
بررسی و تحلیل نظریۀ عدمیت شرّ از 
  منظر صدرالمتألهین

  06/06/1393تأیید:  تاریخ10/03/1393تاریخ دریافت:  
  *ییحسن بطحادیس  ________________________________________________________________  

  **يریمحمدرضا ضم
  ***نژاد فالح دیعبدالحم

 ****يچار یمحمدجواد طالب

  چکیده
اسـت.   نیـ ددامنه در قلمرو فلسفه، کالم و فلسـفه   مهم و پر اریو شر از موضوعات بس ریخ
مسـلمان   ۀو اکثـر فالسـف   یغربـ  لسوفانیاز ف یاست که برخ اي هینظر »بودن شرور یعدم«

 روانپیـ  و مالصـدرا . نـد ا هشـد معتقـد   آن بـه  ت،یـ از ثنو زیـ و پره دیاصل توح تیتثب يبرا
عدم کمال  ایشرور، ابتدا شر را به عدم ذات  تیعدم یۀنظر تاثبا يبرا زین هیحکمت متعال

برهـان   ،یکه عبارت از: اصل بداهت، برهـان عقلـ   لیو سپس به سه دل دهکر فیتعر یذات
بـودن   یجهت اثبات عدم د،یاز اثبات اصالت وجود و استقراء ناقص به عنوان مؤ ،مستفاد

شـده   انیـ ، بآن لیـ و دال فیتعر لیحلو ت یبررس بامقاله  نای در. اند شرور، تمسک جسته
بـه   زین ینبوده و برهان عقل یموجه نییتب يبودن شرور، دارا یاست که اصل بداهت عدم

رسـد کـه بهتـر اسـت،      یبه نظر مـ  تیمستلزم دور و مصادره به مطلوب است. در نها ینوع
 نیو براه نییتب ۀارائ ایدرصدد رفع شبهات وارده و  ،یبه مبان شتریفالسفه مسلمان با توجه ب

  .ندینما تالش دیجد
  

  بودن شر، اصالت وجود. یو شر، عدم رخی مالصدرا، واژگان کلیدي:
  

                                                   
 استادیار دانشگاه پیام نور.* 
 استادیار دانشگاه پیام نور.* *

 استادیار دانشگاه پیام نور.* **
 دانشجوي دکتري دانشگاه پیام نور.* ***
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  مقدمه
 ها،بال شمار یانواع ب نشیآفر ییو شر، پاسخ به چرا ریشبهات بحث خ نتریاز مهم یکی

 یاوصـاف کمـال   يکـه دارا اسـت   ي، از طرف خداوند»شرور«کلمه  کی در و مصائب
معضـل  «ه که امروزه به مسئل نی. ااستو حکمت  یرخواهیعلم، قدرت، خ ریمطلق، نظ

 توهم نیرفع ا براي اي شده است. عده يمتعدد قوالا ییدایف شده، سبب پمعرو» شرور
ـ  راناطرفد. اند شده ءایدر خلقت اش تیثنو ۀساحت خداوند متعال دچار شبه در  تثنوی

مبدأ  نیلزوم وجود مناسبت بو  و شر ریخ ایسنخ خوب و بد  موجودات به دو میبا تقس
بـا خـود صـادر     اسـب از دو مبدأ من دیت بادو نوع موجودا نای که اند و فعل، قائل شده

اسـت،   دیـ که همـان توح  یهاال انیاصل اد نتریمهم هاي هیپا بیترت نیشده باشند. به ا
 یاسـالم  لسـوفان یو اکثر ف یغرب لسوفانیف یبرخ رو، نیا شد. از دیگرفتار تزلزل و ترد

 رسد، یبه نظر م انیم نای در. اند شرور را مطرح کرده تیعدم ۀیشبهه، نظر نیرفع ا يبرا
ـ . است گرانیاز د شتریب ه،ینظر نیا تیدر تثب نیصدرالمتألهسهم  گرچـه در   نظریـه  نای

 لسـوفان یف ایاست که  یرسد دچار اشکاالت یبه نظر م یموفق بوده، ول تیثنو ۀرفع شبه
متناسـب بـا    نِینـو  یعقل هاناستدالل و بر نکهیا ایدرصدد رفع آن باشند،  دیمسلمان با

 ،یـی هدف واال نیبه چن دنیرس يقدم برا ناولی، ارائه دهند. از آن ذمتخ ای یانیمفاد وح
در  قیـ مقصود تنها بـا تأمـل دق   نیا موجود است، نیاشکاالت و نقاط ضعف براه افتنی

ـ نظر نیا یشرور حاصل خواهد شد. علت نقد و بررس تیعدم یۀنظر نیو براه یمبان  هی
ـ او( حکمـت متعال  یسـ یتأس ن است که مکتـب یا ن،یصدرالمتأله دگاهیاز د ـ هی از  شی) ب

 نیا داند. از یعقل، نقل و عرفان م قیموجود، خود را برآمده از تلف یفلسف گریمکاتب د
ـ  فیتعر نظرشرور از  تیعدمدر  نیصدرالمتأله دگاهید یو بررس لیتحل رو، آن،  ۀو ادل

  مقاله درصدد آن است. نیاست که ا یموضوع
  عبارتند از: رد،گی یقرار م یحث و بررسمقاله مورد ب نیکه در ا یمباحث

  شرور؛ یشناس . مفهوم1
  بودن شر؛ یالتزام به عدم .2
  بودن شر؛ یبر عدم ی. برهان عقل3
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  و شر با اصالت وجود؛ ری. رابطه خ4
  بودن شر؛ ی. بداهت عدم5
  . جیو نتا يبند . جمع6

  یشناس مفهوم
قبل از است که  یث مهمبودن آن، بح یو عدم يمقصود از وجودو  مفهوم شر شناخت

  .کنیم یم نییرا تب گرانیو د نیو مقصود صدرالمتأله مپردازی یبه آن م همه
منظـور،   ابـن /  216ص ،6 ج ،1410 ،يدیـ سـوء (فراه  يدر لغت عمدتاً به معنـا  شر
 ي(جـوهر  ریـ خ ضیو نقـ  )259ص ،7 ج ، 1414 عباد، صاحب بن/  400ص ،4 ج ،1414

 يمعنـا آمـده اسـت.    )16، ص7ج ،1414زبیدي،  حسینی/ 597ص، 2ج ،1419 ،یفاراب
 ریـ جهـت خـالف خ   نیاز ا کند، یم یاست که داللت بر انتشار و جهندگ نیشر ا گرید

فـارس،   احمـد بـن  ( جهـد  یاست که از آتـش مـ   ییاه پاره آتش يبه معنا زیاست. شرر ن
معنـا،   نیبر اساس ا ).259، ص7 ج ، 1414 عباد، صاحب بن/ 181ـ 180ص، 3ج ،1404

