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است ترین نظامی کامل معنای بهترین ونظام احسن به
 پرسش این است که آیا نظام .که خدا آفریده است

آیا با  ؟استترین جهان ممکن کامل، آفرینش فعلی
آفرینش دنیایی ، خیرخواهی خدا قدرت و، وجود علم

آفرینشی که در آن هیچ  ؛این عالم ممکن نبود تر ازکامل

مالصدرا با توجه به صفات کمالی  ؟زشتی نباشد شر و
(، رضایت الهی و قدرت، علم، حکمت :مانند) وندخدا
 با تبیین و، وجود مقتضی و نبود مانع در آفرینشنیز و 

تر از آفرینش کنونی کند که کاملاثبات می، یل عقلیتحل
با )نظام آفرینش فعلی ، روقابل تصور نیست. از این

 ترین نظام ممکنی است که خدایکامل( وجود شر قلیل

، از آن شدنی بود ترچرا که اگر کامل، تعالی آفریده است
آنچه در  .آفریدنبود مانع، آن را می با وجود مقتضی و

دالیل عقلی و وحیانی  ش خواهد آمد مبانی واین پژوه

، جهان موجودبودن  حکمت متعالیه در اثبات کامل
بررسی آن با  تحلیل و و، وجود برخی شرور رغمعلی

برخی  تفسیری صدرالمتألهین و فلسفی و توجه به آثار

 ست.ا پیروان حکمت متعالیه

، امکان اشرف، شرور، نظام احسن واژگان کلیدی:
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Abstract 

Best system of creation means the best and most 

perfect system that God created. The question is 

that whether this actual creation system is the 

most perfect possible world or not. Whether with 

the science, power and benevolence of God there 

is no possibility to create a world more perfect 

than it. The creation which has no evils and 

badness in it. Mulla Sadra with regard to God's 

perfection attributes, such as science, power, 

divine consent, existence of fit and lack of 

obstacle, through expressing and intellectual 

analyzing confirms that more perfect than this 

world can’t be imagined. Hence, present creation 

system is the most perfect one that God created. 

And if more perfect than it be possible, God 

created it with existence of fit and lack of 

obstacle. Hence the present world with little evil 

is the possible most perfect world that God 

created. Which will be said in this research 

consists in the bases and intellectual and essential 

reasons of transcendent philosophy in confirming 

the perfectness of the world regardless of evils 

existence and analyzing it with considering to 

interpretive and philosophical works of Sadr-al-

Mota’allehin and some of transcendent 

philosophy's followers. 

Keywords: Best System, Evils, Noblest Possibility, 

Connectivity, Favor, Sadr-al-Mota’allehin. 
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 مقدمه
کیفیت سازگاری شرور با ، مسائل فلسفیجمله از 

مقصود از نظام احسن این  نظام احسن است.آموزۀ 
ترین وجه است که خداوند نظام آفرینش را به کامل

ممکن آفریده است، نظامی که از نظر ذهنی بهتر از 
، از نظر وجود خارجی نبوده و ن قابل تصورآ

تر از آن امکان وجود نداشته است. پرسش این کامل
 تواند بهترین نظام واست که نظام هستی چگونه می

که شرور زیادی درحالی، برآمده از نظام ربانی باشد
تر از نظام آیا نظامی کامل ؟شودآن دیده می در

شری  نقص و کرد که توان تصورآفرینش فعلی نمی
شر در این عالم قابل  تردید وجودبی درآن نباشد؟
ای که فیلسوفانی همچون هیوم اندازهبه، انکار نیست

آمیز خواندن مفهوم خدا با تناقض، ال. مکی جی. و
علیه وجود خدا  خدا را انکار و، با وجود این شرور

( و هانس 2ـ3: 1385پور، )ایمان انداستدالل کرده
 خوانده است« پناهگاه الحاد»سئله را کونک این م

  .(177: 1393، )پترسون
متکلمان  بسیاری از حکما و، از طرفی دیگر

ند. از میان اهاسالمی درصدد حل مسئله شر برآمد
صدرالدین شیرازی با استناد به ، حکمای اسالمی
مبانی وحیانی، درصدد اثبات  دالیل عقلی و

برآمده قلیل  کاملیت نظام احسن با وجود شر
طور کلی به ،های ویاست. حد وسط استدالل

 رضایت و ،حکمت ،مانند علم ،صفات خدا
منطقی بر وجود نظام  ةگونخیرخواهی است که به

برای و اتالش  ۀعمد .(1)احسن استدالل کرده است
هماهنگی دالیل عقلی با مبانی وحیانی در  تطبیق و

تردید محور بحث بی این مسئله بوده است.باب 
مجرد  تنها موجودات مادی و ،در نظام احسن

 مادی و اعم از وجود ،نیست بلکه تمام هستی
 اخروی است. مالصدرا در دنیوی و مجرد و

آثارش بحث کاملیت نظام هستی را در سه محور 
 ،تمام عالم وجود قوس نزول، قوس صعود و

اسفار از جمله  ش،آثار تفصیل آورده و در بیشتربه
در  ،شواهد الربوبیه و اآلیات اسرار، عادم مبدأ و، اربعه

 صدد اثبات آن برآمده است
از دو  ،حسن هستیامالصدرا در تبیین نظام 

. کرده استدسته براهینِ پیشینی و پسینی استفاده 
ند که مقدم بر حس و هستمباحث پیشینی مباحثی 

د و به نآیدست میتنها با قواعد عقلی به و اندتجربه
تفاده از حس و تجربه حاصل معارفی که با اس

شود. این دو واژه گفته می شود، براهین پسینیمی
زاده، )صادق است «انی»و  «لمی»معادل دو اصطالح 

نظم  ،در تبیین برهان پسینی از زیبایی او .(3: 1389
انگیز موجودات جهان هستی و انسجام شگفت
  استفاده نموده است.

