
 

  
  
  

  انظام احسن از ديدگاه اليب نيتس و ابن سين
  

  ∗∗ابوالقاسم اسدي        ∗اكبر عروتي موفق
  

  چكيده
 كالمي مربوط به اوصاف و افعال الهي اين است كه آيـا             -ل فلسفي ييكي از مسا  

نظام حاكم بر اين جهان بهترين نظام ممكن است؟ و آيا الزمه چنين نظـامي ايـن                 
 خلق چنين نظـامي ضـرورت دارد يـا          د؟ و اصوالً  است كه هيچ شري در آن نباش      

خير؟ از نظر اليب نيتس و ابن سينا حكيم، عالم، قادر و خيرخـواه مطلـق بـودن                  
خداوند مقتضي آن است كه نظامي آفريده شود كه در آن بـاالترين و بيـشترين                

 .كماالت تحقق يابد
ود بلكه از   هر دو فيلسوف معتقدند كه شر امري است متحقق، اما نه از سنخ وج             

چه  اما آن. باشد دادن به شر قليل ميتن كه الزمه تحقق خير كثير  سنخ عدم و اين 
كند اين است كه خلق نظام احسن از نظـر ابـن             اين دو فيلسوف را از هم جدا مي       

سينا بر اساس يك ضرورت فلسفي صورت گرفته است در حالي كه اليـب نيـتس     
هاي ممكـن ديگـر امـري ممكـن تلقـي            انتخاب نظام احسن را از ميان همه نظام       

شود فقط يك ضـرورت اخالقـي        جا احساس مي   كند و اگر ضرورتي هم در اين       مي
  . است

 ابن سينا -4   اليب نيتس -3 علت غايي   -2    نظام احسن-1 :هاي كليدي هواژ
  

  مقدمه. 1
ام باشد اين است كه آيا نظـ        لي كه در سلسله مباحث فلسفي قابل طرح مي        ييكي از مسا  

كه نظـامي برتـر از نظـام موجـود           ترين نظام است يا اين      حاكم بر اين جهان بهترين و محكم      
تـوان مـورد      اين سؤال را از زاويه ديگري نيز مي       . باشد  قابل تصور بوده و ايجاد آن ممكن مي       
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بررسي قرار داد به اين صورت كه آيا خلق نظام احسن ضروري است يا نه؟ اگـر خلـق نظـام             

شود؟ سؤال ديگـري كـه        نيست پس چه عواملي باعث ايجاد نظام احسن مي        احسن ضروري   
هاي ديگري غير از اين نظـام موجـود    باشد اين است كه آيا نظام در اين زمينه قابل طرح مي     

ه هاي ممكن، نظام موجود را انتخاب كرده و خلق نمـود  ممكن بود و خداوند از بين اين نظام 
  ؟ه است نظام ديگري امكان وجود نداشتكه غير از اين نظام،  يا ايناست؟

ل بـه تحقـق     يـ اكثر قريب به اتفاق متفكران اسالمي و بعـضي از انديـشمندان غربـي، قا              
به اين معني كـه     .  است 1بوده و معتقدند جهان موجود، بهترين جهان ممكن       » نظام احسن «

 بـوده     جهان ها وجود داشته، بهترين    هايي كه امكان خلق آن      جهان فعلي از ميان تمام جهان     
هاست و بهتر و نيكـوتر از آن از جهـت كميـت و كيفيـت قابـل تـصور                      و داراي برترين نظام   

  .باشد نمي
طرفداران اين ديدگاه معتقدند حكيم، عالم، قادر و خيرخواه مطلق بودن خداوند مقتضي 

 ،20(اين است كه او نظامي را بيافريند كه موجب تحقق باالترين و بيشترين كمـاالت باشـد                
  ).424 :، ص2 :ج

اي براي به وجود آوردن شرور از طرف خداوند وجود نـدارد و               عليهذا هيچ داعي و انگيزه    
  .شود، همه خير و نيكوست  مي چه از آن منبع غير متناهي افاضه هر آن

كنـيم، همگـي معلـول و از          چه از شرور و ناماليمات، در آيينه جهان مشاهده مـي           اما آن 
شـود، كـه خـواه نـاخواه منـافع بعـضي و يـا                 الم مادي محسوب مي   تبعات حركات و تضاد ع    

اما براي تحصيل منـافع بـي شـمار ايـن           . كند  موجبات زيان و ضرر عدة ديگري را فراهم مي        
اصـل  «عالم، از اين شرور گريزي نيست، چرا كه گردش امور عالم بنابر مشيت الهي بر وفـق             

ها مستند به ذات و طبيعت اشـيا و علـل            چرخد كه مطابق آن، تمام آثار و معلول         مي» عليت
» ضـرورت علـي و معلـولي   «هـاي خـود مطـابق اصـل          هاست، و صدور آثار از فاعل      فاعلي آن 

به عنوان مثال آتش، حـرارت و سـوزاندن آن، مـستند بـه طبيعـت آن               . اجتناب ناپذير است  
 : ص ،14(است و تصور آتش بدون سوزاندن، مانند تصور چهار بدون زوجيـت، محـال اسـت                 

110.(  
   :كنند حكماي الهي احسن بودن نظام آفرينش را از دو راه اثبات مي

  . ـ از راه برهان انّي2،     ـ از راه برهان لمي1
    برهان لمي.1. 1

كند كه نظـام آفـرينش داراي بيـشترين خيـر و              عشق خداوند به خير و كمال اقتضا مي       
ادي و تزاحم موجودات جـسماني اسـت،        كمال بوده و نواقص و فسادهايي كه الزمة جهان م         

  .به حداقل برسد



 و ابن سينا از ديدگاه اليب نيتسنظام احسن 

 

53
اگر خداوند متعال جهان را با بهترين نظام نيافريده         : توان گفت   گونه مي  به بيان ديگر اين   

باشد، اين كار يا به علت ايـن اسـت كـه بـه بهتـرين نظـام علـم نداشـته، يـا آن را دوسـت                
يعنـي عـدم    . اد آن بخـل ورزيـده اسـت       داشته، يا قدرت بر ايجاد آن نداشته و يا از ايجـ             نمي

خلقت بهترين نظام از يكي از چهار عامل جهل، عجز، بخل و عدم عـشق بـه خيـر و كمـال                      
هـا در مـورد خداونـد حكـيم فيـاض صـحيح               كدام از اين فرض    كه هيچ  در حالي . دوناشي ش 
  .نيست

   برهان انّي .2. 1
به دنبال پي بـردن بـه اسـرار،         برهان انّي، برهاني است كه در مخلوقات مطالعه نموده و           

اين برهان ارتباط   . ها منظور شده است    ها و مصالحي است كه در كيفيت و كميت آن           حكمت
هاي آفـرينش     زيرا هر قدر بر دانش بشر افزوده شود از حكمت         . مستقيمي با دانش بشر دارد    

  .يابد آگاهي بيشتري مي
يلسوفان ملحد اسـت و بـه گمـان         كه مسأله شرور از جمله دستاويزهاي ف       با توجه به اين   

سـازد و از طـرف ديگـر چـون            اي جدي به خداشناسي اديان وارد مي        آنان اين مسأله خدشه   
باشـد در ايـن نوشـتار         ل و اشكاالت وارد بر نظام احسن هستي مي        يمسأله شرور يكي از مسا    

و اليـب   يس بوعلي سينا    يمسأله نظام احسن را از منظر دو تن از انديشمندان يعني شيخ الر            
  .دهيم نيتس مورد بررسي قرار مي

  
  تبيين نظريه نظام احسن از ديدگاه اليب نيتس. 2

 ميالدي در شـهر اليپزيـك آلمـان ديـده بـه      1646 در سال 2گتفريد ويلهم اليب نيتس  
پدرش استاد دانشگاه در رشته حقـوق و اخـالق          .  از دنيا رفت   1716جهان گشود و در سال      

در فيزيك و رياضي به همان اندازه       .  استادي رشته حقوق رسيد     سالگي به  20بود و خود در     
او مبدع فيزيك جديـد،   . كرد كه در اخالق و الهيات و حتي در سياست و اجتماعيات             كار مي 

س تكه اليب ني    نبود مگر اين   17رياضيات جديد و منطق جديد بود و هيچ اختراعي در قرن            
طراح زير دريـايي، كاشـف فـسفر، مبتكـر          او را مخترع ماشين حساب،      . در آن نقشي داشت   

 باقي مانده   آثار زيادي از او   . اند  حساب انتگرال و ديفرانسيل و پايه گذار اروپاي متحد دانسته         
هـاي سياسـي كـه در آن زمـان توسـط كالـسكه صـورت                 ها را در طي مسافرت     كه اغلب آن  