 ياسـت. در معنـا   ختـه یهـم ر ه کثرت ب ش،قیدق يرّ از شرارت و انتشار است و معناش
 شود یگفته م ریمقابل خ ،يبد ،شود بیفساد، آزار و آس ان،یشر به آنچه موجب ز گر،ید
چیزى اسـت کـه همـه از او روى     شَرّ، گرید يدر معنا ).4467، ص5، ج1387، يانور(

 ،1412راغـب اصـفهانى،   ( همه بـه او متمایلنـد  تابند، چنانکه خیر چیزى است که  برمى
گفـت کـه    توان یم يلغو يمعنا بندي در جمع ).35، ص6 ج ،1360مصطفوى، / 448ص

 هسـتند و از  یگردانو ناموزون است که همه از آن رو ختهیکثرت به هم ر يشر به معنا
  . شود یانتخاب نم رو، نیا

  هیدر اصطالح حکمت متعال شرّ
آن، قائـل   يبرا یو از آنجا که ذات کنند یم فیشر را به فقدان تعر، یاسالم ياکثر حکما

 يبـرا  ،یحال، فالسـفه اسـالم   نی. با استین سریشر م یِقیحق فیتعر ،ندگوی ی، مستندین
ـ تعر هـاي  که آن دو را با عنوان دهند، یارائه م یمفهوم فیشر دو تعر و » مصـطلح « فی

  . مکنی یم انیب» مصطلح ریغ«
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  : يلح به معناشر در تعریف مصط 
؛ شر، بعینه ءیتخُصه من حیثُ هو ذلک الش یهو فَقد ذات الشَّئ اَو فَقد کَمالٍ منَ الکماالت الَّت

است از آن  ءیآن ش یاز کماالت اختصاص یکمال يیا نابود ءیذات و حقیقت ش ينابود
   ).85، ص7، ج1380 ن،یصدرالمتأله( هست ءیآن ش يجهت که در واقع برا

  مطرح است. فیتعر نیا ينزاع و اشکال شرور در فلسفه و کالم بر مبناو حل بحث م
واجـب اطـالق    ریـ در موجـود غ  يمصطلح، به هر نقص وجـود  ریغ فیدر تعر شر

ـ  بنـابراین هسـتند.   ياز نقص وجود اي مرتبه يممکنات دارا ۀهم رو، نیا . ازشود یم ه ب
چـه   است. اگـر  یر عدمام شدو قسممالصدرا، شر به هر  ویژه به ی،اسالم ينظر حکما

از وجـود، بـه نـوع حصـول      یحظ يظرف اتصاف، دارا ۀطواس بهشر در بعض اوقات، 
  ).(همان استاشیاء  ياعدام و امکانات برا

بـودن شـر، الزم اسـت مفهـوم وجـود و       یعدم ای يشناخت مقصود از وجود يبرا
  .کنیم یموجود را در فلسفه بازشناس

  :رود  یلسفه به دو معنا به کار موجود و موجود در ف ةواژ
 میمعنا موجود است از سنخ مفاه نیکه به ا یئی. ش»دار  یمصداق خارج«اول:  يمعنا

 اتیمعنا هم ماه نیمانند مفهوم انسان. به ا ؛دارد یمفهوم تیئیحکما ش ریاست و به تعب
  اعدام ملکات.  یو هم حت یفلسف یۀموجودند، هم معقوالت ثان

که خود همان  يزیآن چ یعنی، »که جهان خارج را پر کرده است يزیچ«دوم:  يمعنا
از  يزیـ چ نیعدم و منشأ اثـر اسـت. چنـ    ضیطارد و نق ،ینیع تی، هویخارج تیواقع

دارد. در  يوجـود  تیئیحکمـا، شـ   ریـ و بـه تعب  میاست نه از سنخ مفـاه  اتیسنخ واقع
 کونیف«ه است، از جمله: ن معنا به کار رفتیبه هم» موجود«از مالصدرا  ياریعبارات بس

ـ      یفـ  تـه یالواقع، و موجود یالوجود موجودا ف  ».الخـارج  یالخـارج أنـه بنفسـه واقـع ف
  ).11، ص]تا بی[ ن،ی(صدرالمتأله
توان وجود را خیر محض و عدم را شرّ محض و در نتیجـه   در صورتی می ،بنابراین

نی آن باشد و نه خیر را وجودي و شرّ را عدمی دانست که مقصود از وجود، حقیقت عی
بـه  » محض ریأن الوجود خ یف«مالصدرا در بحث  چنانکهمفهوم انتزاعی و اعتباري آن. 

  ).340، ص1ج ،1368 ن،یهصدرالمتأل( ه اشاره داردمسئل نیا
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  شر یاصطالح فیتعر لیتحل
ـ ی سـت؟ یو شر چ ریخ فیمبنا و محور در تعر :است نیال مطرح اؤ. س1 چـرا بـر    یعن

 يمبنـا  ایآ د؟کنی یم فیتعر یشر را به امر عدم ،یوجدان افتیدرو  يلغو يخالف معنا
و شـر اسـت؟ بـه نظـر      ریـ خ ةمسلمان دربـار  ۀفالسف ییهمان بداهت ادعا فیتعر نیا
که در ادامـه   ستین یروشن نییتب يبودن شر دارا یعدم ردبداهت در مو يادعا رسد یم

 يزیبگوییم شر چ دیبا م،یکن فیشر را تعر ر،یخ فیتعر با نظر به. اگر مپردازی یبه آن م
ـ . در ایگرداننـد و همـواره از آن رو  کننـد  نمی نشگزی و انتخاب را است که عقال آن  نی

 يامر وجود که نجامدیو آنچه که به آن ب مصداق شر، درد و رنج است نتریصورت مهم
 ياریبلکه بسـ  کنند، نمی انتخاب را هاکه عقال آن ستند،ین یفقط امور عدم ،بنابرایناست. 

همگـان   نشیگـز انتخاب و  ،منجر شدن به درد و رنج دلیلاست که به  ياز امور وجود
انتخـاب  . مانند کند يدرد آن برتر زانیداشته باشد که بر م یمهم ةثمر کهنی. مگر انیست

 يبـرا  هـا  یجراحـ  پذیرشو  نیدفاع از مه ایاسارت در راه خدا و  ای يشهادت، جانباز
  مانند آن.بدست آوردن سالمت کامل و 

در  گرانیمالصدرا و د چنانکهو شر، انتخاب عقال است،  ریخ فیمحور در تعر پس
 عقـل را  حیترج تیمحور ،شر فیدر تعر زین يمطهر دیاند. شه آن را آورده ریخ فیتعر

 حیکه عقـل، عـدم آن را بـر وجـودش تـرج      يزچی به را شر که جالحاظ کرده است. آن
از  یلـ یاسـاس، خ  نیا بر ).489ـ 488ص، 8ج ،1377 ،يمطهر( کند یم فیتعر دهد، یم

 ل،ی. ماننـد: سـ  دهـد  یمـ  حتـرجی  وجودشان بر را هاهستند که عقال نبود آن يامور وجود
ـ تعر نیاختصـار، بهتـر   نیدر ع ف،یتعر نیبه نظر ما ا . ...زلزله و درد و شـر   يبـرا  فی

