزه تش یع داخل
در حوزه تکوین اسـت و میتوا ب مسـالل ن با رویک د تکوینی نگ یست؛ زی ا مخهوق
اگ چ دارای اختیار باشــد ،افعال او از محدوده اراده و مشــیت الهی خارج نخواهد بود،
ضـمن اینک خالق انسـا مختار خداوند اسـت و اعمال اختیاری انسا نثار تکوینی نیز
ب دناال دارد.
تعاریف مط ح شـده توسـر صدرا از خی و ش  ،ب بور مستقیم ب ش متافیزیکی
و بایعی اشـاره دارد .تعاریف دسـت اول (تعاریف اصـطمحی حکماء) ب این اساس ک
مج دات تمام کما ت ممکن خود را از خداوند دریافت ک دهاند ،شـ ـ را منحصـ ـ در
موجودات مادی ک ده و ب ب رســی شــ در عالم بایعت میپ دازد و لذا م تار با شــ
بایعی اســت ،و تعاریف دســت دوم (تعاریف خودِ صــدرا) ک محدودیت مخهو ات را
بدو نظ ب کما ت ممکن ننها در نظ می گی د ،م بوط ب حوزه ش متافیزیکی است.

 .2رابطه شر با ماهیت و هیولی از منظر صدرا

 .2 -1شر و ماهیت

صــدرا ب ای ه موجود خاصــی (غی از موجود مطهق ک خداوند اســت) دو جهت
ـالل اســـت :جهت ذات و ماهیت و جهت وجود و ظهور .ســـپس ننچ را ک از جانف
خداوند ب ماهیات افاض ـ میشــود وجود و خی  ،و جهت ش ـ یت اشــیاء را ماهیت ننها
میدانـد (همو .)989 :2 ،8318 ،بـدین ت تیف در مخهو ات ک همگی دارای ماهیتند،
جهـت خی و شـ ـ ه دو وجود دارد .جهـت خی کـ از نـاحیـ خداوند تحقق عینی
می یابد ،وجود ننهاسـت و جهت شـ  ،ماهیت ننهاست .این دیدگاه با تعاریف دست دوم
یعنی خی بود مطهق وجود و شـ بود مطهق عدم سـازگار است؛ زی ا مج دات را نیز
دارای ماهیت دانسـت و ماهیت را منشـأ شـ در عالم ،پس هیچ مخهو ی از ش یت جدا
نخواهد بود.
عموه ب این ،در این ماحث نیز ب مسله تساوق وجود و خی پ داخت و میگوید:

 /هادی صاد ی -محمد حسین مختاری

«وجود بتمام خی محض اســت ک متعهق جعل و افاض ـ نیز وا ع میشــود ،ولی
شـ ور و اععدام همچو ماهیات -ک از وجود بیبه هاند -غی مجعول میباشند» (هما ،
.)978 :3
با این وجود صـدرا ،ماهیت را مساوق با ش نمیداند در حالی ک عدم را مساوق با
ن لحاظ میکند .از نظ صــدرا بین ماهیت و عدم ،تفاوت وجود دارد؛ گ چ ش ـ بود
ب ه دو نسات داده میشود .او درباره رابط ش و عدم چنین میگوید:
«خی در حقیقت ب حقیقت وجود بازمی گ دد؛ چ خالی از شـ ـ یت باشـــد -ک
شـ یت هما صــور و نقصــا وجود در ش ـیء و یا فقد و امتناع از وجود اســت -و چ
خالی از شـ یت نااشـد .در ه حال ش  ،مطهقاً ام ی عدمی است؛ یا عدم ذات و یا عدم
کمال در ذات یا صفتی از صفات کمالی ،پس ش فا د ذات است» (هما .)918 :8 ،
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مهمت ین اصـهی ک ممصـدرا حکمت متعالی او را ب ن بنا نهاد ،اصالت وجود و
اعتااریت ماهیت اسـت .ب اسـاس اصالت وجود ،وجودات ،حقایق اصیل و عینی هستند
ب خمت مـاهیـات کـ به ه ای از وجود نداشـــت و معانی عقهی و مفاهیم ذهنی ب ای
وجود مخهو ـاتنـد (صـــدرالمتألهین98 :8939 ،؛ همو)211 :8917 ،؛ ب این معنا ک
ماهیت فقر بالع ض میتواند موجود باشد (همو.)93 :8931 ،
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اما درباره ماهیات میگوید:
«ماهیات امکانی و اعیا ثابت در عقول در ذات خود ،متصــف ب خی یت و شـ یت
نمی شـوند؛ چو فی نفس ن موجودند و ن معدوم ،بهک وجود منسوب ب ماهیات خی
است و عدم ننها ش است» (هما ).
باق این سـخن ،خود ماهیت فی حد نفس ک اعتاار ذهن است ،ن موجود است
و ن معدوم ،پس ن خی اســت و ن ش ـ  .ســوالی ک با ی اســت این اســت ک عاارات
ابتدایی بحث ک صــدرا جهت شــ یت اشــیاء را ماهیت ننها دانســت ،چگون با ســهف
خی یت و ش یت از ماهیت ابل جمع است؟
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در پاســ باید گفت ک ماهیت ب لحاظ ذاتش موجودیتی در خارج ندارد و صــ فا
تصـــوی و حکایت وجود اســـت (عاودیت )17 :8 ،8931 ،اما ماهیت ب نحو حقیقی و
بـالـذات ،ب موجود خارجی صـــدق می کند بدو اینک هما وا عیت خارجی باشـــد
(هما  ،)33 :و ب تعای صــدرا از وجودات عینی انتزاع میگ دد و با وجود متحد اســت
(صــدرالمتألهین .)233 :2 ،8318 ،ب این اســاس ب نظ میرســد تعای عمم در این
زمینـ مفسـ ـ خوبی بـاشـــد کـ مـاهیـت را اعتاـار حد وجود میداند ن حد وجود
(بااباایی ،بیتا .)837 :پس ماهیت اگ چ خود ،در ذهن اســت و اعتااری عقهی اســت
و لذا فی حد ذات ن موجود اســـت و ن معدوم ،اما منشـــأ انتزاع ن  ،وجودات محدود
هســـتنـد ،لذا واجف تعالی ک وجود نامحدود اســـت فا د ماهیت ،و مخهو ات همگی
دارای ماهیتند .پس ننچ شـ حقیقی اسـت ماهیت نیست ک مفهوم ذهنی است بهک
حدودی اسـت ک موجودات محدود گ فتار ن هستند ،و ن چیزی جز عدم نیست ک
غی از واجف تعالی ک وجود محض است ،هم موجودات ،وجود نمیخت با ن دارند.
 .2 -2شر و هیولی

صدرا در ارتااط هیولی با ش میگوید:
«پس وجود خی محض اســت و عدم ش ـ محض ،پس ه ننچ ک وجودو اتم و
اکمل باشـد ،خی یتش اشد و اعهی از مادو خود است  ...سپس یکی پس از دیگ ی ب
نخ ین م تا نزول میرســد ک هیو ی اولی اســت  ...و هیولی مناع شــ ور و اعدام و
معد نقالص و ن م است» (صدرالمتألهین.)912 -918 :8 ،8318 ،
رابط ماده و صـورت و نگاه اصـالت وجودی صدرا می تواند تایین د یقی از ارتااط