اني آن بود در صدد     بعدها آدكامي پروس كه خود ب     .  است گرفت به رشته تحرير در آورده       مي
.  هزار نامه باقي مانده اسـت      15چنين از وي     هم.  مجلد منتشر نمايد   40ها را در     برآمد تا آن  

 رسـاالت جديـد   ترين اثـر او      پر حجم .  صفحه است  20 او كمتر از     منادشناسيكتاب معروف   
عـدل  پس از آن رسـاله  . باشد  مي تحقيق در فاهمه بشر جان الك     است كه پاسخي به رساله      
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ترين اثر او و تنها اثري است كـه در زمـان حيـات فيلـسوف بـه                پر حجم ) تئوديسه (= 3الهي

  .چاپ رسيد
ترين و در عين حال جنجال برانگيزترين نظريـات           در اين كتاب يكي از مهم      نيتساليب  

خود را كه همان نظريه نظام احسن است در پاسخ به پيرباپل استاد دانـشگاه كـه بـه اتهـام                     
س پـيش از هـر چيـز ديگـر          تچيزي كه در اليب ني    . 4ل شده بود مطرح نمود    شكاكيت معزو 
بيند كـه     چون ساعتي دقيق مي    او جهان را هم   . كند جامعيت شخصيت اوست     خودنمايي مي 
  . آن هماهنگي كامل برقرار استيبين تمام اجزا

منطق، الهيات و فيزيك و زيست شناسي همه از يـك نظـام واحـد                 در نظر او رياضيات،   
و اين همان چيزي است . كنند نظام واحدي كه خود مبتني بر اصول رياضي است عيت ميتب

س قول به جـوهر مـادي دكـارتي را        تاما اليب ني  . دهد   فالسفه كارتزين قرار مي    وكه او را جز   
 دانـد و همـين      داند نفي كرده و در مقابل آن ذات ماده را نيرو مي             كه ذات ماده را امتداد مي     

معتقـد  ) منـاد (به جواهر بسيط ) جسم ـ نفس ـ خدا (واهر سه گانه دكارتي طور در مقابل ج
او در مقابـل    . كند  تفاوت عمده ديگر او با دكارت در توجهي است كه به علل غايي مي             . است

 مخلوق بايـد    ياين اصل دكارتي كه ما نه دربارة علل غايي بلكه فقط دربارة علل فاعلي اشيا              
تواند به كـشف برخـي حقـايق          بررسي علل غايي مي   : گويد  مي )28 :، اصل 8( پژوهش كنيم، 

مـارتين اصـول فلـسفه اليـب        ). 62 :، ص 16(نهفته و بسيار مهم در علوم طبيعي منجر شود        
ـ اصل جهـت  3 ؛ ـ اصل عدم تناقض 2 ؛ ـ اصل هو هويت 1 : را چنين احصا كرده استنيتس
 اصـل  -7 7؛ نامتمايزها اصل وحدت-6؛ 6 اصل اتصال-5؛ 5 ـ اصل هماهنگي پيشين 4 ؛كافي

  ).94 :، ص17( اصل حداكثر -10؛  اصل نظام احسن-9؛  اصل صعود-8 ؛نظم كلي
ها با هـم بـه هـيچ          دربارة تعداد اين اصول و رابطة آن       نيتسگرچه مفسران فلسفه اليب     

ها مانند راسل تنها قسمت منسجم فلـسفه اليـب           وجه اتفاق نظر ندارند و حتي بعضي از آن        
، امـا بعـضي     )96 :همـان، ص  (8اند  د و متناقض شمرده   يق او دانسته و بقيه را زا       را منط  نيتس

 را از هم غيرقابـل انفكـاك تلقـي كـرده و             نيتسديگر، منطق، فيزيك و مابعدالطبيعه اليب       
در هر صورت اغلب    . ماً به يكديگر قابل انتقال است     ي دا نيتسمعتقدند اصول مورد نظر اليب      

انـد نقـشي كـه        ترين آن اصول دانسته و گفتـه        كافي را مهم   ها اصل تناقض و اصل جهت      آن
اصـل جهـت    . كند اصل جهت كافي در ميـان اعيـان دارد           اصل تناقض در عالم ذهن ايفا مي      

تري از اصل عليت است كه در آن هم علت فاعلي و هـم علـت غـايي امـور                     كافي صورت عام  
 علـت فـاعلي خـود نمـايي         توان گفت علت غايي بـيش از        گيرد حتي مي    مورد توجه قرار مي   

وجود بيايـد بايـد جهـت كـافي بـراي       ه ممكن بئكه يك ش طبق اين اصل براي اين . كند  مي
  قابل تبيين  ود داشته باشد و هيچ موجودي نيست كه خالي از وجه عقلي و بنابراين غيرـوج
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  ).92، 93 :، صص13(باشد 

طور  ند ممكن باشد و همين    توا   به تنهايي مي   "الف": توان گفت   حال با اين توضيحات مي    
. ها با هم ممكن نيستند  آنةوجود بيايند زيرا هم  هتوانند ب    چيزهاي ممكن نمي   ة اما هم  "ب"

دهند و بي نهايت      هايي كه با هم ممكن هستند يك جهان ممكن را تشكيل مي            مجموعه آن 
 بـر   هـا، خداونـد فقـط آن جهـاني را          امـا از ميـان آن     . توان فرض كـرد     هاي ممكن مي    جهان
و همـين   ) اصل حداكثر  (9گزيند كه در آن بيشترين خير براي بيشترين افراد حاصل آيد            مي

 جهـان ممكـن     ،طبـق تعريـف   . مطلب جهت كافي براي فعليت يافتن آن جهان خواهد بـود          
 آن رابطه امكاني باشد نـه رابطـه         يجهاني است كه مشتمل بر تناقض نباشد يعني بين اجزا         

» هـا   با هـم ممكـن    «ن جهان خواهد بود كه در آن بيشترين گروه          امتناعي و آن جهان بهتري    
جا كه امكان داشته خلق كرده و جهاني را خلق كرده            زيرا خداوند تا آن   . اجتماع كرده باشند  
ها تـشكيل    ترين گروه هم امكان     باشد بنابراين جهان فعلي از بزرگ      كاملكه تا سرحد امكان     

  ).184 :، ص3 :، ج9(شده است 
  

   توسط راسل و پلنتينجانيتسر نظريه نظام احسن اليب تقري. 3
خـدا چـون    «:  را چنين خالصه كرده اسـت      نيتسبرتراند راسل نظريه نظام احسن اليب       

و آن جهـاني را     . خير است خواست آن جهاني را خلق كند كه بهترين جهـان ممكـن باشـد               
خـدا  . يگـر باشـد  هـاي د  بهترين جهان دانست كه در آن تفوق خوبي بر بدي بيش از جهـان             

توانست جهاني را خلق كند كه حاوي بدي نباشد اما آن جهان بـه خـوبي جهـان فعلـي                      مي
هـاي خاصـي الزم و    هـاي بـزرگ بـا بـدي      اين بدان سبب است كه بعضي از خـوبي   ،بود  نمي

 اختيار خوبي بزرگي است اما منطقاً براي خدا غير ممكن بـود كـه               ،به عنوان مثال  . ملزومند
 بنابراين خدا بر آن شد كه انسان را ،تيار كند و هم فرمان دهد كه گناه نباشد       هم تفويض اخ  

همـان،  (» كرد كه آدم از شجره ممنوعه خواهد خـورد          كه پيش بيني مي    گو اين . مختار سازد 
  ).176 :ص

:  را آلـوين پلنتينجـا در ايـن عبـارات آورده اسـت             نيتستقرير ديگري از استدالل اليب      
اي در پيش رو داشـت يعنـي          د چيزي بيافريند مجال انتخاب گسترده     كه خداون  پيش از آن  «

هاي ممكن هر كدام را كه بخواهد خلق كنـد         توانست از ميان شمار عظيم و متنوع جهان         مي
بايـد بهتـرين جهـاني را كـه           اما خدا بـه اقتـضاي خيريـت محـضش مـي           . يا فعليت ببخشد  

كرد كه وي قادر باشد    او هم ايجاب مي   قدرت مطلق   . توانست، براي آفريدن برگزيده باشد      مي
بايد بهترين جهان ممكـن را        بنابراين خداوند مي  . 10هر جهان ممكني را كه بخواهد بيافريند      
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بايـد بهتـرين جهـان        لذا اين جهان كه همان جهاني است كه خدا آفريده مي          . برگزيده باشد 
  ).210 :، ص6(» ممكن باشد
كنيم خداوند به اقتضاي علـم مطلـق، قـدرت            يطور كه در هر دو تقرير مالحظه م        همان