 ریخ فیبا تعر یشباهت کهشیء، عالوه بر آن یکمال ذات ایشر به عدم ذات  فیاست. تعر
فالسفه از شر، ممکن است به  فیتعر رای. زستیدر نزد فالسفه ندارد، جامع افراد هم ن

از شـر   یشـیء، دو مصـداق   یکمال ذات ایعدم ذات  یعنی. بازگرددشر  یمصداق فیتعر
 يجـود واز امـور   برخـی  کـه . حـال آن کننـد  نمیو انتخاب  نشگزی را است که عقال آن

از بـاب   کهنیا ایو  مانند: درد، مرگ و ظلمات شوند یحسوب مخود، شر م ایهستند که 
 ۀمسئل. البته ندآی یو زلزله و... شر به حساب م لیس طان،یمانند ش یدرد، فساد و تباه جادیا

  . ستیآن ن یصدد بررسمقاله در نیطلبد، که ا یرا م یبحث مستقل ،یشر ادراک
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مشاحه اصطالح باشد، از باب الشر، صرف  مسلمان از ۀفالسف یاصطالح فی. اگر تعر2
است که شر منحصر در آن دو قسـمِ   نیحق ا اگر نه ستیدر آن ن یاالصطالح، بحث یف

که موجب عدم ذات است  يو شامل هر امر وجود شیء، نبوده یکمال ذات ایعدم ذات 
گروه فالسفه،  نیهم حیاست که به نظر صر نیمطلب ا لیدلدر شیء شود.  یکمال ذات ای

کمـاالت شـیء،    ایـ  یاصـل هسـت   ایـ است که  يامر وجود ریاست و خ ریل خشر مقاب
ـ  ایکه عدم ذات  يصورت شر شامل امور وجود نیدر ا .متوقف بر آن است  یکمال ذات

  آشکار است.  طلب نزد وجدانم نیبشود. ا دیبا زیشیء، متوقف بر آن است، ن
 ،یبامانند فار مسلمان، ۀاز فالسف یغرب و برخ ۀان و اکثر فالسفشناس از لغت ی. برخ3

ـ ن يادیـ ز ینقلـ  لدالیـ  کهاند. عالوه بر آن دانسته ياز شرور را امور وجود یبعض بـر   زی
از اتقان و  یشر به امر عدم فیتعر بنابراین. کند یاز شرور داللت م یبودن برخ يوجود

  . ستین داربرخور ییاستحکام باال

  بودن شر یبه عدم لتزاما
 ۀجهت رفع شبه آوري و متکلمان مسلمان در ابتدا به نحو الزام لسوفانیف رسد ینظر م به

 هاران آناو طرفد »هیثنو« ۀجوهره و اساس شبه رایشرور شدند. ز تیمعتقد به عدم هیثنو
 هـاي  یخـوب و هسـت   هاي هستی: اند در ذات خود دو گونه ها یاست که چون هست نای

ـ ا هـر  باشند ت افتهیصدور  مبدأاز دو گونه  دیبد، ناچار با  هـا  یو خـوب  هـا  ياز بـد  کی
 بـدي  از را خـدا  انـد  خواسـته  هیثنومعتقدان جداگانه باشد. در واقع،  اي نندهیآفر مخلوق

ــ  148، ص1ج ،1373 ،مطهـري ( انـد  داشتن مـتهم کـرده   کیاما او را به شر ،تبرئه کنند
بـزرگ   ۀشبه نای اند از شر، در واقع خواسته یعدم لتحلی با فیلسوفان رو، نیا از ).149

ـ فقـط   یمعنا در عالم هست نی. به اکنندرا رفع  آن هـم  و  تحقـق دارد  ینـوع هسـت   کی
 لیـ تحل کیـ شرور بـا   ی. ولشود یم ادی ها یخوب ای رهایآن به خ است که از هایی یهست

ـ  در که ند،و عدم یستیساده، همه از نوع ن بـه خـالق مسـتقل نـدارد.      ازیـ صـورت ن  نای
  :دگوی یم نهیزم نیمالصدرا در ا

فینبه على أن الصادر منه أوال و بالذات هو الخیر و أن الشر غیر صادر منه بالـذات... فلـم    
من المجوس  عظیمة ةشبهیکن الصادر منه تعالى شرا أصال. کیف؟ و بما ذکروه یدفع 
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القدیم سموهما یزدان فاعل الخیر و أهـرمن   اثنینیةالقائلین بشرك عظیم من إثبات 
  ).115، ص7ج ،1380 ن،یصدرالمتأله( فاعل الشر

دانسـتن شـرور جهـت     یاز عدم ریغ يگریراه د ایاست که آ نیاز اشکاالت، ا یکی
باشـند،   يگـر یدۀ قـ یوجود نداشت؟ در پاسخ اگر قائـل بـه نبـودنِ طر    هیثنو ۀرفع شبه

بـه  . انـد  زده اي قاعده نیو استخراج چن نیبه تدو دست يگفت که از سر ناچار توان یم
 شر به تکلف افتاده و با قیبر مصاد قیدر موارد تطب یگاه یاسالم وفانلسیکه ف هنشان آن

 دیگـري  هـاي  راه بگـوییم  اگر اما . ...مرگ و درد مانند اند؛ کرده دایپ يادیهم اختالف ز
نظـام   نیشـر، بـراه   گرانـۀ  میتقسـ  یۀنظر هفوق وجود دارد و از آن جمل ۀرفع شبه يبرا

استفاده از  ای) و شود یبودن شرور اقامه م یعدم ای يحسن (که با صرف نظر از وجودا
ـ ا ثمرة التزام، آن توجه با پس .دارد رحجان هاقطعا رجوع به آن ات،یو روا اتیمفاد آ  نی

مبنـا در   نیـ و دفاع از ا انیسر رو، نیا است. از هیثنو ۀمنحصر به رفع شبه ابیتقر هینظر
  ه آن نبود.ب يازیکه ن کرده جادیرا ا یمعضل بزرگ ،تمام مباحث شرور

  شرور  تیعدم نیبراه
ه شـر،  مسـئل در حـل  » حکمـت متعالیـه  «و » اشراق«، »مشاء«سه مکتب  يمبنا مهمترین

آن است که به انحاء مختلف تفسیر و تبیین شده است. » بودن یعدم« ت،یثنو ۀشبه ویژه به
سـتند.  اثبات آن ه یدر پ »یاستدالل استقرای«با  یدانسته و بعض یاین مبنا را بدیه یبرخ
  اند. بودن شر پرداخته یو اثبات عدم یصرف به بررس یعقل لدیگر با استدال يا عده

  هیشر در حکمت متعال تیاثبات عدم هاي راه یبررس
با استفاده از دو  یاست. ول کردهبودن شرور اشاره  یاثبات عدم قِیبه چهار طر مالصدرا

 و تبیینمالصدرا  هاي کتاب جاع بهار با را هاآن ۀ. ما هماسـت به اثبات آن پرداخته  قیطر
  .کرد میخواه یبررس نقد و