ن قسمت آنچه در مبانی عقلی مالصدرا در ای
بیشتر تبیین براهین پیشینی در  ،مورد بحث است

با  ،بر اساس حکمت صدرایی ،کاملیت نظام احسن
مبانی  ،طور کلیوجود شر قلیل در جهان است. به

توان به صدرالمتألهین در اثبات نظام احسن را می
نقلی تقسیم کرد که برخی از آنها  مبانی عقلی و
د. اگرچه دربارۀ گیربررسی قرار می مورد تحلیل و

 (2)گرفتهصورت هایی کاملیت نظام احسن پژوهش
 آنها تمرکز اثبات نظام احسن بر ۀعمددر ولی 

کمتر به دالیل نقلی  برخی دالیل عقلی بوده است و
ضمن  حاضر، اند. پژوهشتطبیق آن پرداخته و

به مبانی وحیانی نیز  ،استدالل به دالیل عقلی
مبانی  عقلی بربا تطبیق دالیل  تمسک جسته و

 ؛است کردهنظام احسن الهی استدالل  رب ،وحیانی
 .شودکه نوآوری این پژوهش شمرده می

 حسن امبانی عقلی نظام  .1
و ا :توان گفتمیصدرالمتألهین با جستجو در آثار 

به چهار برهان  ،به با توجه به صفات کمالی خدا
برای اثبات نظام احسن استناد کرده است که 

، «برهان غزالی»، «برهان علم و عنایت»ز: ا عبارتند
 .«برهان امکان اشرف»و « برهان سنخیت»

 برهان عنایت  . 5ـ5
. معنای توجه و اهتمام به امور استبه« عنایت»

عنایت الهی علم ذاتی خدا به موجودات، قبل از 
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وجه آن است ترین کاملایجاد به بهترین و 
ایت رو عن(. از این317/ 1: 1381)مالصدرا، 

. نخستین مرتبة علم خدا به نظام احسن و خیر است
احاطة »در جای دیگر عنایت الهی را به  مالصدرا

تعریف نموده « علمی و بسیط خدا به موجودات
عالم ، (. از دیدگاه وی57و 49: 1361، است )همو

فاعلیت  و ظهور و تجلی علم عنایی خداست هستی
معنا که خدا  به این ،(3)است هبالعنای یتفاعل ،الهی

علم او عین ذات  فعل خود علم دارد و به ذات و
 (.164: 1379زاده آملی، )حسناست 

مالصدرا دربارۀ چگونگی پیدایش عالم بر 
ان كل مبدأ عال » گوید:اساس برهان عنایت، می

لتعلقه ماالجله الفعل  يعقل نظام الخير الصادر منه تبعا  
 ةليه فيه فتحقق ان عناييتشوق ا يتشبه به و ما و ۀاو الحرك

 «على الجميع على نحو تفصيلى ةالله تعالى مشتمل
هر مبدأ عالی بهترین  ؛(317/ 1: 1381 مالصدرا،)

دنبال به کند ونظام خیری است که آن را تعقل می
جهت به ،غرضی که در فعل دارد آن، هدف و

از  .کندآن موجود را خلق می ،شوق به خودش
نحو  موجودات به ةامل همرو عنایت الهی شاین

نویسد: می اسفاردر همچنین شود. تفصیلی می
خداوند متعال برای آفرینش موجودات ابتدا نظام »

سپس بر  کند وکامل تعقل می طورهستی را به
اساس آن تعقل تام، آن را از فیض وجودی خود 

صدور  أرو که تعقل منشاز این .سازدمند میبهره
جب است نظام هستی وا ،عالم آفرینش است

 .(57: 1381همو، ) «ترین نظام ممکن باشدکامل
مالصدرا در این تعریف چند مطلب را بیان 

غایت  تعالی مبدأ و خدای ،اول اینکه کرده است:
 ،هر محرک عالی غیر خدا ،دوم آنکه هستی است.

غایت در  ؛در افعالش هدفی باالتر از خود دارد
« فعل ضروری»در  مقصود بالذات و« علل عالی»

موجود ۀ آفرید ،مقصود بالتبع است. سوم آنکه
هر  ،در نهایت .شریف خواهد بود شریف، تبعاً

بهترین نظام  ،مبدأ عالی در راستای غرض خود
ترین نظام را دنبال آن کاملممکن را تعقل و به

 ،تعالی رو نظام ایجادی خدایکند. از اینخلق می
 ترین نظام است. کامل بهترین و

بر اساس علم عنایی، ثابت  :خالصه آنکه
از او  ترتعالی ـ که کاملشود که وجود حقمی

کامل دارد  ةهمة موجودات ممکن احاط ـ برنیست
آثار کمالی این  و تمام صفات وجودی و

عظمت و جالل  ةنحوی که شایستبهموجودات، 
اوست، از او صادر شده است. به این ترتیب، 

خود برای موجودات بهترین  خداوند متعال در ذات
دنبال آن تعقل ذاتی، نظام ممکن را تعقل کرده و به

 شود. بهترین نظام ممکن در خارج ایجاد می
کلمات مالصدرا در تعریف عنایت الهی  از

علم عنایی با بهترین نظام،  ةشود که رابطمی استفاده
از نظر  .تکوینی است ناظر به دو بعد مفهومی و

و رضایت  مبدئیت، ریشه در علم عنایت ،مفهومی
رو از این .سه عین ذات الهی است دارد که هر

به بهترین نظام ممکن  علم خدا ةعنایت نخستین مرتب
است. دومین مفهوم که در معنای عنایت دخالت 

علیت ذاتی ، علیت است. منظور از علیت دارد،
 .وجود آمدن بهترین نظام استحضرت حق برای به

 ةرو رابطاز این رضایت حق است.، سومین مفهوم
 عمیق و ةرابط ،مفهومی علم عنایی به نظام احسن

 «عنایت»که ای گونهبه ،شودمی ناپدیر شمردهجدایی
رضایت به نظام احسن  علت و توان به علم ومی را

طوری که این سه مفهوم در آفرینش به ،تعریف کرد
 .(82همان: نظام کنونی با یکدیگر همراه هستند )

عنایت از نظر تکوینی بدین معناست که 
علم عنایی خداوند ، منشأ نظام هستی سرچشمه و

که وجود عینی موجودات با علم ای گونهبه ،است
گونه که سبزواری همان ؛عنایی خدا مطابقت دارد

