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مسئلة خیر و شر یکی ز حثی هیی میییف سلسیو و یست زهید ی
و زنهییی مختلییت رییی یک روکییر مییو رسییق و حر هی
زرقیشینقزر

ز ح خو معطوف زشیت زهیدد

ح ویژه حکیی صق زی
جهییین هسییت

ییرز رستی و هی

زیی مییین سسهیوة زهیسم

حی رگیه مسل و مستقل رجهیی و شیرو مطیرر

ز مییو مطیاع ی ییرز ز ه و ح ی ر یییی حسیسیید و میهییید ن

پر زخت زرقد صق زایتأاهی

پیهک ح مسئلة شر حر هی م نیی زهیهی زصییاد

وجو مقم حو ن شرّ و رظیت زحس رکی م ننقد ز رجی
ز جیل م یر زهد

ز ز منتسقزن جق

حرخ زرقیشینقزن زهسم زهدد زی مسیا

مقم حو ن شیرّ

سلسوة غیر و حتی ز هیو
صق زهد ری حی ر یی

زحطة خیر و

شر حی زصیاد وجو ز منظر مسصق ز و حرخ ز پیروزن حکید متعیایی میرنیق
حکیم ه زوز

و جوز

مل

ایل متس و مستقا ح زشیکیل رهیی حیی

مقم حو ن شرو ز زئ هقد ز زی و هع شق ریی حیی زهیتوی ه ز منییحل زصیل
حکید متعیای ز اسفار اربعه شواهد الربوبیه و مشاعر ددد و حی هی ک ریو حی
ز ییح ضین م نی مقم حو ن شرو ز رگیه مسصق ز  -حی روجی حی حرهیین
* استادیار دانشگاه پیام نور.
** استادیار دانشگاه پیام نور
*** دانشجوی دکترا و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور.
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مسل و زحط خیر وشر حی زصیاد وجو  -پر زخت شو د

واژگانكليدي :مالصدرا ،خیر ،شر ،اصالت وجود ،عدمی بودن.

مقدمه

ز رجی

سیلسوسین زهسم موضوع سلسو

ز ن جهد
شنیخدِ وجو

هست زهد زرست زرق مهمرری

مسئلة خیر و شر

غقغة رهی

حو ن یی مقم حو ن خیر و شیر زهیدد ز زیی و ز مهیمریری

م یر سسهوة زهسم
خیر زمر وجو

ز موجو حییهو موجو یی هسیت

ح ویژه صق زایتأاهی
و مسیوق حی وجو زهد

ن زشتییق م ییحق و موجو زت

حث

خیر و شر زیی زهید ی

می ل ن ز حرم زینق و ح هو

طلب ن ح هر م حررق و حر مقز ن چرخش

م ننق زمم ز زینک حر دِ مشتیق و طلب ننیق خییر ط عی
ج ل و مسل حیشق و شرّ زمر مقم زهد ی حی رییحو

زز

ییی سسیقزن زت ییی

ییا ز ییالت ش ء رعریت م شو ؛ شرّ هر زمر منیس زهد
ط یعد یی غریزه و یی ز ز خو حرری

غرییز

ش ء ن ز حی

زینق حلک ز ن ریززن زهدد

از طرفی ،اکثر فالسفة غرب و برخی از فیلسوفان مسلمان بر این مبنای اساسی
فالسفة اسالمی خُرده گرفته و وجودی بودن برخی از شرور ،مانند الم ،را مسلَّم
دانستهاند .این مسئله ما را بر آن داشت ،تا عالوه بر بیان برهان متقنی که مالصدرا
به پیروی از قطبالدین شیرازی بر عدمی بودن شرور اقامه کرده است ،از مسئلة
رابطة خیر و شر با اصالت وجود نیز دلیلی بر مبنای عدمیت شرور برآورد ،تا با
ارائة آن ،این مبنای فالسفة اسالمی مستحکمتر جلوه نماید .بنابراین ،در صورت
اثبات عدمی بودن شرور با دالیل سهگانه؛ برهان عقلی ،رابطة خیر و شر با اصالت
وجود ،و صحت بداهت در وجودی بودن خیر و عدمیت شرور ،باید به این
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نتیجه رسید که موارد به ظاهر ناسازگار با عدمیت شر مانند ألم و حوادث طبیعی
را باید با تبیین و تحلیل مناسب روشن نمود ،نه اینکه مبنای مستحکم را کنار
گذاشته ،آن را اشتباه بدانیم.
تبیین اشکال منتقدانِ عدمی بودن شرور

تقریر وجودی یا عدمیبودن شرور از چنان اهمیتی برخوردار است که عدهای
از فیلسوفان در غرب با ارائة دو نظریة انتقادی بر مبنای وجودی بودن شرور:
«مسئلة منطقی شرّ» و «مسئله شرّ بهمنزلة قرینهای علیه وجود خداوند» در صدد
مبارزه با مدعیات دینی برآمدهاند.
طرفداران نظریةاول مدعیاند که میان شر و پارهای مدعیاتِ دینی دربارۀ
خداوند ناسازگاری وجود دارد .جان مکّی(1891ـ )1811مینویسد« :تحلیل
مسئله شر عالوه بر اینکه نشان میدهد باورهای دینی فاقد تکیهگاهی عقالنیاند
آشکار میسازد که آنها مسلّماً غیرعقالنیاند ،به این معنا که بعضی از اجزاء این
نظریة عمدۀ کالمی با اجزاء دیگرش ناسازگار است( ».پترسون)173 :1331 ،

هیوم با یک قیاس دوحدی ،میگوید« :اگر شرّ در عالم ناشی از ارادۀ خداوند
است ،پس او خیِّر نیست؛ اگر شر در عالم ضد خواست (ارادۀ) اوست ،پس او
قادر مطلق نیست .بنابراین ،خدا یا خیِّر نیست یا قادر مطلق نیست( ».پاپکین و

استرول )221 :1371 ،از این قیاس دوحدی هیوم فهمیده میشود که وجودی بودن
شرور نزد او امری مسلم و بدیهی است که خدشهناپذیر است.
جی .ال .مکی نیز در سادهترین شکل استدالل ،در این زمینه مینویسد:
«.1خداوند قادر مطلق است؛ .2خداوند خیّر (خیرخواه) محض است؛  .3با این
حال ،شر وجود دارد؛ این سه قضیه متناقض به نظر میرسند( ».پالنتینجا و دیگران،

 )111 :1371بنابر تصریح مکی ،آنچه متناقض با دو قضیة دیگر است ،وجود شر
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به عنوان یک حقیقت است .ایشان وجودی بودن شرور را حتی در نزد متدینان
نیز امر مسلم و ضروری فرض کرده است که اعتقاد آنها به خدا را دچار شک و
تردید میکند.
اما طرفداران نظریة دوم معتقدند که مدعیات ادیان توحیدی دربارۀ خداوند با
وجود شر در عالم موافق نیست و مسئلة «شرّ به منزلة قرینهای علیه خداوند» از
همین امر ناشی میشود که آنها ناپذیرفتنیاند .پرسشی که اینجا مطرح میشود
این است که آیا اعتقادات دینی میتوانند برای وجود شر در عالم تبیینی خردپسند
فراهم آورند .فیلسوفان غیردینداری نظیر «ادوارد مَدِن ،پیتر هر ،مایکل مارتین،
ویلیام راو و وِزلی سالمون» هر یک به شیوۀ خویش این نوع نقد را بر دینداران
وارد کردهاند .وِزلی سالمون ،با توجه به وجود شر ،وجود خدا را امری نامحتمل
دانسته است( .پترسون131 :1331 ،ـ  )131بدین جهت ،در واقع ،بسیاری از
متفکران معتقدند که مسئله شرّ جدیترین نقد عقالنی بر اعتقاد به وجود خداوند
است تا آنجا که هانس کونگ ،متأله آلمانی ،این مسئله را «پناهگاه الحاد» خوانده
است(.همان)177 :

