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   :چکیده

مـسئلۀ نظـام احـسن، یکـی از مـسائلی اسـت کـه از دیربــاز        

اندیشمندان مختلفی به بحث و تحقیـق در مـورد آن پرداختـه      

اند؛ ابن سینا و مالصـدرا از کـسانی هـستند کـه بـه صـورت         

اند؛ ابن سینا با طـرح مـسئله      جامعی این مسئله را مطرح کرده     

 عالم عینـی اسـت و تبیـین    علم عنایی خداوند که سبب ایجاد 

. مسئله شرور، نظام موجود را بهترین نظام ممکن دانسته است   

که  مالصدرا نیز با تأکید بر مسئله علم الهی و تبیین شرور و این

الزمه جهان مادي عدم انفکاك شرور از آن است و همچنـین            

توجه به حکمت و غایتمندي افعال الهی، وجود نظامی بهتر از  

رسد دیـدگاه    به نظر می. را غیرممکن دانسته است نظام کنونی   

که این سینا علم  دو فیلسوف تفاوت بنیادي با هم ندارد جز این

 .داند  عنایی را زاید بر ذات و مالصدرا آن را عین ذات می

  

علم عنایی، حکمت حق تعالی، مسئله شر، نظـام         : ها  کلیدواژه

  .احسن، ابن سینا، مالصدرا

Abstract: 
The best possible system of creation is one of 
the issues discussed by different scholars.Ibn 
Sina and Mulla Sadra are among those raising 
this issue in a comprehensive way. Raising the 
issue of creative foreknowledge of God giving 
rise to the external world and explaining the 
issue of evils. Ibn Sina has considered the 
extant system as the best possible system of 
creation. Emphasizing the issue of divine 
knowledge. Explaining evils, and considering 
the inseparability of evils from the material 
world, and also taking the wisdom and 
teleonomy of divine acts, Mulla Sadra has 
considered the existence of a system better 
than the present one impossible. It seems that 
there is no fundamental difference between 
the two philosophers views except that Ibn 
Sina regards the creative foreknowledge 
related to the essence while Mulla Sadra 
considering it the same as the essence 
 
Keywords: creative foreknowledge, wisdom 
of God Almighty, problem of evils, best 
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  مقدمه

بحث احسن یا عدم احسن بودن نظام خلقت همـواره          

ذهن بسیاري از افراد به ویژه اندیشمندان و فالسـفه را   

 آیا  که   این به خود مشغول داشته است؛ مسائلی از قبیل       

نظام کنونی بهترین نظام ممکن است؟ اگر نظام موجود 

بهترین نظام ممکن است پس وجود این همه شرور در 

حسن و کامل بودن جهان منافـات پیـدا         آن چگونه با ا   

کند؟ آیا ایجاد نظامی غیر از نظـام کنـونی امکـان            نمی

داشته است؟ و سؤاالتی از این قبیل به محـض تـصور      

نماید کـه طبعـاً بـراي       می احسن بودن نظام هستی رخ    

اثبات کردن اتقن و اکمـل بـودن نظـام عـالم، نیازمنـد        

  .پاسخ درخوري هستند

 طرفی بناي متقن و حکیمانه      اذهان جستجوگر از  

نگرنـد و بـه      مـی نظام هـستی در تمـام جوانـب آن را      

گـشایند و از       می توانمندي خالق آن زبان به راز و نیاز       

طرفی با امواج شروري دست بـه گریبـان هـستند کـه       

ــا را ــیهمــواره روح آنه ــرو   م ــد ف ــذا در تردی  آزارد، ل

م موجـود  روند که آیا ممکن نبود نظامی بهتر از نظا      می

گونـه شـرّي وجـود       وجود داشته باشد که در آن هـیچ       

  نداشته باشد؟ 

 چنانچه از بنـاي فکـري فالسـفه مـسلمان بـر        

آید اعتقاد آنها بـه احـسن بـودن نظـام موجـود               می

امـا در میـان ایـن متفکـران،     . کنـد    می پررنگ جلوه 

مختلف به بررسی هاي   با تحلیل و ابن سینا مالصدرا

 پرداختـه انـد کـه تعمـق در     عمیق در این خصوص 

تواند حاوي     می این دو فیلسوف  هاي      جریان اندیشه 

  .مطالب جالب توجهی باشد

   نظام احسن از دیدگاه ابن سینا-1

یکی از مدافعان جدي نظریه نظام احسن، ابن سـینا     

است که در برخی از آثارش بـه تبیـین آن پرداختـه     

وي علم خداونـد را در ایجـاد نظـام احـسن          . است

داند و در ایجاد عالمی اتقـن      بسیار حائز اهمیت می   

و اکمل که شرایط و لوازم کمال موجودات، متناسب 

با استعداد و قابلیتشان به آنها اعطا شود، علم الهـی         

 ، ج1375ابن سینا،   (داند   میرا داراي نقشی محوري

3 :318(.  

اصلی  در بحث علم الهی به موجودات، نقطه نظر

وي علـم عنـایی را     . م عنایی قـرار دارد    ابن سینا بر عل   

سبب ایجاد نظام عینی و عالم کیانی دانسته است که به 

تبع علم کامل خداونـد بـه مخلوقـات، آنهـا را کامـل              

  . آفریده است

اثبات احسن بودن نظام هستی با تکیـه بـر علـم            

عنایی خداوند از یک طرف و تبیـین شـرور از طـرف       

ینا در نظریـه نظـام   دیگر از موضوعاتی است که ابن س   

  . کنداحسن از آنها بسیار استفاده می

   علم عنایی خداوند از دیدگاه ابن سینا-1-1

 ابن سینا که مبین اصلی این نظریه است، در این رابطه          

  : گوید  می

ان یعلم ان العنایه هی کون االول عالمـاً          فیجب«

لـه  علذاته بما علیه الوجود فـی نظـام الخیـر، و            

و الکمال بحسب االمکان، و راضـیاً       لذلک الخیر   

به علی النحو المذکور فیعقل النظام الخیـر علـی           

فی االمکان فیفیض عنـه مـا یعقلـه          االبلغ الوجه

 ،  فیضاناً علی اتم تاًدیه الی النظام بحسب االمکان       

؛ 415: 1363ابن سـینا،    ( »فهذا هو معنی العنایه   

   .)320: ق1405ابن سینا، 

 خداوند ذاتـاً عـالم      که   این عنایت عبارتست از  

به نظام خیر است و همچنین بر حـسب امکـان آن            

باشد و به همین نحـو راضـی      می نظام، علت آن نیز   

پس نظام خیر و احسن را      . باشد   می به این نظام نیز   

 وجــود دارد تعقــل بــه بهتــرین وجهــی کــه امکــان

کند و نظامی که در نهایت حسن و خیـر اسـت              می

  .نماید   میرا ایجاد

شود که ابن      می با دقت در عبارت مذکور، روشن     

سینا در تفسیر عنایت چند نکته را مـورد توجـه قـرار             

 . دو  علم ذاتی خداوند به نظـام عـالم؛        .یک: داده است 
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علت بودن خداوند براي خیر و کمـال موجـودات بـر      