فالكل من نظامه الكيانى، ينشا من نظامه » :گفته است
لم خدا به زیرا ع ،(617/ 3: 1416، )سبزواری «الربانى

 ةمجموع رواز این .معنای ایجاد آن استبه ،هر چیز
عنوان وجود واحدی است که با بهترین عالم به

مطابقت کامل  ،نظامی که متعلق علم عنایی خداست
عالم هستی مظهر کامل علم عنایی  . در نتیجهدارد
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 شود.می خدای تعالی شمرده
تکوینی علم عنایی با نظام احسن  ةرابط

ونه است که نظام هستی بر طبق عنایت خدا گبدین
نظام را در بهترین ترین کاملاو بنا شده است چراکه 
مندی از فیض گیرد و با بهرهمی شکل ممکن در نظر

 ،در نتیجه .شودمی خدا بهترین نظام شدنی ظاهر
رضایت  الهی و ۀنظامی که منشأ آن علم گسترد

یز نهیچ مانعی  حضرت حق به آفرینش آن است و
نوع ترین کامل ،ایجاد آن قابل تصور نیستبرای 

  .شودنمی بهتر از آن تصور آفرینش است و

 برهان غزالی. 7ـ5
نظام موجود، بودن  کاملدر اثبات از براهین دیگر 

وجود »توان آن را برهان برهان غزالی است که می
 ۀقاعد»غزالی با توجه  .(4)نامید« عدم مانع مقتضی و

در راستای اثبات نظام احسن جهان دالیلی « اصلح
 از راه وجود مقتضی و اوهستی بیان کرده است. 

معتقد  ،عدم مانع برای آفرینش بهترین نظام احسن
 بخل، در و عجز از آنجا که هیچ مانعی نظیراست 

چیزی را که خدا آفریده  آفرینش خدا راه ندارد، هر
بر اساس بهترین وجه ممکن خواهد  ،آفریندیا بی

عالم آفریده  ةهم»نویسد: می هبارد. وی در اینبو
خداست و هرچه آفرید، چنان آفرید که از آن بهتر 

عقالی دنیا اندیشه کنند،  ةو نیکوتر نباشد و اگر هم
تا این مملکت را صورتی نیکوتر از این بیندیشند یا 

توانند چیزی را کم یا بهتر از این تدبیر کنند، نمی
-دیشه کنند که بهتر از این میزیاد کنند؛ و آنچه ان

باید، خطا کنند و از سرّ حکمت و مصلحت آن 
غافل باشند. پس هر چه آفرید، به عدل و حکمت 

بایست. و آفرید و تمام آفرید؛ و چنان آفرید که می
تر از این ممکن بود و نیافریدی، از اگر به کمال

عجز بودی یا از بخل و این هر دو صفت بر وی 
س هر چه آفرید، از رنج، بیماری، محال است؛ پ

)غزالی،  «درویشی، صبر و عجز، همه، عدل است
منظور از عجز، ناتوانی علمی و عملی  (.112: 1333

است. نفی عجز علمی از خدا، مستلزم اثبات علم 

و نفی عجز عملی، اثبات قدرت است مطلق الهی 
 دنبال دارد.مطلق خدا را به

از راه علم  دلیل دیگر غزالی، برهان عقلی
ایجاد عالمی بهتر »نویسد: می اومطلق الهی است. 

زیرا اگر  ،از عالم موجود، ممکن نبوده است
آفرینش چنین عالمی ممکن بود و صانع مختار 
نسبت به ممکن بودن ایجاد چنین عالمی، علم 

علمی او به کلیات و جزئیات  ةنداشت، آنگاه احاط
با وجود شد. لکن اگر علم داشت و متناهی می

 آفرید، با بخشش وقدرت بر آن، آن را نمی
صدرا، مال) «شدخیرخواهی فراگیر او ناسازگار می

 (. 496: 1379؛ شیرازی، 121ـ122: 1381
البته ممکن است گفته شود عدم آفرینش چنین 

گردد فاعلیت فاعل باز نمی عالمی فقط به علم و
در عدم آفرینش نیز بلکه شاید عدم قابلیت قابل 

رو مالصدرا در تکمیل آن از این .دخیل باشد
طبق علم عنایی حق تعالی، خدا دارای » افزاید:می

زیرا واجب  ،نهایت استقدرت، علم و وجود بی
 جهات واجب الوجود است. ةالوجود بالذات، از هم

هر چیزی که مسبوق به ماده و مدت  ،از طرف دیگر
خواستار  آنچه از کماالت را که به امکان ذاتی ،نیست

باره و ابداعی از فیض وجود مطلق، به یک ،آن است
اعم  ،عالم هستی ةمجموع ،رواز اینشود. مند میبهره

 ةدارای ماهیت کلی و صورت نوعی ،مجرد از مادی و
در  .واحدی است که نوعش منحصر در فرد است

نتیجه اصل عالم، نوع واحد منحصر در شخص است 
از مبدأ فیض الهی  کماالتش را بالفعل ةکه هم

 .(122: 1381صدرا، مال)« دریافت کرده است
بنابراین، برتر از این نظام در نوع و شخص ممکن 
نیست. مالصدرا با این بیان به نقص در قابلیت که 

 در اشکال باال فرض شده بود نیز پاسخ داده است.