 /هادی صاد ی -محمد حسین مختاری

صـــورت ،دارای معـانی مختهفی اســـت ک از نظ صـــدرا همگی ب معنای واحد
ب می گ دند ک عاارت است از :ننچ ک شیء ب واسط ن یک نوع وجود پیدا می کند.
صـدرا با رویک د اصـالت وجودی و اتحاد ماده و صـورت ،صـورت شیء را چ در بسالر
(مج دات) و چ در م کاات (مادیات) ،وجود شــیء میداند (همو .)892 :8931 ،اتحاد
ماده و صورت بدین معناست ک در خارج ام بسیطی وجود دارد ک هم دارای حیثیت
فعهیت و هم دارای حیثیت وه اســت ولی این دو حیثیت ب یک وجود ک هما وجود
صــورت اســت ،موجودند (رضــایی ،عاودیت .)92 :8911 ،و تی وا عیت خارجی ،جز
وجود نااشـد ،و وجود مساوق با فعهیت ،و فعهیت شیء در صورت ن باشد ،پس صورت
شـیء وجود ن و وجود شیء ،صورت ن خواهد بود؛ چ در مادیات و چ در مج دات،
و وا عیات خارجی -ه چند مادی باشــند -ت کیف از ماده و صــورت پیدا نک دهاند ،بهک
وا عیت خارجی هما وجود یا صـــورت شـ ـیء اســـت .بدین ت تیف گ چ در مادیات
ماهیت شـیء م کف از صـورت و ماده اسـت (صدرالمتألهین )892 :8931 ،ولی وجود
خارجی شـیء بسـیر بوده و صـورت شـیء اسـت؛ زی ا ماده در اتحاد با صورت موجود
اســت .پس هما گون ک ماهیت در کنار وجود نمی تواند وا عیت خارجی را تشــکیل
دهـد ،مـاده نیز نمی توانـد ســـهمی از وا عیـت خارجی مگ بالع ض یعنی در انتزاع از
صــورت -ک هما وجود شـیء اســت -داشــت باشــد .لذا صــدرا هما بوری ک به ه
وجودی ماهیت را با اتحاد با وجود و بالع ض دانســـت (همو ،)233 :2 ،8318 ،با اتحاد
ماده و وصورت و وا عیت عینی صورت ،ماده را در اتحاد با صورت دارای وجود میداند.
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هیولی با شـ ور ارال دهد .صـدرا هما گون ک ماهیت را منشأ ش ور دانست ،هیولی را
نیز ک جایگاه ن عالم ماده اسـت ،منشـأ شـ ور (در عالم ماده) عنوا می کند .از سوی
دیگ دربـاره تحقق خـارجی مـاهیـت اذعا می کند ک حظ وجودی ماهیت ب دلیل
اتحاد ن با وجود اسـت (هما  .)233 :2 ،ماده ،ام ی ماهم اسـت ک فا د تحصّل است
مگ بـ اعتاــار وه بود ب ای چیز دیگ ی .از این رو جهــت نقص و نــاداری شـ ـیء
محسـوب می شود .مقصود از ماده در اینجا ،هم ماده اولی است هم ماده ثانی ؛ زی ا ماده
ثانی نیز نســـات ب کما تی ک وه ننها ب حســـاب مینید ،فعهیت و تحصـــل ندارد
(رضــایی ،عاودیت )88 :8911 ،و هیو ی اولی ک فا د ه نوع صــورتی اســت هیچ
فعهیتی جز وه اشـ ـیاء بود نخواهد داشـــت و به ه او از وجود ،خالی بود ذاتش از
وجود خواهد بود (صدرالمتألهین.)912 -918 :8 ،8318 ،
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از نظ صـــدرا با اینک هیولی ســـهمی از وا عیت و وجود ندارد ،اما با عدم محض
متفاوت اسـت .عدم شـ محض است .هیولی نیز ش است بدو هیچ جهت خی ی مگ
بالع ض ،و خی یت بالع ض هیولی ،ب خاب این اســـت ک وه هم موجودات اســـت.
عدم نیسـتی اسـت ک ابهیت هسـت شـد ندارد ولی هیولی نیستی است ک ابهیت
هسـت شـد دارد ،پس از این حیث ک ابهیت هست شد دارد ،خی است؛ اما ن در
ذات خود ک ناداری اسـت ،بهک نسات ب ننچ ک می تواند بشود -ک از جنس هستی
اسـت -لذا خی یت ن بالع ض اسـت (هما  .)11 :9 ،پس حقیقت خی و ش در اینجا
نیز ب هما عدم و وجود بازمی گ دد .ب همین اسـاس اسـت ک صـدرا منشـأ ش ور را
هیولی میدانـد (همـا )912 :8 ،؛ زی ا گ چـ وه ،وجود دارد اما ذاتش عدم اســـت
هما گون ک ماهیت با عدم محض متفاوت اسـت ،اما ش ور زم ماهیت نامیده شدند
(هما .)981 :2 ،
خی یت بالع ض هیولی از ب یق اتحاد ماده و صـــورت نیز ابل تایین اســـت .در
حقیقت تفاوت هیولی و عدم -ک در ابهیت ایجاد شد ِ شیء در هیولی ،و عدم ابهیت
هســت شــد در عدم اســت -ب اتحاد هیولی با صــورت ب میگ دد .هیولی ب واســط
صـورت ،موجود اسـت؛ ولی عدم ب واسط وجود نمی تواند موجود باشد .هما گون ک
ب اســاس اصــالت وجود ،وا عیت خارجی ،وجود و خی بوده و ماهیت ب خاب اتحادو
با وجود ،به ه ای از وجود پیدا می کند و بالع ض متصـــف ب وجود و در نتیج بالع ض
متصـف ب خی یت اسـت ،هیولی نیز با اتحادو با صورت ک هما وجود و خی است،
بالع ض -یعنی ب واسط صورت و وجود -متصف ب وجود و خی یت است.
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این بحث ب اســاس پذی و هیولی اســت .در ادام مااحث ،با توج ب تشــکیک
بیفی و مسـله ح کت در مج دات ،راه حل مسـله ش را در ارتااط با هیولی ،ب نحو
دیگ ی پی خواهیم گ فت.

