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 «اکثری در انسان فقدان شر» ارزيابی ديدگاه 

 shahgoliahmad@gmail.com ستاديار موسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايرانا/ احمد شه گلي

 07/29/2998رش: ـ پذي 22/22/2997 دريافت:

 ده يچك
نظام عالم ماده جزئي از نظام احسن است و خلقت آن افضل و احسن مايمكن است. وجود شرور اقلژي الزمة اين 
عالم است. انسان به عنوان جزئي از اين نظام، ساختار خلقت او احسن و اشرف است. آيا الزمة غلبة خيرات بر شرور 

در انسان ها نيز هست؟ به عبارت ديگر، همان گونه كه در عالم ماده خير اكثري  در عالم ماده، غلبة خيرات بر شرور
ها نيز ضرورتًا بايد خيرات اكثري و شرور اقلي باشد؟ برخي از حكماي اسالمي، بر شر اقلي غلبه دارد، آيا در انسان

ات اكثري، اده، در عالم انساني نيز خيرسينا و صدرالمت لهين معتقدند: عالوه بر غلبة خيرات بر شرور در عالم ممانند ابن
و شرور اقلي هستند. در اين پژوهش، ابتدا به تبيين ديدگاه مذكور پرداخته، سپس اين ادعا مورد مناقشه قرار گرفته 
است. ملاب  ديدگاه برگزيده، در عالم انساني، بر خالف موجودات عالم طبيعت، تحق  شر اكثري ممكن است )امكان 

وجود خير اكثري و شر اقلي مربوط به عالم طبيعت و نيز ساختار خلقت انسان است. ولي در عالم عام(. ضرورت 
توانند ود، ميها با اختيار خانساني به سبب اختيار و ارادة انسان، اكثري بودن خير و اقلي بودن شر، ضرورت ندارد. انسان

 باشد.  افعاز و اعمالي انجام دهند كه شر در آنها اكثري و خير اقلي

 . صدرالمت لهينسينا، شر اقلي، خير اكثري، انسان، ابن ها:كليدواژه
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 مقدمه

سالمي ا ة، يكي از مباحث مهم فلسف«ضاي الهيقخير اكثري در عالم ماده و چگونگي ورود شرور در  ةغلب» ةمسئل

 .و اتقان به كار رفته است درستيه اجزا و اضالع آن ب ةنظام موجود، احسن مايمكن است كه هم ،است در اين نگرش

عالمي  ست كه اگرا اعتقاد به برتري و احسن بودن نظام موجود است. اين انديشه بر آن ،اسالمي ةدر حكمت و انديش

(. احسن 187ص ،2982)كاشانر، «فلو امكن احسن ممژا هو عليه لوجد»شد.موجود مي ،برتر از اين عالم وجود داشت

 تبيين چگونگي شرور اين ةمسئل :از جمله همراه بوده است؛ هاي متعدديها و چالششدانستن عالم موجود، با پرس

فيلسوفان  ةبحث قرار گرفته است. ملاب  انديش ضوعالهي مو يدر قضا آن شرور و چگونگي ةمسئل ،عالم، از همين جا

ي و خيرات آن اكثري اقلژ  اين عالم الينفك آن است. شر در ةو اين شرور الزم ،اسالمي، قلمرو شر عالم ماده است

ضاي آيا مقت ،از ملرح است كه آيا در عالم انساني نيز اين قاعده جاري است؟ به عبارت ديگرؤ. اكنون اين ساست

 درالمت لهينصو  سيناابنضمن بررسي پاسخ  ،خير اكثري در افراد انساني است؟ در اين مقاله ةاحسن بودن عالم، غلب

 .شودمي مناقشه اين نظريه در به اين مسئله،

  ستي شريچ

و  يد،آبه شمار مي ذاتيا عدم كمالي براي  ذاتعدمي است، كه عدم  يامرشر  صدرالمت لهين،و  سيناابناز ديدگاه 

ينا، س)ابن آن وجود يا كماز وجود استداند كه همه به آن اشتياق دارند كه امري مي ،كه در برابر آن قرار دارد ،خير را

شامل هرگونه نقص و  ،شر در كاربرد اعم آن .(17 – 18ص ،7، ج2982، صدرالمت لهين، 421-421 ، صق2424

ي كه با ماهيت قرين باشد داراي شر موجودشموز آن فراتر از عالم ماده است. هر  «شر»اين معناي از  .كاستي است

 ،يك معناي اخص دارد «شر» .(021، ص22، ج2971 جوادي آملي،) ستا موجود ماهوي ناقصزيرا  ؛به اين معناست

 اش در عالم ماده است.اين معنا موطنطب  « شر. »و آن عدم ذات يا عدم كماز ذات است

( خير 2 د:شونپنج دسته تقسيم مي به« شر»و  «خير»هر يك از موجودات به لحاظ  ،بندي معروفدر يك تقسيم

، ق2422سينا، ( تساوي خير و شر )ابن1 ر محض؛( ش4 ( كثير الشر و قليل الخير؛9 ( كثيرالخير و قليل الشر؛0 محض؛

بندي به لحاظ في نفسه اشياست. اگر هر يك از اشيا را اين تقسيم .(18، ص 7، ج2982، صدرالمت لهين، 017ص 

تند و مانند عقوز، خير محض هس ،قسم اوز: اقسام مذكور قابل فرض استهمچنين نسبت به ديگري مقايسه كنيم، 