 امکان اشرف ةقاعد. 9ـ5
ن امکا ۀقاعداز  ،مالصدرا بر اثبات نظام احسن

 ۀمحتوای قاعد است. معنا و نیز بهره برده اشرف
امکان اشرف این است که موجود ممکن اشرف 
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در مراتب وجود باید اقدم از ممکن اخس باشد. از 
ممکن  رو، اگر ممکن اخس موجود است، طبعاًاین

 ،آن نیز باید قبل ازاست اشرف که علت آن 
این قاعده از (. 53الف: 1383همو، ) موجود باشد

بهتر از  ،اوالً توان چند مطلب را نتیجه گرفت.یم
جهان کنونی عالم دیگری قابل تصور نیست، 

قابل  عالمی دیگر ،چراکه اگر بهتر از این نظام
شد. قبل از این عالم موجود می دبای ،تصور بود

بهتر از مراحل جهان کنونی نیز قابل  ةمرحل ،ثانیاً
اساس  بر ،تصور نیست، چون اگر قابل تصور بود

باید پیش از آن مرحله آفریده  ،امکان اشرف ۀقاعد
اگر تصور هر از یک از مراحل هستی  ،شد. ثالثاًمی
 ۀحسن شدنی باشد، با توجه به مفاد قاعدانحو به

 ،مادون ةامکان اشرف، قبل از ایجاد این مرحل
تحقق االشرف »حکم پس به .شدآفریده می

قابل تصور فعلی بهتر از این مرحله ، «فاالشرف
مجموع عالم ، بر اساس این قاعده ،نیست. بنابراین

دارای بهترین  ،صعود اعم از قوس نزول و ،هستی
 نظام بوده و آفرینش بهتر از آن، شدنی نیست.

صدور »گوید: مالصدرا براساس این قاعده می
که اخس از فیاض مطلق و جواد محض، تا زمانی

اقتضای  بلکه ،اشرف ممکن باشد، پذیرفته نیست
 ۀآن دو صفت این است که موجودات طبق قاعد

امکان اشرف به وجود بیایند. بنابراین، آغاز سیر 
نزولی موجودات، از عقول فعال و مجردات عالیه 

لحاظ امکان وقوع، از دیگر زیرا آنها به ،است
موجودات اشرفند، سپس سایر موجودات پدید 

 (. 146ـ147 :1381همو، )« آیندمی
اساس، خداوند علّت تامة سلسلة بر این 

زیرا در این موجودات  ،رودمجردات به شمار می
و علّت فاعلی  علّت صوری و مادی وجود ندارد

. از این گذشته، در آنهاست آنها همان علت غایی
علم عنایی بیان شد که خداوند متعال، عالِم، مبدأ 

در نظام هستی،  ، پسو راضی به نظام احسن است
شود، باید اکمل بالواسطه از او صادر  هر نوعی که

که قابلیت عقل ـ زیرا مقتضی  ،و اشرف باشد

نتیجه، طبق  مفقود است. در ،موجود، و مانع ـباشد
صعودی، هر  امکان اشرف، در سیر نزولی و ۀقاعد

نوعی که در صدور از مبدأ حق بر دیگران مقدم 
 باشد، اکمل و اشرف است. 
م فرض شود، آن نظام اگر نظامی غیر از این نظا

یا است ـ از حیث ماهیت ـ یا عین این نظام 
 ،. هر دو احتمال مذکور باطل استآنمخالف 

بنابراین، تصور نظام دیگر در کنار این نظام موجود، 
نظام  ةطور مطلق باطل است. در نتیجه، مجموعبه

هستی ـ که دارای وحدت حقیقی است ـ بهترین 
نظامی که بهتر از  نظام ممکن شمرده خواهد شد؛

عالم  ةبنابراین، مجموع آن، قابل تصور نیست.
تواند به آن راه پیدا کند، شر نمی هستی خیر است و

چون بر اساس قواعد گذشته امکان ندارد از خیر 
 .آیدمحض، که خدای سبحان است، شر به وجود 

 برهان سنخیت. 9ـ5
ذاتی هر معلول با  ةمقصود از برهان سنخیت، رابط 

به این معنا که معلول  ،بخش استت هستیعل
نی از شئون علت أش ای از مراتب وجود ومرتبه

(. قانون 71 /2: 1376بخش است )شیروانی، هستی
یکی از قواعد  ،لزوم سنخیت میان علت و معلول

فلسفی است که همواره مورد استناد واقع شده و 
از جمله نظریة کاملیت جهان  ،بسیاری از مسائل

: 1388)ابراهیمی دینانی،  بر آن مبتنی است موجود،
(. مراد از برهان سخنیت در اثبات 846ـ847 /2

عالم  ةکاملیت جهان هستی، آن است که مجموع
 ةواسطعنوان واحد شخصی، معلول بیهستی به

اساس امکان فقری  بر ،و معلول واجب الوجود است
وجود ممکن، عین ربط به علت و شأنی از شئون 

 ۀبر اساس قاعد ،از سویی بخش است.علت هستی
واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع »

ای در خدا راه هیچ نقص و حالت منتظره ،«جهات
در  .ندارد و صفات کمالی او نیز عین ذات اوست

واجب تعالی که وجود مطلق و خیر  چون ،نتیجه
در اوج  او نیز ةواسطباید معلول بی محض است،
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 باشد. حسن انظام کمال و دارای 
فلسفی است که  ۀچند قاعد این برهان مبتنی بر

 :در کالم صدرالمتألهین آمده است
این است که واجب الوجود که  اصل اول

عالم است، دارای هستیِ نامحدود و بهترین  ۀآفرینند
 همه در حدوث و ،انحای وجود است، و غیر از او

الم هستی بقا به او نیاز دارند، زیرا اگر چیزی در ع
دارای سهمی از وجود باشد و به او نیاز نداشته 

به  گیاش استقالل در ذات یا وابستالزمه ،باشد
تالی به هر  که، درحالیالوجود دیگری استواجب

کدام از آنها با دو شقّ آن باطل است، چراکه هیچ
در نتیجه مقدم هم  .یگانگی خدا سازگاری ندارند

 .(142 :1381، مالصدراباطل خواهد بود )
الوجود، هیچ نقص اینکه واجب اصل دوم

وکمبودی ندارد، چراکه ناقص بودن مالزم با 
گونه که رو، هماناین نیاز است. از معلولیت و

الوجود من الوجود بالذّات، واجباند: واجبگفته
 .(198 :الجهات است )همانجمیع

آن است که هر مبدئی که دارای کمال  اصل سوم
ازلی باشد، هرکاری که از متن ذات و  نامحدود و

زیرا هدف  ،دهد کامل استهویت خویش انجام 
 (. 143 )همان: زائد بر ذات، برای او محال است

