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  دهيچک
کـه صـفت فعـل     یو هنگـام ، راه ندارد، جهل، بود که در ذات ن معنا خواهدیبه ا، صفت ذات باشد یگاه که حکمت الهآن

ا منظـور هدفمنـد   یو ، )یعیتشر یا اوامر و نواهی ینیاعم از افعال تکو( است یحکام و اتقان افعال الها منظور از آن ای، باشد
ـ ازا .و حکمـت اوسـت   یتعـال  ح و به دور از شأن واجـب یقب، است؛ چراکه انجام کار لهو و عبث یبودن فعل اله رو نظـر  نی

ـ ات مربـوط ن یـ الت آنـان از آ یهات و تـأو یمردود و توج یبر معلل به اغراض نبودن افعال اله یاشاعره مبن  ناپـذیرفتنی ، زی
ـ  ياهین نظریچن ۀالزم زیرا ؛است ، يذات بـار  کـه ی؛ درحـال خواهـد بـود   کـه محـال   خداسـت  يح از سـو یانجام فعل قب

ـ و مطلق است  علم و غنابرخوردار از  و هیمستجمع صفات کمال، ع الجهاتیمن جم الوجودواجب، الوجودصرف ن یالزمه چن
 ينابجـا  يهـا برداشـت ، یحکمـت الهـ   اقسام ين معنایین مقاله در صدد است تا ضمن تبیا .ز هستیحکمت ن، يوجود

  .کند ینقد و بررس، یات قرآنیآ یاشاعره را از برخ

  .اشاعره، حق، لهو، باطل، عبث، قبح و حسن، حکمت ها:واژهکلید
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  مقدمه
ز کـه  یـ ن یناشناخته حکمت اله يایاست تا ابعاد و زوابایسته  یمعارف اله ین و باز شناسییتب يدر راستا

، از اثبـات وجـود واجـب    چراکه پس ؛دشون ییتب، مختصربه صورت هرچند ، است ینیم دیاز مفاه یکی
کمتـر بـه    کهیحالدر ؛از جمله صفت حکمت است اوبر اثبات صفات  یما مبتن ینید ياز باورها ياریبس
ن یـی کـه در جهـت تب   یتنها کتاب مستقلنه یعنی ن صفت پرداخته شده است؛یآثار ا و هدلا، یستین چییتب

شـده مقـاالت    یکـه بررسـ   ییبلکه تـا جـا  ، کند نگاشته نشدهان یرا ب مسئلهجوانب  ۀهم، مفهوم حکمت
ان شـود  یـ ب، مهـم امر ن یجهت تحقق االزم شد تا رو نیااز ندارند. ايیژگین ویز چنیشده نارائهشمار کم

، در او راه نداشته باشـد)  یگونه جهلچی(هباشد خداوند تواند صفت ذات یمکه همچنان یکه حکمت اله
هدفمنـد بـودن    يتوانـد بـه معنـا   که میچنان، ز باشدین یالههاي دستور یبرخ ایممکن است صفت فعل 

  ند:یگویز مین نامتکلم یبرخ. باشد یافعال اله
یوصف بالحکمۀ مطلقا من کل وجه اال اهللا تعالی والمتکلمون یطلقون هذا الوصف علی  فاعلم انه ال

یفعل القبیح وافعاله کلها حسنۀ  ه انه تعالی الاالشهر ان المراد ب اهللا ویریدون معانی ثالثۀ: اولها وهو
وثانیهما ان یـراد   ؛المعنی فی حقه تعالی وعلی هذا یکون حکیم مطابقا لقولنا عدل فی افادتهما لهذا

فی ایجاد مخلوقاته م مصنوعاته علی وجه االحکام واالنتظام ومطابقـۀ المنـافع مـن     به انه ذوحکمۀ
خلقۀ االنسان وسائر الحیوانات. و ثالثهما ان یراد بکونه تعالی  جمیع الوجوه کما اشتمل علیه عجیب

بن صـالح  (ا ...حکیما انه علم باالشیاء محیط بحقائقها وتفصیالته هکذا ذکر االمام یحیی فی الشامل
 ).8 ص، 2ج ، ق1411، شرفی

مـد   هـا انجـام آن  يبرا یحیچ غرض صحیهچنین نباشد که  یعنیعبث باشند؛ افعال الهی نباید ، ن معنادیب
مترتـب   هاآنبر  يادهیو فا »)عبث« ةل مادیذ، تا یب، یر. ك: راغب اصفهان، عبث يمعنابارة (دراشد نبنظر 