 .3احتماالت خیر و شر در موجودات بر اساس مبانی حکمت متعالیه
حکماء موجودات ممکن را ب لحاظ خی یت و ش یت ،در یک تقسیم عقهی ب پنج
ســم تقسـیم نمودهاند :ننچ ک تماما خی اســت و هیچ شـ ی در او نیســت ،ننچ ک
خی کثی هم اه با شـ هیل است ،ننچ ک ش کثی هم اه با خی هیل است ،ننچ ک
خی و شـ در او مسـاوی است ،ننچ ک ش مطهق است و خی ی در ن نیست .سپس
سـ سـم اخی را غی موجود در عالم دانسـت و موجودات عالم را منحصـ در دو سم

باق این تقسـیم ،شـ  ،ب موجودات بایعی اختصــاص مییابد و مقصــود از شـ ،
هما شـ بایعی است ک با تع یف ش ب فقدا کما تِ ممکن ب ای شیء همخوانی
دارد .معیار ذک شـده در جدایی این دو سم از موجودات -ک در یک سم ش ی یافت
نمی شـود ولی در سـم دیگ شـ هیل وجود دارد ،تام الفعهی بود و ناود ذک شده
اسـت (هما ) .موجودات تام الفعهی موجودات ثابت هستند؛ زی ا کما ت ممکن خود را
دارند و لذا تفیی ی در جهت کســـف کمال نخواهند داشـــت .اما موجودات فا د فعهیت
تام ،ب ای رسـید ب فعهیت تام خود ،در حال تفیی هســتند .چنین تمایزی مناسـف با
تقسیم عوالم ب مج د و مادی است.