براساس بحث علم واجب  ،اصل چهارم
های عالم بر تعالی، خدای تعالی دانا به تمام پدیده

 (. جاوجه احسن و اکمل است )همان
همانا « اشرفمعلول »منظور از  ،اصل پنجم

عنوان یک وجود واحد است مجموعة عالم هستی به
رو از این .گیردطور مستقیم از او سرچشمه میکه به

منزله وجود واحد، معلول جهان هستی به ةمجموع
 .(152 شود )همان:خدای تعالی شمرده میة واسطبی

کل یعمل علی » ةمالصدرا با استناد به آی
ق مقتضای ذات و هر کسی عملش بر وف ؛شاکلته

به برهان  ،(84/ )اسراء« اوستمتناسب با نحوۀ 
این بدین معنی »گوید: سنخیت اشاره کرده، می

 ۀاست که تمام افعال خدا مناسب و مشابه با نحو
گردد، حاکی وجود اوست و آنچه از وی صادر می

 عالم وجود نیز سراسر از باطن و ضمیر اوست.
 .(41 :1361صدرا، مال)« عمل و صنعت خداست

مثابه بر این اساس، عالم آفرینش همگی به
به قلم  ءای است که صور و نقوش اشیاصفحه

تکوین در آن ترسیم شده و اصول و حقایق آن 
علم اجمالی  ةگونصور در ذات حضرت الوهیت به

وجود  ۀنحو موجود است. ،در عین کشف تفصیلی
گونه است که از مرتبة ذات به عالم ها اینپدیده

و  از عالم اسماء ،اسماء و صفات تنزل یافته
صفات به عالم عقول و از آنجا به عالم نفوس و 

رو عالم خلقت که از این ،انداجرام تنزل نموده
به  ،صفت جمیل خدا دارد فعل و ریشه در ذات و

 ترین وجه آفریده شده استکامل بهترین و
 (. 71/ 3: 1416)سبزواری، 

توان گفت معلول می ،با توجه به اصول یادشده
این  بخش سنخیت ذاتی دارد وخدا با علت هستی

سنخیت ذاتی مخصص صدور معلول خاص از 
دارای  رو اصل وجود،علت معین است، از این

در معلول  ،آن ةنازل ةحقیقت واحدی است که مرتب
بخش است در علت هستی ،آن ةکامل ةمرتب و

ذات  چون ،نتیجه آنکه (.166 :1362)طباطبایی، 
کمال مطلق است و غیر او  خدا غنی بالذات و

از  حقند، ظل حضرت و نیاز همه عین تعلق و
بخش، نظام کنونی علت هستی باب تناسب ظل و

تواند ترین جهان ممکن است که میعالم، کامل
 .(143ـ145: 1381صدرا، مالموجود شود )

 کهرسد برهان سنخیت عالوه بر آننظر میبه
از بهترین براهینی  ،(5)ی استآنقردارای مبنای 

صورت کلی است که بر کاملیت جهان موجود به
عنوان لوازم کند و شرور جزئی بهداللت می

عالم هستی تبیین  ةناپذیر عالم را با مجموعاجتناب
 نماید. می

 مبانی وحیانی نظام احسن . 2
ی است که به تطابق عقل و یمالصدرا از جمله حکما

عالوه بر تمسک به دالیل  او. وحی معتقد است
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 نیز آیات متعدد توسلبا  ،عقلی بر اثبات نظام احسن
از  ؛بر کاملیت آفرینش موجود استدالل کرده است

لا شئ» ةجمله آی َقَن ك  ِذي َأتإ ِه الا َع اللا نإ  (.88/ )نمل« ص 
شود که جایی استعمال می در« اتقان صنع»

 کاری بر اساس مهارت، دانایی و دقت صورت
 .(494 :1412)راغب اصفهانی،  باشدگرفته 
اتقان صنع در این آیه را مالزم با برترین  ،مفسران

)فیض  اندصورت ممکن آفرینش تصویر کرده
 ،؛ طباطبایی79/ 4همان:  ؛918/ 2 :1415کاشانی، 

توصیف آن  صنع به خدا و ةاز اضاف .(16/ 4: 1417
ر نهایت شود که نظام هستی داستفاده می ،به اتقان

دقت، مهارت، دانایی و شایستگی آفریده شده 
اگر فاعلی دارای ویژگی کمال مطلق باشد،  .است

نیز در نهایت حسن و نیکویی  اوافعال  یقینبه
شریفه در مقام بیان این قاعده  ةرو آیاز این است.

 ،واحد ةعنوان یک مجموعاست که جهان هستی به
 ،شده استدر نهایت اتقان و استواری آفریده 

 ای که بهتر از آن قابل تصور نیست.گونهبه
( 7 /)سجده« ءٍ خَلَقَهُالَّذی أَحْسَنَ کُلَّ شَیْ»آیه 

کند. برخی مفسران، این مطلب داللت می رنیز ب
معنای احسن بودن آفرینش در این آیه را به

طوسی، شیخ اند )حکیمانه بودن آن تفسیر کرده
(. ولی 154/ 4 :1415 فیض کاشانی، ؛296/ 8 :تابی

کمال  تمام و به بسیاری از مفسران مفاد آیه را
به این معنا  ،اندبودن نظام کنونی عالم تفسیر کرده

موجودات را بر اساس نظام زیبا و  ةکه خداوند هم
تر قابل تصور کامل استوار نموده که از آن کامل

 ؛297/ 7؛ 12 /5 ؛21 /1 :1417نیست )طباطبایی، 
و  63 /8: 1419، مالصدرا؛ 251 /16 ؛161/ 11

 .(639ـ642/ 3: 1386؛ جوادی آملی، 521
که مالزم با  «اتقان صنع »مالصدرا با توجه آیات 

بر  ،حکمت مطلق الهی به آفرینش جهان است علم و
 ةهم»نویسد: می کند وکاملیت جهان هستی تأکید می

های خدا در نهایت حسن، نیکویی و جمال آفریده
-فاوت آنها به ارزش وجودی آنها بازمیاست و ت