)شر كثير، شر محض، تساوي خير و شر( به اقتضاي حكمت الهي،  ها وجود ندارد. سه قسم آخرشري در آن ةهيچ جنب

 شود،شايستگي تحق  ندارند. ايجاد موجودي كه شر آن كثير و خير آن قليل است، سبب ترجيح مرجوح بر راجح مي

اطر آفرينش خير قليل به خ زيرا حكمت اقتضاي عدم ؛آفرينش اين قسم از موجودات با حكمت الهي سازگاري ندارد و

اما آنچه  .(299، ص 9، ج2971سينا، و وجود شر كثير براي رسيدن به خير قليل، شر كثير است )ابن ،شر كثير را دارد

خير و شر آن مساوي است، سبب ترجيح بالمرجح است. موجودي كه شر ملل  است نيز حكم آن با توجه به دو قسم 

 (. 299، ص 2989 ي،ئطباطباروشن است ) ،پيشين
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قسم دوم موجوداتي هستند كه خيركثير آنها مالزم با شر قليلي است. ترك اين قسم از وجود به خاطر شر قليل 

 وجود آن ضروري است بدين رويآورد، شود و ترك خير كثير، شر كثير به همراه ميآن، موجب ترك خير كثير مي

 يناسابنمانند  ،فيلسوفان اسالمي ة( بر اساس انديش72-18ص ،7، ج2982، صدرالمت لهين، 428ص ،ق2424سينا،)ابن

بسيار  ،افتد نسبت به خيرات آنموطن اين قسم عالم ماده است. شروري كه در اين عالم اتفاق مي ،صدرالمت لهينو 

، 7ج، 2982، صدرالمت لهين) «فيه الواقعة الخيرات إلى بالنسبة قليلة الشرور أنواع من فيها يقع التي و»اندك است. 

 ،شودمعتقد است ترك خير كثير به خاطر شر اندك، سبب فوت خير كثير مي سيناابننيز همانند  صدرالمت لهين .(72ص

 .(19، ص7، جهمانرود )خيرات كثيري از دست مي ،آن ةو ترك خير كثير نيز مستلزم شر كثير است؛ زيرا به واسل

مي يكند خيرات اكثري براي شرور اندكي كه غير داي اقتضا مياين مسئله نيز حكمت الهي است. حكمت اله علت

فإذا کان کذلك فليس من الحكمة اإللهية أن تترك »در اين زمينه چنين است:  سيناابناست، ترك نشود. عبارت 

 (.424، صق2424سينا، )ابن «الخيرات الفائقة الدائمة، و األکثرية ألجل شرور في أمور شخصية غير دائم

نيز درباره اقتضاي حكمت الهي، براي ترك نكردن خيرات اكثري به خاطر شرور اقلي مي نويسد:  ت لهينصدرالم

 شخصية أمور في رشرو ألجل األکثرية المنافع و النوعية الدائمة الفائضة الخيرات يترك ال أن اقتضت اإللهية فالحكمة»

 (.74، ص7، ج2982، صدرالمت لهين) «أکثرية ال و دائمة غير

گر عالم ماده بدون شرور آفريده شود در اين صورت، عالم ماده، عالم ماده نيست، بلكه وجود آن وجود ديگري است كه ا

قبالً آفريده شده است. وجود آب ممكن است سبب غرق « مجردات»شري در آن نيست، درحالي كه اين نوع از وجود در

 رادي شود. اگر اين قبيل لوازم از طبيعت اين اشيا گرفته شودشدن افرادي شود، يا وجود آتش ممكن است سبب سوزاندن اف

الزم است آب، آب نباشد و آتش، آتش نباشد و به طور كلي، اشيا عالم طبيعت خودشان نباشند. بنابراين، اين شرور اقلي 

 كان إذ فسه،ن غير ءلشيا لكان كذلك كان لو»الزمه عالم ماده هستند. نبود شر در عالم ماده، مستلزم نبودن اين عالم است. 

 (.402ق، ص2421سينا، ، ابن78، ص7، ج2982)صدرالمت لهين، « الوجود من القسم هذا في ممكن غير هذا

جهان است. يكر از قوانين حاكم در جهان مادي قانون تضاد است.  در تضاد بين اشيا ،منش  شرور در عالم ماده

 شودوجودي تضاد واقع نمي ةسع سبببه  ،عالم مجردات در .ماده و امور حسي است ،موطن تضاد در عالم

ي يك :نسبت بين اين دو معنا مشترك لفظي است دو معنا دارد كه« تضاد» .(209 ، ص9ج ،2982 ،صدرالمت لهين)

ين شوند و بكه بر موضوع يا محل واحد وارد مي است دو امر وجودا»تضاد در باب تقابل است، كه در آنجا به معناا 

مثل: سياهي و سفيدي،  ؛«اي كه اجتماع آنها در محل واحد، از جهت واحد محاز استبه گونه ،غايت خالف استآنها 

 شود.ذكر مر« شرور»معناا ديگر تضاد، معناير است كه در باب  .(081ص ،2ج ،ق2424 سينا،)ابن حرارت و برودت

ييم: آب و آتش گومثالً: اينكه مي ؛كنندمر ر را خنثااشيا اثر يكديگملاب  اين معنا، عالم طبيعت، عالم تزاحم است و 

كه وجود هر يك مالزم با عدم ديگرا نيست و هر دو  است بين دو چيزا ابه اين معن «تضاد»با يكديگر متضادند. 