 /هادی صاد ی -محمد حسین مختاری

ب اسـاس ماانی حکمت متعالی صدرا ،وجود تنها حقیقت خارجی است و در عین
وحدت ،دارای م اتف کثی ه اسـت .نگاه اصـالت ماهوی موجف می شود ک احکام مج د
و مادی کامم از یکدیگ جدا باشـد اما باق اصالت وجود ،تمایز مج د و مادی ب وجود
اسـت و تمایز در وجود ب شـدت و ضـعف و تشـکیک اسـت .بناب این ب اساس اصالت
وجود ویژگی های موجودات ب وجود ننها م بوط اســت و این وجود در تمام م اتف این
حقیقـت واحد حضـــور دارد ،لذا تمام م اتف دارای این ویژگی ها هســـتند اما تمایز و
تفاوتشـا ب تفاوت ننها در شـدت و ضعف است (ش گهی )892 :8938 ،ب این اساس،
نگاه ب موجودات یک نگاه بیفوار خواهد بود (ف وغی ،وکیهی ،اسمی.)17 :8933 ،
این ماحث در کنار مااحثی چو اتحاد ماده و صــورت ،مســله امکا ح کت در
مج دات را پیش می کشــد .هما گون ک گفتیم صــدرا معتقد اســت ک ماده وجود
جداگان ای از صـورت ندارد بهک شـیء بسـیر خارجی ،وجودی دارد ک هما صورت
اوســت و ماده نیز جهت نقص و نداری همین وجود اســت (رضــایی ،عاودیت:8911 ،
 )92پس هیولی ب عنوا موجود مســتقل در کنار صــورت و ت کیف خارجی جســم از
ماده و صورت ،مورد انکار ممصدرا است (عاودیت.)111 :9 ،8931 ،
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نمودهاند :سـم اول ک خی محض است ،اموری هستند ک دارای وجود تام و بالفعل از
تمـام جهـات بوده و فا د هیچ یک از کما ت ممکن خود -ک ب امکا عام می توانند
دارا باشــند -نیســتند .صــدرا عقول و نفوس ســماوی و نفوس کامه انســانی را جزء این
سـم عنوا ک ده اسـت .سـم دوم ک خی کثی با زم ش هیل است ،ک م بوط ب
موجودات بایعی اســـت ک ب خاب تصـــادمات عالم ماده ،کمال یق خود را ندارند
(هما .)33 -31 :7 ،
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انکـار هیو ی مشـــالی این ســـؤال را ایجـاد می کند ک ف ق بین مادی و مج د
چیسـت؟ ب خی ممک تمایز عوالم سـ گان را از ب یق ویژگی «امتداد منافی با شعور»
ب ای عالم ماده« ،امتداد ســازگار با شــعور» ب ای عالم مثال ،و «شــعور بیامتداد» ب ای
عالم عقل تایین ک دهاند (هما  .)113 -118 :ب نظ می رســد این ویژگی ها عموه ب
اینک با ب خی دیگ از دیدگاههای صــدرا مثل شــعور کل موجودات و تســاوق وجود و
عهم از نظ او همخوانی ندارد ،ب چگونگی تفاوت عوالم سـ ـ گان پ داخت اســـت ن ب
چ ایی ن  ،و سوال از چ ایی تفاوت در عین وحدت تشکیکی ننها با ی است.
نگاه وجودی بیفی ب موجودات عالم موجف میشــود ک تنها تفاوت موجودات را
در شــدت و ضــعف صــفات وجودی ننها پیگی ی کنیم ن در وجدا و فقدا ننها .در
نتیج تمام موجودات غی از خداوند ،در اینک وجودهای محدود و دارای نقص و جهت
نداری هسـتند ،مشت ک خواهند بود .پس حیثیت نداری ویژگی هم مخهو ات است و
لذا ممک ح کت از وجود هیو ی مشــالی (ک هم نگاه اصــالت ماهوی دارد و هم ب ای
هیولی وجود جـداگـان ای از صـــورت الل اســـت) ،ب حیثیت نداری و نقص (ک نگاه
اصــالت وجودی داشــت و ب دلیل انکار هیو ی مشــالی ،حیثیت نداری را با وجود ه
مخهو ی میتوا متحد دانست) تفیی ک ده و ح کت در تمام موجودات امکانی ،ممکن
میشود.
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با این رویک د ،نمیتوا مدعی شد ک مج دات ،تمام کما ت ممکن خود را دارند
و لذا موجوداتی ثابت هســـتند ،بهک نقص در ننها موجف ح کت ننها ب ســـوی کمال
اســـت .در نتیج ب اســـاس تع یف اول از خی و شــ (وجود و عدم کمال ممکن) نیز
نمیتوا گفـت کـ موجود مـادی خی کثی اســـت و موجود مج د خی محض ،بهک
تفاوت از مج د و مادی ب واجف و ممکن تفیی می کند ،واجف خی محض می شــود و
مخهوق خی نمیخت با شــ  .بناب این با این ماانی ،تع یف شــ ب فقدا کما ت ممکن
شـیء ک در ابتدا ن را شـ بایعی عنوا ک دیم ،در مورد مج دات نیز صــدق ک ده و
تقسـیم ش ـ ور تکوینی ب شـ ور بایعی و متافیزیکی بیمعنا خواهد بود .ننچ ک ش ـ
نامیده می شود ،فقدا و عدمی است ک تمام مخهو ات گ فتار ن هستند (و این هما
شـ متافیزیکی اسـت) و چو دچار نقص هستند ب سمت کمال در حال ح کتند (ک
این تع یف ،منحصـ ـ ب شـ ـ بایعی بود و اکنو در موجودات مج د هم کارب د پیدا
ک ده است) ،لذا تع یف اول ب تع یف دوم بازمیگ دد.

 .4شرور اخالقی
صـدرا ب اساس مانای خود ک وجود را مساوق خی میداند ،تمام افعال انسانی را
چ تحت اوام الهی بوده و لذا از خی ات محسـوب شوند و چ تحت نواهی الهی بوده و
لذا از ش ـ ور محســوب گ دند ،امور وجودی دانســت و از ننجا ک وجود ه گز از خی یت
منفک نمیشــود ،هم را کمال و خی ی ب ای انســا مع فی میکند ،اما ه یک از این
افعال ب اعتااری ب ای انســـا خی ند .افعال ممدوح در شـ ـ یعت ب اعتاار جزء نطقی
انســـا  ،و افعـال مـذموم در شـ ـ یعـت بـ اعتاـار جزء حیوانی ب ای انســـا خی نـد
(صدرالمتألهین.)818 -811 :7 ،8318 ،
صـدرا در باب تایین شـ ور اخم ی و نسات ننها با عدم ،تایین د یق ت ی داشت و
میگوید:

 /هادی صاد ی -محمد حسین مختاری

«وجودات همگی خی ند؛ یا ب بور مطهق -یعنی هم بالذات خی ند و هم نســـات
ب هم موجودات -و یا بالذات خی ند ،ولی نســات ب بعض ـی اش ـیاء موجف عدم ننها یا
عدم حالتی از ننها می شـوند ک ب ننها ش بالع ض گفت می شود .ش بالع ض یا از بین
ب نده خی اســت یا مانع خی ب ای مســتحق خی و یا مضــاد با کمال و خی ی اســت .از
جمهـ شـ ـ ور بـالع ض ،اخمق مذموم اســـت ک مانع از رسـ ـید نفوس ب کما ت
عقهیشــا اســت مانند بخل و جان و اســ ات و کا و عجف .همچنین اســت افعال
مذموم مثل ظهم و تل نابحق و  ....ه یک از این اشـیاء در ذات خود شـ نیستند بهک
خی ات وجودی و کمـا تی ب ای اشـ ـیـاء بایعی بهکـ ب ای وای حیوانی یـا بایعت
موجود در انسـا هستند ،و ش بود ننها نسات ب وه ش یف عالی ای است ک شأنش
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بدین ت تیف احتما ت خی و شـ در موجودات را س سم در نظ میگی یم :خی
محض ،خی نمیخت با شـ  ،شـ محض .شـ محض هما عدم محض است و لذا فا د
ه گونـ تحققی اســـت .پس در عالم وجود دو نوع موجود از حیث خی یت و شـ ـ یت
میتواند وجود داشــت باشــد :خی محض ک خود خداســت و خی نمیخت با شــ ک
وجود هم مخهو ات اســت .ه دو ســم محقق اســت؛ خی محض هما خداســت و
وجودو با ب ها ثابت اسـت ،و خی نمیخت با شـ وجود مخهو ات اسـت و با فیاضیت
خداوند محقق اســـت .لذا تحقق شـ ـ زم نظام خهقت اســـت؛ ب گون ای ک تحقق
مخهوق بدو شـ ـ ّ یعنی مخهوق نامتناهی ،خودمتنا ض خواهد بود ،و زم اجتناب از
این ش  ،عدم تحقق عالم و نقص در فیاضیت ذاتی خداست.

00

در کمال این است ک ب وای پایینت از خود چی ه باشد» (هما .)38 :
باق ســخنا صــدرا در این بحث ،شــ ور اخم ی در حقیقت ب عدم کمال ب ای
شـیء بازمیگ دند .در اخمق و افعال مذموم ،ننچ حقیقتاً شـ است ،عدم کمالی است
کـ امور مذموم موجف ننها می شـــوند ن خودِ افعال و اخمق مذموم ک ام ی وجودی
هستند .بناب این در ش ور اخم ی ،حقیقت ش ب عدمِ کمالی از کما ت بازمیگ دد.

 .5عالم افضل و نظام احسن
با نگاه وجودی ب موجودات و تمایز ننها از حیث شــدت و ضــعف وجودی ،نگاه ب
عالم ب عنوا اشــ ت و افضــل عوالم ممکن ،منحصــ در عالم ماده نخواهد بود بهک ب
کل عالم ب نگاه وحدت نگ یسـت میشـود و ظهور و تحقق ن از حضـ ت حق ب رسی
می گ دد .گ چ ممکن اســـت ب خی عاارات صـــدرا ناظ ب اثاات اشـ ـ ت بود عالم
محســـوس باشـــد (هما )811 :؛ زی ا از دیدگاه حکماء ،مج دات محض ب دلیل اینک
تمام کما ت ممکن خود را دریافت ک دهاند ،محل بحث نیسـتند و عمده سوال متوج
عالم ماده بوده است ک حکماء ن را خی کثی میدانستند.
صـــدرا در نگاهش ب ماســـوای الهی ،هم ب اشـ ـ ت بود عالم می پ دازد و عالمِ
موجود را بهت ین عـالم ممکن میداند و هم نظام حاکم ب عالم را بهت ین نظام میداند؛
یعنی ن تنها خداوند بهت ین مخهوق را خهق ک ده اســـت بهک بهت ین روابر و چینش
را حاکم ب ننها نموده است.
 .5 -1افضلیت عالم در بیان صدرا
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صـدرا ب ای اثاات اش ت بود عالم موجود از میا تمام عوالم متصور ،هم از ب یق
عهـت فـاعهی وارد می شـــود و هم از ب یق عهـت غایی .در اثاات مطهف از ب یق عهت
فاعهی نیز چند نوع بیا دارد ک ب ذک ننها میپ دازیم:
 .5 -1 -1اثبات افضلیت عالم از طریق علت فاعلی