  یبرهان عقل .1
 نیالـد  اسـت کـه ابتـدا توسـط قطـب      یشرور، برهان عقل بودن یبر عدم لیدل نتریمهم
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بـر   پیروانشو  يفخر راز ۀضمن رد مجادل يسبزوار يارائه شده است. مالهاد يرازیش
  :سدنوی یاز طرف حکما، مشرور  تیعدم ۀمسئلدر  یعدم اقامه برهان عقل

اسـت کـه مقـدم بـر      شرح حکمه االشراقدر  يزشیرا ۀاز عالم ،یبرهان عقل نیاصل ا
مالصدرا است و به دلیل خوب بودن استدالل و کم هزینه بودن آن، مالصدرا این دلیل را 

  ).436، ص1ج ،1380 ن،یصدرالمتأله( خود مطرح کرده است هاي پذیرفته و در کتاب
 نیصدرالمتأله یبرهان عقل حیمطلب، فقط به تشر ۀجهت اختصار در ارائ به جانیا در
  .میپرداز یشرور م تیبر عدم

  توان در چند جمله خالصه کرد که: یاستدالل مالصدرا را م
 ،یآید که شر، شر نباشـد؛ لـیکن تـال    یباشد، در آن صورت الزم م ياگر امر وجود شر

این است که اگر شر، شر نباشد،  یطال تالباطل است، پس مقدم نیز باطل است. دلیل اب
  محال است. يشود که آن امر یجمع بین نقیضین م

لو کان الشرُّ امراً وجودیاً لکان الشَرُّ غیرشـرٍ  «هکذا:  ینظمه الطبیع یهذالقیاس عل صوره
  ).86، صهمان( الذات له یفَعلم اَنَّ الشر امر عدم» باطلٌ فهکذا المقدم یو التال

  یزمه بین مقدم و تالمال بیان
لکان إمـا شـراً    اً،یأنه لو کان امراً وجود هیعل لی: والدلسدنوی یدر بیان مالزمه م مالصدرا

  ).263، ص4ج ،1383،همو/ 85، ص(همان رهیلنفسه أو شراً لغ
  دو فرض دارد: يشر بودن امر وجود یعنی
  ».لغیره شرٌ«دیگران شر باشد  ي. برا2؛ و»لنفسه شرٌ« خودش شر باشد ي. برا1

توانـد دو   یلنفسه م لنفسه ممکن نیست، چون با توجه به تعریف شر، فرض شرٌ شرٌ
  صورت داشته باشد:

  عدم ذات خود را طالب باشد؛ )الف
  از کماالت ذات خود را بطلبد. ینبود کمال )ب

تواند طالب انعـدام ذات   یبه دو دلیل نم یءدو صورت غیر ممکن است. چون ش هر
  خود باشد:

  به وجود آمدن را نخواهد داشت؛ اقتضاي اصالً صورت این در کهاول آن لیدل
هـم   یچنانکه کمـاالت آن هسـت   ،مطلوب اوست يهر چیز هستیِ کهدوم آن لیو دل
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نهاده شـده اسـت؛    ،يحب به ذات به صورت فطر ،يمطلوب اوست. درون هر موجود
  طالب انعدام ذات خود باشد. ءیتواند ش یبدین ترتیب نم

 يبر وجـود  لیبه چهار دل ).(شیء طالب نبود کماالت الئق به خود باشد :دوم قسم
  : کند یبودن شر داللت نم

است،  یاز کماالتش باشد در واقع شر همان امر عدم یخواهان نبـود بعض یءاگـر ش .1
  ء؛ینه نفس وجود ش

 ۀاز کماالتش باشد، صحیح نیست، چـون همـ   یخواهان نبود بعض یء. فرض اینکه ش2
  خود هستند؛ يوجود هاي به ذات، طبیعت و غرایز خود، طالب کماالت و ارزش ءیااش
  ؛استبه کمال الیق خود  یءرسیدن هر ش یمقتضاالهی . عنایت 3
کمـال برسـد. از    ۀعدم کماالت خودش باشد، هرگز نباید به مرحل یمقتض یءاگر ش .4

پـس یقینـاً    ؛داراسـت موجود است و کماالت اولیه و لـوازمش را   یءاین نظر که این ش
 رو، ایـن  بیش نخواهـد بـود. از   یتوهم یء،بودن ش» لنفسه شر«خود شر نیست و  يبرا
  خودش ناممکن است. يبرا وجودي امر بودن شر

  ؛يبودن شیء وجود »رهیلغ شر«
  از سه فرض نیست:  یصورت نیز خال این

  ذات دیگران را از بین ببرد؛  .1
  عدوم کند؛ دیگران را م هاي از کمال یکمال .2
  به ذات و کمال دیگران نرساند. يضرر .3

که عدم ذات یا  ینیست، بلکه همان امر عدم يصورت اول و دوم شر امر وجود در
زنـد، دو صـورت    یاگر مار به دیگران نـیش مـ   یعدم کمال ذات باشد خواهد بود؛ یعن

  ممکن است:
  است؛ شر حیات، عدم صورت این در بمیرد؛ فرد آن کهاین .1
  گردد که آن نقصان یا عدم سالمت، شر خواهد بود. یدر بدن او م ییا موجب نقص. 2

شر نخواهد بود؛  ياست که امر وجود یبه غیر نرساند؛ بدیه يفرض سوم، ضرر در
  زیرا تعریف شر، آنگاه صادق است که عدم ذات یا عدم کمال ذات مطرح باشد.

ـ  دیگران شر باشد، از نوع  يبرا یاگر شیئ ،بنابراین امـري   یشر بالعرض اسـت؛ یعن
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اسـت. بـا ایـن     یهمان امـر عـدم   زیشر نو  آورد یرا در دیگران پدید م یکه عدم است
خـود یـا دیگـران     ياگر بخواهد شر بـرا  ،يوجود یءشود که ش یاثبات م ،یبرهان عقل

عدم ذات و یا عدم کمـال ذات باشـد؛ در ایـن     یناز آن دو نوع عدم یع یباشد، باید یک
بودن  یباشد، موجب جمع بین نقیضین است و چون عدم يشر امر وجودصورت، اگر 

  باطل است. یکل طور به يمحال است، پس شر بودن امر وجود ،يامر وجود
کـرده   یآن، سع هاي تمام شکل انیب و همه جانبه یرسد مالصدرا با بررس ینظر م به

بودن  عدمی بر برهان، نتری برهان کامل نیا بیترت نیبر برهان را ببندد. بد يراه هر نقد
  . استشر 

  یبرهان عقل یو بررس لیتحل

  بودن شر یمقصود از عدم. 1
از اثبـات   نیصـدرالمتأله  ویژه به یاسالم ياست که مقصود حکما نیاما سؤال مطرح ا 