 رضایت خداوند به نظـامی کـه   .؛ سهحسب امکان آنها 

 فیـضان  . و چهـار شود   میبر اساس علم او از او صادر  

یافتن این نظام خیر و کمال بر اساس بـاالترین معیـار          

  .کمال و اتقان از خداوند

بنابراین مطلب، مبناي اصلی ابن سـینا در طـرح      

مسئلۀ نظام احسن و اثبات آن مبتنی بـر عنایـت حـق             

و بر اساس اصـلی کـه حـاکی از تبعیـت       . تعالی است 

اسـت، نظـام    نظام کیانی از نظـام علمـی حـق تعـالی            

  . داند   میموجود را در نهایت اتقان و اکمال

شیخ الرئیس در کتاب اشارات و تنبیهات بیـانی          

  : گوید   میدر مورد عنایت دارد، وي در این کتاب

عنایت، احاطه و شمول علـم واجـب تعـالی          «

بر همه هستی است، و واجب است کـه همـه           

تـا بـه نیکـوترین      . هستی ها مطابق آن باشـند     

گـر گـردد و چنـین نظـامی معلـول         جلوه نظام

. ذات واجب تعـالی و شـمول دانـش اوسـت          

هـا بـا نیکـوترین نظـام مطابقــت      پـس هـستی  

دارند، و در پیدایش نظام احسن، انگیـزه، اراده       

ــوده   ــالی نب و خواســتنی از طــرف واجــب تع

پس علم واجـب تعـالی بـه چگـونگی          . است

هستی یافتن همگان، سرچشمه افاضه و سبب       

ابـن سـینا،     ( »ر سراسر هـستی اسـت     فیضان د 

  ).400: 1 ، ج1368

این عبارت نیز به مانند بیان دیگـر ابـن سـینا در           

مورد علم عنایی خداوند، حاکی از نقش اساسی علم و 

عنایت خداوند در ایجاد موجـودات بـه نحـو احـسن            

 تأکید اصلی ابـن سـینا در        که   این لذا با توجه به   . است

عنایت حق تعالی واقـع     علم و    موضوع نظام احسن بر   

توان گفت با توجه به تعریـف علـم از             می شده است، 

مـالزم بـا     دیدگاه ایشان، که از نوع علم فعلی است و        

عنایت و حکمت حق تعالی است و نیز رضایت او بر           

ایجاد نظـامی کـه از ذات او نـشأت گرفتـه، خداونـد،        

علت ایجاد عالمی است که برتـر از آن وجـود نـدارد             

نطبق با علـم او و بـر حـسب رضـایتش بـه              چرا که م  

  . وجود آمده است

ابن سینا در کتاب تعلیقات، عنایت را بـه بحـث           

عـدم  « و نیـز     »عدم استکمال عالی بـه وسـیله سـافل        «

دهد و خداونـد       می  ارتباط »انگیزه عالی در مورد سافل    

 مبـدأ  که  این عاشق ذات خود است وکه  اینرا به علت 

داند که    میاست، خالقی هاهمه موجودات و معشوق آن

ابـن  (همه هستی را بر احسن وجه خلق نموده اسـت           

   .)157: ق1404، سینا

مبحث نظام احـسن داراي ارتبـاط     رسد   می نظر به

تنگاتنگی با مسئله علم الهی است، چـرا کـه کمـال و             

 اتقان یک موجود و یا نقص آن، به علم کامل و جامع           

گردد و طبعـاً       می بربه آن موجود    اش    یا جهل آفریننده  

باشد، ایجاد موجودات نیز    تر    هرچه علم جامع و کامل    

به وجه اکمل و اشرف خواهد بود و در نقطـۀ مقابـل،          

هرچه جوانب ماهوي یک موجود ناشناخته باشـد، در         

ناقص خلق نمودن آن دخیل خواهد بـود و مطـابق بـا     

علم کامل و جامع الهی که عالم به تمام ابعـاد خلقـت         

ت است و نیز تنبـه بـه ایـن مطلـب کـه علـم           موجودا

شود که بـه      می خداوند از نوع علم فعلی است، روشن      

عالم موجود در اعلی مرتبـۀ   تبع کمال محض خداوند، 

  .کمال و اتقان است

   مسئله شرور از دیدگاه ابن سینا -1-2

از آنجایی که در دنیاي اطراف ما شرور و نامالیمـاتی           

جهـه بـا شـرور مختلـف       وجود دارد و گریـزي از موا      

کنـد کـه آیـا امکـان     نیست این سؤال خودنمـایی مـی      

ایجاد نظامی که در آن از شـرور خبـري نباشـد، بـوده       

  است یا نه؟

ابن سینا معتقد است که اگـر بنـا باشـد جهـانی             

وجود داشته باشد که در آن پدیده ها بدون شر وجود            

داشته باشند و فقط خیر مطلـق باشـند در آن صـورت       

 آنها موجود نخواهنـد شـد و بـه منـصۀ هـستی            اساساً

   .)291: 1377ابن سینا،  ( نخواهند رسید
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وي در ادامۀ بحث از عنایت الهی و تعلـق ارادة            