چند ارزش وجودی برخی نسبت به  گردد، هر

بیشتر است، ولی این تفاوت سبب غیر  برخی دیگر
رو خدای این شود. ازاحسن شدن بعض دیگر نمی

تعالی مدبر دانایی است که علم او همان تحقق عینی 
چیزی را بر  هر ،اشیا در خارج است. بدین جهت

زیرا ذات او در  ،کل آن آفریده استنیکوترین ش
نهایت عظمت و بز رگی است و موجودات همگی 

 ، بنابرایناندصفات او تراوش کرده از نتایج ذات و
ها در نهایت حسن، زیبایی و کمال ممکن تمام پدیده

 (.63 /8: 1419صدرا، مال) هستند
 عزت و همچنین با استناد به صفات رحمت،او 

کاملیت نظام احسن استدالل  بر ،الهی ۀعلم گسترد
عالِمیت خداوند » :معتقد استباره در این کرده و

به این معناست که خداوند علت ایجادی « متعال
« عزیز بودن» .ترین وجه استاشیا، بر بهترین و متقن

گونه ذات الهی هیچ خدا بیانگر آن است که در
در نهایت عظمت و بزرگی  فتوری نیست و ضعف و

واجب الوجود » ۀعنا همان مفاد قاعداست. این م
 .است« بالذات واجب الوجود من جمیع الجهات

بودن خدا به این معناست که نور فیض و « رحیم»
رسد، و از اش، به عالی و سافل میبخشش وجودی

 ةجهت ذات ِ منحصر به فردش، در باالترین مرتب
وجودی قرار دارد و از جهت اینکه فیض وجودش 

ترین چیز به اشیا رسد، نزدیکت میموجودا ةبه هم
احسن »با توجه به این موارد، دربارۀ معنای  است.

توان گفت چون می (7/ )سجده« کل شی خلقه
عظمت است و  و خداوند متعال در نهایت جالل

موجودات از نتایج ذات و شعاعی از انوار  ةهم
ها در پدیده ةصفات خداوند متعال هستند، باید هم

جمال و کمال امکانی باشند که باالتر  نهایت حسن و
 از آن قابل تصور نیست.

عالمه طباطبایی نیز خلقت را مالزم با حسن 
دانسته و هر موجودی را فی نفسه دارای چنان 

 .تر از آن ممکن نیستداند که کاملحسنی می
مجموع جهان هستی با گیرد که نتیجه میبنابراین 

طباطبایی، نیکی آفریده شده است ) صفت حسن و
 /16؛ 161 /11؛ 297 /7؛ 12 /5؛ 21 /1 :1417
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 با تمسک به آیات نیز جوادی آملی استاد .(251
طى» ذي َأعإ َنا الا لا َشيإ  قاَل َربُّ ما َهدیك  َقه  ث   (51/ )طه «ٍء َخلإ
لا َشيإ » و َسَن ك  ذي َأحإ  ،(7/ )سجده «ٍء َخَلَقه  الا

داوند متعال تمام اشیای جهان مخلوق خ»نویسد: می
است و هرچیزی که خدا آفریده است به وجه نیکو 

رو تمام اشیای جهان و زیبا آفریده است؛ از این
ند و اآفرینش به زیباترین وجه ممکن آفریده شده

ای که نظامی گونهبه ،نقص و عیب درآن راه ندارد
)جوادی « تر و نیکوتر از آن قابل تصور نیستکامل

 (.639ـ641 /3 :1386آملی، 

این پرسش  حسن بودن نظام عالم،اتوجه به با 
شود که چگونه نظام کنونی عالم بهترین مطرح می

شرور زیادی در آن  کهنظام ممکن است درحالی
ای گونهآیا شدنی نبود که هستی به ؟وجود دارد

و کمال باشد  آفریده شود که سراسر خیر و
 ؟شوددر آن پیدا ن ،ولو شر بالعرض ،ونه شریگهیچ

شرور الزمة ذاتی »گوید: مالصدرا در پاسخ می
موجودات طبیعی است و الزم از ملزوم 

 در نسبت شرور ،ناپذیر است. عالوه بر اینییجدا
شر قلیل به احسن  خیرات کمتر است و با مقایسه

منشأ  ،رساند. از طرفیبودن نظام هستی زیان نمی
طبیعت است که سبب  عالم، تضاد در شرور در

اصل تضاد در نظام کلی . وم فیض الهی استتدا
جهان، خیر است، اگرچه نسبت به افراد جزئی شر 

بودن نظام  این اندازه از شر به احسن .شودشمرده 
  .(98ـ99: 1381صدرا، مال) «رساندنمی هستی ضرر

شد خدای دانا وحکیم، اگر گفته شود آیا نمی
کمال ای بیافریند که سراسر خیر وگونهعالم را به

اندک هم در آن نباشد؟  ای این شرگونهباشد، به
این پرسش سه گونه  گوید:مالصدرا در پاسخ می

قابل تصور است: صورت اول این است که عالم 
های جهان منحصر بر پدیده طبیعت خلق نشود و

مجردات تامه باشد که خیر محض وخالصند. این 
با  ،نظریه عالوه بر ناسازگاری با فیض دایمی خدا

احسن بودن نظام جهان نیز منافات دارد، زیرا 
مقتضای احسن بودن نظام، نیافریدن چیزی نیست 

ای باشد که هر چیزی گونهبلکه فیض الهی باید به
که اقتضای وجود دارد و خیرات آن بر جهات شرّ 
آن، غالب است، آفریده شود. ترک خیر کثیر 

، مخود شر کثیر است که با عل سبب شر قلیل،به
خیرخواهی خدا سازگار نیست.  حکمت وقدرت، 

صورت دوم این است که عالم طبیعت، طبیعت 
از خودش الزم  ءدر این صورت سلب شی. نباشد

آید که امر محالی است. صورت سوم این است می
. طبیعت فاقد لوازم ضروری خود باشد ةکه نشئ

جدایی لوازم ذات از ذات  ناشدنی است ونیز این 
رطوبت از  جدایی شوری از نمک و مانند ءشی