در جهـان   يمطلـب اسـت کـه اصـال شـر      نیهدف اثبات ا ایآ ست؟یشرور چ تیعدم
ـ از سنخ هل یلیحصت یسلب ةگزار کیصورت  نیکه در ا ست؟ین ـ   طهیبسـ  تی  اباشـد، ی
ـ از نـوع هل  یجـاب یا ةگزار کی اساس نیبر ا ،است یستیشر، از سنخ ن نکهیا مرکبـه   تی

ـ  در موضـوع  چـون  باشـد،  مند تحقق بهره اي از گونه دیبا رو، نیا از .است نـوع از   نای
  الوجود است؟  مفروض شهیهم ا،یقضا

و  نایسـ  مالصدرا و ابن ویژه به یاسالم يحکما فلسفی متون به مراجعه با کهآن پاسخ
 انبی هاهدف آن یعنینوع دوم است،  یۀکه مقصود آنها، قض مرسی یم جهینتاین به  گرانید
اسـت، امـا در    ریـ خ یهمگـ  ،يوجـود  هـاي  جهان از جنبه کهنیمطلب است که با ا نیا

درون  است که شر بـوده و در  هایی مقرون با عدم ،)عتی(عالم طب از مراتب خود یبخش
  تقرر در پهنه عالم برخوردارند.  یو از نوع افتهینظام آن راه 

  بودن شرور در کالم حکما یعدم .2
 یکه مقصود از عدم در کالم حکما، که شر از نوع عدم گوییم یفوق، م نییبر اساس تب 

آمده باشـد، ماننـد    دیکه از قصور وجود پد عدمی آن اول: باشد نوع دو تواند یاست، م
 .ستندنی شر خاص، اصطالح به ها از عدم گونه نی. ایمراتب عقول از مرتبه وجوبنقصان 
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 شـود  یکه در فلسفه به آن پرداخته نمـ  ،دانستهاول شر  يچنانکه مالصدرا آن را معنا هم
  ).84ـ 85، ص7ج ،1380 ن،یصدرالمتأله(

وجود همراه بوده و عدم ملکات موسـوم اسـت.    ةاست که با قو ینوع، عدم نیدوم
شـرّ گفتـه    ،یشرور بـر آن در عـرف فلسـف    تیعدم یۀنوع از عدم است که در نظر نیا
دوم) در حـل   يبودن شرور به معنـا  ی(عدم هینظر نیصورت، ا نیا در همان)( شود یم

 طـور  بهکه شرور  کردطرح  چنانسؤال را  انتو یدر واقع م رایمعضل شر ناتوان است. ز
 يرا طـور  ياز امـور وجـود   یخداوند برخ چرا کهنید. مثال اشوخاص به خدا منتسب 
آوردن شرور در  دپدی سبب جهت آن از و دارد وجود هادر آن یقرار داد که جهات عدم

خلـق   یو تام در عالم هسـت  کاملچرا خداوند متعال نور را  ایو  شوند؟ یم یعالم هست
   .به دنبال نداشته باشد؟ .. یظلمت چینکرده است که ه

  یودن برهان عقلمصادره به مطلوب ب .3
 رایـ مصادره به مطلوب اسـت. ز  نوعی است مشخص استدالل از چنانکه  مالصدرا ریتعب

 یکه شر امر عدم میاثبات کن مخواهی یم یاقامه برهان عقل ۀطواس بهاست که ما  نیادعا ا
مسلم انگاشته شده است، بلکـه   يادعا به نحو نیا عقلی برهان دل در کهاست؛ حال آن

 ،جمله مالصدرا در رد شـق اول  نیمتوقف بر آن است. توجه به ا عات آن مداثبا ،باالتر
ألن  وجد؛یشرّاً لنفسه، و اال لم  کونیال جائز أن «: دگوی یباشد، م» شرٌ لنفسه« وجودي امر جاآن

ـ  یکه مـ نی) ا85، (همان» .عدم نفسه و ال عدم شئ من کماالته یقتضیوجود الشئ ال  اگـر   دگوی
از قبل  ويکه است کامال مشهود  کند، ینم دایخود باشد، وجود پ يراشر ب ،يامر وجود

ـ اسـتدالل باشـد. ز   ۀجینت دیبا مطلب نای آنکه حال ، عدم ذات گرفته يشرّ را به معنا  رای
خـود،   يبـرا  یءکه شـر بـودن شـ    شود یاز کجا ادعا م نباشد، یفرض نیچن شیاگر از پ

عدم کماالت خود باشد هم  یضمقت ایکه  دومعدم خودش است. در مورد شق  یمقتض
بر برهـان   اشکال مهم نیا رسد، یاشکال مصادره به مطلوب، وارد است. به نظر م نیهم
  . میدر رفع آن بکوش يبه نحو دیوارد است و ما با یعقل

  شرّ تیبر عدم یاشکال دور در برهان عقل .4
جز  يزیچ ،دور در ارائه شده لیبر مدعا. دل لیبازگشت دل ایعبارت است از توقف  دور
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  . جوییم یبه مدعا تمسک م ل،یاثبات آن دل ياما برا استمدعا 
شرّ عدم است،  نکهیاثبات ا ياست که برا نیفوق، ا یبودن برهان عقل يبر دور لیدل

عدم  یمقتض ء یکه ش دیآ یبودن شر الزم م ياستناد شده که از وجود هیقض نیابتدا به ا
بات لزوم آن الزم، به همان مدعا اسـتناد شـده اسـت،    اث يدوم، برا ۀخود گردد. در مرتب

که آن را از قبل، از سنخ عدم  شود یعدم خود م یتنها از آن رو مقتض ،يشرّ وجود رایز
 گـر ید هیبه قض »عدم خود است یمقتض ء، یش« که هیقض نیاثبات ا ي. پس برامیا گرفته

  .ستهمان مدعا نیاستناد شده و ا »شرّ، عدم است« که
 ۀمسـئل آنگـاه   بودن شر از قبل مفروض نباشـد،  یمطلب آن است اگر عدم نیا لیدل

خـود شـرّ    ينه امکان دارد بـرا  يوجود ء یپرسش است که چرا ش نیپاسخ به ا ،یاصل
  ؟يگرید يباشد نه برا

است  يخود مساو يکه چون شرّ بودن برا میپاسخ ده گونه نیاگر پرسش مزبور را ا
ـ ا صورت به محذور دور گرفتار شده نیبا موجب عدم خود بودن، در ا  ۀیقضـ  رایـ ز م،ی

اسـت بـر    ی، مبتنـ »است با موجب عدم خود بودن يخود مساو يبرا يزیبودن چ شرّ«
ـ  »از سـنخ عـدم اسـت    شرّ« نکهیا گرید يو از سو »شر از سنخ عدم باشد« نکهیا  یمبتن

د است با موجـب عـدم خـو    يخود مساو يبرا يزیشرّ بودن چ« که هیقض نیبر ا است
 ء یشر بودن ش« که عبارت است از یاز منفصله تال گرید ۀدر لنگ تیوضع نیهم .»بودن

اثبات  يدر آن مورد هم کوشش شده تا با روش دور رایوجود دارد. ز زین »يگرید يبرا
ـ اثبـات ا  يبـرا  بودن شرّ در تناقض هسـت.  يبا وجود يگرید يشر بودن برا د،شو  نی