. مطلق و خيرخواهي محضي كه دارد بايد جهاني را خلق كند كه بهترين جهان ممكن باشد               
توان چنـين بيـان كـرد كـه چـون خداونـد                را مي  نيتسبه عبارت ديگر لـّب استدالل اليب       

هترين است زيرا در    كند كه ب    هاي ممكن علم دارد آن را اراده مي        حكيم است و به همه نظام     
  .رود غير اين صورت خيرخواهي او زير سؤال مي

  
  توجيه شرور در نظريه نظام احسن. 4

طور كه قبالً گفتيم يكي از اصول اساسي فلسفه اليب نيـتس اصـل جهـت كـافي                   همان
از جمله اين حقايق واقعـي وجـود   . شوند است كه تمام حقايق واقعي بر اساس آن توجيه مي      

بر همين اساس اگر در عالم اصالً شـري وجـود نداشـت در آن صـورت                 .  است شرور در عالم  
در نتيجه خداوند بـين دو جهـان كـه يكـي            . شد  چه اينك هست مي    جهان بسيار بدتر از آن    

 بنـابراين در    ،اصالً فاقد شر است و ديگري واجد شر قليل و خير كثير است، دومي را برگزيد               
وانست عالم ديگري را خلق كنـد امـا يـك ضـرورت             ت  نظر اليب نيتس خداي قادر متعال مي      

  .اخالقي او را به خلق بهترين عالم يعني همين نظام فعلي واداشته است
  :كند  سه نوع شر را از هم تفكيك ميعدل الهيوي در رساله 

  .شر مابعدالطبيعي و متافيزيكي كه نقصان صرف است -1
  .شر طبيعي كه عبارت است از درد و رنج -2
   .)21 :، فصل دوم، بند23(القي كه عبارت است از گناه  شر اخ-3

اليب نيتس شر مابعدالطبيعي را امري عـدمي        . كند  او احكام هر يك را جداگانه بيان مي       
شر اخالقي هـم متعلـق     . داند كه نيازي به علت فاعلي نداشته و الزمة مخلوق بودن است             مي

ته، چرا كـه شـر اخالقـي الزمـة اختيـار            را جايز دانس   اراده الهي نيست بلكه خداوند فقط آن      
هـم اصـالتاً و فـي حـد نفـسه            ماند شر طبيعي است كه آن      چه باقي مي   آن. باشد  داشتن مي 

كند كه براي وصول به يـك         را اراده مي   بلكه از آن جهت خداوند آن     . متعلق اراده الهي نيست   
  .غايت خير، الزم است

نقصاني «: نويسد وي در همان رساله مي    .  نهايي شرور، شر مابعدالطبيعي است     أالبته منش 
اوليه در مخلوق پيش از ارتكاب گناه هست چه مخلوق محدود بـه ذات خـويش اسـت و در                    

تواند همه چيز را بداند و ممكـن اسـت گمـراه شـود و مرتكـب خطاهـاي ديگـر                       نتيجه نمي 
 اما نقـصان    كند   به عبارت ديگر خداوند فقط خير را اراده مي         .)416 :، ص 4 :، ج 15(» 11شود
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بنـابراين  . مخلوق ربطي به ارادة الهي ندارد بلكه به ماهيت نفس االمري مخلوق مربوط است             

ممكن نبود خداوند بدون خلق موجودات ناقص اصالً خلقي داشته باشد و در هر حـال بايـد                  
يادآور شد كه وجود بهتر از عدم است پس در بهترين عالم هم مخلوقات بايد ناقص باشـند،                  

 جزيي از نظـام طبيعـت اسـت و در كـل نظـام              ،ر مورد شر طبيعي بايد دانست كه آالم       اما د 
كـه   ايـن  اسـت مـضاف بـر     ) آالم(بسيار بيشتر از شرور طبيعـي       ) لذات(طبيعت خير طبيعي    

عين حال براي وصـول بـه غايـات خيـر            است و در  ) گناه(بسياري از آالم نتيجه شر اخالقي       
  ).810 :، ص22(شوند  مفيد واقع مي

  
   خلق نظام احسن در نظر اليب نيتسضرورت. 5

ت اخالقي يعني انتخاب اصلح و رعايت اصل كمـال، خداونـد را بـه               رگفتيم كه يك ضرو   
معنـي نيـست كـه خداونـد از حيـث منطقـي و             آن  خلق بهترين عالم واداشت امـا ايـن بـه           

  .استمابعدالطبيعي هم مجبور به اين خلق بوده 
طـور كـه      عالم از خداوند همان    ]وجود يافتن [ د آيا انتشاي  توان پرسي   به عبارت ديگر مي   

چون صـدور افعـال يـك         يا هم  ،چون انتشاي نتايج از مقدمات است      پنداشت هم   اسپينوزا مي 
انسان از اراده آزاد اوست؟ اليب نيتس بين اين دو قول يعني بين قول به ضـرورت مطلـق و                    

حـد  : نويـسد   او در نامه خود بـه مـاگنوس مـي      .گزيند  قول به ارادة جزافيه راه ميانه را بر مي        
، 11(» اعالي اختيار اين است كه موجود به دليل عقل ملزم به مراعات بهتـرين امـور باشـد                 

دهد و يا رخ خواهد داد هم بهتـرين اسـت و هـم                چه رخ داده است يا رخ مي        آن .)397 :ص
نيتس اسپينوزايي است   جا اليب    تا اين . ضروري است اما ضروري به معني نفي اختيار نيست        

دانيم كـه او منكـر        داند اما مي    زيرا اسپينوزا هم در مورد خداوند ضرورت را نافي اختيار نمي          
خوانـد    ها را اموري ضروري مي     وي همه اتفاقات از جمله اعمال انسان      . اختيار در انسان است   

امـا اليـب    . ندآي  چون نتايج يك استدالل از مقدمات آن استدالل بالضروره حاصل مي           كه هم 
. بالذات و بالغير  : داند  كه اختيار در انسان را نفي نكند ضرورت را دو قسم مي            نيتس براي اين  

گويد خداوند واجد صفت خير است و در آفـرينش موجـودات اصـل كمـال را مراعـات        او مي 
 پس مخلوقات فقـط از      ؛كند و الزمه اين مراعات اين است كه قدرت انتخاب در كار باشد              مي
و (ها نيـست و همـين ضـرورت بـالغير            ورت بالغير برخوردارند و ضرورت ذاتي در كار آن        ضر

  .ها مثبت اختيار است در آن) امكان ذاتي
گيرد و زمينـه حقـايق ضـروري را در حقـايق              جاست كه او از اسپينوزا فاصله مي       در اين 

بينـد مثـالي     امكاني و غير ضروري يعني در همان ضرورت اخالقي و مراعات اصل كمال مي             
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چاقو هر وقت ببرد فعل بريدن از ذات چاقو برخاسته است اما            : زند اين است    كه خود وي مي   

  .)400 :، ص11(ضروري نيست كه چاقو ببرد 
فرق اصلي ضرورت اخالقي با ضرورت منطقي در اين است كه ضرورت اخالقي ضـرورت               

 ضرورت ذات اسـت و      كه ضرورت منطقي    در حالي  ،وجود است و مبتني بر اصل جهت كافي       
به عبارت ديگر ضرورت اخالقي در ميان حقـايق واقـع و           . مبتني بر اصل امتناع تناقض است     

كه ضرورت منطقي در ميان مفاهيم ذهني و عالم اثبـات            شود در حالي    عالم ثبوت مطرح مي   
  .12قابل طرح است

كاني تقـسيم   حقايق را به ضروري و ام اابتددر  توان گفت اليب نيتس       به طور خالصه مي   
داند و در     سپس همة حقايق منطقي را ضروري و همه حقايق وجودي را امكاني مي            . كند  مي

نهايت زمينه حقايق ضروري را زمينه امكاني و غير ضروري دانسته و تحقق امور ضـروري را                 
خواند نه ضروري و بدين ترتيب انتخاب نظام احـسن خـودامري، ممكـن اسـت و                   ممكن مي 

انـد    دانند بـه ايـن دقيقـه توجـه نكـرده            فلسفه اليب نيتس را اسپينوزايي مي     ها كه باطن     آن
  .)171 :همان، ص(

چنين اليب نيتس قول به ارادة جزافيه و انتخاب بـدون دليـل را امـري متنـاقض بـا                     هم
اين علـت در مـورد جـوهر عاقـل           اي ضرورتاً داراي علت است و       داند زيرا هر حادثه     لذات مي 

انگيزة ايجاد بهترين است ولي به معني اين نيست كه ضرورتاً به چنـين               ،يعني خدا و انسان   
  .فعلي اقدام كنند