با نظام احسن عالم سازگار  و ،آب ناشدنی است
 (.118: همان) نیست

 يریگجهینتبحث و 

از نظر صدرالمتألهین هستی دارای بهترین نظام 
بر ممکنی است که خدای تعالی آفریده است. او 

 ،قدرت ،وسط آن علم اساس براهینی که حد
بر کاملیت  ،ی استخدای تعال ةعلیت تام رضایت و

بر این باور . او جهان هستی استدالل کرده است
تجلی علم ذاتی الهی  نظام کنونی ظهور وکه است 
رو بر اساس برهان عنایت ثابت کرده که از این ،است

های جهان را به بهترین وجه خدای تعالی پدیده
ای بهتر از آن امکان گونهبه ،ممکن آفریده شده است

. برهان عنایت را ردوجود خارجی نداتصور ذهنی و 
علیت  رضایت و، توان برهان مرکبی از علممی

طور یک به به نظام کنونی شمرد که هرخدای تعالی 
 کنند. مستقل کاملیت نظام احسن را اثبات می

با توجه به برهان غزالی که در حقیقت  مالصدرا
« عدم مانع وجود مقتضی و»توان آن را برهان می

ابت کرده که مقتضی آفرینش بهترین نظام شمرد، ث
دیگر صفات  خیرخواهی و ،توانایی ،که همان علم

مانند )مانعی  در خدا موجود است و ،کمالی است
، پس ایجاد آن وجود ندارد. برای ( نیزجهل عجر و
اندک  .عالم هستی بهترین نظام شدنی است ةمجموع

ناپذیر عالم جدایی ةست، الزمهشری که در عالم 
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  .دنبال داردطبیعت است که ترک آن، شر کثیر را به
تناسب علت  مالصدرا با توجه برهان سنخیت و

اثبات کرده که نقص درخلقت با صفات نیز معلول  و
شود اثبات میرو از این ،کمالی خدا سازگار نیست

 حکمت و ،نظام آفرینش کنونی، که ریشه در علمکه 
است که خیرخواهی خدا دارد، بهترین نظامی 

 بیشترین خیر و ۀتواند موجود شود و دربردارندمی
امکان اشرف اثبات  ۀاساس قاعد و برا .استکمال 

از  و ،احسن کرده که نظام فعلی عالم نظامی اتم و
 مند است. بهترین ساختار شدنی بهره

خلقت » و «اتقان صنع»مالصدرا با توجه به آیات 
« علم الهی عزت و ،رحمت»صفات  و ،«احسن

موجودات از نتایج ذات الهی  ةاستدالل کرده که هم
و شعاعی از انوار صفات خداوند متعال هستند، از 

ها باید در نهایت حسن و جمال و پدیدهة رو هماین
 .کمال امکانی باشند که باالتر از آن قابل تصور نیست

حسن اشر قلیل نسبت به خیر کثیر به برهان نظام 
این اندازه از شر، از لوازم رساند، چراکه آسیب نمی

پرورش  برایذاتی ماده و تحت تأثیر ربوبیت الهی 
 است.  ناپذیرانسان، امری اجتناب

توان حسن میادر بررسی نهایی برهان نظام 
حل  این برهان از دیگر براهین ارائه شده در :گفت
از  ـ شر ةانگارانمانند نظریة نیستیـ شر  ةمسئل

  :جمله از؛ جهاتی برتری دارد
صرف نظر از وجودی  آن،کاربردی بودن  (الف

زیرا با تلقی وجودی بودن  ،یا عدمی بودن شرور
اثبات ناچیز یا کمتر بودن شرور نسبت به ر و شرو

 ،شودحسن ضرری وارد نمیابه برهان نظام  ،خیرات
 .است چراکه این اندازه از شر از لوازم ذاتی طبیعت

ثیر ربوبیت الهی برخی شرور تحت تأ ،از طرف دیگر
 ند.ناپذیرپرورش انسان، اجتناب برای
حکمای  این دیدگاه در بین متکلمان و (ب

ای گونهبه ،طرفدارانی دارد نیز اسالمی و مغرب زمین
آنها  ؛بینی رواقیان بوده استکه یکی از اصول جهان

معتقد بودند خدا امور عالم را به بهترین وجه مقدر 
؛ مصباح یزدی، 347: 1388)کاپلستون،  کرده است

 ۀقاعد»متکلمان اسالمی نیز تحت عنوان  .(259 :1415
 اند.بهترین جهان ممکن استدالل کرده بر ،«اصلح
قرآن مؤیداتی نیز بر درستی این نظریة، در  (ج

توان به رهیافت میاز این راه  که وجود دارد کریم
دست  ترکیبی عقل و نقل در حل مسئله شرور

توان گفت این مبنا یکی از و میراز این یافت.
که در حل مسئله شر است مبانی متقن و مستحکم 

 پذیر است.از طرق مختلف اثبات
نگری آن است که امتیاز دیگر این برهان کلی (د

نگری و جزئی .کندهستی داوری می ةدربارۀ هم
داوری ناصواب دربارۀ  محوری سبب بدبینی وانسان

   مبرا است. آنبراهین از شود که این نظام خلقت می
کاملیت نظام  با توجه به مطالب گفته شده،

توان یکی از مبانی مشترک حکمت حسن را میا
مبانی  شمرد که جامع دالیل عقلی وقرآن  متعالیه و

 وحیانی است. 