ـ البتـه با . »)عبـث «ل مـاده  یـ ذ، 1374، گـران یم و دیس ابراهیز ر.ك: انیو ن 1363، یومیف ينگردد (مقر د ی
کـه هنـوز محقـق     ینـه افعـال  ، نـد اافتـه یافعال است که تحقق  یشه وصف برخیهم، عبث«د که کرتوجه 
ز نخواهنـدبود.  یـ باطـل ن گونه که چنـین افعـالی   همان .»)عبث«ل ماده یذ، 2ج ، م 1998، می(دغ »اندنشده

مانه بـودن افعـال   ین حکیبنابراض آن است. یو نقگرفته قرار  در برابر حق شهیاست که هم يز امریباطل ن
ح خواهندبود. حق هـم  یو قب یرعقالنین صورت غیر ایدر غ و بودن آنهاست حق و حسن يبه معنا یاله

ن شـد کـه   ییتب یوقت .»)حق« ةماد، تایب، ی(ر.ك: راغب اصفهان مطابقت و موافقت با واقع است يبه معنا
 يد و حـدود یـ گونه قچیو ه استصفات کمال  ۀمستجمع هم یبه طور نامتناهو  قهیالحقطیبس يذات بار

 ییگـر جـا  ید، مهمنکتۀ ن یبود. با توجه به ا خواهدز یم نیحکاو شود که روشن می، یستمتصور ن آن در
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را معلل به اغراض نداننـد و تنهـا مـالك و     یسخن امثال اشاعره وجود نخواهد داشت که افعال اله يبرا
نیـز  را  یات الهـ یـ ناپسـند خـود آ   یۀد نظرییت خداوند بدانند و جهت تأیرا اراده و مش یضابطه فعل اله

سسـت و   آنـان کـامالً   یقرآنـ  يات و استدالل هایل آین مقال روشن خواهدشد که تأویدر ا .دکننل یتأو
چراکـه بـاور داشـتن     ؛قـت اسـت  ین حقین همـ یین مقاله تبیهدف نگاشتن ا حال اساس است. در هریب

؛ تداشـ  خواهـد  ییبسـزا  يریتـأث  یدر رفتـار و کـردار آدمـ    زیـ ن ي واعتقاد یۀت بنیدر تقو، یحکمت اله
  و رفتار انسان دارد. ینید يدر باورها بد يچنانکه باور نداشتن آن آثار

  حکمت
از منـع اسـت. اگـر بـه لجـام      اي هویـژ نـوع   يبه معنا» حکم«در لغت از ماده ، فعلۀحکمت بر وزن ة واژ

ف  «دارد. مـی ن جهت است که آنها را از انحراف بـاز یبد، شودیگفته م» حکمۀ«ان یچهارپا هیحکمـت السـ «
چـه کـه اراده    را از هر یفالن یعنی »ماًیحکَمت فالناً تحک«همچنین . ه را (از انحراف) منع کردمیسف یعنی

، (ر.ك: ابـن فـارس   به کـار رفتـه اسـت    زینمنع از جهل  يحکمت به معنا طورنیهم. بازداشتمکرده بود 
که مانع به وجود آمـدن   ن لحاظ استیشود بدحکم اطالق می، قیاگر به تصد .»)حکم«ل واژه یذ، 1361

حـاکم و  ، شودیگران میو تجاوز به حق د يرا که با دستور خود مانع تعد یکس زین ب است ویشک و ر
الزم کـه مـانع    يهـا یوار متقن را به جهت برخوردار بودن از چسـبندگ یند. دیگویم »حکم«دستور او را 

د بتـوان ادعـا   یشا، حکَم یعنی، آن ۀشیحکمت و ر يلغو يمعنا بارة(در ندیمحکم گو، شودزش آن مییر
ان شـد مسـتفاد از کلمـات آنـان اسـت؛      یـ ند؛ آنچه بالیآن قا يواحد برا ییشناسان معنالغت ۀکرد که هم
، ر.ك: ابـن فـارس  (انـد  ن واژه پرداختـه یـ ن اییمفصل به تببه گونۀ  یمختصر و برخطور به یاگرچه برخ
ـ ، ي؛ جوهر1363، فیومی مقري؛ م 1995، منظورهمان؛ ابن ، یو راغـب اصـفهان   1354، يتـا؛ مصـطفو  یب

نقـص  ، یتبـاه ، منع از فساد يحکمت در لغت به معنا، با توجه به آنچه گذشت .»)حکم« ةل مادیذ، تابی
صـفت   د.کـر مالحظـه  را  »منـع « يرد پـا تـوان  مـی موارد استعمال آن ۀ در هم کهيبه طور است؛و خلل 

  .  واند یکی از صفات الهی نیز باشدتمی، ست وصف انسان باشدکه ممکن احکمت همچنان

  صفت بندگان خدا، حکمت
شـاء  یمـن   الحکمـۀ  یؤتیـ : «دیفرمایقرآن م .ردیگیاز اوصاف بندگان خدا قرار م یوصف یگاه، حکمت