طور كه اليب نيتس با استفاده از اصل جهت كافي اعتقاد به طفره، خـالء و اتـم را                    همان
: گويـد    وي مـي   .كنـد   رد كرده است با استفاده از همين اصل هم ارادة جزافيه را ابطـال مـي               

زيرا فرق است بين تعين     ... كند كه ارادة ما ارادة جزافيه نباشد          جاب مي اصل جهت كافي اي   «
او در .  اولي الزمه اختيار و دومي منافي با آن اسـت      .)406 :همان، ص (» اراده و اضطرار اراده   
كنـد كـه برخاسـته از         خداوند بر اساس ضرورت اخالقي عمل مـي       : نويسد  نامه به كالرك مي   

س ضرورت منطقي چون وقتي موجود خردمندي مثل خداونـد    حكمت بالغة اوست نه بر اسا     
گزيند نه تنها مضطر نيست بلكه به موجب حكمت بالغه خود  در اعمال خود بهترين را بر مي

  .)409 :همان، ص(داراي حداكثر اختيار براي بهترين انتخاب است 
  آيا خداوند خالق نظام احسن است يا فعليت بخش به آن است؟

ضع اليب نيتس را در اين خصوص روشن كنيم بهتر اسـت نظـر او را بـا                  كه مو  براي اين 
شـامل حقـايق     (13دانيم كه دكـارت حقـايق ازلـي        مي. نظر دكارت و اسپينوزا مقايسه كنيم     

. دانـست   را مخلوق و تابع اراده الهي مـي       ) هاي اخالقي و ماهيات اشيا     رياضي، منطقي، ارزش  
 قانون قبلي نيست بلكه اين قوانين هستند كـه در           در نظر او خداوند در خلق عالم تابع هيچ        
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كه مورد جعل الهـي واقـع شـوند بـه            قانون بودن خود تابع اراده الهي بوده و تنها پس از اين           

 به عبارت ديگر خداوند هم خالق وجـودات اشـيا اسـت و هـم خـالق                 ،شوند  قانون تبديل مي  
مـوده و هـم اقطـار آن را بـا هـم              به عنوان مثال خداوند هم دايـره را خلـق ن           ،ها ماهيات آن 

زيرا خداوند هم علت    . البته به نظر او قوانين از ثبات الزم برخوردارند        . مساوي قرار داده است   
توان گفت ثبات قوانين تجلي ثبات اراده الهـي           باشد و مي    ها مي  محدثه و هم علت مبقيه آن     

خداوند هم خـالق و  است و ضرورت نظريه خلق مدام در فلسفه دكارت در همين جاست كه      
اما اسپينوزا معتقـد بـود كـه اراده الهـي محكـوم و تـابع                . هم حافظ عالم و قوانين آن باشد      

: ص   ،11(حقايق ازلي است و اين حقايق فقط متعلق علم خداوندند نه متعلق به ارادة الهـي                 
 61(.  

 46بنـد   «گيـرد او در       موضع اليب نيتس در ميانه موضع دكارت و اسـپينوزا جـاي مـي             
نويسد نبايد مثل برخي كسان تصور كرد كه چون حقايق ازلـي بـه خداونـد                  مي» منادولوژي

 به عنوان مثال درست است كه اصل تنـاقض          .اند تحكمي بوده و وابسته به ارادة اويند         وابسته
مخلوق اراده الهي نيست اما خدا اين اصل را برگزيده و جهاني را آفريده كه اين اصل بـر آن                    

 و فقط در اين     .)همان( بلكه فقط آن را انتخاب كرد        ، خداوند اين اصل را نيافريد     .حاكم باشد 
يم در يگـو  حال با توجه به اين مقدمه مـي . صورت جهان از نظام احسن برخوردار خواهد بود       

 اما از نظر اسـپينوزا      ،نظر دكارت خداوند هم خالق جهان هستي و هم واضع قوانين آن است            
است نه واضع قوانين آن و باالخره در نظر اليب نيتس بـا انتخـاب               هان  جخداوند فقط خالق    

هـاي ممكـن، آن جهـان كـه در عـين حـال        آزاد الهي و برگزيدن يك جهان از ميان جهـان        
  .يابد بهترين هم هست فعليت مي

هاي فكري متفكران مسلمان مقايسه كنـيم در فلـسفه            اگر بخواهيم اين بحث را با سنت      
اشاعره حسن و قبح امور را شرعي . گردد  به بحث حسن و قبح برميبه بحث جعل و در كالم    

  .دانستند و معتزله به مستقالت عقليه اعتقاد داشتند و تابع اراده الهي مي
  

  نظرات ابن سينا دربارة نظام احسنآرا و . 6
 و  نجـات ،  شـفا ابن سينا بحث از نظام احسن هستي را در سه اثـر معـروف خـود يعنـي                   

 تقريبـاً بـه صـورت       نجـات  و   شـفا او در كتاب    .  مورد توجه قرار داده است     اتاشارات و تنبيه  
 اشارات و تنبيهات  يكسان بحثي طوالني و عميق را با تجزيه و تحليل بيشتر نسبت به كتاب               

فـي  « فصلي را بـا عنـوان        نجات و   شفايس در كتاب    يشيخ الر . نمايد  در اين رابطه مطرح مي    
او در سلسله مباحث خود . قرار داده است» في القضاء االلهيالعنايه و بيان كيفيه دخول الشر    
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 ـ بحث دربارة دخول شـر در   2؛  ـ بحث دربارة عنايت 1: پردازد در اين زمينه به دو بحث مي

  .قضاي الهي
  

  از نظر ابن سينا» عنايت«تعريف . 7
حكماي اسالمي در تبيين نظام احسن به جاي واژة حكمـت، واژة عنايـت را بـه معنـاي              

 اصل اصطالح عنايت با توجه به       .)44 :، ص 3 :ج ،21(برند   كار مي ه  كمت و حكمت بالغه ب    ح
دانند به پيروان حكمت مـشاء بـر          مي» بالعنايه«كه حكماي مشاء فاعليت واجب تعالي را         اين
  .)437 :ص، 19(گردد  مي

 :كند گونه تعريف مي  عنايت را اينشفاشيخ در بخش االهيات كتاب 
 نخستين به نظـام  أت دانسته شود كه عنايت عبارت است از علم ذاتي مبدپس الزم اس "   

 ذاتاً علت خير و كمال است و به اين خير و كمال با آن نظام  ]خداوند[خير هستي و اين كه      
در . كند  پس او نظام خير را به برترين وجه ممكن تعقل مي          . ياد شده، راضي و خشنود است     

. يابـد   ام و خير به بهتـرين نـوعي تعقـل شـده افاضـه مـي               چه كه به عنوان يك نظ      نتيجه آن 
پس معني عنايـت  . شود ترين وجه ممكن به پيدايش آن نظام منجر مي        اي كه به كامل     افاضه

  .)450: ص ،1( "اين است
  »عنايت«عناصر مندرج در مفهوم . 1. 7

 آيـد كـه شـيخ در تفـسير عنايـت            دسـت مـي    هگونه ب  از بررسي و تحليل بيانات فوق اين      
ايـن مفـاهيم   . گنجانـد  ها را در تعريف خـود مـي   چندين مفهوم را مورد توجه قرار داده و آن 

 علت بودن خداوند براي خير و       -2؛  عالم بودن خداوند به نظام خير در هستي        -1 :عبارتند از 
چـه كـه مـورد تعقـل       راضي بودن خداوند به نظام خير مطابق آن    -3؛  كمال بر حسب امكان   

ترين وجهي كه در      فيضان نظام خير هستي از خداوند به بليغ        -4؛  ده است حق تعالي واقع ش   
 رسانا بودن فيضان    -5؛  ستنيپذير   تر امكان  ذات حق تعالي تعقل شده و از آن رساتر و كامل          

فيضان چون بر طبـق علـم خداونـد اسـت و از ذات اعلـي و                 : به نظام خير، به اين معني كه      
 هستي امكاني را به بهترين صورت نظـام خيـر بـر حـسب               يابد، از اين رو     اكمل او نشأت مي   
  .)58 :، ص12(دهد  امكان تحقق مي

 ،21. (گنجانـد   شيخ در عنايت سه مفهوم توأم با يكديگر را مـي          : استاد مطهري معتقدند  
.  تقريباً همين تعريف شيخ را قبول كـرده اسـت          اسفار صدرالمتألهين هم در     .)45 : ص   ،3 : ج  

لوجـود لذاتـه از      علت بودن ذات واجب ا     -2؛  علم به نظام خير   - 1 :تند از اين سه مفهوم عبار   
  . رضاي حق تعالي به نظام خير-3؛ براي همة موجودات
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 نيز بحث از عنايـت      اشارات و تنبيهات  يس در فصل بيست و دوم از نمط هفتم          يشيخ الر 