خداوند به خلق نظام احسن، به بررسی مـسئلۀ شـرور     

  .پردازد   میدر عالم

دیدگاه وي در این زمینه، در نگاه اول متنـاقض           

فی قائل به عـدمی بـودن   رسد چرا که از طر      می به نظر 

پردازد کـه      می شرور است و از طرفی به تقسیم شرور       

به معناي پذیرفتن موجودیت شرور است، اما تعمق در   

آثار وي بیانگر این است که شرور، بالذات مـستند بـه         

 به  .)56: 1372عابدي شاهرودي،   (قضاي الهی نیستند    

  شـر در جهـان شـناخته      عنـوان    بـه  اعتقاد وي آنچه که   

گوناگون نیست و وجـود     هاي      شود چیزي جز عدم     یم

عروتـی   ( و آنچه که متعلق بـه آن اسـت، خیـر اسـت            

   .)65: 1385موفق، اسدي، 

 او در عین حـال شـرور را بـه اقـسامی تقـسیم              

  : نماید   میکند و احکام آنها را بیان  می

فیقـال شـر لالفعـال    : ان الشر یقال علی وجـوه    «

ادئهـا مـن االخـالق، و       المذمومه، و یقال شرّ لمب    

یقال شر لآلالم و الغموم و ما کان یشبهها، و یقال      

شر لنقصان کل شیء عن کماله و فقدانه مـا مـن            

  .)323: 1405ابن سینا،  ( » شأنه ان یکون له

گاهی به افعال زشت    : شر داراي اقسامی است   

شود؛ گاهی به بعضی از مبـادي          می و مذموم اطالق  

ود؛ از آالم و غم ها و مانند ش   میاخالقی زشت گفته

شـود؛ و   شر یاد میعنوان  بهرسد   میآن که به انسان  

و نرسیدن آن به کمال     نیز به ناقص بودن هر چیزي     

  .گردد   میکه در شأن آن است شر اطالقاش  حقیقی

و کأن اآلالم و الغموم، و ان کانت معانیهـا           ... «

وجودیه لیست اعـداماً، فانهـا تتبـع االعـدام و           

و الشر الذي هم فی االفعال ایضاً، انما . لنقصانا

هو بالقیاس الی من یفقد کمالـه بوصـول ذاك          

الیه، مثل الظلم، او بالقیاس الی مـن یفقـد مـن      

و ال . ...کمال یجب فی السیاسه المدنیه، کالزنـا   

نجد شیئاً مما یقال له شر من االفعال، اال و هو          

 بالقیـاس  کمال بنسبه الفاعل الیه، و انما هو شر 

الی سبب القابل له، او بالقیاس الی فاعل آخـر          

یمنع فعله فی تلک الماده التی اولی بها من هذا 

  .)324-323: ق1405ابن سینا،  ( »الفعل

ابن سینا، پس از تقسیم شرور به شرور اخالقـی     

 و افعال ناپسند و همچنین شروري که از نقصان نشأت 

ی آنهـا را بـه نحـوي    گیرند و یا آالم و غم ها، تمام     می

 کند و یا   میکند که یا از عدم و نقصان تبعیت       می تبیین

شود و    می در مقایسه با فقدان کمال، شر پنداشتهکه این

نسبی و در قیاس با عوامل قـابلی شـر   طور   بهکه   این یا

هایـشان و    شـوند و نـه نـسبت بـه فاعـل             مـی  پنداشته

 مـستند بـه   هیچکدام از انواع شرور حقیقی نیستند کـه   

  . فاعل باشند

وي، در تبیین انواع شرور نکاتی در خور توجه 

 تمام این شرور اگر به درسـتی      که   این دارد از جمله  

تحلیل شوند، خللی در نظام احسن ایجاد نمی کنند      

ابـن  ( مقدار شر در عالم بسیار کم است         که   این و یا 

 در طرح خلق نظام که  این و یا،)322: ق1405سینا، 

عالم، گاهی خلق بعضی از موجودات مستلزم   عظیم  

این است که بالعرض شروري به وجود آید و ترك          

خلق این نظام با عظمت به خاطر شـرور بالعرضـی      

 :ق1405ابن سینا، ( آید جایز نیست   می که به وجود  

  مطلب دیگري که از کلمات ابن سینا استفاده.)325

ود شود این است که شر فقط در عالم مـاده وجـ      می

 شـر امـري     که   این و) 321 :ق1405ابن سینا،   ( دارد

  .عدمی است

ــرور و   ــورد ش ــینا در م ــن س ــور در آراي اب غ

کند که ابن سـینا     ارتباط آنها با نظام عالم روشن می      

 گرچه وجود برخی از شـرور در صـحنه هـستی را           

کنـد  مختلف تـالش مـی    هاي      پذیرد اما با تحلیل     می

شرف عالم ندانـد و     که آنها را مخل نظام احسن و ا       

 با تأکید بر ایجـاد بـالعرض شـرور بـه تبیـین آنهـا              

وي در این راسـتا از حکمـت و عنایـت         .پردازد  می

ویژه حق تعالی در ایجـاد موجـودات غفلـت نمـی          

ورزد و از طریق برهان لم و اسـتناد موجـودات بـه       
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ذات اقدس اله، بـه اثبـات اکملیـت عـالم موجـود،             