الف) در حکمـت متعـالی  ،وجود واجف تعالی از انواع نقص ما ا بوده و ب ت ین نوع
وجود اسـت ،بهک او حقیقت وجود است و ماسوای او ظل و رشح وجود اویند .وجود او
عین ذات اوســت و ه ننچ از او صــادر میشــود از حاق ذاتش و بدو انگیزه و غ ض
زالد اســـت؛ یعنی وجود او جدای از فاعهیت او نیســـت پس ذات او در عین اینک ذات
اوسـت ،فاعل و ماد اشیاء نیز هست .از چنین ذاتی ک تمام حقیقت وجود است ،اشیاء

ب) احســن از این عالم ،امکا ایجاد ندارد؛ زی ا اگ امکانش باشــد و صــانع مختار
نداند ک امکا ایجاد چنین عالمی بوده ،عهمش متناهی می شــود و اگ با وجود عهم و
درت ،نظام احسـن را خهق نکند ،با جود او در تنا ض است .پس خداوندی ک وجود و
فیض او نامتناهی اســت ،ه ننچ را ک دارای ماده و نیازمند اســتعداد خاص نااشــد و
ضـدی و مانعی نداشـت باشد ،ب ص ت امکا ذاتیاو ب نحو ابداع ب وجود می نورد و
مجموع عالم نیز ماهیت واحده کهی و صـــورت نوعی واحد بدو ماده دارد ،و ه ننچ
ک فا د ماده باشـد ،نوعش منحصـ در شـخص می شود لذا افضل از این نظام در نوع و
شخص وجود ندارد (هما .)38 :

 .5 -1 -2اثبات افضلیت عالم از طریق علت غایی
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ج) ذات خداوند عین عهم ب ماسـوا ب احسـن وج است ،زی ا صورت عهمی اشیاء
هما ذات اوســت و اشــیاء ال از تحقق خارجی صــور عهمی الهی هســتند ک دارای
وجود الهی دوسـیاند و ه وجود الهی ،بالض وره در نهایت حسن است .پس ه گاه ک
مثال این صــور در عالم کو تحقق یابد ،باید ب بهت ین و ش ـ یفت ین حالت ممکن در
عالم کو ایجاد شود (هما .)817 :
از ننجا ک عالم شــخص واحد اســت ،مطهف «ماهو» و «لِمَ هو» در ن یکی اســت.
عهـت غـایی کـل عالم (مطهف لم هو) خداوند اســـت ،پس خداوند مقوّم ماهیت و ذات
عالم (مطهف ماهو) خواهد بود .و تی ک اکمل از ذات خداوند نااشــد ،افضل از ننچ ک
خـداونـد مقوّم ن اســـت نیز نخواهـد بود ،پس امکا ندارد حقیقتی از حقایق امکانی

حکمتابنمتعالیه
دراندیشه
الهیمبانی
هستی
بازنگری
اساس
حوزه
شر بر
ارزیابی الهیات سلبی در
صفات
مسئله
شناسی
در حل
ربانی گپ–ایگانی
عهیعش ی
میمون /خدیج
اسماعیهی –
یهودی /سپه ی–
داوری

ب نحو ابداعی خهق میشـوند؛ زی ا ابل و مقاول ه دو از ناحی او ایجاد میشوند .خهق
ابداعی از نظ حکماء معادل خی محض اســـت؛ یعنی دریافت تمام کما ت ممکن .در
این صــورت ،مخهوق ابداعی خداوند اشــ ت مخهو ات ممکن خواهد بود (هما .)813 :
مخهوق او -ک کل عالم اســـت -واحد اســـت؛ ب این معنا ک خداوند تجهی و افاضـ ـ
واحدی ب اشـیاء و ممکنات دارد ،و تعدد و تکث در عالم ب ساف م الی و ماهیات است
ن ب حســـف تعدد تجهی (هما  .)981 -987 :2 ،تجهی واحد موجف می شـــود ک
مجموع عالم -من حیث هو مجموع -شــخص واحدی باشــد ک دارای وحدت بایعی
اســـت؛ چو بین اجزاء عالم ب اســـاس ت تیف عهی و معهولی ،ارتااط ذاتی وجود دارد
(هما  .)889 :7 ،پس این مخهوق واحد بهت ین مخهو ی است ک ممکن بود از خداوند
کامل مطهق خهق شود.
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با ت از این عالم وجود داشــت باشــد .لذا عالم با کهیتی ک دارد ،افضــل عوالم متصــور
است (هما .)881 :
 .5 -2نظام احسن