است کـه بـا نـابود     يمساو يگرید يشر بودن برا مسلّم گرفته شده که شیمقصود از پ
 ،ياگر شرّ وجـود  گفته شده که: هیپا نیآنگاه بر ا نابود کردن کمال ذات. ایکردن ذات، 

عدم است و اگر موجب عدم نشود، پس  همانموجب عدم شود، شرّ بالذات  يگریدر د
  است. امدهین دیپد يرو شرّ چیبه ه
بر  یمبتن زین »نیستشر  يگرید يود، هرگز براموجب عدم نش يگریاگر در د« نکهیا
 يزیعدم نباشد، آنگاه امکان دارد چ کسرهیشرّ  یستیبودن شر با عدم است. اگر چ يمساو

فرض،  نیدر آن شود. چنانکه در ا یستین چیموجب ه آنکه یشرّ باشد. ب» خود جز«ي برا
  خود گردد. يبرا یعدم گونه چیه یمقتض کهآن یخود، شرّ باشد، ب يباز امکان دارد برا
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ـ آ یعدم خود الزم م يخود اقتضا يبرا يزیچ تیاز فرض شرّ نکهیا ـ ا جـه ینت د،ی  نی
نبـود   یمفـروض قبلـ   نیاگر چن م،یا بودن شر را مفروض داشته یاست که از قبل، عدم

  ).25ـ 24ص ،1372 ،يشاهرود ي(عابد آمد یهم الزم نم يا جهیچنان نت
 ی، اسـتدالل شـد که گـزارش   یقیشر، از طر تیعدم محققان بر نیاستدالل ا بنابراین

ـ  از .سـت یاسـتوار ن  ،یمنطقـ  يبر مبناو  منتج است ریغ  نیـ در هـر بخـش از ا   رو، نای
ـ استدالل، به شکل پنهـان   از دور و مصـادره بـه مطلـوب بـه چشـم       یآشـکار، نشـان   ای

 يلضـرور فـإن العلـم ا  « :مالصـدرا آمـده   تداللاس انیجمله که در پا نیا ویژه به. خورد یم
 »شراً لذلک، لعدم استضـراره بـه   کونیعدم شئ وال عدم کماله، فإنه ال  وجبیحاصل بأن کل ما ال

  ).86، ص7ج ،1380 ن،یصدرالمتأله(
 یبه قانون کل ست،یاثبات شرّ نبودن آنچه موجب عدم ن يگفته، برا نیدر ا مالصدرا

 يو ضـرور  یت کلـ قانون به صور نیا صورتی در که. حال آنکند یاستناد م يو ضرور
 ۀصـورت، اقامـ   نیـ و مسـلم باشـد. در ا   یهیبد يبودن شر، امر یدرست است که عدم

بـر   یمتکـ  زین یبرهان عقل یدرست که یزمان ژهیو ندارد، به یبر مطلب وجه یبرهان عقل
نباشـد در آن   یهیبودن شر، امـر بـد   یاز قبل باشد. تنها اگر عدم جهیمفروض داشتن نت

و  نی. ظـاهر کلمـات صـدرالمتأله   میهست یبه برهان عقل ازمندیاثبات آن ن يصورت برا
به مطلوب و  صادرصورت اشکال م نیشق است. در ا نیاعتقاد به ا يرازیش نیالد قطب

  . ام افتهیاشکال تاکنون ن نیدر رد ا یرسد و پاسخ یدور کامال مشهود به نظر م

  اصالت وجود قیشر از طر تیاثبات عدم .2
و شر  ریرابطه خ نییبه تب ت،یبودن ماه يبات اصالت وجود و اعتبارمالصدرا بعد از اث 

ـ انّ الوجـود خ  یفصـلٌ فـ  «را تحت عنـوان   یبحث شانی. اپردازد یبا اصالت وجود، م  ری
  :سدنوی یم او. کند یمطرح م را بعد از اثبات اصالت وجود» محض

ـ     ری(خ هذه المسأله ت أنّ لمفهـوم  محض بودن وجود) أنما تتضح حقّ اتضـاحها بعـد مـا ثب
ـ   قـه یالخـارج و حق  یمصداقا ف هیاالول اتیهیالبد یمن اجل يالوجود المعقول الذ  یوذاتـاً ف

 ن،یصـدرالمتأله ( »محضـاً  راًیکون الوجود خ يله دعو جوزیبل ال  هیعل صعبی.... فانیاالع
  ). 395 ، ص1ج ،1383

  :شود یعبارت برداشت م نیکه از ا ینکات
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و شر را متوقف و مترتـب بـر اثبـات اصـالت      ریضوحِ خو و نییتب شانای که،اول آن
  وجود دانسته است. 

کـه قائـل بـه     را ادعـا کنـد  » محض بودن وجود ریخ« تواند یم کسی فقط که،دوم آن
 یبه عنوان اصل موضوع ای(، را اثبات کرده باشد قتیحق نیا یعنیاصالت وجود باشد. 

ـ یو ع یقـ یحق ،یخارج مصداق يوجود، دارا یهیباشد) که مفهوم بد رفتهیپذ اسـت.   ین
که بـه اصـالت    یکس بنابراینحصول و وقوع است.  ت،یفعل نیع ،یخارج قتیحق نیا

ـ بـه خ  یبداند، به سادگ یمفهوم ذهن کیو وجود را  قائل باشد تیماه  بـودن وجـود   ری
  . ردیحکم را بپذ نیا تواند یبلکه نم کند یحکم نم
بـودن   ین وجود و به تبع آن عدممحض بود رخی بحث مالصدرا نظر به که،آن سوم

  مهم اصالت وجود است.  جیشرور از نتا

  بودن شر از اصالت وجود یاستنتاج عدم تیفیک
  : سدنوی یاستنتاج م نیا تیفیک ةدربار مالصدرا
ـ عند العقالء وتشتاق ال ؤثَریما  ریالخ یألنَّ معن« ـ  هی ـ  اءیاألش وب ......ـ  نٌی  سـت یل اءیأنَّ االش

و  ننـد گزی یاست که عقال برمـ  يزیآن چ يبه معنا ریخ یعنی ؛»...يالمصدر یطالبه للمعن
 چیروشـن اسـت کـه هـ     اریداشته و بس اقیآن اشت يبه سو یئیاست که هر ش يزیچ ای

 یفلسـف  یکه معقـول ثـان   ستین یمفهوم ایو  يمصدر يطالب معنا يموجود ای يزیچ
   ).395ـ 396صهمان، ( باشد

  . ستین یباشد، مخف یعلوم عقل ییسطح ابتداکه در  یبر کس مطلب واضح نیا
 جهینت نیبه ا ،پردازد یم ریخ یمفهوم لیبعد از اثبات اصالت وجود، به تحل مالصدرا

که واجد آن باشد  یمطلوب آن است؛ و در صورت ء،یبا هر ش اسیدر ق ریکه خ رسد یم
  از آن محافظت کرده و در صورت فقدان، طالب آن است. 