  .)2 (جمعه: »الحکمۀعلمهم الکتاب وی«و  )269(بقره:  »راًیرا کثیخ یفقد اوت الحکمۀ یؤتیومن 
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بـه کسـانی    حکمت، که در مقام امتنان است» یؤتی الحکمۀ من یشاء« ۀشریف ۀآی حسب ظاهربه 
آن بـه   ۀو بـه وسـیل  باشـند  شود که ظرفیت و استعداد برخورداري از آن را داشـته  حکمت عطا می

کـرد کـه منظـور از    برداشـت  تـوان  متعـدد مـی   یبا توجه به آیات؛ لذا ندبرسشرافت و کمال انسانی 
گشایی انسان به هایی جهت راهالعملباورها و نیز دستور عقاید و، سلسله معارف حقهیک ، حکمت

» یـؤتی الحکمـۀ مـن یشـاء    « پـس از جملـۀ  رو قـرآن  ایـن سوي سعادت اخروي و ابـدي اسـت؛ از  
در ارتبـاط بـا   ، و این داللت دارد که حکمـت  ؛ً»ومن یؤتی الحکمۀ فقد اوتی خیرا کثیرا«فرماید: می

  د.یابمعقول می یمعنای، شرسعادت ابدي ب
چیسـت؛ بـا فحـص در    ، شودکه به برخی بندگان عنایت می، اینکه منظور از این حکمتبارة در

سلسـله  یـک  روشن رسید. خداونـد در برخـی آیـات پـس از بیـان       ايتوان به نتیجهآیات قرآن می
 هـا این سـفارش « )39(اسراء:  »الحکمۀ ذلک مما اوحی الیک ربک من«فرماید: می، الزم هاییدستور

 هـا از این آیه به آن پیشکه ت . دستورا»ده استکرهایی است که پروردگارت به تو وحی از حکمت
، ند از: شرك نورزیدنابه ترتیب عبارت، ده استشو در این آیه از آنها به حکمت تعبیر  رفتهاشاره 
، اسـراف نکـردن  ، ین و در راه ماندگانمساک و اعطاي حقوق نزدیکان، احسان به پدر و مادر، توحید

اجتنـاب از قتـل   ، از زنـا  پرهیـز ، اوالد خود را از روي ترس بـه قتـل نرسـاندن   ، روي در انفاقمیانه
اجتناب از پیروي بـدون  ، پرهیز از کم فروشی، وفاي به عهد، به اموال یتیمان تجاوز نکردن، دیگران

  ).39-22(اسراء:  نورزیدتکبر ن و علم
دن و یـ مانند شـرك نورز  ؛دارند ينظر ۀجنب، مانهیحک يهادستورالعمل نیاز ا یکه برخروشن است 

بـه   ؛هسـتند  یل انسـان یو مربـوط بـه کسـب فضـا    داشـته   یعمل ۀاز آنها جنب یکتا شمردن خدا؛ و برخی
مزبـور از  هاي . دسـتور آنهاسـت م بـا  یـ هماهنگ و مالفطرتش و  ردش به آنها دایگرا ذاتاً یکه آدميطور

 ؛جاد خلل و تزلزل در آنهـا را نـدارد  یا ییتوانا، یچ مانعیبرخوردارند که ه یثبات و استحکام، اتقانچنان 
را تا سرمنزل مقصود که همـان   یباور و عمل به آنها آدم و در آنها راه ندارد یگونه بطالن و کذبچیرا هیز

: ۀفیشـر  ۀیاز حکمت در آ پس اگر گفته شود منظور .سوق خواهد داد، است يو سعادت ابد ییکمال نها
ن یهمـ ، »االلبـاب  اال اولـوا  ذکریـ  مـا  راً ویـ راً کثیـ خ یالحکمۀ فقد اوتـ یؤتیشاء ومن یالحکمۀ من  یؤتی«

 يلغـو  ير بـا معنـا  ین تفسیو ا، بود گزاف نخواهد، گر به آنها اشاره شدهیات دیکه در آ استهایی دستور
  مطابقت دارد. ز کامالًیگذشت) ن آن (که قبالً

ایـن  بـه   یکمتر کسـ ، به دست آوردن معنا را یهم يتا حد کلمات مفسران يالهاز البتوان ه میاگرچ
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حکمـت را بـه   » علمهـم الکتـاب والحکمـۀ   یو« ۀیـ ل آیدر ذ یمرحوم طبرس مثالً .ر اشاره کرده استیتفس
کـه  کنـد  ینظـران نقـل مـ   صاحب یسپس از برخ . وي»عیالشرا، والحکمۀ«د: یگویکرده و م ریع تفسیشرا
ص ، 10 ج، ق1425، ن االسالم طبرسـی ی(ام حکمت است، یاله هايدستور ۀهم سنت و، اند: کتابگفته