همـة   عـالي بـر   ب ت جعنايت؛ احاطه و شمول علم وا     " :دهد  باري تعالي را مورد توجه قرار مي      
تـا بـه نيكـوترين نظـامي        . ها مطـابق آن باشـند       هستي است، و واجب است كه همة هستي       

هـا    پس هستي . گر گردد و چنين نظامي معلول ذات واجب تعالي و شمول دانش اوست              جلوه
با دريافت شده حق به نيكوترين نظامي مطابقت دارند، و در پيدايش نظـام احـسن انگيـزه،                  

پـس علـم واجـب تعـالي بـه چگـونگي            . از طرف واجب تعالي نبوده اسـت      اراده و خواستني    
درستي در ترتيب هستي يافتن همگان، سرچشمة افاضه و سبب فيضان در سراسـر هـستي                

  .)400 :، ص1: ، ج4 ("است
بدين سان، در تعريف شيخ از عنايت، شمول و احاطة علم واجب تعالي بسيار مهم است،                

 صدور موجودات و سرچشمة افاضه همـه خيـرات          أخود، منش چرا كه علم حق تعالي به ذات        
  .از اوست

  ين نظام احسن از ديدگاه ابن سينانكات قابل توجه در تبي. 2. 7
در تبيين نظام احسن از ديدگاه ابن سينا به چند نكته بسيار مهم و اساسي بايـد توجـه                   

  : را متعرض شده استشيخ در آثار خود قبل از ورود به بحث از نظام احسن اين نكات. نمود
. پـردازد    هم، به بحـث از عنايـت مـي         اشارات و تنبيهات   ابن سينا در نمط ششم از كتاب         -1

خواهد ايـن مطلـب را        علت بحث از عنايت در نمط ششم بدان جهت بوده است كه شيخ مي             
بيان كند كه علل عاليه اعم از مجردات تامه و باالتر هيچ كـاري را بـراي غرضـي در سـافل                      

  .دهند م نميانجا
فما اقبح ما « :شيخ اين مطلب را با تعابير مختلفي در آثار خود بيان نموده است از جمله          

پـس چـه   ، )143 :، ص3:، ج 3(»  من ان االمور العاليه تحاول ان تفعل شيئاً لما تحتهـا            :يقال
كننـد   هاي باال و عالي به خاطر چيزهاي زيرين قصد مـي  چه گويند كه هستي   زشت است آن  

  . كاري انجام دهندتا
 »والعالي اليكون طالباً امراً الجل السافل، حتي يكون ذلك جاريـاً مـن مجـري الغـرض                «

ين، جويندة چيزي نخواهد    ي موجود عالي و بلند مرتبه به خاطر موجود پا         ،)149 :همان، ص (
  .بود كه اين خواستن براي آن به منزلة غرض باشد

هـاي    هاي باال و عالي را نسبت به هستي          هستي ،)همان(» العالي الغرض له في السافل    «
  .زيرين و سافل غرضي نخواهد بود

و اليشك انه قد اتضح لك مماسلف منا بيانه ان العلل العاليه اليجوز ان تكون تعمل ما                 «
 بي  ،)448 :، ص 1(»لها ايثار   ، ويدعوها داع و يعرض    ئتعمل الجلنا، او تكون بالجمله يهمها ش      

دهند به    هاي عالي انجام مي     هايي كه علت    شته توضيح داديم كه عنايت    ترديد براي تو در گذ    
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اي   ها انگيزه  خاطر ما نيست و امكان ندارد چيزي براي علل عالي، داراي اهميت باشد و يا آن               

  .براي انجام كار خود داشته باشند و يا آن كار را بر اساس عروض حالت ايثار انجام دهند
 موجودي بالذات عشق به ذات خود و كماالت خود و عـشق             نظر ابن سينا هر    در واقع از  

به علت موجده خود دارد و چون علت همة اشيا ذات واجب تعالي است، پـس او معـشوق و                    
  .غايت همة موجودات است

ابن سينا با اسـتفاده از اصـل فـوق و از طريـق برهـان لمـي نظـام احـسن را در كتـاب                          
ايه هي ان االول خير عاقل لذاته، مبـداء لغيـره فهـو             العن« :كند  گونه تبيين مي    اين التعليقات

فـاالول اذا كـان     ... مطلوب لذاته و كل ما يصدر عنه يكون المطلوب فيه الخير الذي هو ذاته               
عاشقاً لذاته النه خير و ذاته المعشوق مبداء الموجودات، فانها تصور عنه منتظمه علي احسن               

  .)157 :، ص5(» نظام
آيد اين است كه در تحليل نظام احسن جهان           ته اول به دست مي    نكته دوم كه از نك     -2

چرا كه انـسان  . م طبع او نبود شر محسوب نموديداده و هر چه مال نبايد انسان را محور قرار   
رود و هيچ امتيازي از اين جهت براي او           هاي جهان هستي به شمار مي       اي از مهره    خود مهره 

سـپس محـور    . هاي نظام احسن قرار دارد      دات در حلقه  وجود ندارد بلكه او مانند ديگر موجو      
هاي جهان هستي است و اصلح به لحاظ نظـام كـل غيـر از                تحقق كل نظام و مجموعه واحد     

چه تحققش حتمي است ايـن اسـت كـه نظـام احـسن               آن. ي است ياصلح به لحاظ افراد جز    
 ،ن آفـرينش مربوط به كل جهان هستي است نه به لحاظ فرد فرد و به حساب جز جـز جهـا       

اي نسبت به فردي خوشايند نبود و يا زودرس به نظر رسيد، وقتي بـه لحـاظ          پس اگر حادثه  
كل جهان و با تأمل در سلسله علل و معاليل آن سنجيده شود معلوم خواهـد شـد كـه هـم                      

، 7(گيـرد     م و خوشايند است و هم در موعد مقـرر خـودش جـا مـي               ينسبت به كل نظام مال    
  .)230- 231 :صص
نكته ديگري كه بايد در تبيين نظام احسن از ديدگاه ابن سينا مورد توجه قرار گيرد                 -3

فاعـل  «اين است كه ابن سينا اراده و غرض زايد را از واجب تعـالي نفـي نمـوده و واجـب را       
داند، به اين صورت كه جهان بر اساس نظام عليت و مطـابق علـم حـق تعـالي                     مي» بالعنايه

  .اي زايد يا اراده و قصد متجدد اس داعي و انگيزهيابد نه بر اس صدور مي
 موجـودات را    ةكند و نظام خير موجود در هم        پس، واجب تعالي، ذات خود را تعقل مي       "

چنين، چگونگي پيدايش و تحقق اين نظـام را نيـز            هم. كند   تعقل مي  ]از جهت تعقل ذاتش     [
يابد   افاضه شده، تحقق مي   پس اين نظام، از آن جهت كه معقول واجب است،           . كند  تعقل مي 

هـا از    گيرنـد، تمـامي جهـات پيـدايش آن          هايي كه متعلق علم واجب قرار مـي         و تمام پديده  
و بـا ذات واجـب منـافي نيـستند و نتيجـه و تـابعي از                  مبدأشان، در نزد مبدأشان، خيرانـد     
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 هـا نيـز      ايـن پديـده    هدر نتيجـ  .  هـستند  - كه معشوق بالذاتند   -أخيريت ذات و كماالت مبد    

 اما  ].گيرد  زيرا هر خير و كمالي، ذاتاً متعلق اراده قرار مي         [. گيرند   واجب قرار مي   ةمتعلق اراد 
اي كه واجب نيز در كاري كه انجام          هاي ما نيست، به گونه      مراد واجب، از نوع مراد و خواسته      

تو تا حدودي در مباحـث گذشـته بـر ايـن            . دهد، همانند ما غرض و هدفي دانسته باشد         مي
بلكـه  . اي كه محال است كارهاي واجب به خاطر غرض و هـدفي بـوده باشـد           ه آگاه شده  نكت

  .)183-184 :، صص2 (" عقلي محض استةواجب، ذاتاً داراي چنين اراد
كه چـه عـواملي باعـث ايجـاد نظـام       از بيانات فوق علت ضروري بودن نظام احسن و اين       

  .گردد شود مشخص مي احسن مي
هاي ديگري غير از اين نظام موجود ممكـن بـود ولـي        آيا نظام  در پاسخ به اين سؤال كه     

كـه   هاي ممكن، نظام موجود را انتخاب كرده و خلق نمود و يـا ايـن                خداوند از بين اين نظام    
 وجـود نداشـت؟ ابـن سـينا و سـاير حكمـاي اسـالمي                غير از اين نظام، نظام ديگري امكانِ      