  :کند یم انیشرور، ب تیعدم نییبمالصدرا در ت سپس
ـ من الق هیهو نحو ظهوره بإفاضه نور الوجود عل ءیفإذا تحقق أنّ وجود کل ش الواجـب   ومی

: اما عدم ذات ما، یالوجود ..... فالشرُّ مطلقا عدم قهیحق یإل رجعی قهیبالحق ریبالذات... فالخ
 ةنحـو  تیشد که وجود هر ماهثابت  یوقت یعنی؛ الًأو عدم کمالٍ ... فالشرّ ال ذات له أص

که واجـب   یومیاز جانب مبدأ ق یظهور به سبب افاضه نور هست نیظهور آن است و ا
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 قت،یپس در حق ؛به نور وجود است یستین يها از ظلمت اتیکننده ماه بالذات و خارج
 يمطلق امـر  طور بهشرّ  رو، نیا از گردد، یوجود برم قتیبه حق ن،به هر دو نوع آ ریخ

ـ (فقدان صورت نوع عدم کمال ما، ای) یستی(ن عدم ذات ما ایاست،  یعدم ـ ) هی ـ  ای  کی
شـر   يبرا یذات چیه بنابراین. است نوع تیبعد از تمام يوجود یاز صفات کمال یصفت

  ).396ص، 1، ج1383ن،یصدرالمتأله( ستین
آن را طلـب کـرده و    یءشـ  هاسـت کـ   یمـ یهر کمـال مال  ر،خی که گونه همان یعنی
و منشأ انتزاع آن همـواره   زدگری یاز آن م یءاست که ش يهر امر منافر شر ند،یگز یبرم

مفهوم شر همواره بالذات از  یفلسف لیاست. پس در تحل» ناقصه سیل« ایو » تامه سیل«
 یوقتـ و وجود هم در مقابل عدم است،  ریاست. از آنجا که شر در مقابل خ یامور عدم

محض اسـت، در   ریو وجود، خ يامر وجود ریشد که خ نیاثبات اصالت وجود ا جهینت
  است.  یاز امور عدم ایکه شر عدم  مرسی یم جهینت نیمقابل به ا

   :سدنوی یکرده، م انیب یه را در ضمن اصلمسئل نیا ز،یمالصدرا در جلد دوم اسفار ن
ـ  ی. واما اآلفات و العاهات التهیاالطالق مؤثَرٌ و معشوقٌ ومتشوق ال یأنّ الوجود عل  یتترائ

ـ إاما راجعه  یبعض الموجودات فه یف االعـدام و القصـورات وضـعف بعـض الحقـائق       یل
  ).255، ص2ج ،1380 ن،یالمتألهر(صد
توان وجود را خیر محض و عدم را شرّ محض و در نتیجـه   در صورتی می ،بنابراین

خیر را وجودي و شرّ را عدمی دانست که مقصود از وجود، حقیقت عینی آن باشد و نه 
الوجـود  «تمام آثار و برکاتی که بـر قواعـد    ب،یترت نیانتزاعی و اعتباري آن. به ا مفهوم

در باب توحید مترتب است از لوازم و آثـار اصـالت   » العدم شرّ محض«و » خیر محض
  وجود و اعتباري بودن ماهیت است.

شـد   گفتـه  چنانکه  آن،عالوه بر  .هم وارد است قهیطر نیبر ا یبرهان عقل اشکاالت
 يامـور وجـود   ریخ ؛و شر از نوع تقابل تضاد است ریخ نیکه رابطه ب ادعا کرد توان می

باشـد   يخالف شر که ممکن است وجوده ب ،ندکن یعقال آن را انتخاب م ۀاست که هم
  . ندکن یمنعقال آن را انتخاب  اما

  شرور تیبداهت در عدم يادعا .3
بـودن شـرور اشـاره     یهت عـدم آشـکارا بـه بـدا    ای یضمن طور به یاکثر فالسفه اسالم 
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 یعقلـ  لیتحل ای یبرهان عقل ایو شرّ  رخی به نسبت هاآن فیمطلب از تعار نی. اکنند یم
  :سدنوی یم نهیزم نیدر ا نیاستاد صدرالمتأله ردامادیبر آن مشخص است. م

ـ و توخاهیو هیبتغیو ئیکل ش تشوقهیهو ما  ریالمنصرحه، أن الخ اتیمن الفطر سیأَ ل بـه   تمی
رتبته وطبقته من الوجود... فإذن، الشر ال ذات له، بل انما هـو عـدم ذات او    یکماله فقسط 

  ).428، صش2536 رداماد،یم( عدم کمال ذات، او عدم کمال ما لذات
 یو ربما یـدع «کند:  یشرور اشاره م تیعبارت به بداهت عدم نیصدرالمتألهین با ا 

 ،1380 ن،یصدرالمتأله( بودن شر است یدممراد از مطلوب ع ؛»هذا المطلوب یالبداهه ف
  ).90، ص7ج

ـ بودن ا یهیبه بد يجد ياعتقاد شان،یاست که ا نیفهم ما از عبارت مالصدرا، ا   نی
 ریتکث يبرا» چه بسا«ي که به معنا» ربما«نقل، از کلمه  يدر ابتدا ،اوال رایه ندارد. زمسئل

ـ «از کلمه  که،نیا ایاست، استفاده کرده است. ثان ، »ادعـا شـده اسـت   « يبـه معنـا   »یدعی
 شانیا ،مطلب نزد مال صدرا است. ثالثا نیا یبر عدم ثبوت قطع داللتاستفاده کرده که 

 یمعضـل  جانیکه در ا کند یم انیب »قٌیشک و تحق«عبارت فوق، در ضمن عنوان  لیدر ذ
خدا موفق به حـل آن   ياریموفق به حل آن نشده است و من به  یاست که تاکنون کس

. شـود  یاز شرور محسوب م یکیاست، که  »لم و دردا«دانستن  يآن وجود؛ اهم شدخو
و اعتراف مالصدرا به حل  لسوفانیف نیشبهه در ب نیبودن ا يبا توجه به جد رو، نیاز ا

مبنـا و   توانـد  یشـرور نمـ   تیعدم ۀمسئلبداهت در  يگفت که ادعا توان ینشدن آن، م
نشده اسـت، مگـر    انیبداهت ب نیا يبرا یو اساسمبنا  ،داشته باشد. رابعا حیاساس صح

مسـاوق بـا وجـود     ریـ خ یاصل است که وقت نیادعا برگرفته شده از ا نیآنکه بگوییم ا
بگـوییم کـه    دیـ است. در پاسخ با ی(شر باشد) پس امر عدم، نباشد رخی چهباشد، هر آن

بـودن   يوجـود  اگر یو استدالل است. حت نییبه تب ازمندیخود ن ،اي جهیو نت لیدل نیچن
. میبـودن شـرور برسـ    یاز آن به بداهت عـدم  میتوان ینم م،یکن یتلق یهیرا امر بد ریخ