  .(812-847، ص29ج تا،)ملهري، بي اندتزاحم در اما با هم ،وجود دارند
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شود؛ زيرا اگر اين تضاد در عالم ماده جريان نداشته باشد، كون مي تضاد موجودات سبب دوام فيض در عالم مادي

 اد ماصحژلوال تض» كند.نمي آيد و اگر كون و فساد نباشد افراد غيرمتناهي موجودات تحق  پيداو فساد به وجود نمي

  .(094، ص2919، صدرالمت لهين) «الجواد أدوام الفيض عن المبد

ه دنباز شود و بحركت همواره سبب زواز فعليت در پيشين و حدوث فعليت جديد مي حركت، جزء ذاتي عالم ماده است.

ها، كند، و در اين حركتآيد. هريك از موجودات طبيعي براي رسيدن به غايت خود، حركت ميآن، كون و فساد به وجود مي

كنند كه يك در پي مقصد خاصي حركت ميشود؛ همانند رانندگاني كه هر نمايند و شرور ايجاد ميبا يكديگر تصادم پيدا مي

سند. وجود تنازع رشود. البته اين تصادم در عالم طبيعت اقلي است و اكثريت آنها به كماز خود ميبرخي منجر به تصادف مي

همين  يعتاًكند و طبدر حيوانات الزمة بقاي آنها است. انسان نيز براي بقا، از موجودات معدني، نباتي و حيواني استفاده مي

شود. اما اين حكمت مستودع در بلن خلقت موجودات است كه موجود داني در خدمت عالي باشد. آتش موجب زواز آنها مي

آورد. اما اين شر در مقايسه با فوايد آن، بسيار ناچيز است همان يكي از اشيايي است كه در طبيعت، شرور و آالم به بار مي

 شود. ها ميحاز، گاه سبب سيل يا غرق انسان گونه كه آب منش  حيات است، با اين

ه خود انسان گيرد، بلكنكتة ديگري كه بايد در نظر داشت اين است كه  در تحليل نظام احسن، انسان محور قرار نمي

رود و از اين نظر، هيچ امتيازي براي او نيست. انسان همانند ديگر هاي جهان هستي به شمار مياي از مهرهنيز مهره

هاي نظام احسن و مجموعه واحدهاي جهان هستي قرار دارد. اصلح به لحاظ نظام كل، غير از اصلح جودات، در حلقهمو

به لحاظ انسان است. آنچه تحق  آن حتمي است، نظام احسن در كل جهان هستي است. وقتي به لحاظ كل جهان و با 

كه نسبت به كل نظام، ماليم و خوشايند است و هم  ت مل در سلسله علل و معاليل آن سنجيده شود، معلوم خواهد شد

، شودوقتي موجودي با موجود ديگر مقايسه مي(. 100ص، 2981در موعد مقرر خويش واقع شده است )جوادي آملي، 

در  ،به لحاظ خلقت يكي از موجوداتي است كه برتري دارند. انسانآنها بر ديگري از لحاظ ساختار وجودي، برخي از 

ود كه شاي، در برخي از موجودات نواقصي يافت ميدر همين لحاظ مقايسه است.كثيري از موجودات احسن  مقايسه با

سالم  انسان ناقص الخلقه در مقايسه با انسان ،مثازراي احسن است. ب ها، خلقت آنسلسله علل و معاليلمجموع به اعتبار 

موع اما اگر هر يك از آن دو را نسبت به مج .ستاسنجي نسبت اين حكم به لحاظ مقايسه و .تري قرار داردپايين ةدر مرتب

شموز ماحسن است، انسان ناقص نيز  اشخلقت ،گونه كه انسان سالمن آنها در نظر بگيريم همانثر در تكوژ ؤعلل م

لم وجود سام ،مقتضي علت تام بنابراين، است. تام بودهاش ثر در تشكيلؤم انسان سالم مجموع علل همين حكم است.

 .وز ناقص استمعل ،مقتضي علت ناقص بنابراين، است. ناقص بوده اشثر در پيدايشؤاست. انسان ناقص الخلقه علل م

مربوط به  ،اما حكم به نقص ؛خلقت آن احسن است ،اگر معلوز ناقص را نسبت به علت ناقص بسنجيم در اين صورت

 انسان است.مالحظة ش به اعتبار كه اين سنج معلوز سالم است بامعلوز ناقص و سنجش  مقايسه

 اكثري در انسان شر

ها نيز اين حكم جاري است؟ از ديدگاه برخي از انسان خصوصخيرات بر شرور غلبه دارد اما آيا در  ،در عالم ماده

 در عالم ه، بلكخيرات بر شرور غلبه دارد ،نه تنها در عالم طبيعت ،صدرالمت لهينو  سيناابنمانند  ،حكماي اسالمي
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بايد خير اكثري و شر اقلي باشد. بر اساس اين ديدگاه، تعداد افرادي كه مغلوب شهوت و غضب  انساني نيز ضرورتاً 

و نيز افراد مغلوب در بيشتر اوقات مغلوب نيستند، بلكه اوقات سالمت اين افراد  هستند؛هستند كمتر از افراد سالم 

، غضبيه و شهويه همراه آفاتي است كه ممكن است انسان دچار وجود قواي ناطقه :معتقد است سيناابنبيشتر است. 