 هانوشتپی
 

به تطابق  ،ضمن پایبندی به اصول اعتقادی مالصدرا .1
 نویسد:میباره این در عقل و وحی باور عمیق داشته و

البيضاء ان تكون  ةاالليهي ةالحق ةحاشى الشريع»
وتبا  ةالضروري ةللمعارف اليقيني ةاحكامها مصادم

 «ةللكتاب والسن ةتكون قوانينها غير طابق ةلفلسف
 .(313 ب:1383مالصدرا، )
 ةنوشت «مت متعالیهکنظام احسن از دیدگاه ح» :مانند .2

 طالبی ةنوشت ،«کاملیت نظام احسن»غالمرضا کریمی یا 
 .چاری

 .بین حکما اختالف نظر است وندفاعلیت خدا ۀدربار .3
 ،اکابر عرفاى شامخ»نویسد: باره میزاده آملی در اینحسن

، و اعاظم حکماى متوغل فتوحاتو  فصوصمانند صاحب 
، فاعل کل را اسفارچون صاحب  ،در حکمت متعالیه

علمه و هو نفس العناية األزلية عبارة »دانند که  فاعل بالتجلى
که « نكشاف ذاته بوجه يفيض منه الخيرات على ذاته بذاتهعن ا

ذات خدا علت تامّه و فاعل کل است و علم عین ذات 
طبق  .اوست، و علم اجمالى در عین کشف تفصیلى است

 این تعریف فاعل بالعنایه همان فاعل بالتجلی است
 (. 199: 1379 ،زاده آملی)حسن
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نویسد: لی، میمالصدرا دربارۀ انتساب برهان به غزا. 4
اصل این برهان متعلّق به ابوحامد غزالی از متفکران »

فتوحات عربی در کتاب که ابن طوریاشعری بوده، به
 شرحالدین شیرازی در از آن ستایش کرده و قطب مکیه

 ،مالصدرا) آن را ارزشمند دانسته است اإلشراقحکمة
حق این است که از نظر اما (. 121ـ122 :1381

آن را با صراحت کامل در سینا ابتدا بوعلی  ،تاریخی
برای اثبات همین مدعا مطرح نموده است  نجاتکتاب 

 .(7: 1385 )ایمانپور،
َحميد  . »5 َغِنيُّ الإ َو الإ ه  ه  ِه َو اللا َقراء  ِإَلى اللا ف  م  الإ ت  اس  َأنإ َها النا  ؛«َأيُّ

تنها خداوند  اى مردم شما همگى نیازمند به خدائید؛
هر گونه حمد و ستایش  ةنیاز و شایسته بىاست ک

 .(15/ )فاطر است

 منابع
 .قرآن مجید

قواعد کلی فلسفی  .(1388) ابراهیمی دینانی، غالمحسین
و  تهران: پژوهشگاه علوم انسانی .اسالمی ۀدر فلسف

 مطالعات فرهنگی.
کاملیت جهان موجود و . »(1385) منصور پور،ایمان

 ۀنشری «.ینا و مالصدراسابن ةشر در اندیش ةمسئل
 ۀشمار. ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز ۀدانشکد

199. 
 .عقل و اعتقاد دینی .(1393) پترسون، مایکل و دیگران

تهران: طرح  .ترجمة احمد نراقی و ابراهیم سلطانی
 نو.

تحقیق  .تسنیم تفسیر .(1386جوادی آملی، عبداهلل )
 قم: اسراء.  .زادهمحمدحسین الهی

 خیر االثر در رد جبر و .(1379حسن ) ،زاده آملیحسن
  .تبلیغات اسالمیقم: دفتر  .قدر

المفردات  ق(.1412اغب اصفهانی، حسین بن محمد )ر
 .. بیروت: دار العلمفی غریب القرآن

ة تعلیق .شرح منظومه .(ق1416مالهادی ) ،سبزوای
 نشر ناب. :تهران .زاده آملیحسن حسن

 تفسیر فی التبیانتا(. حسن )بیشیخ طوسی، محمد بن 
 .بیروت .قصیر عاملی احمدحبیب چاپ .القرآن

 
 

 

 

 
 .االشراق ةحکمشرح  (.1379) الدین محمودشیرازی، قطب

 .اهتمام عبداهلل نوری، تهران: دانشگاه تهرانبه
دفتر  قم: .ةالحکم ةشرح نهای .(1376) شیروانی، علی

 تبلیغات اسالمی.

 ةنظام أحسن و مسئل» .(1389) زاده، فاطمهصادق
 حکمت ةدوفصلنام «.سیناابن ةشرور در فلسف

 .43 ۀشمار، النور( ةسینوی )مشکو

قم:  .ةالحکم ةنهای .(1362محمدحسین )سید  ،طباطبایی
 .مدرسین ةجامع

 ةجامعقم:  .المیزان فی تفسیر القرآن .(ق1417) ــــــ.
 مدرسین.

تهران:  .سعادتکیمیای  .(1333) غزالی طوسی، ابوحامد
 کتابخانه و چاپخانه مرکزی.

 :تهران .تفسیر صافی .(ق1415محسن )، مالفیض کاشانی
 صدر.

 .روم یونان و :1، جتاریخ فلسفه. (1388فردریک ) ،کاپلستون
 .فرهنگی علمی و :تهران .الدین مجتبویجالل ةترجم

 ةعلی نهای ةتعلیق .(ق1415محمدتقی )یزدی، مصباح 
 ان فارسی.سلم :قم .ةالحکم

تصحیح  .اسرار اآلیات .(1361محمد بن ابراهیم ) مالصدرا،
 انجمن حکمت و فلسفه. :تهران .محمد خواجوی

. ةربعسفار األفی األ ةالمتعالی ةالحکم .(1381) ــــــ.
تهران:  .تحقیق مقصود محمدی: تصحیح و 7ج

 بنیاد حکمت اسالمی صدرا. 
تحقیق ح و تسحی .المبدأ و المعاد .(1381) ــــــ.

تهران: بنیاد  .نظریمحمد ذبیحی و جعفر شاه
 حکمت اسالمی صدرا.

. ةربعسفار األفی األ ةالمتعالی ةالحکم .(الف1383) ــــــ.
تهران:  .تحقیق مقصود محمدی: تصحیح و 2ج

 بنیاد حکمت اسالمی صدرا. 
. ربعةسفار األفی األ المتعالیة الحکمة .(ب1383) ــــــ.
تهران: بنیاد  علی اکبر رشاد.قیق تح: تصحیح و 8ج

 حکمت اسالمی صدرا. 
 دار :بیروت .تفسیر القرآن الکریم .(ق1419ــــــ. )

 .التعارف للمطبوعات