  . ورزد   میمبادرت

نی نظریــه نظــام احــسن از دیــدگاه  مبــا-2

  مالصدرا

  علم حق تعالی به نظام احسن -2-1

علم حق تعالی به نظام عالم مقتضی این است کـه            

مطابق با کاملیت علـم خداونـد کـه تمـام جوانـب             

گیرد و به موجودات احاطـه      موجودات را در بر می    

تام دارد، عالم را نیز به نحو اکمـل و اشـرف خلـق       

 علـم خداونـد از      کـه    این ه با توجه به   نماید، چرا ک  

نــوع علــم فعلــی اســت، ایــن علــم منــشأ صــدور  

  . باشد   میموجودات

خداوند کامل مطلق است و علم حـضوري او         

به خودش در نهایت شدت است، به ایـن معنـا کـه      

خودش را نیز در نهایت هاي   تمام اوصاف و ویژگی

وضوح و روشنی و بدون نیاز به وساطت اسـتدالل          

خداوند خودش  تر    به عبارت ساده  . یابد   می فهومو م 

گوییم خداوند خودش      می وقتی. شناسد   می را کامالً 

شناسد به این معناست که همه چیـز را            می را کامالً 

ً   داند،   می درباره خودش  داند که چـه       می لذا او دقیقاً

ــه آنهــا را خلــق   مــیچیزهــایی را ــد و چگون  آفرین

 فعلــی و ســبب ایجــاد و علــم خداونــد،. کنــد  مــی

موجودات است لـذا کـافی اسـت کـه خداونـد بـه            

ــود     ــود ش ــز موج ــا آن چی ــد ت ــالم باش ــزي ع  چی

   .)414: 1383الفاخوري و خلیل الجر،  (

  :فرماید   میمالصدرا در مورد عنایت حق تعالی 

یـسمی عنـدالحکماء     بل النظام المعقـول الـذي     «

بالعنایه مصدر النظـام الموجـود و ذلـک النظـام           

 فهذا الذي علـی  . موجود محض الخیر و الکمال    ال

و  وفقه یجب ان یکون اتـم النظامـات االمکانیـه         

؛ 7 ج ،م1981 ،صـدرالدین شـیرازي    (»...اکملها

  .)339 :1 ، ج1381

نظام معقولی که در نزد حکیمان به نـام عنایـت            

شود، منبع و مصدر اصلی نظام کنو نی است    میشناخته

و ایـن عنایـت خداونـد    که سراسر خیر و کمال است       

 شود   می آن الزم  تعالی همان چیزي است که بر اساس      

  . ترین نظام ممکن باشد این نظام بهترین و کامل

مالصدرا معتقد است علم خداوند از نـوع علـم         

به اشیاء و به صورتی است که هیچ گونه نقـصی       فعلی

  .در آن راه ندارد

تی هـو   و کان علمه فعلیاً سبباً لوجود االشیاء ال       «

علم بها علی وجه التمام و الضروره و کان حصول 

 »معلوله فی غایه من االحکام و نهایه من االتقان        

  .)336: 1، ج 1381صدرالدین شیرازي، (

 ال یعـزُب عنـه  « علم خداوند به تعبیر قرآن کریم  

علـم کامـل و     ) 3 آیـه     /سبأسوره مبارکه    (»ذَره مثقال

کـه   و همچنـان  . سـت مطلق نسبت به همه موجودات ا     

خداوند احاطه قیومی به همه موجـودات دارد، احاطـه      

و علم خداوند بـه موجـودات قبـل از         . دارد علمی هم 

 نکـویی سـامان،      ( ایجاد و بعد از ایجاد، مبدأ آنهاست      

.  بنابراین نظام کیانی تابع علم عنایی است       ).49: 1388

و این نظام هماهنگ، گسترده، مـنظم و زیبـا مخلـوق            

ریدگاري است که علمش نامحـدود اسـت و داراي          آف

قدرت بیکران و حیات سرمدي است و اثر او جز نظام 

احسن نخواهد بود، مسئله اي که حکمت متعالیه کامالً    

آن را مورد توجه قـرار داده اسـت و از نظـام احـسن                

 ربــانی، احــسن النظــام بــودن کیــان خلقــت را تبیــین

  .)41 و 38:  1375 جوادي آملی، ( نماید  می

نوع فاعلیـت و علـم عنـایی حـق تعـالی از              -2-2

  دیدگاه مالصدرا

نوع فاعلیت حق تعالی از دیدگاه صـدرالمتألهین و در          

واقع مبـین علـم عنـایی بـاري تعـالی بـه مخلوقـات،              

: 1382نـصري،    (فاعلیت بـالتجلی حـق تعـالی اسـت          

، گرچه شارحان مالصدرا عموماً رأي او را     )413-415
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ــ ؛ زنــوزي، 306 و 305: الهیجــی ( انــد ستهبالعنایــه دان

1361 :379-380(.  

فاعل بالتجلی عبارتست از فاعلی که داراي اراده    

و آگاهی بوده و هم به خود و هم به فعلش عالم است      

کند، و علم    میو از علم به ذاتش نیز فعلش تحقق پیدا     

به ذاتش که منشأ علـم بـه فعلـش و آن هـم موجـب                

ــیتحقــق خــود فعــل ــم تفــصیلی اســت شــ   م ود، عل

  .)415-413: 1382نصري، (

بسیط الحقیقه کل (صدرالمتألهین بر اساس اصل  

، حـق تعـالی را مبـدأ فیـاض و منـشأ همــه      )الحقـایق 

دانـد کـه بـا وحـدت و بـساطت خـود                می موجودات

هـاي    مشتمل بر تمام حقایق وجودیه و کماالت معلول      

سـت  خود است و چون حق تعالی عالم به ذات خود ا   

و از آنجـا    . بنابراین عالم به تمام حقایق وجودي است      

که ذات حق تعالی تقدم وجودي بر ماسواي خود دارد      

پس علم وي به تمام حقایق ماسواي خود نیز مقدم بر          

  . ایجاد آنهاست

نتیجه آنکه، خداوند که علت تامـۀ همـۀ حقـایق       

وجودیه است و علم به ذات خود نیز دارد طبعـاً ایـن             

ین ذاتش است، علم به اشیاء به نحو اکمل و        علم که ع  

موجـودات و حقـایق       همـۀ  کـه    ایـن  یعنـی . اتم است 

وجودیه در نزد ذات باري تعـالی حـضور و انکـشاف           

دارند و این انکشاف حقایق و موجودات را در مرتبـۀ           

ذات الهی که مطابق با نظام وجود است، علم بسیط یا           

بـا توضـیح علـم      . گویند   می علم عنایی یا عنایت الهیه    

فاعلیـت حـق     توانیم نـوع     می الهی از دیدگاه مالصدرا   

گونـه   تعالی را از دیدگاه وي به صورت خالصـه ایـن          

  : بیان کنیم

از آنجایی که علم حق تعالی از نوع علـم فعلـی            

است نه انفعالی، یعنی در واقع علم حق تعـالی سـبب            

خارجی و موجودات است، پس علم هاي      تحقق معلوم 

عالی به نظام اتم اشیاء موجـب تحقـق آن نظـام      باري ت 

به  .)429-426: 1382نصري،  ( یعنی عالم هستی است

ان هذا العلم بعینه سبب وجود االشـیاء و      «: عبارت دیگر 

 اراده ایجادها، من غیر ان یکون المنظور الیه فی االیجـاد          

 فهـذا   ] و غرضاً غیر حاصل فی ذات الفاعـل        شیئاً سافالً [

  .»معنی العنایه

علم عنایی عبارت است از علم حـق تعـالی بـه      «

در مرتبۀ ذات خود، که این علـم در واقـع علـم              اشیاء

حق به ذات خود است به حیثی کـه تمـام موجـودات         

امکانی را در مرتبه ذات خـود بـه شـکل اتـم نظـام و           

کنـد، و ایـن علـم موجـب ظهـور و         می اکمل مشاهده 

ر اساس قصد و     ب که   این ایجاد عینی اشیاء است، بدون    

رویه باشد و این علم، علم بسیط و قائم به ذات حـق             

   .)374: 6 ، جم1981 ،صدرالدین شیرازي(است 

از نظر مالصدرا علم عنایی خداونـد داراي سـه           

  : ویژگی اصلی است

نظـام  (  علم ذاتی خداوند به موجـودات      .ویژگی یک 

  ).احسن

  علیت حق تعالی نسبت به نظـام احـسن         .ویژگی دو 

   .)84: 7 ، ج1981، الدین شیرازيصدر(

 رضایت حق تعالی به این نظام، که الزمه   .ویژگی سه 

دو ویژگی اول است و الزمه آنهـا، وجـود یـافتن            

بنابراین . موجودات به بهترین صورت ممکن است 

عنایت الهی مستلزم ایجاد موجـودات بـه بهتـرین          

شکل و رسانیدن موجودات به هدف و کمال ویژه    

  ) 50: 1388ویی سامان، نک ( آنهاست

تعلق اراده و رضاي حق تعالی بـه ایجـاد           - 3- 2

   نظام احسن

یکی دیگر از مبانی نظریه نظام احسن، اصل اراده و  

رضایت حق تعالی به نظام احسن است، از آنجـایی    

که خداوند علت همـه موجـودات و علـت خیـر و           

 قـدرت  کمال نظام هستی اسـت بـر اسـاس اراده و       

د را ایجاد نموده است، لذا به ایجاد خود نظام موجو 

و علّیـت و     و علـم  . چنین نظامی نیز راضـی اسـت      

کنـد     مـی رضاي ذاتی او به نظام کامل و اتم ایجاب      

که نظـام خیـر و احـسن را مطـابق علـم و اراده و                

  . رضاي خود ایجاد نماید
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کند که نظام موجـود علمـاً و           می مالصدرا اثبات 