مطلب دیگر آنکه براساس مبنای وجودی یا عدمی بودن شر ،اقسام و انواعی
برای شرور ارائه شده است.
فیلسوفان منتقد با تکیه بر فهم عرفی از شرّ به وجودی بودن شرّ قایل شده و
تقسیماتی را برای آن ذکر کردهاند ،چنانکه میگویند« :همچنانکه اغلب مردم در
مورد وضعیتهایی که شرّ تلقی میشوند اتفاق نظر دارند ،فیلسوفان نیز کمابیش
بر سر مصداق واژۀ شر اجماع دارند .اما در مورد معنای این واژه اختالف
نظرهای فراوانی دارند .با این حال ،شاید بتوانیم شرور را به دو طبقة کلی تقسیم
کنیم :شرور اخالقی و شرور طبیعی( ».همان173 :ـ)177
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جان هیک ،فلیسوف معاصر غرب ،دربارۀ شرّ مینویسد« :به جای اینکه
بکوشیم شر را بر اساس نوعی نظریة کالمی تعریف کنیم ،مثالً بهعنوان آنچه
مغایر با اراده خداوند است ،بهتر است که بدون مجادله و پردهپوشی به تعریف
آن بپردازیم؛ با نشان دادن آنچه این کلمه بر آن داللت دارد ،شر به رنج و دردهای
جسمی و دردهای روحی و شرور اخالقی اطالق میگردد( ».هیک)31 :1372 ،

«الیبنیتس» در کتاب مشهور خود «تئودیسه» ) (Theodicyمصادیق شر را سه
گونه ذکر میکند:
 .1شرِّ متافیزیکی :شری که دامنگیر عالم امکان و اعم از عالم ماده و مجردات
شده است و علت آن هم محدودیت و کرانمندی عالم امکان نسبت به خدای
بیکران است.
 .2شر طبیعی :این شر به شرور طبیعی جهان مانند زلزله ،آتشفشان و درد و
رنج اطالق میشود.
 .3شر اخالقی :شری که ناشی از اختیار و اراده انسان است ،مانند گناهان و
کارهای ناشایست( .رضایی)10 :1333 ،
عدمی بودن شرور در حکمت متعالیه

فیلسوفان مسلمان عمدتا و برخی از فیلسوفان غربی مانند الیبنیتس و
آگوستین با دفاع از مبنای عدمی بودن در مقام پاسخ به شبهات فوق برآمدهاند.
مالصدرا در حکمت متعالیه شرّ را در قالب دو اصطالح تعریف مینماید:
در اصطالح اول ،به هر نوع نقص وجودی شرّ اطالق میشود ،که در بحث
شرور به آن پرداخته نمیشود .مالصدرا در این زمینه مینویسد:
فَکُلَّ مَا سِواهُ لَايَخلُو مِن شَوبِ نقصٍ و فقر ،فَلَم يَکُن شئٌ من المعلوالت خیررا
محضا من کل جهة ،بل فیه شوب شَرِّيَّةِ بِقرََِِ نُقاراد رََِجَ ِرهِ عَرن رََِجَرةِ الخَیررِ
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المُطلَقِ الَّذی لَايَن َهی خَیرِيّ ُهُ اِلی حٍََ وَ لَايَکُودَ فوقَهُ غايَة( .صدرالدین شیرازی،
 31/7 :1330ـ )31

حر زی م نی میهوز «وزجبزاوجو »
مثقو ح حق ریسد؛ هیچ موجو
موجو

ح هیین ج ز

خیر مثض م حیشیق خییر حیو رش

ز شیئ ة شر حو ن و ریسید حلکی هیر

ز خیر مطلف یتر ز

ز ز شر زهد چون هر

چ غیر ز خقزهد «زمکین زر » یی «سسر زر » ز د الیبریتس ریز حی منیوزن شیر
متیسیزیک ح زی

سم زشی ه ز د

شــر در اصــطالح دوم فقــدان ذات و حقیقــت شــیء یــا کمــالی از کمــاالت
اختصاصی آن شیء است ،از آن جهت که در واقع برای آن شی هست .این همان
شرّ مصطلح است.
مبنای عدمی بودن شرّ بر اساس این عبارت« :قالت الحکماء اِنَّالشَّر لَا ذاتَ لَهُ
بَل هُوَ اَمرٌ عَدَمِیٌّ ،إما عدم ذات أو عدم کمال ذات(».همان )31 :مبنایی پذیرفتهشده
بین فیلسوفان اسالمی است.
مالصدرا ،در نهایت ،شرّ به هردو اصطالح را امر عدمی میداند« :و الشر علی
کال المعنیین امرٌ عدمیّ ،و إن کان له حصول فی بعض کحصول األعدام و
األمکانات لألشیاء ضرباً من الحصول فی ظرف االتصاف( ».همان)31 :

گرچه مالصدرا در شرح اصول کافی برای شر چهار مصداق ذکر میکند:
 .1امور عدمی ،مثل فقر و موت
 .2شر ادراکی ،مانند :درد و رنج و جهل مرکب
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 .3شرور اخالقی و افعال زشت و ناروا ،مانند :قتل و زنا
 .4مبادی شرور اخالقی ،کـه ملکـات رذیله مانند قوۀ شهوت ،قوۀ غضب ،بخل و
مکر است( .صدرالدین شیرازی ،)70 :1370 ،با یک ارزیابی دقیق میتوان به این نتیجه
رسید که مالصدرا از اصل عدمی بودن شرور دست نکشید ،بلکه همچنانکه در
عبارت زیر آمده ،در نهایت ،شرور را به امر عدمی برمیگرداند:
«وَ انتَ اذا تأملت و اس قربت معانی الشروِ و احوالها و نَسَبِهَا وَجَرََتَ کُلِّمرا
يُطلَقُ عَلَیهِ اِسمُ الشَّرِ لَايَخرُجُ مِن اَمرَينِ ،فَاِنَّه اِمَّا عَََمُ محضٍ اَومُؤَرٍّ اِلی عَََمٍ ،فیقال
شر لمثل الموت و الجهل البسیط ،و الفقر و الضعف :ال شوية فی الخلقة ،و نقاراد
العضو و القحط و امثالها من عَمیات محضة و يقال :شرلما هو مِثلُ االَلَم و الحُزد
و الجَهلِ المُرَکَّبِ ،و غَیرِ ذَلِکَ مِنَ الُامُوِِ الَّ ی فیها اِرِاکٌ لِمَبََءِ مَّرا و سربب مرا
فقطّ» (همو)31/7 :1330 ،

ازاینرو ،میتوان عبارت فوق را بسان یک قاعده دربارۀ اصل عدمیبودن
شرور به حساب آورد ،گرچه در مورد عدمی یا وجودی بودن درد و رنج و تبیین
کیفیت شرّیت آن میان صدرالمتألهین و فیلسوفان اسالمی اختالف نظر وجود
دارد ،که آن نیازمند به تدوین مقالهای مستقل است.

1

برهان عقلی بر عدمی بودن شرّ

مهمترین دلیل بر عدمیبودن شرور برهان عقلی است که ابتدا به وسیلة

.1در کتاب مبانی شر از دیدگاه حکمت متعالیه به شبهة عالمه دوانی و تحلیل حاج مالهاادی ساباواری و
نظر عالمه طباطبایی و تفاوت آنان با دیدگاه مالصدرا پرداختهام.ِ( .ک :طالبی چاِی)142 – 149 :9831 ،
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قطبالدین شیرازی ارائه شده است .ازاینرو ،مالهادی سبزواری ،ضمن رد
مجادلة فخرالدین رازی و پیروانش بر عدم اقامة برهان عقلی در مسئلة عدمیت
شرور از سوی حکما ،مینویسد« :اصل این برهان عقلی از عالمه شیرازی 1در
شرح حکمة االشراق است که مقدم بر مالصدرا است و به دلیل خوب بودن
استدالل و کمهزینه بودن آن ،مالصدرا این دلیل را پذیرفته و در کتابهای خود
مطرح نموده است (صدرالدین شیرازی[ 131 :1330 ،تعلیقه]).