عمـدتا توسـط    یکیباشد که  يامر وجود و شر، تقابل دو ریچون ممکن است تقابل خ
 يامر وجـود  يگریشده است و د دهینام ریخ رو، نیا از ،شود می اریعقال انتخاب و اخت

 نیبـد  شود، یانتخاب نم توسط عقال دتاکه عم» الم« ای» ر مهلکزه«و » سم«است مانند 
  . شوند یم دهیهستند، شر نام يکه امر وجود نیموارد با ا نیا ب،یترت
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  یموارد جزئ لیتحل .4
دفع موارد نقض استدالل فوق و فرق گذاشتن بـین شـر بالـذات و شـر      يبرا مالصدرا

توجیه گردد، به  یبرم یشود به امر عدم یکه شر نامیده م يبالعرض و بیان اینکه هر چیز
  پردازد. شاید بتوان، روش دوم را استقراء ناقص در این باب دانست. یم یموارد جزئ

هذا المطلب من جهه االستقراء اَوِ التمثیـل بـل    یمن ذکر هذه االمثله لیس االستدالل عل الغرضو
 بالعرض، ویزول اشتباه بـین االمـرین   لدفع النقوض بایرادها ولیتضح الفرق بین الشر بالذات والشر

  ).90، ص7ج ،1380 ن،یصدرالمتأله( اولِ هذا الفصل یمرَّ بیانه ف يوالَّا فالبرهان هو الذ ...

  جهینت
و نـاموزون اسـت کـه همـه از آن      ختـه یکثرت به هم ر يبه معنا يلغو ثی. شر از ح1

به  ،یشر اصطالح فیتعر. شود یانتخاب نم و است يامر وجود رو، نیا ، ازیگردانندرو
 ۀو جامع هم ستین ریخ فیهم سنخ با تعر نکهیا ثیاز ح ،یعدم کمال ذات ایعدم ذات 
  اشکال است.  ياراد ست،یافراد شر ن

و اسـتدالل بـه اصـالت     یشرور، از برهـان عقلـ   تیعدم یۀنظر تیتثب ي. مالصدرا برا2
دره بـه مطلـوب بـودن و    که به جهت مواجه بودن با اشکال مصا کند، یوجود استفاده م

  است.  دیبرهان جد ای دیجد نیبه تدو ازیدور، ن
ـ ثنو ۀرفـع شـبه   يبودن شرور، برا یعدم یۀمقاله گفته شد نظر نای در که جا. از آن3  تی

 .رفع آن وجـود دارد  يبرا يگرید هاي و راه رداند یمهم گاهیشبهه امروزه جا نیا ،بوده
 نیتدو يبرا نکهیا ایو  میت مطرح شده بکوشدرصدد رفع اشکاال ایکه  دشو یم شنهادیپ

  .میدارد، تالش کن یبا مفاد نقل يشتریب یخوان که هم اي یهنظر ۀرائا ای نیبراه
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  منابع و مآخذ
  .دین مجآقر*. 

، دار صـادر  لبنـان، بیـروت:  چ سـوم،   ؛لسـان العـرب   ؛مکـرم  منظـور، محمـد بـن    ابن .1
  . ه1414

قـم: مکتـب االعـالم     ؛اللغـه  سییمعجـم مقـا  ؛ ایـ زکر فارس بـن  بن احمد نیابوالحس .2
   . ه1404ی، االسالم

ــور .3 ــزرگ ســخن؛ گــرانیحســن و د ،يان ــگ ب ؛ چ ششــم، تهــران: انتشــارات فرهن
  .1387، سخن

ـ اح دار بیـروت: لبنـان،   ؛الصـحاح  ؛حمـاد  بـن  لینصر اسـماع  یاب ،یفاراب يجوهر .4  اءی
  . ه1419ی، العرب التراث

ــ  .5 ــدي، س ــینی زبی ــ دیحس ــاموس   ؛ىمحمدمرتض ــواهر الق ــن ج ــروس م ــاج الع  ؛ت
   . ه1414، : دارالفکر بیروت لبنان، ، هاللى و على سیرى على :قِیتحق

تحقیـقِ صـفوان    ؛المفـردات فـی غریـب القـرآن     ؛محمـد  راغب اصفهانى، حسین بن.6
   . ه1412، الدار الشامیه ؛: دارالعلمدمشق ،بیروت ؛عدنان داود

محمــد  قِیـ تحق ؛اللغــةالمحــیط فـی   ؛عبـاد  ســماعیل بـن اصـاحب بـن عبـاد،    . 7
  . ه1414، عالم الکتاب بیروت:، لبنان  ؛حسن آل یاسین

ــأله . 8 ــدر المت ــن  ن،یص ــد ب ــد محم ــه  ؛میابراهمحم ــفار اربع ــران: ؛9-7-1ج ؛اس  ته
  .1382، 1380، 1383، صدرا یحکمت اسالم ادیانتشارات بن

  . ه1418، لمطبوعاتدار التعارف ل بیروت:لبنان،  ؛میالکر رالقرآنیتفس؛ ـــــ .9
، مؤسســه مطالعـات و تحقیقــات فرهنگــى  تهــران: ؛صــول الکـافی اشــرح  ؛ــــــ . 10

1383.  
ـــ. 11 ــاعرال؛ ــــ ــرح م مش ــه و ش ــ؛ ترجم ــه  رزای ــاد الدول ــفهان ؛عم ــارات  :اص انتش

  .]تا بی[ي، مهدو
مؤسســه  بیــروت:لبنــان،  ،القــرآن ریتفسـ  یفــ زانیــالم ؛نیحســدمحمدیس ،ییطباطبـا  .12

  . ه1422، للمطبوعات یاالعلم
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ـ شـر از د  یمبان ؛جوادمحمـد  ،يچار یطالب .13 ـ حکمـت متعال  دگاهی دانشـگاه   قـم:  ؛هی
  .1389 قم:

، 49ش ،شــهیاند انهــیک ؛»انگارانــه شـر  یسـت ین یــۀنظر« ی؛علـ  ،يشــاهرود يعابـد  .14
  .1372 قم:

  . ه1410، انتشارات هجرت قم:، نیکتاب الع؛ احمد فراهیدى، خلیل بن .15
بنگـاه ترجمـه و    تهـران:  ؛التحقیق فـی کلمـات القـرآن الکـریم     ؛، حسنمصطفوى .16

  .1360، نشر کتاب
ــر .17 ــ ،يمطه ــار ؛ یمرتض ــه آث ــنجم، 1ج مجموع ــران:؛ چ پ ــدرا  ته ــارات ص ، انتش

1373.  
ــاد،یم .18 ــدباقر ردام ــن محم ــد؛  ب ــاتمحم ــام مهــدقبس ــا اهتم ــق و چــارلز  ي؛ ب محق

ــز ــران: ؛آدام ــالم   ته ــات اس ــه مطالع ــک گ یمؤسس ــم ــعبه  لِی ــرانش  2536 ،ته
  .یشاهنشاه
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