وي، با استناد    .اراده و علم حق تعالی است     عیناً مطابق   

قرآنـی، نظـام   هـاي    به دالیل عقلی و استشهاد به آموزه    

موجود را مطابق علم و اراده و تحـت تـدبیر خداونـد        

از دیدگاه وي، بـدون در نظـر گـرفتن          . داند   می حکیم

توان نظام احـسن     اصل علم، حکمت و اراده الهی نمی      

همچنانکه نظام هستی عیناً    را تبیین و ثابت نمود، زیرا       

وابسته به عله العلل و مبدأ هستی و فاعل خود اسـت،         

همچنین بر اساس علم و اراده او صادر شده، و مطابق         

بنـابراین نظـام و   . حکمت و رضاي حق تعـالی اسـت    

          مـورد رضـاي     ترتیب عالم، بـه شـکل احـسن و اتـم

اراده خداوند نسبت به نظـام   چون خداوند تعالی است 

 اتم، عین علم اوست؛ و هرچیزي کـه مخـالف           خیر و 

ذات او و علم و اراده او باشد، مورد رضـاي خداونـد             

نیست و طبعاً محقق نمی شـود، چـون خداونـد آن را         

بنابراین نظام موجود چون مطابق علـم       . اراده نمی کند  

ام و اراده و رضاي خداوند است، احسن و افضل النظـ       

ویی سـامان،   نکـ  (است و احـسن از آن امکـان نـدارد         

1388 :51-52(.   

از دیدگاه مالصدرا، چون خداوند در فعل خـود          

اراده او   مختار است و داعـی خـارج از ذات نـدارد و           

انَمـا اَمـرُه   «: عین ذات او است، و به تعبیر قرآن کریم      

 یـس سوره مبارکه    (»اذَا اَراد شَیئَاً اَن یقولَ لَه کُن فَیکُونُ       

الهـی عـین علـم خداونـد اسـت          لـذا اراده     )82 آیه   /

  .)215: 1381 مالصدرا،(

  اصالت وجود  -2-4

یکی دیگر از مبانی نظـام احـسن، بحـث اصـالت             

وجود است، بر این اساس، چون وجود اصیل است     

و ماهیت امري اعتباري، لذا هرچه از خیر و خـوبی   

شـود بـه خـاطر وجـود           می در صحنه عالم مشاهده   

اثـر اسـت و منـشأ        وجـود منـشأ      که   این آنهاست و 

   .خوبی و خیر

  براهین اثبات نظام احسن -3

تـوان اثبـات      مـی احسن و اتقن بودن عالم را از دو راه     

  . یکی از راه برهان لم و دیگري از راه برهان انّ. نمود

   راه اول -3-1

واجب تعالی غنی بالذات است که همه کماالت را         

حـائز اسـت و بــه هیچکـدام از افعـالش مــستکمل     

و هر موجودي فعـل اوسـت و بـراي او در            . یستن

افعالش خارج از ذات او غایتی وجود ندارد و چون   

حق تعالی به هر شیء ممکنی علم ذاتی دارد و این         

علم عین ذاتش، علت ماسواي اوست، پس فعـل او        

و تمام ماسـوا    . شود   می بر اساس علم ذاتی او پیاده     

ش معلوم او هستند پس حق تعالی نـسبت بـه خلقـ        

عنایت دارد که هر موجودي را با تمام خصوصیات         

، 1379حسن زاده آملـی،     (آن بدون اهمال بیافریند     

  ).128: 2 ج

با اثبات صـفات کمـالی خداونـد، نظیـر علـم،             

 قدرت مطلق و فیاضیت ذاتی وجود حق تعالی، روشن    

شود که به مقتضاي این صفات، نظام آفـرینش کـه             می

 نهایـت اتقـان و کمـال    فعل حق تعالی است، بایـد در   

 خـالق نظـام از شـوایب        عنـوان    بـه  باشد، زیرا خداوند  

اگـر خـداي متعـال،      . نقص و عیب و شر عاري است      

جهان را به بهترین نظام نیافریده باشد، یا به این سبب           

است که علم به بهترین نظام نداشته است یا قدرت بر           

اده  آن را دوست داشته و ارکه  اینایجاد آن نداشته و یا 

 نکرده اسـت و یـا از ایجـاد آن بخـل ورزیـده اسـت               

لو کان عالم   « .)121: 7  ج ،1381 ،صدرالدین شیرازي (

احسن من هذا النظام ممکن الوجود و لم یوجده سـبحانه           

تعالی لکان عدم ایجاده اما لعدم علمه او لعـدم قدرتـه او           

 »لعدم جـوده و التـالی باَسـره مـستحیل و المقـدم مثلـه            

کـدام از ایـن      یچهـ  .)492: تـا   ، بی شیرازيالدین    قطب (

ها در مورد خداوند علیم و حکیم و فیاض علی           فرض

االطالق و قادر مطلق صحیح نیست زیرا مستلزم نقص   

بر این مبنا . در ذات و یا صفات حق تعالی خواهد بود       
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 فعل حق تعالی    عنوان   به شود که جهان هستی      می تبیین