اصل استدالل مالصدرا را میتوان در چند جمله خالصه کرد :شر اگر امر
وجودی باشد ،الزم میآید که شرّ ،شر نباشد .لیکن تالی باطل است .پس ،مقدم
نیز باطل است .دلیل ابطال تالی این است که اگر شرّ شرّ نباشد ،جمع بین نقیضین
میشود که آن امری محال است( .همان)31/1 :

مالصدرا در بیان مالزمه مینویسد« :والدلیل علیه أنه لو کان امراً وجودیاً ،لکان
إما شراً لنفسه أو شراً لغیره( ».همان31/1 :؛ ر.ک :صدرالدین شیرازی)213/1 :1333 ،؛ شر
بودن امر وجودی دو فرض دارد :برای خودش شر باشد« :شرٌلنفسه» ،و برای
دیگران شر باشد« :شرٌ لغیره».
آنگاه ،شرٌ لنفسه ممکن نیست ،چون با توجه به تعریف شر ،فرض شرٌ لنفسه
میتواند دو صورت داشته باشد :أ .عدم ذات خود را طالب باشد ب .نبود کمالی
از کماالت ذات خود را بطلبد.
هر دو صورت غیرممکن است ،چون اوالً شیء به دو دلیل نمیتواند طالب

 .1یلاُم من ذلک اَنَّ الشرَّ لوکان موجوداً لما کان الشَرُّ شرّاً واِلّا لکان شرّاً اِمَّا لِنَفسه اَو لِغیره... ،کذالک
الشرُّ الینسبُ الی فاعل اِلّا بالعرض ،فَال یحتاجَُ الی فاعلٍ آخر لما ظَنَّ مُالحِدَهُ المجوس و کذا القَدریَّةُ الذّین
هم مَجُوسُ هذه األَمَّة( .قطبالَين شیرازی414 :9831 ،ر )412
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انعدام ذات خود باشد:
 .1آنکه در این صورت ،اصالً اقتضای به وجود آمدن را نخواهد داشت.
 .2آنکه هستیِ هر چیزی مطلوب اوست ،چنانکه کماالت آن هستی هم
مطلوب اوست .در درون هر موجودی ،حب به ذات به صورت فطری نهاده شده
است ،بدین ترتیب ،نمیتواند شیء طالب انعدام ذات خود باشد.
ثانیاً شیء به چهار دلیل نمیتواند طالب انعدام کماالت الیق خود باشد:
 .1اگـر شیء خواهان نبـودِ بعضی از کماالتش باشد ،در واقع ،شر همان امر
عدمی است ،نه نفس وجود شی.
 .2فرض اینکه شیء خواهان نبودِ بعضی از کماالتش باشد صحیح نیست،
چون همة اشیاء به ذات ،طبیعت و غرایز خود طالب کماالت و ارزشهای
وجودی خود میباشند.
 .3عنایت الهی مقتضی رسیدن هر شیء به کمال الیق خود میباشد.
 .4اگر شیء مقتضی عدم کماالت خودش باشد ،هرگز نباید به مرحلة کمال
برسد ،و از این نظر که این شیء موجود است و کماالت اولیه و لوازمش را
داراست ،پس ،یقیناً برای خود شر نیست و «شرلنفسه» بودن شئ توهمی بیش
نخواهد بود.
ازاینرو ،شر بودن امر وجودی برای خودش ناممکن است.
«شر لغیره» بودن شئ وجودی نیز خالی از سه فرض نیست :أ .ذات دیگران را
از بین ببرد ب .کمالی از کمالهای دیگران را معدوم کند ج .ضرری به ذات و
کمال دیگران نرساند.
در صورت اول و دوم ،شرّ امر وجودی نیست ،بلکه همان امر عدمی که عدم
ذات یا عدم کمال ذات باشد خواهد بود .برای نمونه ،یعنی اگر مار به کسی نیش
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زند ،دو صورت ممکن است:

 .1اینکه آن فرد بمیرد [که در این صورت عدم حیات شرّ است]
 .2یا موجب نقصی در بدن او میگردد [که آن نقصان یا عدم سالمت شرّ
است]
در فرض سوم ،که ضرری به غیر نرساند ،بدیهی است که امر وجودی شر
نخواهد بود ،زیرا تعریف شر آنگاه صادق است که عدم ذات یا عدم کمال ذات
مطرح باشد.
بنابراین ،اگر شئ برای دیگران شر باشد ،از نوع شر بالعرض است ،یعنی امری
است که عدمی را در دیگران پدید میآورد ،و شر نیز همان امر عدمی است.
با این برهان عقلی ،اثبات میشود که شیء وجودی ،اگر بخواهد شرّ برای
خود یا دیگران باشد ،باید یکی از آن دو نوع عدم یعنی عدم ذات یا عدم کمال
ذات باشد .در این صورت ،اگر شرّ امر وجودی باشد ،موجب جمع بین نقیضین
است و چون عدمی بودن امر وجودی محال است ،پس ،شرّ بودن امر وجودی به
طور کلی باطل است.
به نظر میرسد مالصدرا با بررسی همهجانبهای که انجام داده و با بیان تمام
شکلهای متصور ،سعی کرده است که راه هر نقدی بر برهان را ببندد .بدین
ترتیب ،این برهان کاملترین برهان بر عدمی بودن شر میباشد.
ارتباط سهگانة اصالت وجود با مسئلة خیر و شرّ

در این قسمت ،مقاله در صدد تبیین دلیل دیگری بر عدمی بودن شرور از
طریق بررسی رابطة خیر و شر با اصالت وجود است .تبیین رابطة اصالت وجود با
مسئلة خیر و شر به سه صورت قابل طرح است  :الف .اثبات اصالت وجود و
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رسیدن به خیریت وجود و عدمیت شرور ب .تحلیل مفهوم خیر و شر و رسیدن
به اصالت وجود ج .پذیرفتن اصالت وجود بهعنوان اصل موضوعی ،و اثبات
خیریت وجود بر اساس آن.
مالصدرا از روش اول بهره گرفته است :ابتدا اصالت وجود را اثبات نموده و
سپس خیر محض بودن وجود و عدمی بودن شرور را یکی از نتایج مترتب بر آن
میشمارد ولی حکیم سبزواری منبع شرف و خیر بودن وجود را به عنوان برهانی
بر اصالت وجود آورده است ،همچنانکه استاد جوادی آملی در رحیق مختوم به
دو شیوه :رسیدن به اصالت وجود از طریق تحلیل مفهوم خیر و پذیرفتن اصالت
وجود به عنوان اصل موضوع و اثبات خیریت وجود بر اساس آن اشاره میکند.
ازاینرو ،ما در این نوشتار ،ضمن تبیین این سه شیوه ،بر شرح شیوۀ مالصدرا
تأکید بیشتری داریم.
ارتباط اصالت وجود با مسئلة خیر و شر در حکمت متعالیه
اهمیت اصالت وجود در حکمت متعالیه