ايـن مطلـب را ابـن سـينا در          .  ممكن نبود  معتقدند كه نظام ديگري غير از اين نظام موجود        
چـرا اصـوالً ايـن نـوع        : اگـر بگوينـد   « :كند  پاسخ به سؤالي در اين زمينه اين چنين بيان مي         

اگر چنين باشـد، ديگـر     : ها بدون شر نيستند تا خير مطلق باشند؟ در پاسخ بايد گفت             پديده
  ).291 :همان، ص(» ها نخواهند بود آن پديده

 غير از اين جهان و با تشكيالت خاص خود امكـان            ياگر جهان ديگر  رسد كه     به نظر مي  
شد و در عـين حـال اگـر نظـام             خلقت داشت حتماً با توجه به فياضيت حق تعالي خلق مي          

فحينئـذلم تكـن    «شد با توجه به عبـارت         ديگري غير از نظام موجود بر اين جهان حاكم مي         
  . ديگر عالم طبيعت، عالم طبيعت نبود» هي هي
 سينا پس از تبيين عنايت حق تعالي و نظام احسن هستي براي زدودن ايـن شـبهه                  ابن

كه آيا داخل شدن شر در قضاي الهي با عنايت و حكمت بالغة خداوند مباينت دارد يا خير؟                  
  . پردازد به بررسي مسأله شر مي

  
   الهييتبيين چگونگي ورود شرّ به منطقه قضا. 8

حث عنايت و شرور را به دنبال هـم مـورد توجـه قـرار     طور كه بيان شد ابن سينا ب       همان
دهد او پس از تعريف عنايت و ارائـه برهـاني لمـي بـر نظـام احـسن بـه بحـث از شـرور                            مي
را با نظريه تقسيم گرانه وجـودي       ) نيست انگارانه شر  (وي نظريه عدمي بودن شر      . پردازد  مي

اي يگانـه و در برگيرنـده در تبيـين     اي بديع، تلفيق نموده و از اين تلفيق نظريـه       شر به گونه  
  . دهد شرور ارائه مي
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 پس از تبيين چگونگي ورود شـر بـه   شفاابن سينا در فصل ششم از مقاله نهم از الهيات   

بـا   منطقه قضا با روشي تلفيقي بين دو ديدگاه وجودي و عدمي در اين باب، بحـث را از نـو                   
. گيـرد   فرض تحقق وجودي شر، پي مـي      روشي جداسازانه پي گرفته و مسأله خير و شر را با            

سخن ابن سينا در آن فراز فقط از ديدگاه تقسيمي براي خير و شر است و مبتني بـر اصـل                     
 ،باشد وگرنه در كليت مباحث       وجودي بودن شرور مي    ]پذيرش فرضي تحقق شر   [ مصادراتي

 و در   ل به عـدمي بـودن شـر       يورود شر در منطقه قضا و قدر، وي و ديگر محققان فلسفه، قا            
كه، حتي همين شرور عـدمي نيـز اسـتناد            هستند   ل به اين  يعين اعتقاد به عدميت شرور قا     

  .)56 :، ص12(ذاتي به قضاي الهي ندارند 
 عدميت شـر    ، پس از استقرايي همراه با تحليل استداللي       ياد شده يس در فصل    يشيخ الر 

اصالً شري در جهان : د بگويدخواه طور سالبه نمي هرا نتيجه گرفته است البته در اين گفتار ب        
  .باشد نمي

پس شر بالذات همان نيستي است و نه هـر          " :گونه است  عبارت شيخ در اين قسمت اين     
هاي ثابت بـراي   باشد از كمال     است كه عبارت مي    ئنيستي، بلكه نيستي مقتضاي طبيعت ش     

 مـستحق   همان نيست كننده يا بـاز دارنـده كمـال اسـت از         نوع و طبيعت آن و شر بالعرض      
  .)451: ص ،1( "كمال

، يك قضيه موجبه است و محتوايش اين است كـه   »شر بالذات همان عدم است    «عبارت  
كـه اگـر شـيخ        در حـالي   ، بلكه از سنخ عدم    ،نه از سنخ وجود     اما ،اي است متحقق    شر پديده 

. شـر بالـذات موجـود نيـست    : گفت گونه مي خواست شر را به طور كلي نفي كند بايد اين          مي
  .كرد ني به صورت سالبه محصله بيان مييع

كـه او   با اين. داند  از طرف ديگر ابن سينا شر قليل را به مثابه مالزمي براي خير كثير مي              
هاي مالزم با خيـر       داند ولي آن را به عنوان شر قليل در قلمرو پديده            شر را از سنخ اعدام مي     

  .آورد كثير به شمار مي
شـود، در حقيقـت    عنوان شر در جهان مادي شناسايي مـي    چه به    از ديدگاه ابن سينا آن    

. گـردد خيـر اسـت       چه به وجود بـاز مـي       باشد، وجود و آن     هاي گوناگون نمي   چيزي جز عدم  
 در نگرشـي عميـق دانـسته        ،رسـد   تمامي چيزهايي كه در نگاه ساده اوليه شر بـه نظـر مـي             

گردد، عدمي  ه عدم بر ميها ب ها، همگي خيرند و شرّيت آن هاي وجودي آن شود كه جنبه مي
  .هاي عدم كه يا عدم كمال است، يا عدم سالمت، يا عدم مقتضاي طبع و ديگر گونه

  :كند  ميبيانيس براي شر چند معني يبه عنوان نمونه در يك بيان شيخ الر
 ملكـات نفـساني يـا مبـادي         -2؛  شـرور اخالقـي ماننـد ظلـم و دزدي         :  افعال ناپسند  -1

 نقصان هر چيز نسبت به كمال آن و فقدان هر چيزي نسبت             -4؛  ها  دردها و غم   -3؛  اخالقي
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يـا   به عنوان مثال شيخ در تحليلي شر بودن افعال ناپـسند و           . تواند داشته باشد    چه مي  به آن 

شري كه در افعال است نيز يا نسبت به كسي كه          « :دهد  گونه توضيح مي   شرور اخالقي را اين   
هد، شر است، مانند ظلم يا نـسبت بـه كمـالي كـه در               د  در اثر آن كمال خود را از دست مي        

  .ند دزدين ما،رود سياستي اجتماعي از دست مي
چنين اخالق به سبب صدور اين كارها از آن، كه بـا از دسـت رفـتن كمـاالت الزم                     و هم 

شرهايي كه به افعال مربوطند، نـسبت بـه         . شود  نفس همراه است، به عنوان شر شناخته مي       
 آن، يا نسبت به فاعل ديگـري        ةرسند و تنها نسبت به پذيرند       ه نظر مي  فاعل خويش كمال ب   

مـثالً  . اي كه به اين فعل اولويت دارد، جلوگيري شده است شـر اسـت   كه از فعل آن در ماده 
و چيرگـي و غلبـه      . شـود    غضبيه صادر مي   ةظلم از نيروي خواستار چيرگي و غلبه، يعني قو        

يعني اين قوه براي آن آفريده شده اسـت         .  شده است  كمال آن قوه است و بدان گونه آفريده       
 نـسبت   ]ظلم[پس اين فعل و عمل      . كه خواهان چيرگي و غلبه باشد و از آن شادمان گردد          

 مذكور، ناتوان از اين عمل باشد، اين ناتواني براي او شر به شـمار              ةو اگر قو  . به آن خير است   
اي كه كمالش در شكستن اين قوه و          قهو اين ظلم فقط نسبت به مظلوم يا نفس ناط         . رود  مي

 هشود و اين قوه در صورتي براي نفس ناطقه شـد            فرمان راندن بر آن است، شر محسوب مي       
  .)287: ، ص2(» است كه نتواند آن را شكست دهد

هـاي   چـه موجـب گونـه    كند كه آن ابن سينا در ساير موارد هم با تحليلي دقيق بيان مي          
باشـند، امـا خـود آن          شر بالعرض مي   ياد شده هاي    جاب عدم شود از حيث اي     مختلف عدم مي  

  .ي بالذات است ها هر كدام شر عدم
  

  س و ابن سينايت اليب نيمقايسة آرا. 9
دانند به عبارت     هر دو فيلسوف تبيين نظام احسن را به طريق برهان لمي ممكن مي             -1

لهي بـه اوصـاف جهـان       ديگر از خداشناسي به جهان شناسي و از مطالعه در اسما و صفات ا             
 ابـن سـينا بيـشتر صـفت علـم، خيرخـواهي و              ،رسند با اين تفاوت كه در نظريه عنايـت          مي

 قبل از هر چيـز      نيتسكه در نظر اليب      گيرد در حالي    تعالي مورد توجه قرار مي     رضايت باري 
در خداوند قـدرت وجـود      : نويسد   مي منادولوژي 48 وي در اصل     .صفت قدرت مدخليت دارد   