 گونه امور در افراد سالم كماين ،لغزش در اعتقادات و يا صدور افعالي شود كه مضر او در معاد باشد. ولي با اين حاز

ل ص أقژ شخاا و ذلك في»آيد.هايي كه كمتر از وقت سالمت است، پديد مياست و در ساير افراد نيز اين امور در وقت

 .(294-299، ص 2971سينا، )ابن« مةوقات أقل من أوقات السالامن أشخاص السالمين، و في 

ه و شهويه غضبي ةبيشتر مردم در جهل و تبعيت از قو ،در اين دنيا :از شودؤممكن است س :گويددر ادامه مي سيناابن

ها گويد: انساندر پاسخ به اين اشكاز مي سيناابنهستند؟  اين افراد نادر و كم :شودچگونه گفته مي ،با اين حاز .هستند

 از لحاظ بدني سه دسته هستند: 

 .درستي هستندالف( افرادي كه در كماز زيبايي و تن

  .ب( افرادي كه در حد متوسط قرار دارند

 هستند.ج( افرادي كه در غايت زشتي و بيماري 

 : است سه دسته ها به لحاظ نفساني نيزاحواز انسانبدين سان، 

 رسند. اند. اينها به درجة قصواي از سعادت اخروي ميالف( كساني كه در فضيلت عقل و اخالق به كماز و بلوغ رسيده

 ةرسند و در معقوالت نيز بيشتر گرفتار جهل بسيط هستند. اين گروه با اينكه بهراي نميب( افرادي كه به چنين درجه

  .زيرا جهل اين افراد جهل بسيط است كه مضر معاد نيست ؛اندآخرت از اهل نجات چنداني از علم ندارند، اما در

 . اندو در معرض هالك ج( گروه ديگري كه مانند گروه سوم در نهايت بيماري

هر يك از اين دو طرف نادر و گروه وسط شايع و غالب است اگر گروه فاضل و كامل به آنها اضافه شود اهل نجات 

 .(294، ص 2971سينا، )ابن تمل بر خير كثير و شر قليل هستندها نيز مشانسان ،شوند. بنابراينمي تعداد فراواني

چرا در افراد  ،ت شرور در عالم هستيمل به قلژ ياز را ملرح كرده كه اگر قاؤاين س ،سيناابننيز مانند  صدرالمت لهين

( 78، ص 7، ج2982، صدرالمت لهين) دارد؟ كه نوع اشرف است، شروري نظير جهل، شهوت و غضب غلبه ،انساني

مردم در  گونه كه احوازهمان :گويدمي سيناابنوي همانند  .است سيناابنبه اين شبهه همانند  صدرالمت لهينپاسخ 

ب(  ؛الف( افراد كامل در زيبايي و صحت :سه قسم است ره آخرت نيز بئاحواز آنها در نش ،دنيا بر سه قسم است ئهنش

 ،ندبيشترين افراد گروه دوم با تفاوت درجات هست .ج( افراد در نهايت زشتي و بيماري ؛وسط در زيبايي و صحتافراد مت

ر الف( كامل د :. احواز مردم در آخرت نيز مانند دنيا ستندقليل و ناچيز ،و گروه سوم در مقايسه با گروه اوز و دوم

ج( بالغ در جهل بسيط و مركب.  ؛ري و عمليب( متوسط در حكمت نظ ؛تحصيل كماالت حكمت نظري و عملي

ع و در نسبت با مجمو ،كمتر است ،قسم دوم با تفاوت درجات شايع و رايج است. گروه سوم در نسبت با گروه دوم

 نداهل رحمت و سالمت در هر دو نشئه دنيا و آخرت غلبه دار ،بسيار كمتر است. بر اين اساس ،گروه اوز و دوم

 .(427، صق2400، همو، 79، ص7، ج2982، صدرالمت لهين)



70    ، 2998 بهار و تابستان، 00، پياپي اوز، شماره دهمساز 

 .(219، ص2971است.)فيض كاشاني،  كرده تبيينرا نيز ديدگاه فوق را در آثار خود پذيرفته و آن  فيض كاشاني

 ره ،است موجودآن نظر  از زيرا داند،مي آن شر از بيش را كافر انسان خير ،اساس همين بر نيز سبزواري حكيم

 داراي ،خود عرضهم موجودات با آن ةاضاف نيز و علت با آن تناسب و اضافه جهت از .است خير داراي موجودي

ها بر شرور به بنابراين ديدگاه، خيرات انسان .(122ص ق،2979 سبزواري،) نيست احصا قابل كه است فراواني خيرات

  لحاظ افراد و اوقات غلبه دارد.

تواند دارند، نمرا اندكر كه در وادا خير، گام برمرهاها اكثريت است، نه اقليت. وجود انسانمالك در قضاوت»

به  ـ خصوص اگر بگوييم: موجودات ديگرمالك باشد براا خلقت اكثريتر كه در وادا شر، حيران و سرگردانند... به

و اگر آنها براا موجودا خل  شده باشند كه خير محض يا خير  ،اندبراا انسان خل  شده ـ زمينة ويژه مخلوقات كر

 (.917، ص2981)بهشتي،  «غالب است، خودشان هم خير محض يا خير غالب خواهند بود

 دگاه فقدان شر اكثري در عالم انسانييد ةمالحظات دربار

موده است. نيد و تثبيت  ينيز آن را ت صدرالمت لهينطرح كرده و  سيناابن ـ كه مشاهده شد چنانـ  را ديدگاه مذكور