بدون تردید ،شالودۀ حکمت متعالیه را قول به اصالت و وحدت وجود
تشکیل میدهد .ازاینرو ،شناخت و معرفی حکمت متعالیه بدون بررسی دقیق
نظریة اصالت وجود امکانپذیر نیست ،چنانکه مهدی حائری یزدی دربارۀ علت
نامگذاری اسفار اربعه به حکمت متعالیه آورده است« :بدان جهت مالصدرا
حکمت خود را متعالیه نامیده است که به زبانی باالتر از زبان فلسفة معمولی
مشاء و اشراق سخن گفته است .یعنی مالصدرا برخالف فالسفة دیگر محور کل
فلسفة خود را بر وجود نهاده است که وجود را اصیل میداند و کلیة مسائل
فلسفة الهی را با دیدگاه خاص خود در باب اصالت وجود و وحدت آن حل
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میکند ،چنانکه از دیدگاه او همهچیز از مراتب وجود است و اسماء اهلل و صفات
و افعال هم از مراتب وجودند( ».سجادی )11-10 :1371 ،بنابراین ،میتوان گفت
که منظور از حکمت متعالیه حکمت وجودی است .بدین جهت است که
مالصدرا شناخت وجود را کلید فهم مباحث فلسفی معرفی میکند .و مینویسد:
«از آنجا که مسئلة وجود اساس قواعد حِکمی و پایة مسائل الهی است و محوری
است که آسیای علم توحید ،معاد ،حشر ارواح و اجساد و بسیاری از آنچه ما
استنباط و استخراج کردیم و دیگران به آن نرسیدند ،پیرامون آن میچرخد ،پس،
هر کسی به معرفت وجود جاهل باشد جهل او به مسائل عمده و مهم سرایت
خواهد کرد»( .صدرالدین شیرازی ،بیتا 1)1 :بدین ترتیب ،میتوان گفت که از مبانی
بنیادی فلسفة صدرایی که همة مسائل فلسفی  -از جمله خیر محض بودن وجود و
عدمیت شرور  -به نوعی مترتب بر آن هست ،مسئلة وجود یا اصالت وجود است.
استاد مطهری نیز صدرالمتألهین را تثبیتکنندۀ پایة اصالت وجود دانسته،
دربارۀ اهمیت اصالت وجود مینویسد« :اصالت وجود در فلسفه نتایج زیادی دارد
و کمتر مسئلهای است که سرنوشت آن به اصالت وجود بستگی نداشته باشد».
(مطهری ،بیتا331/3 ،ـ )333

حکیم سبزواری دربارۀ اصالت وجود آورده است:
إن الــوجود عندنا اصیلٌ

دلــیل من خالفنا علــــــیلٌ.
(سبزواری)13/2 :1111 ،

 .1و لما کانت مسئلة الوجود اُس القواعد الحکمیة ،و مبنی المسائل االِلهیة و القطب الذی یدور علیه رحی
علم التوحید و علم المعاد و حشر االَرواح و االجساد و کثیر مما تفردنا باستنباطه و توحدنا باستخراجه ،فمن
جهل بمعرفة الوجود یسری جهله فی امهات المطالب و معظماتها و بالذهول عنها ،فاتت عنه خفیات المعارف
و خبیئاتها ،و علم الربوبیات و نبوّاتها و معرفة النفس و اتصالها و رجوعها الی مبدأ مبادئها و غایاتها.
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مفاد اصالت وجود در کالم مالصدرا

واژۀ موجود 1در فلسفه به دو معنا بهکار میرود:
معنای اول :مصداق خارجیدار؛ شیئی که به این معنا موجود است از سنخ مفاهیم
است و به تعبیر حکما شیئیت مفهومی دارد یعنی واقعیتی خارجی میتوان یافت
که مصداق آن باشد .بنابراین ،اگر مفهومی بر واقعیتی خارجی صدق کند ،این
مفهوم موجود است .مثالً ،مفهوم انسان بر واقعیتی خارجی مانند شما و من صدق
میکند .پس ،به درستی میتوان گفت« :انسان موجود است».
لکل ماهیة نحو خاص من الوجور و کونهرا [ای کرود الماهیرة] فری األعیراد
عباِة عن صَقها علی أمر و تحقق حَها فیه ،کما ذکره الشیخ فی باب المضاف و
إنّه [أی أدّ المضاف] موجور فی الخاِج بمعنی أنّه ياَق حَه علی أشیاء کثیررة
فیه و ال يعنی بموجوريه الشیء إال ذلک» (صدرالدین شیرازی32/3 :1333 ،ـ )33

روشن است که اگر مفاهیم متعدد متکثری از جهات گوناگون بر مصداق
خارجی واحد بسیطی صدق کنند ،همة این مفاهیم به اعتبار همین یک مصداق
خارجی به این معنا موجودند ،مانند مفهوم انسان و ممکن بالذات و واحد که
همه بر واقعیت خارجی بسیط واحدی مانند روح من و شما صادق است و ،به
همین دلیل ،درست است که بگوییم« :انسان و ممکن بالذات و واحد موجودند».
در یک کالم ،هر مفهومی که بر واقعیتهای موجود در خارج نه با اعتبار و فرض
ما بلکه به نحو نفساالمری صادق باشد ،به این معنا ،حقیقتاً و بالذات موجود
است .پس ،به این معنا ،هم ماهیات موجودند ،هم معقوالت ثانیة فلسفی و هم
 .1استخدم « الوجود» فی الفلسفه و العرفان اإلسالمیین بثالثة معاانی  .1ذات حقیقاة الشای ،،و التای
تطرد العدم .2 ....الوجود بالمعنی المصدری ،یسمی الوجود النسبی و الوجود اإلثباتی  .3 ....الوجاود مطلقااً.
(محمَی)152 :9831 ،

44
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حتی اعدام ملکات .بنابراین ،منظور از اصالت وجود این معنا از موجود نیست.
معنای دوم :چیزی که جهان خارج را پر کرده

است؛ چیزی که خود واقعیت

خارجی است .اگر چیزی را به این معنا گفتیم ،موجود است ،یعنی آن چیز خودِ
همان واقعیت خارجی است ،خود همان هویت عینی است ،خود همان چیزی
است که طارد و نقیض عدم است ،خود همان چیزی است که منشأ اثر است.
چنین چیزی از سنخ واقعیات است نه از سنخ مفاهیم و ،به تعبیر حکما ،شیئیت
وجودی دارد .در عبارات بسیاری از مالصدرا« ،موجود» به همین معنا به کار رفته
است ،از جمله ... :فیکون الوجود موجوداً فی الواقع ،و موجودیته فیالخارج أنه
بنفسه واقع فی الخارج( .صدرالدین شیرازی ،بیتا)11 :

تفکیک این دو معنا در فهم مدعای اصالت وجود و اعتباریت ماهیت ،بهویژه
در فهم اعتباریت ماهیت ،بسیار دخیل است و خلط آنها موجب اشتباهات بزرگی
است.
«اصیل» یعنی چیزی که حقیقتاً موجود است و جهان خارج را پر کرده است،
مانند همة واقعیتهایی که در خارج میبینیم .در مقابل« ،اعتباری» یعنی چیزی که
حقیقتاً موجود نیست ولی به دلیل نوعی ارتباط یا اتحاد با امری که حقیقتاً موجود
و اصیل است ،عقل ما آن را مجازاً موجود فرض میکند ،بیآنکه به این مجاز
توجه داشته باشد .به عبارت دیگر ،عقل آن را موجود میپندارد .در فلسفه ،به
جای واژههای «حقیقت» و «مجاز» ،از واژههای «بالذات» و «بالعرض» استفاده
میکنند و میگویند« :اصیل» یعنی موجود بالذات و «اعتباری» یعنی موجود
بالعرض.
مالصدرا دربارۀ مفاد اصالت وجود و تفکیک موجود حقیقی بالذات و
بالعرض ،مینویسد:
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 ...ادّ حقیقة کلّ ماهیة هی وجورها الخاص الذی توجَ به تلک الماهیرة علری
االس باع ،و أدّ الم حقق فی الخاِج و الفائض عن العلة لکل شیء هو نحو وجوره.
(همو)211/2 :1330 ،