  .باشداحسن و اکمل می

 ان انّی بر احسن بودن نظام هستی بره-3-2

، آن اسـت کـه بـا اندیـشه، و        »برهان انّـی  «مقصود از    

، )در خود آن جهـان    (بررسی موجودات جهان طبیعت     

به درك نظم، دقّت و ظرافـت آن موجـودات پرداختـه     

 شـود کـه جهـان، امـري مـنظّم و        محـرز تا این نتیجه    

و طالبی چاري    (. است... مرج، و   مصون از شرّ، هرج و    

   .)90: 1387 ،دیرباز

ــ   ــدرا در زمین ــود و  ۀ مالص ــام موج ــان نظ اتق

 صورت بندي آنهـا بـه بهتـرین صـورت ممکـن           

فلما نشاهد من ارتبـاط الموجـودات       «: گوید  می

بعضها ببعض و انتفاع بعضها عن بعـض و توجـه         

کلّ ناقص الی کماله و طلب کلّ سـافلٍ إلتّـصال         

لِّیـاً بحـسب    الی العالی توجهاً غریزیاً و طلبـاً جب       

ما اودع اهللا فی ذاته و نري عطوفهً کلّ عـالٍ لمـا       

تحته و عنایهً کلّ قـوي لمـا دونـه و تـدبیر کـلّ         

نفسٍ و عقلٍ لما یقع تحت تدبیره احکم تـدبیرٍ و           

اشد تصویرٍ و احـسن تقـویم والطـف تکمیـل و            

تتمیم و علی وجه یبلغ الی غایهً کمالـه و تمامـه         

، 1981 ،دین شـیرازي  صدرال(» الممکن فی حقه  

  .)117: 7 ج

بر این اساس، برهان انّی، پی بردن از معلـول بـه    

رو، هـدف از ایـن برهـان، تأمـل و             از این . علّت است 

تفکر در آیات الهی براي آگاهی از احسن بـودن نظـام    

  . جهان هستی است

معتقـد  ملّاصدرا براي شناخت دقیق موجودات،       

الم ظلمـت بـه      که باید به کمک عقل از ایـن عـ          است

سوي خدا مهاجرت کنـیم و بـه قـدرت الهـی و قـوه               

ز عاقله، ملکوت اشیاء، اسباب و علل آنها را ببینـیم و ا     

هاي عالم خلقـت پـی       طریق آنها به عجایب و شگفتی     

،  اسـت  که شایـسته     خدا را آنچنان   که   این پس از . ببریم

در حد امکان شناختیم، از منظر او به خلقت نگاه کنیم       

ید الهی و چشم مهندسی عـالَم را ببینـیم کـه در     و با د  

صورت، همۀ اشیاء نزد ما داراي حسن و شرافت و   این

موافــق بــا رضــاي مــا هــستند، چــون رضــاي مــا در  

باشد که آیینۀ رضاي حـق    رضاي عقلی می   تصور  این

است؛ دیگر آنچه را با برهان گفته شود با وجدان درك 

عـاري  ) خداوند(به عبارت دیگر، چون علّت     . کنیم  می

 از  ـ از هر عیب و نقص است، آیـت، نـشانه و مظهـر   

 و گونـه عیـب    هـیچ  ـ جهت که منتسب به او اسـت  آن

تـوانیم بـه     براي نمونه، مـی   . در آن وجود ندارد    کاستی

 در کـاخ    )س(کالم زیبـا و پرمعنـاي حـضرت زینـب         

بنگر خدا با (بن زیاد در برابر سرزنش آن ظالم   عبیداهللا

است؟ مردان شـما را کـشت و شـما را     شما چه کرده    

) خوار، ذلیل و اسیر نمود که این دلیل حقانیت ماسـت   

 در جــواب او) س( حــضرت زینــباشــاره کنــیم کــه

مـن بـه جـز زیبـایی         ؛» االّ جمـیالً   ما رأیت «: فرمودند

زیـرا مـن بـه       ،)201: 1414 بن طاووس،  سید ( ندیدم

و شـاهد  دانم ا کنم و می     از منظر او نگاه می     ها   این همۀ

طالبی چاري و  ( بینم است و ملکوت اعمال شما را می      

  .)92-91: 1387دیرباز، 

مطالبی که بیان شد همان براهین پیشینی و پسینی 

اما الزم به ذکـر اسـت، رویکـرد مالصـدرا در          . هستند

اثبات احسن بودن جهـان هـستی اعـم از مجـردات و         

غیرمجردات، یک رویکرد پیـشینی یعنـی یـک دسـته           

 متافیزیکی، با محوریت علم و قـدرت خداونـد          مبانی

 در این رویکرد با تمسک به کاملیت حق تعـالی    . است

  عله العلل عالم به کامل بـودن عـالم اسـتدالل         عنوان  به

 ،، به نقل از الحکمه المتعالیـه      1385ایمانپور،   ( شود  می

   .)16-14: 9 ج

سازگاري یا ناسازگاري شـرور بـا نظـام      -4

 احسن 

  : گوید   میدر ارتباط با مسئله شرمالصدرا 

وجد الشرّ فی عالم األفالك و مـا   یلی هذا ال    فع«

فیها و ما فوقَها اصالً، بل انّما توجد تحت السماء          
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و فی عـالم الکـون و الفـساد و مـادهً الکائنـات            

           ًٌو الّتی یقع فیها من انواع شـرور قلیلـه ًالعنصریه

صـدرالدین  (» هـا بالنسبهً الی الخیرات الواقعـهً فی     

   .)71: 7  ج،1981، شیرازي

صدرا وجود شـرّ را منحـصر    مالدر این عبارت،     

 از غیـر داند و وجود شرّ در عـوالم         به عالم طبیعت می   

 در  رامقدار شرّ در عالم طبیعت وي. کند  آن را نفی می   

  : وي معتقد است که.داند ، اندك میخوبیمقایسه با 

ـ   در نظر به م   . یک واع شـرّ فقـط در   جموعۀ هستی، ان

ــا درنظــر گــرفتن و. عــالم طبیعــت وجــود دارد  ب

؛ زیـرا   کم اسـت  مجموعۀ هستی، مقدار شرّ بسیار      

 عالم مثال آیت    ،یافتۀ عالم مثال    عالم طبیعت تنزیل  

عالم عقول، و عالم عقول مظهر اسـماي حـسناي           

 در قیامت کبري شرّي     که   این  عالوه بر  .الهی است 

 به ایـن عـوالم     یاسدر ق نیست و نسبت عالم دنیا،      

   .هستی اندك است

 در عالم طبیعت، مقدار انواع شرّ کمتر از خیرات          .دو

رو، ایــن مقــدار بــا درنظــر گــرفتن  از ایــن. اســت

مجموعۀ هستی، یا حتی خود عالم طبیعت، بـسیار    

ناچیز است و براي احسن بودن نظـام هـستی یـا            

که  رسان نیست؛ چون درصورتی    عالم طبیعت، زیان  

تواند به  یر بیشتر یا با آن مساوي باشد، میشرّ از خ

قضاي الهی راه پیدا کنـد و مـورد جعـل و ایجـاد           

  .تعالی قرار گیرد حق

گوید که حکمـت و عنایـت         نهایت می  او در  

کند کـه منـافع اکثـري و       تعالی، اقتضاء می    ازلی حق 

خیرات دائم، به علّت شرّ ناچیز، رها نـشوند؛ بلکـه    

کلّـی،  طـور    بـه .نده شـود به آنها لباس هستی پوشـا     

آفرینش موجودات قسم دوم با لوازم ذاتی آنها، نـه          

دهنده عجز خداوند متعـال نیـست، بلکـه           تنها نشان 

طالبی چاري و   ( بیانگر احسن بودن نظام عالم است

  .)93: 1387دیرباز، 

  