 شود: ملرح مي هاي ذيلدر محور يتمالحظا ،اين ديدگاه ةدربار

 دو مسئله را بايد از يكديگر تفكيك كرد:  ،«هاخيرات در انسان ةنقد غلب»در بحث  مالحظه اوز:

 ؛در عالم انساني غلبه خير يا شربارة اوز: حكم متافيزيكي در ةمسئل

 در عالم انساني.  خير يا شر ةغلببارة دوم: حكم تجربي در ةمسئل

پيشيني و غير تجربي است و اثبات آن با دليل فلسفي؛ و حكم دومي ماهيت تجربي و پسيني دارد كه در اولي، حكم 

 صدرالمت لهين و سيناابناثبات آن نيازمند رجوع به افراد انساني در مقام ثبوت و تحق  است. اكنون سؤاز اين است: مواجهة 

زيكي دارند يك مبناي متافي صدرالمت لهينو  سيناابنله، رسد در اين مسئبا اين موضوع از كدام قسم است؟ به نظر مي

 ها. اين مبناي متافيزيكي مبتني بر يككه آن عبارت است از: اكثري بودن خير و اقلي بودن شر در عالم ماده و انسان

 حكم پيشيني است كه براي آن دليل فلسفي ذكر شده است. از آن رو كه اين حكم پيشيني دچار يك شبهة مصداقي

اند. اكنون اين سؤاز ملرح است كه آيا به لحاظ متافيزيكي، در افراد قام تحق  نيز ملرح كردهم در را بحث شده، قلمرو

انساني، خيرات بايد بر شرور غلبه داشته باشد؟ آيا الزمة غلبة خيرات در جهان، غلبة خيرات در عالم انساني نيز هست؟ به 

م عالم، غلبة خيرات در افراد انساني است؟ اين يك ادعاي متافيزيكي است كه نياز بيان ديگر، آيا الزمة احسن بودن نظا

 رسد تالزمي بين غلبة خيرات در عالم مادي و لزوم وجود آن در عالم انساني نيست.به اثبات دارد. به نظر مي

و  ،اين لحاظ، احسنساختمان وجودي. خلقت انسان به  ةتوان مالحظه كرد: يكي از جنبانسان را به دو لحاظ مي

ها ها و شوقها و ارادهتكثر قوا و استعدادها، اختالف انگيزه ةخلقت انسان و هم ،خيرات آن غالب است. در همين لحاظ

ديگر  ةجنب .(291-299، ص 2، ج2911، صدرالمت لهيندر انسان ها مقتضي حكمت الهي و نظام احسن است )
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كند. اراده و اختيار انسان جهت خير يا شر پيدا مي ،اري اوست. در اين لحاظانسان از جهت افعاز و اعماز اختي ةمالحظ

 و شرور عارض بر او اقلي است. ،احسن شاانسان به لحاظ حيثيت اوز، خلقت

بستگي به اختيار و انتخاب انسان دارد. انسان همراه قواي ناطقه، غضبيه  موضوع اين در در حيثيت دوم،  داوري

 ةانسان با اراد ،اما وقتي اين قوا از كاركرد اصلي خود منحرف شد در اين صورت ؛احسن است اشو شهويه، خلقت

 اين در. شودكار گرفته است و در اثر اين استعماز ناصحيح، شرور بر او غالب ميه اين قوا را در مسير ناصحيح ب ،خود

 ودوج خيرات بر شرور ةغلب امكان سوء، انتخاب سبب به انساني، افراد مجموع هم و انساني فرد هر در هم ،صورت

و نه مانند حيوانات است كه صرفاً بعد شهواني  ،نه مانند موجودات مجرد است كه صرفاً سرشت الهي دارند ،انسان. دارد

تواند و هم سرشت حيواني. او مي هم سرشت الهي در نهاد او قرار داده شده است :د، بلكه برزخ بين اين دو استندار

ويش هستند خ ةيكي از اين دو جنبه را فعليت بخشد. موجودات عالم ماده فاقد اختيار در تعيين مرتب ،اختياربر اساس 

 ،تواند دست به انتخاب و گزينش بزند و جايگاه خود را تغيير دهد. بنابراينو قدرت اختيار خير و شر ندارند؛ اما انسان مي

كه از او سر مي زند، تفاوت وجود دارد.  ،بودن افعاز و امور اراديبين خير بودن قوا و ساختار وجودي انسان و خير 

ه صنع مربوط ب «خيرات بر شرور ةغلب»خيرات در افعاز و اعماز انسان نيست. بحث  ةخيرات در عالم غلب ةغلب ةالزم

شرور اكثري زيرا  ؛از اين بحث خارج است اما افعاز اختياري انسان موضوعاً ؛و فعل ح  تعالي در عالم ماده است

است و البته انسان با اختيار، جزء نظام احسن است. انسان با افعاز  فعل اختياري انسان ةحاصل از افعاز انساني الزم

در  اني شراكثر افراد انس ،هازمانبيشتر و يا ممكن است در يك زمان يا در  ،تواند شر اكثري بيافريندمي ،اختياري خود

 .()امكان به معناي عام اين فرض و محاز نبودن آن است« امكان»بحث روي  ،در اينجاغلبه داشته باشد.  وجودشان

 ؛است ( ممكنانساني عالم در) اكثري شر تحق  پيشيني، بحث و فلسفي لحاظ به كه است اين ادعا ،ديگر عبارت به