بنابراین ،مفاد نظریة اصالت وجود این است :هرچند واقعیتهای خارجی در
تحلیل ذهنی به دو حیث هستی و چیستی تحلیل میشوند ،نظر به اینکه آنچه در
خارج واقعیت دارد یکی از این دو میباشد و دیگری امری اعتباری است ،و از
آنجاکه حیث چیستی و ماهوی از ناحیة ذات نسبت به واقعیت داشتن و عدم آن
الاقتضا است ،و واقعیت داشتن ماهیت از ناحیه امری زاید بر آن است که مفهوم
وجود از آن حکایت میکند ،پس ،خودِ وجود که مصاحبت آن با ماهیت موجب
واقعیتدار شدن آن است به طریق اولی از واقعیت برخوردار است .در نتیجه،
وجود به ذات خود واقعیت دارد و به واسطة مصاحبت ماهیات با وجود،
واقعیتداشتن بالعرض و مجاز به آنها نسبت داده میشود.
مالصدرا در کتاب الشواهد الربوبیة مدعای اصالت وجود را اینگونه بیان
میکند:
والحق أد الم قَم منهما علی اآلخر هو الوجور ....فیکود الوجور موجرورا فری
نفسه بالذات و الماهیة موجورة بالوجور ای بالعرض فهما م حرَاد بهرذا احتحرار.
(صدرالدین شیرازی)3 :1131،
رابطه اصالت وجود با خیر و شر

مالصدرا در جلد اولِ اسفار اربعه ،بحثی را تحت عنوان «فصلٌ فی انّ الوجود
خیر محض» بعد از بحث اثبات اصالت وجود و آثار مترتب برآن ارائه میکند و
مینویسد:
هذه المسئلة [أدّالوجور خیر محض] أنما ت ضح حقّ اتضاحها بعرَ مرا تبرت أدّ
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لمفهوم الوجور المعقول الذی من اجلی البَيهیات االولیة مارَاقا فری الخراِج و
حقیقة و ذاتا فی االعیاد .وأد حقیق ها نفس الفعلیة و الحاول و الوقوع ،ال بالمعنی
الماَِی ...و اما من لم يضع للمفهوم من الوجور ...فیاعب علیه بل ال يجوز لره
رعوی کود الوجور خیرا محضا (صدرالدین شیرازی)311/1 :1333 ،

نکاتی که از این عبارت برداشت میشود:
 .1ایشان تبیین و وضوحِ خیر و شر را متوقف و مترتب بر اثبات اصالت
وجود دانسته است.
 .2فقط کسی میتواند خیر محض بودن وجود را ادعا کند ،که قایل به اصالت
وجود باشد ،و این حقیقت را اثبات کرده باشد یا به عنوان اصل موضوعی
پذیرفته باشد که مفهوم بدیهی وجود مصداق خارجی ،حقیقی و عینی دارد و این
حقیقت خارجی عین فعلیت ،حصول و وقوع است .بنابراین ،کسی که به اصالت
ماهیت قایل باشد و وجود را یک مفهوم ذهنی بداند ،بهسادگی به خیر بودن
وجود حکم نمیکند بلکه نمیتواند این حکم را بپذیرد.
 .3به نظر مالصدرا ،بحث خیر محض بودن وجود ،در پی آن ،عدمی بودن
شرور از نتایج مهم اصالت وجود است.
البته« ،ابتکار طرح مسئلة خیر بودن وجود و عدمی بودن شر در امور عامه از
خواجه در مسئلة هفت تجرید است .فاضل قوشچی در شرح تجرید مدّعی است که
بر این مسئله برهانی اقامه نشده بلکه به استقراء و آوردن شواهد استقرائی اکتفاء
شده است و چون استقراء آنها تام نیست ،ناگزیر بداهت آن را ادعا کردهاند.
حکیم سبزواری در تعلیقة اسفار در پاسخ قوشچی به برهانی که در حکمة االشراق
آمده و در الهیات اسفار نیز برای خیر بودن وجود ذکر شده اشاره میکند( ».جوادی
آملی 110/1/1 :1371 ،ـ )101
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کیفیت استنتاج خیر و شر از اصالت وجود

مالصدرا دربارۀ کیفیت این استنتاج مینویسد:
ألدَّ معنی الخیر ما يُؤتَر عنَ العقالء و تش اق الیه األشیاء ...و بَیِّنٌ أدَّ االشریاء
لیست طالبة للمعنی الماَِی ،و ال يکود مب غاهرا و مقارورها مفهومرا ذهنیرا و
معقوال تانويا .و هذا فی غايه الظهوِ و الجالء ال يلیق أد يخفی بطالنه علی أوائل
العقول احنسانیة من غیر ِجوعها الری اسر عمال الفکرر و الرويره» (صـدرالدین
شیرازی 311/1 :1333 ،ـ )311
خیر به معنای آد چیزی است که عقال برمیگزيننَ و يا چیزی اسرت کره هرر
شیئی به سوی آد اش یاق راشر ه ...و بسریاِ ِوشرن اسرت کره هری چیرزی يرا
موجوری طالب معنای ماَِی و يا مفهومی که معقول تانی فلسفی باشَ نیسرت.
و اين مطلب واضحی است که بر کسی که رِ سطح اب رَايی علروم عقلری باشرَ
مخفی نیست.

مالصدرا بعد از اثبات اصالت وجود به تحلیل مفهومی خیر میپردازد و به این
نتیجه میرسد که خیر در قیاس با هر شیء مطلوبِ آن است که در صورتی که
واجد آن باشد از آن محافظت میکند و در صورت فقدان ،طالب آن است .خیر
همان امر وجودی است که بهواسطة اصالت وجود بر مصداق خارجی ،حقیقی و
عینی منطبق شد .پس ،هر موجودی طالب وجود است ،نه ماهیت و مفهومی
ذهنی صرف.
استاد جوادی آملی در جمعبندی این مطلب مینویسد :خالصه آنکه کسی که
قایل به اصالت وجود باشد ،بعد از توجه به معنا و مفهوم خیر ،به سهولت ،به
اینکه خیر ماهیت من حیث هی و نیز مفهوم ذهنی نیست و همان واقعیت وجود
خارجی است حکم میکند .به بیان دیگر ،خیر محض بودن وجود برای او واضح

بررسی رابطة خیر و شرّ با اصالت وجود از منظر مالصدرا

40

و آشکار است ،چندانکه نیازی به برهان ندارد و با یک تنبیه به صدق این مسئله
اقرار مینماید (جوادی آملی)111/1 :1371 ،

اما مالصدرا در تبیین عدمیت شرور بیان میکند:
فإذا تحقق أدّ وجور کل شیء هو نحو ظهوِه بإفاضة نروِ الوجرور علیره مرن
القیوم الواجب بالذات المنوِ للماهیات و مخرجهرا مرن ظلمرات العرَم إلری نروِ
الوجور ،فالخیر بالحقیقة يرجع إلی حقیقة الوجور ...فالشرُّ مطلقا عَمیّ  :امرا عرَم
ذات ما ،أو عَم کمالٍ و تمامٍ فری ذات مرا ،أو فری صرفة مرن صرفاته الکمالیرة
الوجورية؛ فالشرّ ال ذات له أصال( .صدرالدین شیرازی)311/1 :1333 ،
وق ی تابت شَ که وجورِ هر ماهیت نحوة ظهروِ آد اسرت و ايرن ظهروِ بره
سبب افاضة نروِ هسر ی از جانرب مبرَأ قیرومی اسرت کره واجرب بالرذات و
خاِجکننده ماهیات از ظلمتهای نیس ی به نوِ وجور میباشَ ،پس ،رِ حقیقرت
خیر ر به هر رو نوع آد ر به حقیقت وجور برمیگررر ... .ازايرنِو ،شررّ بره طروِ
مطلق امری عَمی است ،يا عَم ذاتٍ مّا (نیس ی) يا عَم کمالٍ مّا (فقَاد صروِت
نوعیه) ،يا صف ی از صفات کمالی وجوری بعَ از اتمامیت نوع اسرت .بنـابراین،
هیچ ذاتی برای شر نیست.