صــدرا پس از ننک از ب یق صــور عهمی الهی اشــیاء ،اشــ ت بود عالم را تایین
می کند ،ت تیف اشـ ـیاء را نیز بهت ین ت تیف و شـ ـ یفت ین نظام محقق شـــده عنوا
می نماید ک از عقول فعال شـ ـ وع شـــده و پس از نفوس ،ب پایین ت ین موجودات در
وس نزول میرســد و در وس صــعود نیز از م تا پایین ب م تا با ح کت میکند.
چنین نظامی بهت ین وج صـــنع و ایجاد اســـت؛ زی ا ک مصـــنوع (کل عالم ب عنوا
واحد شــخص ـی) در ن ب نهایت اراده صــانع از خی دســت مییابد ،و با ت ین خی در
صـنع این اسـت ک غایتی ک مصنوع ب ن میرسد ،خداوند باشد ،لذا کل عالم ،مانند
شخص واحدی است ک اول و نخ ن حق است (هما .)817 :
 .5 -3جایگاه شر در عالم افضل و نظام احسن
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این بیانات صـــدرا این مطهف را اثاات می کند ک بهت از عالم و نظام موجود ،عالم
و نظامی نمی تواند تحقق داشـت باشـد .مهمت ین رویک د صدرا در این بخش ،نگاه کهی
او ب عالم ب عنوا واحد شــخص ـی اســت ک کث ت در ن بالع ض اســت؛ زی ا خداوند
تنها یک تجهی و یک فعل دارد (هما  .)911 :2 ،رابط کل عالم با عقل اول ک اشــ ت
اجزاء عالم اسـت ،رابط اجمال و تفصیل است؛ یعنی عقل اول کل اشیاء است در م تا
اجمال و مجموع عالم ،کل اشـیاء است در م تا تفصیل ،و م اتف تجهی الهی از موجود
اشـ ـ ت ب اخس تنزل می کند (هما  .)887 :7 ،تجهی خداوند نیز ب دلیل صـــور و
امکـا و نقص ن  ،غی از ذات واجای اســـت (همـا  .)981 :2 ،بناب این کل عالم نیز
همچو عقل اول ،با اینک تجهی خداوند بتمام اســت ،اما جدای از ویژگی امکا و فق
وجودی ناوده و لذا شـ یّت ن ب هما فق وجودی ن است .اما از حیث تجهی و فعل
الهی بود  ،س اس خی است .در نگاه کهی ب عالم چو کل عالم هما عقل اول است،
نقص تک تک موجودات در ن لحاظ نمی شـــود ،لذا در نگاه ب موجودات عالم ب نحو
جداگان نقالص و ش ور مشهودت خواهد بود.

نتیجهگیری
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باق ماانی حکمت متعالی  -از جمه اصــالت وجود ،تشــکیک در حقیقت واحده
وجود ،اتحاد ماده و صــورت -و لوازم این ماانی -یعنی مســله بیف وار بود مج د و
مادی و ح کت در مج دات -مشــخص می شــود ک موجودات عالم یا خی محضــند؛
یعنی خداوند ،و یا خی نمیخت با شـ ؛ یعنی مخهوق .ب این اساس تمام ش ور عالم اعم
از ش ـ ور بایعی و اخم ی ب ش ـ متافیزیکی ک نقصــا در وجود اســت ،بازمیگ دد،
یعنی شــ  ،زم مخهو یت و فق وجودی ممکنالوجود اســت ،و جهوگی ی از ب وجود
نمد شــ در عالم ،ب معنای این اســت ک هیچ مخهو ی نااید خهق شــود و نقص در
فیاضــیت الهی ب وجود مینورد .بناب این معنای اصــهی شــ  ،هما عدم ذات یا کمال
ذات اســـت ،و رابط او با خی تنا ض اســـت ن عدم و مهک  .و در نتیج محوری ت ین
پاسـ ب مسـله شـ ب اسـاس ماانی حکمت متعالی  ،عدمی بود ش است ک سای
پاسـ های صدرا ب مسله ش  ،ب همین مسله محوری بازگشت می کند .درباره میزا
شـ ی ک زم مخهوق بود است نیز باید گفت ک خهقت عالم با نگاه کهی ب عالم ب
عنوا تنها تجهی خداوند ،بهت ین مخهوق متصـــور بوده و نظام حاکم ب ن نیز بهت ین
نظام ممکن اســت ،لذا نوع خهقت مخهو ات از جمه خهقت انســا ب صــورت موجود
مختار ،بهت ین نوع خهقت خواهد بود
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