 است تجربي بحث يك دارد،  تحق اكثري شر انساني خير اكثري يا نوع انساني، تاريخ در و تحق  مقام اما اينكه در و

 حاظل به دانشمندي اگر ،طبيعي طور بهاست.  اوز بحث به اينجا، ناظر در بحث محل. دارد مالك و معيار به نياز و

 در اكثري شر حق ت امتناع او پسيني ديدگاه باشد، انساني عالم در اقلي شر و اكثري خير هغلب به ليقا فلسفي، مباني

 محاز انساني معال در اكثري شر تحق  ،فلسفي لحاظ به كه باشد معتقد ديدگاهي اگر اما .تاس انسان تاريخي ةتجرب

 است. معيار و دليل نيازمند شر و خير از يك هر ةغلب تجربي و پسيني اثبات براي نيست،

ها نساناآيا مقتضاي حكمت الهي غلبة خير اكثري و شر اقلي در عالم انساني است؟ و آيا اگر بيشتر  :مالحظة دوم

شر بر وجودشان غلبه داشته باشد اين خالف حكمت الهي است؟ در موجودات مادي فاقد اختيار، خل  موجودات داراي 

شر اكثري و خير اقلي خالف حكمت الهي است؛ زيرا در آنجا، صنع و فعل ح  تعالي در مرتبة ماده است و همراه بودن 

موطن دنياست و محدودة اين شرور نسبت به خيرات آنها بسيار ناچيز برخي از شرور اقلي الزمة محدويت موجودات در 

كرد است. اكنون اگر بيشتر آنها همراه شر باشند، خل  كردن چنين موجوداتي خالف حكمت است؛ زيرا حكمت اقتضا مي

ق  پيدا كرده حصنع الهي به تحق  موجوداتي تعل  بگيرد كه خير آنها بيش از شر باشد؛ اما در فرض مذكور، خالف آن ت

است. اما در خصوص انسان، مقتضاي حكمت الهي خل  موجودي مختار و مريد با امكانات و استعدادهاي الزم براي 
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ه ها ندارد؛ زيرا انسان مختار است و شر اكثري بوصوز به كماز است، اما حكمت الهي داللتي بر خير بودن اكثري انسان

ن دربارة آن اقليتي كه شر بر آنها غلبه كرده است، اگر سؤاز شود: چرا خداوند واسلة سوء اختيار حاصل شده است. اكنو

شود: به خاطر ترديد در جواب گفته ميشود؟ بيبا اينكه شر بر آنها غلبه پيدا كرده، آنها را آفريده است، چه جوابي داده مي

ندارد. در جواب اين سؤاز، همان جواب چرايي سوء انتخاب؛ و اين موضوع نتيجة اختيار آنهاست و منافاتي با حكمت الهي 

ها غلبة شرور شود؛ زيرا موضوع اين دو متفاوت است. بنابراين، اگر در اقليتي از انسانوجود شر اقلي در عالم ماده داده نمي

نيز وجود دارد  تاكثري در آنها منافاتي با حكمت الهي ندارد، در اكثريت آنها نيز چنين است؛ زيرا همين معيار دربارة اكثري

گونه كه غلبة شرور در اقليت با حكمت الهي منافاتي ندارد، در اكثريت نيز منافات ندارد؛ زيرا معيار )سوء اختيار(. پس همان

آيد و آن اينكه چرا انساني آفريده شد كه به طور اكثري شر در هر دو مشترك است. اما در اينجا، سؤاز ديگري پيش مي

اين موضوع ديگري است و در بحث متافيزيكي مسئله، درصدد اثبات غلبة شر اكثري نيستيم، بلكه در او غلبه دارد؟ 

 درصدد منافات نداشتن اين مسئله با حكمت الهي هستيم. 

اند كه اگر انسان نوع اشرف است و ساير موجودات به برخي از محققان بر اين مللب استدالز كرده :مالحظة سوم

، 2981چگونه ممكن است خيرات فراواني مقدمة انساني باشند كه شرور آن غلبه دارد؟ )بهشتي،  اند،خاطر او خل  شده

توان ملرح كرد. پاسخ ديگر سؤاز اين است كه صحيح نيست هاي مالحظه قبلي را نيز در اينجا مي( پاسخ917ص

راواني ن است كه بگوييم: خيرات فصحيح اي«. خيرات فراواني مقدمة انساني هستند كه شرور آنها غلبه دارد»بگوييم: 

اند كه در كماز و اوج انسانيت قرار دارند، هر چند به لحاظ كمي قليل باشند. توضيح آنكه هاي كاملي شدهمقدمة انسان

نبات  تيو غا ،نبات ةوصوز به مرتب جماد تيغا است.اخس  موجود ييعلت غا ،اشرف اسباب و مسببات، موجود ظامدر ن

 ،رف آناش ةتحق  مرتب زني انسان خلقت از هدف. است انسان خل  شده يبرا زين واناتيو ح ،وانيح ةوصوز به مرتب

موجود  ترينترين و شريفبا توجه به اينكه انسان كامل )كه همان حجت الهي است( كاملكامل است.  نانسا يعني

راي ت مين آفرينش پهنة گيتي ب» هستي است، بدين روي، مقتضاي حكمت الهي تحق  فرد اشرف و اكمل انساني است.