هیین ور
حرم

خیر هر ییل مسیی زهید ی شی ء ن ز طلیب می نیق و

زینق شر هر زمر منیسر زهد

ش ءز نم

رییز و منشیأ زرتیززع ن

هیوز ه «ایس ریم » یی «ایس ری ص » زهدد پیس

رثلییل سلسیو

هیوز ه حیاذزت ز زمو مقم زهدد ز رجی شرّ

مسیحل خیر و وجو

مقت زهد و ت رتیجة زث یت زصیاد وجو زی شق
خیر مثض زهد

مسیحل ح زی رتیج م هیم

زهدد حی زی زهتقالل و رثلیل ح ن هقس

خیر زمر وجو

موهیوت شیرّ
مسیحل
و وجو

شر مقت یی ز زمیو میقم
صق حییین ن حیو یم هییقیم
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مسصیق ز جقز یری حیر میقمید شیرو و هزریق زث ییت
زمرو ه جزو مسومیت سلسوة زهسم زهد] خو ایل مثکیم

حر مقمید شرو و وجو
وت اسفار زی مسئل

ز

حو ن خیر زهدد ز زی و زهد

مسصق ز

جلیق

ضی زصل حیین ریو ه م رویسق:

أدّ الوجور علی االطالق مُرؤتَرٌ و معشروقٌ و م شروق الیره .و امرا اآلفرات و
العاهات ال ری ت رائری فری بعرض الموجرورات فهری امّرا ِاجعرة الری االعرَام و
القاوِات و ضعف بعض الحقائق عن اح مال النحو األفضل من الوجور و امّا انهرا
ترجع الی ال اارم بین نحوين من الوجور فی االشیاء الواقعه فی عرالم ال ضرايق و
ال اارم و ال عاِض و ال ضار( ...صدرالدین شیرازی)211/2 :1330 ،

وجود مطلقا خیر و مورد گزینش است و هر خیر دو وصف و خاصیت دارد:
اگر موجود باشد ،محبوب و اگر مفقود باشد ،مطلوب است .و منشأ پیدایش آفات
و شرور که امور عدمی در محدودۀ عالم طبیعت هستند ،دو امر است :ضعف و
نقص استعداد که مانع از پذیرش کمال وجودی برتر است ،و تزاحمی که بین دو
نحو وجود در اشیاء طبیعی وجود دارد .محدودیت و تصادم و تعارض و تضادی
که در عالم طبیعت هست موجب میشود تا برخی از موجودات بر بعضی دیگر
غالب آمده ،آنها را از وصول به کمال مناسب خود بازدارند و این تصادم و تضاد
از جهت وجود موجودهای مادی نیست بلکه از ناحیة تخصیصی است که وجود
آنها به مرتبة خاص و نشئة طبیعت پیدا میکند؛ این تعین و تقید هر یک از آنها را
محدود میکند و مانع میشود تا هر یک بر دیگری احاطه و شمول یابد یا با آنها
متحد شود و یا حمل بر آن گردد( .جوادی آملی111/1/2 :1371 ،ـ )111

بر این اساس ،در صورتی میتوان وجود را خیر محض و عدم را شرّ محض
و ،در نتیجه ،خیر را وجودی و شرّ را عدمی دانست که مقصود از وجود حقیقت
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عینی آن باشد ،نه مفهوم انتزاعی و اعتباری آن .به این ترتیب ،تمام آثار و برکاتی
که بر قواعد «الوجود خیر محض» و «العدم شرّ محض» در باب توحید مترتب
است از لوازم و آثار اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت است.
مالصدرا همچنین در مورد ماهیت مینویسد:
و أما الماهیات احمکانیة و األعیاد الثاب ة فی العقول فهی فی حَور أنفسها ال
توصف بخیرية و ال شرّية ...و وجورها المنسوب إلیها ...خیري ها و عَمها شرّي ها.
(صدرالدین شیرازی)311/1 :1333 ،

ماهیات امکانی [در اصطالح فلسفی] و اعیان ثابته [در اصطالح عرفا] زمانی
که در اذهان انسانها هستند ،به طور حقیقی [از حیث ذات] ،متصف به وجود و
عدم نمیشوند ،زیرا ماهیت من حیث هی هی نه موجود است و نه عدم .نتیجه
آنکه وجود منسوب به ماهیت ،که بهواسطة وجود حاصل شده است ،همان
خیریت ماهیت میباشد و عدم ماهیت بهدلیل عدم اتصال یا اتصاف به منبع
وجودی همان شرّیت ماهیت است .پس ،خیر و شر بودن ماهیت اعتباری است،
نه حقیقی.
نکته دیگر آنکه مالصدرا ،درجات خیریت اشیاء را به شدت و ضعف آنها در
دریافت فیض وجود از حضرت حق دانسته است و معتقد است :وجود هر
موجودی که خالصتر باشد خیریت آن نیز بیشتر است .ازاینرو ،حضرت حق -
چون وجود محضی است که هیچ نوع عدم ،قوه ،بطالن ،امکان و نقصی درآن راه
ندارد  -خیر محض (خیر الخیرات من جمیع الجهات) است و هیوالی اولی که
از نازلترین مرتبة وجودی برخودار است منبع شرور ،اعدام و معدن نقایص و
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1

صدرالمتألهین بر همین مطلب چنین تأکید میکند:
إذ لکل موجور خاص جهة ذات و ماهیة ،و جهرة وجرور و ظهروِ ...وعلمرت
اَيضا اَدَّ جهةَ االتفاق وَ الخیريَّة فِی االشیاء هو الوجور ،وجهرة ال خرالف و الشَررِّيَّةِ
هی الماهیات( ...همو )371/2 :1330 ،پس ،همة خیرها به فیض الهی و نـور
هستی او باز میگردد و فیض الهی (وجود) منزه از نقایص و کاستیهاست
و تمام کاستیها به ماهیت اشیاءِ و حیثیت ذاتی آنها بازمیگردد.

یکی دیگر از ثمرات تبیین ارتباط خیر و شر با اصالت وجود آن است که
وجود خیر وسعادت است .2و شعور وآگاهی نسبت به وجود نیز خیر و سعادت
است .و چون وجودات در کمال و نقص متفاوتاند ،در سعادت نیز متفاوت
میباشند ،و هر چه وجود تامتر وخالصتر باشد ،سعادت درآن بیشتر است و
هرچه ناقصتر واختالط آن به اعدام و شرور بیشتر باشد ،شقاوت آن بیشتر است.
بنابراین ،نفوس انسانی هر چه کاملتر گردد و عالقه و وابستگی آن به بدن کمتر
شود و ارتباط آن با مبادی عالیه و ذات واجب که خیرمحض است – بیشتر باشد،
سعادت او تامتر و کاملتر خواهد بود(.همو)113/1 :1332 ،

 .1فالوجود خیر محض و العدم شر محض ،فکل ما وجوده اتم و اکمل فخیریته اشد و أعلی مما دوناه،
فخیر الخیرات ...الی ینتهی الی أقصی مرتبة الناول و هی الهیولی األولی التی حظها من الوجود هو عریها فی
ذاتها عن الوجود ...،فهی منبع الشارور و االعادام و معادن النقاائا و االالم( .صرَِالَين شریرازی :9838 ،
814/9ر )812

 .2اعلم أن الوجود هو الخیر و السعادة ،و الشعور بالوجود أیضاً خیر و سعادة ،لکن الوجودات متفاضلة
متفاوتة بالکمال و النقا؛ فکلما کان الوجود أتم ،کان خلوصه عن العدم أکثر ،و السعادة فیاه أوفار  ،و کلماا
کان أنقا کان مخالطته بالشر و الشقاوه أکثر( .همو)948/1 :9831 ،
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رابطة خیر و شر با اصالت وجود از منظر حکیم سبزواری