  بندي   مقایسه آراي این دو فیلسوف و جمع- 5 

ــث از نظــام احــسن، هــم از جنبــه فلــسفی       و بح

وجودشناختی، هم از نظر اعتقادي و کالمی در مباحثی 

بحـث اتقـان صـنع، وجـود نظـم در آفـرینش،             : مانند

ممکن، قدرت و حکمت حق تعالی، کامـل        هاي      جهان

 فعـل الهـی، هـم از نظـر          عنـوان    بـه  بودن نظام خلقت  

ــوبی از اســناد شــرور و   ــه ســاحت رب ضــرورت تنزی

ـ           ا بحـث   نواقص، و هم از لحاظ ارتباط این موضـوع ب

عــدل الهــی، و همچنــین بــه مقتــضاي اثبــات علــم و 

 خالق عـالم هـستی،      عنوان   به حکمت مطلق حق تعالی   

همواره براي فالسـفه اسـالمی و تعـدادي از فالسـفه            

و در خور توجه بوده      غرب، اهمیت و ضرورت داشته    

   .)62: 1388نکویی سامان،  ( است

تـرین   در میان فالسفه اسالمی، مالصـدرا از مهـم   

انی است که در راستاي اثبات نظریه نظـام احـسن           کس

به تفصیل سـخن گفتـه اسـت و بـا اسـتفاده از مبـانی        

ــت   ــد و فاعلی ــایی خداون ــم عن مختلفــی همچــون عل

بــالتجلی خداونــد نــسبت بــه موجــودات و همچنــین 

غایتمندي افعال الهی و خیریت وجود به تبیـین نظـام           

 عالم پرداختـه اسـت و بـر پایـه مبـانی مـذکور عـالم              

موجود را عالمی اتقن و اشرف خوانده است که برتـر           

  .از آن وجود ندارد

ابن سینا نیز با تکیه بر علم و حکمت و قدرت 

 خدایی که حکـیم علـی االطـالق،     که   این خداوند و 

عالم مطلـق و خیرخـواه محـض اسـت، جـز نظـام        

شود، وجود نظـامی     احسن و اکمل از او صادر نمی      

مـا  . ممکن دانسته اسـت   بهتر از نظام کنونی را غیر       

هاي این دو فیلسوف  وجوه اشتراك و افتراق دیدگاه 

  : آوریم را در ذیل می

هر دو فیلـسوف معتقدنـد نظـام کنـونی عـالم           . یک 

ایجاد نظامی بهتر از  نظامی احسن و اتقن است و

 .آن وجود ندارد
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دو فیلسوف تبیین احسن و اکمل بـودن عـالم را         . دو

 عنایی خداوند کـه از      با استناد به حکمت و علم     

 .دانند   مینوع علم فعلی است، میسر

ابن سینا و مالصدرا ضمن توجه فراوانی که بـه          . سه

مسئله شرور در راستاي اثبات نظام احسن دارند،       

داننـد     میمختلف شر را امري عدمیهاي      با تبیین 

 .باشد که مخل نظام احسن نمی

را در  ابن سینا و مالصدرا هر دو وجـود شـر           . چهار

. دانند که داراي مـاده و مادیـات باشـد            می جایی

یعنی شرور اختصاص به عالم مادي داشـته و در        

البتـه ایـن    . وراي ماده هیچ شـري وجـود نـدارد        

مطلب به آن معنا نیست که ماده شر مطلق اسـت     

بلکه به این معناسـت کـه اگـر مـاده نبـود یـک               

سلسله خیرات که در مقایـسه بـا شـرور بـسیار            

عروتـی موفـق و      ( د هـم وجـود نداشـت      بیشترن

  .)66: 1385اسدي، 

توجه ابن سینا به علم عنایی بـاري تعـالی      . پنج

 در خلق عالم بـه صـورت احـسن، مـستلزم          

فاعلیت بالعنایه خداوند اسـت کـه دیـدگاه          

اصلی فالسفه مـشاء در بـاب نـوع فاعلیـت          

خداوند است در صورتی که تبیین مالصدرا       

ند، مبتنی بر فاعلیت از از نوع فاعلیت خداو    

باشد و تفـاوت اصـلی ایـن دو            می بالتجلی

دیدگاه در باب نـوع فاعلیـت خداونـد ایـن       

است که در فاعلیت بالتجلی خداونـد، علـم     

خداوند به موجودات زاید بر دات نیست اما 

زایـد بـر     در فاعلیت بالعنایه خداوند، علـم     

شـود کـه منـشأ اصـلی آن            می ذات پنداشته 

ینا به ارتسام صور موجودات در اعتقاد ابن س

 . ذات خداوند است

توان تبیین اتقن و احسن بـودن          می  در مجموع  .شش

نظام هستی را از دیدگاه این دو فیلـسوف بـسیار     

به هم نزدیک دانست و این نکته با مطالعـۀ آثـار         

و مشاهده نقاط مشترك فراونی      این دو فیلسوف  

ابـل  که در این زمینه با هـم دارنـد بـه وضـوح ق           

  .درك است

تـوانیم بـه ایـن نتیجـه           مـی  با تأمل در نظام موجود    

  : برسیم که

نظام کنونی نظامی اتقن و احسن اسـت و ایـن           . یک

توان از طریق تفکر در کمـال و           می مطلب را هم  

حکمت خداوند تعالی بـه دسـت آورد و هـم از         

هـاي      طریق مطالعـه و تفکـر در آیـات و پدیـده           

 و هماهنگی و اتقـان      عالم هستی و مشاهده نظم    

اجزاي مختلف هستی و انسجام مجموعۀ جهـان        

  .تحصیل کرد

دستاویز اصلی منکران اتقـن بـودن نظـام عـالم،           . دو

ــر تبیــین       ــرور اســت و اگ ــاً مــسئله ش عموم

خردپذیري براي آنان ارائـه شـود طبعـاً دیـدگاه           

بـه  تـر     ایشان تحت تأثیر واقع شده و خوشـبینانه       

 .کنند   میعالم هستی نظر

مـا درك اتقـن و احـسن بـودن نظـام            ة  به عقید . سه

هستی، عالوه بـر دیـدگاه عقلگرایانـۀ صـرف و           

مطالعه و تأمل در نظام هستی، مستلزم این اسـت   

که انسان از نظر معنـوي و ایمـانی نیـز خـود را              

خداونـدي  ة  پرورش دهد، تمام کائنات را آفریـد      

بداند که حکیم علی االطالق است، شرور را بـه          

بیین نماید و از نقـش اختیـار انـسان در      درستی ت 

 .ایجاد شرور غفلت نورزد

باري، اعتقاد به اکمل، اشرف و اتقن بودن نظـام          

عـالم   عالم، باوري معقول و مستدل اسـت زیـرا         

 کــه  ایــنهــستی در تمــام مراتــب خــود نظــر بــه

مخلــوق خداونــد خیرخــواه محــض، حکــیم     

االطالق و عادل مطلـق اسـت داراي نظـامی           علی

  . و اتقن استاحسن 
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  :ها نوشت پی
   