،  9ج، 2989)جوادي آملي، « قلمرو خالفت انسان كامل است و هستي غير او، مللوب در مقام فعل نبوده و نيست

هاي كامل و اشرف موجودات است كه در آنها نيز خيرات (. بنابراين، هدف خلقت زمين و آسمان براي انسان291ص

لحاظ كميت، قليل باشند. اما قدر و جايگاه آنها در هستي چنان است كه آفرينش خيرات  غلبه دارد، اگرچه ممكن است به

 .باشند يلقل كميت در هرچند هستند، كثير خير آنها حقيقت، كثير براي پيدايش آنها نوعي از حكمت الهي است. در

م، آخرت، مبناي برخي از اقسا بندي مراتب افراد در، در تقسيمصدرالمت لهينو  سيناابندر كالم  :چهارم ةمالحظ

ادن و پيوند د ،جهل ساده و مركب در برخي از افراد انساني است. مبتني كردن عذاب آخرت بر جهل بسيط و مركب

اصالت بخشيدن به معرفت حصولي در كماز انسان است. اين به سبب ها اين دو مسئله با سعادت و شقاوت انسان

ني هاي عقالي انسان را در معرفتيمشاء كماز نها ةشود. فالسفمي مشاهده ءامش ةانديشه در برخي از آثار فالسف

دانستند و وجه امتياز انسان از ساير جانوران را تفكر و كماز انسان را در معرفت كليات مي سو،دانند. آنها از يك مي

ن دو دانستند. بر اساس اييعلم و معرفت به اشيا را منحصردر علم حصولي م ، آناناز سوي ديگرشمردند. تعقل مي

 .(92، ص2977 )مصباح يزدي، كردندجو ميوي انسان را در مفاهيم و نتايج فلسفي جستيفالسفه كماز نها ،مبنا



  71 «فقدان شرژ اكثري در انسان» ارزيابي ديدگاه مقاله پژوهشي: 

در مسئلة شقاوت و سعادت نيز پاي علم حصولي و موضوع جهل بسيط و مركب به ميان آورده شده است، در حالي 

موزة ديني نيست. در دين، سعادت و شقاوت انسان با مسئلة جهل بسيط و مركب، كه اين نگاه مبتني بر برهان عقلي و آ

ا گيرد، بلكه مقولة سعادت و كماز انسان بگاه معرفت حصولي مبناي كماز انسان قرار نميپيوند نخورده است و هيچ

از فالسفة  كه برخي مسائلي همچون قلب سليم، اخالص، ايمان و عمل صالح پيوند داده شده است. اين تفكر سبب شد

( درحالي 8-7، ص1، ج2982حقيقت ايمان را همان تصدي  منلقي بدانند )صدرالمت لهين،  صدرالمت لهيناسالمي نظير 

كه علم غير از ايمان است، براي رسيدن به ايمان، علم به تنهايي كافي نيست؛ زيرا گاهي انسان به چيزي عالم است، 

(. مثاز آشكار اين موضوع شيلان است كه علم به وجود خدا 211، ص 0، ج2989ملي، ولي به آن ايمان ندارد )جوادي آ

و مبدأيت او و معاد دارد، اما با اين حاز، به آن ايمان ندارد و جزو كافران است؛ زيرا ايمان پيوند قلبي، يعني همان دز 

ر اين، جزو شرايط ايمان است. افزون بشود. بنابراين، علم خود ايمان نيست، بلكه بستن است كه پس از علم حاصل مي

معرفت كار عقل نظري است، درحالي كه ايمان كار عقل عملي است؛ زيرا كار عقل عملي دو گونه است: عمل جوانحي، 

(. بر همين اساس 20-22، ص2984مانند: ايمان، حب، و اراده؛ و عمل جوارحي مانند: نماز، روزه، حج و صدقه )فياضي، 

دانند، ديدگاه برخي از حكما را، كه ايمان را صرف علم و يقين منلقي مي استاد ملهريدان همانند برخي از انديشمن

دانند و معتقدند: ممكن است كسي در مقابل يك فكر، حتي از لحاظ عقلي و منلقي تسليم گردد، ولي روح صحيح نمي

واند تعل  شديد نسبت به آن پيدا كرد نمي ت او به علت تعصب، عناد و لجاجت، با آن مخالفت كند. در اين صورت، وقتي

 (.429، ص29تا، جآن واقعيت را آن چنان كه هست، ببيند )ملهري، بي

 ها، اكثري و شر اقلي است؟ به عبارتمالحظة پنجم: مسئلة ديگر اينكه آيا در مقام ثبوت و تحق ، خير در انسان

ت غلبه داشته است؟ عمدة مللبْ اثبات متافيزيكي ادعاست كه ديگر، آيا در وضعيت انسان در دنيا، به طور اكثري خيرا

، دشوار ها بر شرورشان غلبه داشتهپسيني اينكه در دنيا، به طور اكثري خيرات در انسانمناقشات آن ذكر شد؛ اما اثبات

معتقد  سيناابن. د استگونه احكام نيز به معيار و مالك نيازمناست. هر نوع حكمي در اين باره مبتني بر استقراست كه اين

است: اگر در وضعيت افراد اين دنيا ت مل كنيم، خواهيم ديد در همين دنيا، بدن عمدة افراد سالم و زيباست. در آخرت نيز 

در باب  سيناابناند. كالم اند و افراد در معرض هالكت نادر و كمبيشتر افراد به لحاظ نفساني، برخوردار از فضيلت و عقل

اد در معاد و مقايسة آن با احواز افراد در دنيا، مبتني بر تشبيه و قياس وضعيت افراد در دنيا و تعميم آن به وضعيت افر

 آخرت است. اين تعميم مبتني بر تشبيه است، و اين تشبيهات در مباحث عقلي جايگاهي ندارد. 