سبزواری بعد از تبیین اصالت وجود و اعتباریت ماهیت مینویسد:
تم أشرنا الی بعض ارلّة المذهب المناوِ ،و هی س ّة :األول قولنا :ألنّره منبرع
کلِّ شرفٍ ،ح ی قال الحکماء « :مسئلة أد الوجور خیررٌ بَيهیرة» و معلروم أنره ال
شرف و ال خیر فی المفهوم االع باِی( . ...سبزواری)13/2 :1111،

توضیح سخن آنکه خیر بودن وجود در نزد حکما امری بدیهی و واضح
است و نیاز به استدالل ندارد .در این صورت ،وجود باید اصیل باشد ،که اگر
چنین نباشد ،این حرف حکما (بداهت خیر بودن وجود) متناقض میشود ،بدین
معنا که اگر وجود اصیل نباشد ،امری اعتباری خواهد بود ،و هر امر اعتباری به
طور قطع خیر نخواهد بود .ازاینرو ،وجود هم خیر نخواهد بود .این نتیجه در
تناقض صریح با قاعدۀ بدیهی حکما است .اما دلیل اینکه چرا هر امر اعتباری
خیر نیست ،با تحلیل مفهوم خیر فهمیده میشود ،به این بیان که خیر چیزی است
که همه به آن رغبت داشته و دارند ،و آن را بر میگزینند؛ در خیریت دو معیار
شاخص وجود دارد .1 :مورد انتخاب و گزینش همگان قرار گیرد  .2علت
انتخاب وجود حُسنی در شیءِ منتخَب باشد .بااین وصف ،هیچ امر اعتباری از
جهت اعتباری بودن مورد انتخاب و گزینش قرار نمیگیرد ،چون حسن و
فایده ای در امر اعتباری نیست .روشن و مبرهن است که خیر باید امر حقیقی و
عینی باشد .ازاینرو ،وجودی که در حقیقت منبع هر شرفی (خیری) است نیز
نمیتواند اعتباری باشد ،بلکه حقیقی و اصیل است .به عبارت دیگر ،وجودی که
مصدر خیر و کمال حقیقی است نیز باید امر حقیقی باشد ،زیرا معطی شیء
نمیتواند فاقد آن باشد .نتیجه آنکه بر اساس این قاعدۀ عقلی ،مصدر و مبنع
امرحقیقی و عینی به طریق اولی باید حقیقی باشد .بنابراین ،وجودِ امر حقیقی
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عینی و اصیل است.
اشکال .قبول نداریم که هیچ خیری در مفهوم اعتباری نیست ،چون امور
اعتباری دو دستهاند؛ در اعتباری محض که هیچ منشأ انتزاع ندارند ،درست
است که هیچ خیری در آن نیست .اما در امور اعتباریای که منشأ انتزاع دارند،
بهویژه وجودی که از ماهیات از مرتبة انتساب ماهیت به جاعل انتزاع میشود،
آنچه که مؤثر حقیقی در خیریت است ماهیت منتسب به فیض جاعل خیِّر مطلق
است ،نه وجود منتزع از ماهیات از آن جهت که امر اعتباری محض است.
پاسخ .هذا القول «أن المؤثر هی المهیة بالحقیقة ،و أن المهیة مؤثرة فی الخیریة
من جهه کونها موجودة ،ال أن المؤثر هو الموجودیة االعتباریه» شططٌ من الکالم
(مدرس آشتیانی ،)111/2 :1312 ،برای اینکه آرای حکما و حتی قایالن به اصالت
ماهیت این است« :ماهیت نه خیر است و نه الخیر ،بلکه هیچ نیست؛ الماهیة من
حیث هی لیست اال هی ال موجودة و ال معدومة ،ال متقدمة و ال متأخرة و . ...اگر
بگویید ماهیت خودش چیزی نیست اما وقتی انتساب به جاعل پیدا کند منشأ
خیرات میشود ،میگوییم این انتساب از دو حال خارج نیست :یا اضافة مقولیه
است یا اشراقیه .اگر مقولیه باشد ،که ضمِّ ماهیتی به ماهیت دیگر دردی را دوا
نمیکند و اگر اضافة اشراقیه باشد ،اضافة اشراقیه ،یعنی خداوند به ماهیت وجود
عنایت کرده است .معنای این تعبیر ،این است که خداوند وجود انسان را جعل و
خلق فرموده است و انسان چون ممکنالوجود است ،محدود و دارای حد است و
حدّّْ ،ماهیتش است .پس ،اگر میگوییم « :االنسان موجودٌ» من باب عکسالحمل
است و ،در واقع ،باید گفت  « :الوجود انسانٌ» ( .انصاری شیرازی )71/2 :1337 ،با
این بیان ،روشن میشود که امور اعتباری ،مانند ماهیت ،اگر منشأ خیرات باشند،
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به واسطة همان وجودی است که به اضافة اشراقیه از خداوند متعال میگیرند،
چنانکه مدرس آشتیانی ،در پاسخ به اشکال فوق مینویسد« :و ان کان المراد به
االنتساب اإلشراقی النوریّ ،فهو لیس إال ما یعنی من لفظ الوجود فی المهیات
الموجودة ،و هو لیس امر اعتباریاً .فرجع االمر ،باألخرة ،إلی أن مبد ،الخیرات لیس
امراً اعتباریاً بل هو من سنخ النور و الظهور( ».آشتیانی )111/1 :1312 ،پس ،هر
خیری به وجود برمیگردد و وجود نیز خیر محض است .و شرّ  -که امر منفوری
است که همگان از آن گریزاناند  -امر وجودی نخواهد بود .پس شرّ باید امر
عدمی باشد.
عالمه حسنزاده آملی نیز در تبیین خیر بودن وجود مینویسد« :ذلک
[أنالوجود خیرٌ] ألن الخیر مرغوب فیه و لیس اال الوجود ،و الشرّ منفور عنه و لیس
اال العدم ،و ما یری من الوجود یسمّی شرّاً لیس شرّاً بالذات بل بالعرض و النسبة ...و
الماهیة فی ذاتها لیست بخیر و ال شرّ إذ لیست بنفسها مرغوباً فیها و ال منفوراً عنها .و
أن ما یرغب فیه الطباع لیس مفهوم الوجود الذی هو امر اعتباری انتااعی و ال شرف
و ال خیر فیه ،فالخیر هو الوجود األصیل فیالعین( ».سبزواری[ 13/2 :1111 ،تعلیقه])

تفاوت دیدگاه حکیم سبزواری با مالصدرا در این بحث در چند امر است:
 .1حکیم سبزواری منبع خیر بودن وجود را اولین برهان بر اصالت وجود
دانسته است ،حال آنکه مالصدرا در هیچ کتابی ،خیریت وجود را بهعنوان برهانی
بر اصالت وجود نیاورده است ،بلکه خیر بودن وجود و ،به تبع آن ،شر بودن عدم
را از نتایج بحث اصالت وجود دانسته است.
 .2مالصدرا از اثبات اصالت وجود به نوعی بهعنوان دلیلی بر خیر بودن وجود
و عدمیت شرور استفاده میکند ،ولی سبزواری مسئلة خیر بودن وجود را امری
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بدیهی دانسته است و ظاهراً اولین کسی است که از این مسئله به برهان بر اصالت
وجود استفاده میکند.
 .3نتیجة این دو دیدگاه آن استکه وجودی بودن خیر و عدمی بودن شر -
چه بهعنوان برهان بر اصالت وجود باشد و چه بهعنوان نتایجی از اصالت وجود
باشد  -امری است که بهسادگی خدشهپذیر نیست بلکه دارای یک پشتوانة قوی
در فلسفة اسالمی است .گرچه به نظر نگارنده داللت بر مدعای این مقاله بر
مبنای حکیم سبزواری بسیار قویتر است .ازاینرو ،به نظر میرسد دیدگاه
سبزواری در این بحث چون مبتنی بر بداهت است و از براهین اثبات اصالت
وجود شمرده میشود ،بر دیدگاه مالصدرا برتری دارد.
رابطة خیر و شر با اصالت وجود از دیدگاه جوادی آملی