هاست و سـرانجام اراده كـه         يات ايده يكه منبع همه چيز است سپس علم كه حاوي جز         دارد  
 البته شايد بتوان    .)175: ، ص 16(دهد    تغييرات يا توليدات را مطابق اصل احسن صورت مي        

را در عبارات ابـن سـينا حـاكي از همـان صـفت قـدرت                » عله لذاته للخير والكمال   «عبارت  
رود به علت فاعلي اشاره دارد و به           وقتي به تنهايي به كار مي      دانست زيرا معموالً عنوان علت    

  .دانند همين خاطر است كه فالسفه عمدتاً علم عنايي را با فاعليت بالعنايه مالزم مي
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دانند نه توجه به يكايـك    هر دو فيلسوف الزمه نظام احسن را توجه به نظام الكل مي            -2

ين مصالح كلي به غايات و كمـاالت خـود خواهنـد            اجزا و آحاد گرچه افراد و آحاد هم با تأم         
اما در هر صورت نبايد تصور كرد كـه بـه اجـزا    «: نويسد   در اين زمينه مي    نيتساليب  . رسيد

شـود تـا بـه هـر      زيرا بايد دريافت كه در بهترين جمهوري مراقبت مي .... اصالً توجهي نشده    
كه منافع    نخواهد بود مگر اين    كس بيشترين خير ممكن عطا شود و عالم به قدر كافي كامل           

، 16(» كه به همـاهنگي كلـي لطمـه وارد كنـد     هر كس مورد توجه قرار گيرد البته بدون آن     
  .)137 :ص

ي يـ چـه در مـوارد جز      گـاه آن  : گويـد    نيز به اين نكته توجه نمـوده و مـي          تئوديسهاو در   
 يك چيز زيبا كـل آن       نمايد، با نظر به كل نظام همانا، سامان است، يعني           نابسامان و شر مي   

  ).242، فصل دوم، بند 23(زيباست و يك جز آن لزوماً زيبا نيست 
نكتـه ديگـر    «: گويد  گونه مي   اين نجات الهياتابن سينا نيز در قسمتي از بيانات خود در          

شد مگر اين كه در آن چيزي باشـد كـه گرمـا را     اين كه گويي اصوالً نظام هستي كامل نمي  
ري كه گرماي مـذكور را بپـذيرد و چـون چنـين اسـت، ناچـار هـدف                ايجاد كند و چيز ديگ    

، 2(» سودمند اين دو پديده بايد آفات ناشي از سوزاندن و سوختن را به دنبال داشـته باشـد     
  ).289 :ص

شـود كـه پـاي مـاده و       از نظر ابن سينا و فالسفه اسالمي شر فقط در جايي پيدا مي             -3
صاص به عـالم مـادي داشـته و در وراي مـاده هـيچ               يعني شرور اخت  . استعداد در ميان باشد   

بلكه بـه ايـن   . البته اين به آن معنا نيست كه ماده شر مطلق است . خورد  شري به چشم نمي   
ولي در عين حال اگر همين مـاده هـم نبـود، يـك              . معناست كه اگر ماده نبود شر هم نبود       

  .)451 :، ص1(سلسله خيرات كه بيش از اين شرور است هم نبود 
انگاشـتند در مـاده       كـه قـدما مـي       شر چنان  أمبد«: كه اليب نيتس معتقد است     ر حالي د

وي از اين ناحيه به عنوان حقايق ازلي   . هاست نيست، در ماهيات ازلي اشيا و وجود علمي آن        
  ).20، فصل دوم، بند 23(برد  نام مي
بلكـه  . دهـا نيـستن    طرفداران نظرية نظام احسن منكر تحقق شرور و كثرت نسبي آن          -4

چرا كه شرور هر چنـد نـسبت    . دانند  ضمن اذعان به وجود آن، آن را الزمة خيرهاي برتر مي          
ها را با كل خيرات عالم مادي قياس كنيم، نـسبت            به خود كثير و زياد هستند، اما وقتي آن        

» كثير«از اين روست كه فالسفه از شر تعبير به          . يني خواهد رسيد  يبه آن به درجة خيلي پا     
  . »اكثري«نند نه ك مي

لـيس الـشر شـيئاً نـادراً او اقليـاً، بـل             : فان قال قائـل   « :گويد  ابن سينا در اين زمينه مي     
و فرق بـين الكثيـر و االكثـري فـان           . فليس كذلك، بل الشر كثير و ليس باكثري       . هواكثري
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، 1(» ...كاالمراض فانها كثيره و ليست اكثريـه        . ههنا اموراً كثيره، هي كثيره و ليست اكثريه       

  .)459 :ص
از نظر وي اگر ايـن شـرور   .  مورد توجه قرار گرفته است    باال نيز نكته    نيتسدر نظر اليب    

او معتقد است كـه بـا وجـود ايـن مطالـب             . يافتيم  گاه به وجود خيرات تنبه نمي      نبودند هيچ 
  .)19، فصل دوم، بند 23(خيرات كثيرند و شرور قليل 

گـر حـصول     توانـد توجيـه     افاضة خير بر جمع كثير مي     آيا  :  در پاسخ به اين سؤال كه      -5
ل به نظام احسن، معتقدند تـرك خيـر         يشرور براي برخي اندك گردد؟ فالسفه و حكماي قا        

كه ذات الهي    چرا. به خاطر وجود شرور اندك با فيض الهي منافات دارد         ) دنياي مادي (كثير  
  .ه كندكند كه فيض و كرم خود را به تمام موجودات افاض اقتضا مي

جـود الهـي     هايي از ايـن فـيض و        كه برخي اندك به خاطر موانع و يا عدم قابليت          اما اين 
شود كه خداوند از انعام به كثيـري از مخلوقـات خـود امتنـاع                 گردند، موجب نمي    محروم مي 

 بنـابراين، . شـود   ورزد، چرا كه ترك خير كثير براي شر قليل، خود شر كثيـر محـسوب مـي                
عتقد به امكان عالمي شدند كه داراي خير كثيـر و شـر قليـل اسـت، بلكـه      فالسفه نه تنها م  

  .صدور چنين عالمي را از ذات باري تعالي نيز متعين و واجب دانستند
و افاضه الخير اليوجب ان يترك الخير الغالب لشر يندر،          « :گويد  ابن سينا در اين باره مي     

طباع الماده وجوده، اذا كـان عـدمين،   الن عدم مايمكن في     . فيكون تركه شراً من ذلك الشر     
  .)454 :، ص1(»شر من عدم واحد

كـه در آن    . شود كه خير كثير به خاطر شر قليل متروك بمانـد             خير موجب نمي   ةافاض«
يـزي كـه    چزيـرا عـدم     . ، شر بيشتري را به همراه خواهد داشـت        ياد شده صورت، ترك خير    

 است و شر دو عدم از يـك عـدم بيـشتر    دارد، داراي دو عدمرا امكان وجود در طبيعت ماده  
  . »است

اگر خداوند جانب خير مطلق و حتي خير نسبي         : اليب نيتس در اين زمينه معتقد است      
يعني براي شر قليلي كه آميختـه بـا خيـر كثيـر اسـت، آفـرينش را تعطيـل                    (گرفت    را نمي 

  ).19، فصل دوم، بند23(تري بود  اين خود شر بزرگ. كرد مي
 و ريـشة شـر چيـست؟ هـر دو پاسـخ             أدو فيلسوف پرسيده شود كه منـش       اگر از هر     -6
 :، ص 1 ؛32 و   20، فـصل دوم، بنـد       23(شر عدمي است و امر عدمي فاعل نـدارد          : دهند  مي

451.(  
شوند؟ جواب خواهيم شنيد، اين       اين شرور موجود چگونه توجيه مي     : و اگر پرسيده شود   

  ).457 :، ص1(ض و بالتبع هستند شرور مجعول بالذات نيستند، بلكه مجعول بالعر
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هـا رضـا     تر هستند خداوند به وجـود آن       جا كه اين شرور الزمه وجود خيرات بزرگ        از آن 
، 23( ولي بـه وجـود شـر رضـا داده اسـت              ؛خداوند شر را هرگز اراده نكرده است      . داده است 

  ).22 ـ 23فصل دوم، بند 
 أ نيست، بسياري از شرها منـش      به عالوه از ديدگاه هر دو فيلسوف هيچ شري، شر مطلق          

  ).451 :، ص1، فصل دوم و 23(شوند، و به تعبيري شرور نسبي هستند  خيرات واقع مي
 اوالً شرور الزمه وجود خيرات هستند، ثانياً جهان يك          نيتس از نظر ابن سينا و اليب        -7