ر افراد باطل به لحاظ كميت ب ،خممكن است كسي اين ديدگاه را نپذيرد و ادعا كند در طوز تاري ،ديگر سوياز 

 يتاريخ است. انبيا و اوصياگوناگون هاي در دوران الهي يو شاهد آن قلت پيروان انبيا و اوصيا اندح  فزوني داشته

آيات قرآن نيز بر ذم اكثريت تصريح دارد. در قريب به اتفاق  همچنيناند. همواره در طوز تاريخ در اقليت بوده آنان

 «يؤْمُِنونَ لَا»قرآن كريم، اكثريت همراه با اوصاف سلبي و منفي ذكر شده است. اكثريت با اوصافي نظير استعماالت 

( همراه 79:نمل) «يَْشكُرُونَ  لَا»؛ (222:أنعام) «يجْهَلُونَ » (97:أنعام) «يعْلَمُونَ  لَا» (229:ةمائد) «يعْقِلُونَ  لَا» (222:ةبقر)

وَ ما آمَنَ مَعَهُ » ؛(29 :)سب «وَ قَلِيٌل مِْن عِباديَ الشَّكُور»في ايجابي و مثبت مانند همراه اوصا ،است. قلت نيز در قرآن

 ( ذكر شده است. 42:)هود «إاِلژ قَليِلٌ 
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 : است آمده كاظم امام از روايتي در ،اساس همين بر
. «عْلَمُونيَ ال أَكثَرُهُم لْكِنْ  وَ» قاز: وَ «اللژه سَبيلِ  عَنْ يُضِلُّوكَ  الْ َرضِ فِي مَنْ أكثر تُلعْ اِن وَ » فَقازَ: ةَ،الْكَثْرَ ذَمَّ ثُمَّ هشامُ، يا

 ر،حران) «قَليِلٌ  إاِلژ مَعَهُ آمَنَ  ما وَ : »قازَ وَ  «هُمْ  ما قَلِيلٌ  وَ: »قازَ  وَ . «الشَّكُور عِباديَ مِنْ  قَلِيلٌ وَ» فَقازَ: ،الْقِلَّةَ مَدَحَ ثم هشامُ، يا

 (.2919ص ق،2424

 نسبت كمي حاظل به است ممكن اگرچه الهي، ياوليا :بگوييم و باشيم داشته مسئله اين به ديگري نگاه است ممكن

 تحق  كثير خير ،انساني عالم در لحاظ اين به ،بنابراين. است كثير خير آنها افعاز و وجود اما باشند، قليل بشر كل به

 انساني نوع ماحك بحث محل كه حالي در ،شده سنجيده قليلي ادافر لحاظ به كثير، خير ،ديدگاه اين در. است كرده پيدا

 رد بحث محل تجربي، و پسيني داوري گونهاين از نظرصرف ،صورت هر در. ه استبود خاص يگروه از نظرصرف و

 عالم در رياكث شر وجود :گفتيم لحاظ اين به كه است انساني عالم در اكثري شر بودن محاز ةدربار پيشيني حكم

معيار  و مالك هر يك از خير يا شر، نيازمند ةغلب اثباتبراي  تجربي، و پسيني لحاظ به اما ؛نيست محاز انيانس

 و ستا دشوار مختلف، امور و عوامل با موضوع ارتباط و بحث تجربي ماهيت به توجه با نيز آن تشخيص و هستيم

  .دارد وجود آن خالف نيز ديني شواهد از برخي

 گيريجهنتي

خيرات بر شرور  ،در اين عالم .ي و الزم الينفك آن استاقلژ ،عالم ماده احسن و اشرف است. شر در اين عالمنظام 

غلبه  خيرات بر شرور ،گونه كه در عالم مادههمان :معتقدند صدرالمت لهينو  سيناابنغلبه دارد. برخي از حكما مانند 

ن مناقشاتي ملرح شد. بر اي ،اين ديدگاه و ملالب مرتبط با آن ة. درباراستافراد انسان نيز جاري  بر دارد، اين حكم

رسد تالزمي بين اكثري بودن خيرات در عالم ماده و ضرورت وجود آن در انسان وجود ندارد. قلمرو به نظر مي ،اساس

چنين  انافعاز ارادي انس خصوصغلبه خيرات بر شرور مربوط به صنع و فعل الهي در عالم ماده است، اما در  ةمسئل

 ببسولي در عالم انساني به  ،خيرات بر شرور در عالم ماده است ةمللبي ثابت نيست. مقتضاي حكمت الهي غلب

رد   فچنين مللبي ضرورت ندارد. مقتضاي حكمت الهي خل  موجودي مختار و مريد و تحق ،انسان ةاختيار و اراد

 وخير اكثري در افراد انساني به لحاظ كمي جز ةلباما غ ؛همه واقع شده استاشرف از نوع انساني است كه اين 

اقتضائات ضروري حكمت الهي نيست. البته در رويكرد متافيزيكي به اين موضوع درصدد اثبات وقوع شر اكثري در 

 بلكه مقصود نفي ضرورت از موضوع است. ،عالم انساني نيستيم
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