مل

مسم جوز

ر یی حث

م پر ز و م رویسق « :حث
وز عید خی ج ح
زی

زصیاد وجو ح

زحطیة ن حیی خییر و شیر

زصیاد وجو یی زمت ی

حو ن ن پس ز رثلیل

و موهوت هن

زی پرهش پیش م یق ی رثیو حکییید

و موهوت ز ن وز عید وزحیق خیی ج چگوری زهیدد و

پرهش و ولِ زصیاد وجو و یی زصیاد میهید شکل م ییر د
ریز موجو زر
موجو زر

ی

رهیی شیرّ ر یشیق ز مثیل حثی

حی شر میخت زرق

میهید یی وجو رهی حی شد م

مثل زی پرهش رز م

پیهیک ز زیی
مسیئلة شیرّ

خیی ت هسیتنق واییک
یرریق :ییی شیر حی

نق؟» (جوادی آملی683/5/2 :6731 ،ة )688

ز ست زیشین حی ز ر یط خیر و شر حی زصیاد وجو م ریوزن هی صیو ت
یر ز حر زشد ریو :
 .1با اثبات اصالت وجود و رسیدن به خیر محض بودن وجود و عدمیت
شرور
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4د حی پذیرست زصیاد وجو ح منوزن زصل موضوم و پر زخت ح حث

خییر

و شر
7د ز طریف یویقن موهوت خیر و شر و هیقن ح زصیاد وجو د
طریسة زوا و وم

زی زمر مشترکزریق ی خییر مثیض حیو ن وجیو و

مقمید شرو متررب حر زصیاد وجو و ز رتیییج ن زهید زمیی هیومی طریسی
رویوت میهو حی رهی ز د
زیشین طریسة زول ز ز نِ مسصق ز زرست
س

مو

زه هوت م ویق« :حرز

زصیاد وجو ز ل ز پر زخت ح مسئلة خیر حو ن وجو زث یت رکیر ه

حیشق ز طریف رثلیل موهوت خیر و رق یف
وجو ریز پر زخدد حنیحرزی

حسیسد ن م روزن ح زث یت زصیاد

خیر حیو ن وجیو رچی حرزهییا زصییاد وجیو

وزضح و شکی زهد و ایک حی صرف رظر ز ن ریز م روزن هیم حی خییر حیو ن
وجو پ حر و هم ح زث یت زصیاد وجو پر زخد چ زینک حکییم هی زوز
منظوم و شرر ن حر هیی زهیا  -حقون رک و ییی مصیی ه حی مطلیو
ال ت یق  -ح زث یت زصیاد وجو پر زخت زهدد» (همو)495/4 :6735 ،

پس ،گاهی از طریق اصالت وجود به خیر بودن وجود و شر بودن ماهیت
میتوان رسید و گاهی از تحلیل مفهومی خیر و دقیق شدن در حقیقت آن به خیر
بودن وجود میرسیم که از طریق آن میتوانیم به اثبات اصالت وجود بپردازیم.
ایشان برای تبیین منطقی راه سوم مینویسد« :اثبات خیر بودن وجود  -با
صرف نظر از اصالت وجود  -در قالب قیاس شکل اول این است که اشیاء به
دنبال خیر حرکت میکنند و ،به بیان دیگر ،خیر مطلوبِ اشیاء است و مطلوب
اشیاء یک امر ذهنی یا معقول ثانی نیست .پس ،خیر امر ذهنی و معقول ثانی نبوده
بلکه امر خارجی و واقعی است( ».همان111/11/1 :1371 ،ـ )111
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هیی زهتقالل ز
«خیر چیز زهد

یاب ییا شکل وت ح زی صیو ت مطیرر می نیق:
زشییء حر مقز ن و حرز

وجو و ریز میهید م حی
ریز میهید م حی
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ن حر د م ننق و موهوت هنی

ه مقز حر د زشییءِ ریسدد پس موهوت هنی و

ه خیر ریسدد» (همان)491/64/6 :6735 ،

رهیید زمر چنی م و « :رثلیلِ یی شقه حقون زهتعیرد ز زصییاد وجیو
م حیشق و حی زرقکرأمل مهقه ز زصیاد وجو ریز هسدد حی زی حیین خیر  -ن-
ور

ز موهوت ن زرست م شو  -وز عیت زهد

حر د م نقد میهید م حی

ه و یگر زمو هن مطلو

و طلب ریستنقد پس میهید م حی
یگر یک ش ء خی ج چون ح
م

ر و چون زی

هیر موجیو

میقز ن

و میقز حر ید

ه و مویهیم هن وز ع ریستنقد ز طرف

ه منتسل م شو ح میهید و وجیو منثیلّ

و موهوت مسیوق ریستنق ری حی حیثید وزحق حر مصقزق وزحق

صقق رییینق ری زیر وز عید خی ج مصقزق حسیس یک ز رهیهدد و ز زینک
میهید م حی

ه مطلو

و مث و

هیچ متثر

ریسد معلوت م شیو ی

وز عید خی ج حیالصیا مصقزق میهیید ریسید حلکی مصیقزق حسیسی وجیو
زهدد» (همان)491/64/6 :6735 ،

ح رظر م هق مسم جوز

مل

زی م ث

م نیی حکییم هی زوز

ز

رسوید م ریییقد

نتیجهگیری

4د زصیاد وجو یک ز زحتکی زت زهیه صق زایتأاهی زهد
یف ن پ حر ن ح ن حسیی

حیقون سهیم

ز مسیئل مهم سلسو حکیید متعیایی مشیکل
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زهدد حنیحرزی

زصیاد وجو ز حنیی رری و زهیه رری زصول سلسو صیق زی

زهدد
4د مقم حو ن شرو یک ز مثو
حث

رری م یر ز زهد

شرو زرخی ر هزرقد ز زی و ر یی

وجو -

حکیی زهسم

هت ِ زی معیی حی رکی حر زصییاد

ح وهیلة رثلیل و حر ه چگورگ ز ر ییط خییر و شیرّ حیی زصییاد

وجو مثسف م شو  -وظیو ز حو

زی مسیا

صق حیین ن حو ه زهدد

7د ز ر یط خیر و شر حی زصیاد وجو ح ه صو ت یحیل حر هی زهید :زول
رک حی زث یت زصیاد وجو ح ر یی

زحطة ن حی خیر و شر حپر ز یم وت رکی حیی

ول زصیاد وجو ح شکل زصل موضیوم حی ر ییی

زحطیة خییر وشیرّ حیی ن

حپر ز یم و هوت رک ز طریف وز یو موهوت خیر و شرّ حی زصییل حیو ن وجیو
حرهیمد
7د رتیجة شیوه و طریسة زول و وت ن زهد

خییر حیو ن وجیو و میقمید

شرو ز رتییج زصیاد وجو شیر ه م شو و

طریسة هوت رثلیل خیر و شیرّ

حر م نی حقزهد موهوم

رهی حرهیر مهم

زث یت زصیاد وجو شیر ه م شو د

0د شیو زول مرحوط ح صق زایتأاهی زهد و شیو هوت ز روکیرزت سلسیو
حکیم ه زوز

رشئد رست زهدد

4د رتیجة مهم زی مسیا حر زهیا مطیاب سوق ن زهد

خوزه وجو

حیو ن

خیر و مقمید شر ز حرزهی مهم زث یت زصیاد وجو حیشق و خیوزه ز رتیییج ن
خو ایل مهم حر صثد و هت ِ یک ز زهیه رری م یر سیلسوسین زهیسم
پیهک ح مسئلة شر یعن مقم حو ن شرو م حیشقد
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