 واحد تجزيه ناپذير است و حذف يا تغيير بخشي از آن موجب حـذف يـا تغييـر كـل جهـان            
  ).458 :، ص1 و 31، فصل دوم، بند 23(است 
 نيـتس ترين مباني نظريه احسن اليـب        گويد يكي از مشخص     طور كه راسل مي     همان -8

 نيـتس ل فلسفه اليـب     ياي كه با بسياري از مسا       فرضيه. هاي ممكن است    فرضية تعدد جهان  
كه در فلـسفة     ليدر حا . ل كليدي آن به حساب آورد     يتوان آن را از مسا      در ارتباط است و مي    

رسـد كـه از       خورد و در عين حال به نظر مي         ابن سينا چنين تصريح و تأكيدي به چشم نمي        
نظر ابن سينا اگر خلقت جهان ديگري غير جهان موجود ممكن بود حتماً خلقت بر او تعلـق      

كه در نظر اليب نيـتس قـدرت خداونـد بـه طـور يكـسان همـه آن                    مضاف بر اين  . گرفت  مي
  .گزيند گيرد و تنها ارادة اوست كه يكي را از ميان بقيه بر مي فرا ميها را  جهان
 اليب نيتس شرور را سه قسم دانسته و معتقد است كه شر طبيعي و شر اخالقي در                  -9

كـه در تقـسيم بنـدي ابـن سـينا شـرور بـه                در حـالي  . گردد  نهايت به شر متافيزيكي بر مي     
 شـر بـالعرض     يادشـده هـاي     ث ايجـاب عـدم    هاي مختلف عدم ارجاع داده شده، از حيـ          گونه
  .باشند مي
  

  جمع بندي. 10
هـر  . طوري كه بيان شد اليب نيتس همانند ابن سينا معتقد به نظام احسن اسـت               همان

. انـد   دو فيلسوف براي اثبات مدعاي خود در مورد نظام احسن از برهان لمي اسـتفاده كـرده                
 راسل او را مبتكر و مخترع ايـن نظريـه           اي است كه    باور اليب نيتس به نظام احسن به گونه       

  ).162 :، ص3 :، ج9(» هاي ممكن است اين جهان خيرترين همة جهان«: داند كه مي
هـاي   هاي ممكن يـا جهـان   از نظر اليب نيتس چون خداوند حكيم است به بهترين نظام         

ام اليـب نيـتس در دفـاع از نظـ         . كنـد   ممكن علم دارد و چون خيرخواه است آن را اراده مي          
وي بـراي تبيـين بهتـر و بيـشتر          . احسن و عدل الهي از هيچ كوششي دريغ نورزيـده اسـت           

تأليف كرده، بـه تقريـرات مختلـف از عـدل           ) تئوديسه (عدل الهي نظريات خود كتابي به نام      
  .توجيه مسأله شر پرداخت الهي و
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. ته اسـت  ابن سينا نيز در آثار خود پس از اثبات نظام احسن به بررسي مسأله شر پرداخ               

او در تبيين نظرية نظام احسن خود واژة عنايت را در مورد حق تعالي بررسي نمـوده و سـه                    
علم به نظام خير و احسن، عليت ذات حق تعالي براي همه موجودات و رضـاي حـق     : مفهوم

  .دهد تعالي به نظام خير را مورد توجه قرار مي
  

  ها يادداشت
1- The Best of Possible Worlds 
2- Leibniz, Gottfried Wilhelm 

 (= Dikeو  ) خـدا  (= Theos: مركب اسـت از دو جـز      ) Theodicy=Theodicee(تئوديسه   -3
هايي كه در جهت حل      نيتس است، بياني است فني براي كوشش        اين لفظ كه مخترع آن اليب     ) عدل

  .است» اثبات عدالت خداوند«گيرد و در اصطالح به معناي  مشكل كالمي شر انجام مي
بايـل در   . نگاشته است » پيربايل«را در پاسخ به ايرادات      ) عدل الهي    (تئوديسه اليب نيتس كتاب     -4
به خوبي تقرير   » شر«ها را در باب       اشكاالت و شبهات مانوي   » ها  مانوي« خود در بخش      المعارف ةريدا

  .كرده و مدعي است كه تبيين سازگاري خداي كامل و شر امكان ندارد
آقاي بايل كه يكـي      :نويسد   مي تئوديسهقدمة كتاب خود دربارة انگيزه نگاشتن       اليب نيتس در م   

از مردان باهوش روزگار است، مطالبي را دربارة شر ارائه داده و شبهاتي را مطـرح كـرده كـه بـسيار                      
من هم متوجه اين اشكاالت بودم و چندين بـار قلـم خـود را برداشـتم تـا ايـن                     . دقيق و وزين است   

ولي سرانجام مجبور شدم افكار خود را جمع كرده و آن را براي عمـوم      . ا تبيين كنم  موضوعات مهم ر  
  .منتشر سازم

، تئوديـسه كنـد كـه انگيـزة نگاشـتن      ادعا مي) 162 :، ص3جلد ( خود  تاريخ فلسفه اما راسل در    
  .درخواست ملكه انگلستان از اليب نيتس بود

ل پيش بيني و تنظيم كـرده اسـت و جهـان             مطابق اين اصل خداوند كل حوادث طبيعي را از قب          -5
  .دهد كه نياز به تعمير داشته باشد به كار خود ادامه مي چون ساعتي است كه بدون اين هم
هـا تـا     تـرين آن    مطابق اين اصـل در طبيعـت طفـره وجـود نـدارد و اشـيا و حـوادث از كوچـك                      -6

  .باطل است» خالءجزء اليتجزي و «اند، پس قول به  ترينشان همه به هم پيوسته بزرگ
 مطابق اين اصل هيچ دو جوهر فردي كامالً شبيه به هم وجود نخواهند داشت يعني دو جـوهري                   -7

  .ها تفاوت عددي باشد كه تنها تفاوت آن
اين اصل از تبعات اصل جهت كافي است و خود متمم اصـل             «: گويد  كاپلستون در اين زمينه مي    

گـردد زيـرا تمـايز     ط به عوارض خارجي مربوط نمـي هماهنگي است بر اين اساس تشخص و تفرد فق 
  .)290:، ص4 :، ج15(» اشيا بايد ذاتاً از يكديگر متمايز باشند. عارضي بي ثبات است

او معتقـد اسـت كـه اصـوالً اليـب نيـتس دو       . باشد  رسالة دكتراي راسل در مورد اليب نيتس مي      -8
انه است و براي جلـب آراي عمـومي نوشـته           ها عوام پسند   فلسفه كامالً متفاوت داشته كه يكي از آن       
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شده و از دقت چنداني برخوردار نيست و ديگري بخش دقيق و منطقي آثـار اوسـت كـه اگـر چـاپ                     

 يبه نظر راسل نظريه نظام احسن بـه بخـش اول آرا  . گشت شد چندان مورد قبول عامه واقع نمي   مي
  ).165 :، ص3: ، ج9(شود  اليب نيتس مربوط مي

 هزار نفر از مـردم ليـسبن را گرفـت ولتـر بـه               30 زلزله جان    1755 اول نوامبر سال      وقتي كه در   -9
توانست از اين شر جلوگيري كند و اين كـار            خوش بيني اليب نيتس اعتراض كرد و گفت يا خدا مي          

را ) سـاده لـوح   (كانديدوي سپس رمان مشهور . خواست جلوگيري كند ولي نتوانست   را نكرد و يا مي    
  .به رشتة تحرير درآورددر اين خصوص 

 از اين عقيده كـه خـداي قـادر متعـال     "هاي ممكن و مسأله شر خدا، جهان" پلنتينجا در مقالة  -10
وي در  . تعبير كرده است  » خطاي اليب نيتسي  «تواند هر جهان ممكني را كه بخواهد بيافريند به            مي

هاي ممكن آن جهاني      يان جهان رسد كه ممكن است خداوند قادر نباشد از م          نهايت به اين نتيجه مي    
  .)231 :، ص6(را كه واجد خير اخالقي اما پيراسته از هر گونه شر اخالقي است به فعليت درآورد 

  ).810 :، ص22(آيند و هم در درك بهتر لذايذ   زيرا هم در تربيت اخالقي به كار مي-11
يا » تقدير محمدي « نيتس   جاست كه عقيده به ضرورت منطقي در فعل الهي را اليب            جالب اين  -12

چرا كه به احتمال قوي همان قول به كسب اشعري است كه توسـط تركـان                . نامد  مي» تقدير تركي «
  ).، نامه پنجم به كالركعدل الهي، 410 :، ص11(عثماني در خطه اروپا به اسم اسالم رواج دادند 

را سرچشمة مابعدالطبيعه جاست كه بعضي مخلوق بودن حقايق ازلي         اهميت اين مطلب تا بدان     -13
  ).42 :، ص18: ك.ر(اند  دكارت دانسته
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