علم فعلـی، علمـی اسـت کـه         .  علم یا فعلی است یا انفعالی      -1

شود و به    میابتدا علم پیدا  . ایجادکننده معلوم و خالق آن است     

وعلـم انفعـالی آن   . یابـد    مـی وجود خارجی برکت علم، معلوم  

کنـد و سـپس علـم          مـی  در خارج تحقق پیـدا     است که معلوم  

  . شود   می و با استفاده از آن متحققوسیله آن به

و االنفعـالی مـن المرسـوم فـی        فعلیه ما سبب المعلوم   

فی االول یحصل غب ما عقل  العقل بعد ما فی االعیان حصل    

علم حق تعالی چون منتزع از خارج ) 826: 1383سبزواري، (

نیست علم فعلی است نه انفعالی و علمش سبب وجود معلوم 

و بر اسـاس علـم    ي موجودات دارداست و سمت علیت برا  

خویش اشیاء را ایجاد نموده است خصوصاً بنا به این مذهب 

که علم حق تعالی عین ذات اوست و چون ذات سمت علیت 

نسبت به موجودات دارد، علم متحد با ذات هم همین سمت 

  .)320- 319: 1376آشتیانی،  (باشد   میدارا را

  

  :فهرست منابع و مآخذ
  

هستی از نظـر     ).ش1376. (الدین لآشتیانی، جال  -1

 .دفتر انتشارات حوزه علمیه:  قم.فلسفه و عرفان

ــن ســینا، حــسین بــن عبــداهللا     -2 . )ش1363. (اب

 بـا مقدمـه و تحقیـق ابـراهیم      .)االلهیـات   (الشفاء

 . ناصر خسرو:  تهران.مذکور

 .االشـارات و التنبیهـات     .)ش1368 (ــــــــــ -3

ــشاهی  ــسن ملک ــه ح ــران.ترجم ــشا:  ته رات انت

 . چاپ دوم.سروش

 .االشـارات و التنبیهـات     ).ش1375 (ــــــــــ -4

 .نشر البالغه: قم

 ترجمـه و    .نجات الهیات ).ش1377 (ــــــــــ -5

 .انتشارات فکر روز:  تهران.شرح یحیی یثربی

ـــ -6 ــات. )ق1404 (ـــــــــ ــام  .التعلیق ــه اهتم  ب

 مکتب االعالم :نشر البالغه:  قم .عبدالرحمن بدوي 

  .االسالمی

 با مقدمه و    .النجات کتاب. )ق1405 (ــــــــــ -7

 .داراالفاق الجدیده:  بیروت.تحقیق ماجد فخري

ــانپور -8 ــصور،ایم ــان ). ش1385( . من ــت جه کاملی

ــن ســینا و   ــشه اب ــسئله شــر در اندی موجــود و م

 .نشریه دانشکده ادبیات و علوم انـسانی       .مالصدرا

  .1385 .199 شماره .دانشگاه تبریز

ـ  ،جوادي آملـی   -9 تبیـین بـراهین     ).1375 (.داهللا عب

 .مرکز نشر اسراء:  قم.اثبات خدا تعالی شأنه

 .شرح دفتر دل   . )1379 (. حسن ،حسن زاده آملی   -10

  .انتشارات نبوغ:  قم.داوود صمدي آملی: شارح

 بـا   .لمعات الهیه  ).ش1361. ( مال عبداهللا  ،زنوزي -11

ــدین آشــتیانی مقدمــه جــالل مؤســسه :  تهــران.ال

 . فرهنگیمطالعات و تحقیقات

 تحقیق فارس .لهوف ).ق1414. (سید بن طاووس -12

 .داراالسوه:  قم.تبریزیان

شـرح حکمــه   ).تـا  بــی (.الـدین   قطـب ،شـیرازي  -13

.  بـه اهتمـام عبـداهللا نـورانی        .االشراق سهروردي 

 . انتشارات بیدار:جا بی

. ، محمـــد بـــن ابـــراهیمصـــدرالدین شـــیرازي -14

ــه     ).ش1381( ــی الحکم ــاد ف ــدأ و المع المب

 محمـد  ،اي محمـد خامنـه    بـه اشـراف  .المتعالیـه 

بنیـاد حکمـت    :  تهران . جعفر شاه نظري    و ذبیحی

  .اسالمی صدرا

ـ  - 15 الحکمه المتعالیـه فـی     ). م1981 (ــــــــــ

داراالحیـاء  : بیـروت . االسفار االربعـه العقلیـه    

  .التراث العربی

ــالبی چــاري -16 ــاز،  محمــدجواد و ،ط ــسگردیرب  .ع

حکمت نظام احسن از منظر   تأملی بر).ش1387(

   .2 شماره .معرفت فلسفی .متعالیه

 نقـد نظریـه     ).ش1372. ( علی ،عابدي شاهرودي  -17

   .48ماره  ش.کیهان اندیشه .وجودي خیر و شر

 ).1385. ( ابوالقاسـم  ، اکبر و اسدي   ،عروتی موفق  -18

 .نظام احسن از دیدگاه ابـن سـینا و الیـب نیـتس        

  .21:  ش.فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز



  72  ـ1391 شماره اول، پائیز و زمستانسال اول،                                                                     حکمت صدرایی        علمی ـ پژوهشیفصلنامه دو

 

 

تـاریخ   ).ش1383( .خلیل،  ا و الجر   حن ،فاخوري -19

 ترجمـه عبدالمحمـد   .فلسفه در جهـان اسـالمی    

  .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی:  تهران.آیتی

ــی -20 ــر ،الهیجـ ــد جعفـ ــال محمـ  ).ش1381 (. مـ

  تصحیح و تحقیـق احمـد      .العقلیه االسفاراالربعه

بنیـاد  :  تهـران .اي  باشراف محمـد خامنـه    .احمدي

  . حکمت اسالمی صدرا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

 
 
 

ـــ -21 ــی (ـــــــــ ــا ب ــرح رســاله ).ت ــشاعر ش  الم

 :جـا   بـی  . آشـتیانی  الدین  تصحیح جالل  .مالصدرا

   .مکتب االعالم االسالمی

:  قـم  . فلسفه آفرینش  ).ش1382. ( عبداهللا ،نصري -22

  .دفتر نشر معارف

 نظـام احـسن از      ).1388. ( مهـدي  ،نکویی سامان  -23

. خردنامـه صـدرا    :تهـران . دیدگاه صـدرالمتألهین  

 .55شماره 

  

  

  

   
  