اسـت کـه در جهـت ارائـه      یهمـان حکمـت عملـ   ، از حکمت یف طبرسین تعریروشن است که ا .)7
  .قرار دارد يو اخرو ییوصول به کمال نها يبرا، قیطر

در تأیید سخن خود داند و عقاید یقینی است میکه مفید فخر رازي نیز حکمت را حجت قطعی
، (دغـیم  آوردرا شـاهد مـی  ، )269: (بقـره  »و من یؤتی الحکمۀ فقد اوتی خیرًا کثیراً« ۀشریف ۀآیاین 

  ).283ص ، م 2001
ابـن   ۀد: بـه گفتـ  یـ گویشـمارد. او مـ  یمـ برمعنـا   29، حکمت يرش برایز در تفسین یان اندلسیابوح
از ابـن  گویـد  مـی قرآن است. سـپس  ، فهیشر ۀیمنظور از حکمت در آ، مقاتلضحاك و ، مجاهد، مسعود

مقـدم و مـؤخر قـرآن     و محکـم و متشـابه  ، شناخت ناسخ و منسوخ، ت شده که منظور از آنیعباس روا
ـ ابوالعال، میگر مانند ابـراه ید یز برخیابن عباس گفته منظور نبوت است. ن، گرید یاگرچه در نقل ؛است ه ی

آن را به علـم و فقـه    یتیکه مجاهد طبق رواگونه اند. همانر کردهیرا به فهم در قرآن تفس و قتاده حکمت
متعـدد   یحکمـت را بـه معـان   نیز  یبرخ، است ر کردهیگر به اصابت در قول و فعل تفسید یتیو طبق روا

هرچـه عقـل   ، علم و عمـل ، فهم، از آن يرویو پ یتفکر در امر اله، تیخش، ن خداید گر مانند ورع درید
، 2 ج، ق1412، ی(ر.ك: ابوحیان اندلسـ  انددهکرر یمغفرت تفس و از خدا يرویپ، داد یبه صحت آن گواه

  .)330ص ، 3ج ، تایب، یز ر.ك: قرطبین؛ 684ص 
، از حکمت هسـتند  یهرکدام مصداق، اندحکمت برشمرده يمعنامنزلۀ به ایشان آنها را که  ياموراین 

امـور مزبـور ممکـن     یالبتـه برخـ  گیرد. را دربرمین موارد یا ۀحکمت هم يکه معناچرا ؛حکمت ۀنه هم
  ح آن خواهد آمد.یباشند که توض يا نظری یحکمت عمل ۀرمجموعیاست ز

که مطـابق بـا واقـع بـوده و الزمـه آن       يو اعتقاد يف حق به رأیپس از تعر ییطباطبا ۀمرحوم عالم
ـ ا«: گویدمی، آن نباشد در ین انحراف و ضاللتیاست که کمتر یتیرشد و هدا ن همـان حکمـت اسـت؛    ی

 یدرآن راه نـدارد و برخـوردار از چنـان نفـع محکمـ      یگونه کـذب چیکه ه یباور و اعتقاد صادق و محکم
  .)271ص ، 19 ج، تایب، یی(طباطبا »تابدیرا برنم يگونه ضررچیاست که ه

  د:یگویگر مید يدر جا يو
ـت چیامر محکم است که در آن ه یا نوعیاز احکام و اتقان  ینوع، مراد از حکمت وارد  یگونه خلل و سس
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 يایقضـا ، شود. پس حکمـت یرکاذب استعمال میر و غیناپذبطالن یمعارف عقلبارة شتر دریشود و بینم
مبـدأ   بارةدر یاله ۀمانند معارف حق ؛برداردث که سعادت انسان را دریاست از آن ح حقه و مطابق با واقع

ق یکننـد؛ ماننـد حقـا   یح میرا تشر یو مرتبط به سعادت انسان یعیق عالم طبیکه حقا یمعارفز یو معاد و ن
  .)395 ص، 2ج ، (همان هستند ینیو د یعیامور تشر ۀشیکه ر يفطر

بهترین تبیین و تفسـیري اسـت   ، ر تفاسیردیگشاید بتوان گفت این تفسیر مرحوم عالمه در قیاس با 
ت؛ ولی با توجه به مشی تفسیري ایشان (تفسیر قرآن بـه قـرآن)   که از واژگان حکمت ارائه شده اس

تعلـیم   ۀمـن یشـاء... یـا در مسـئل    الحکمـۀ  یـؤتی   ۀالزم بود براي تفسیر این کالم الهی (در ذیل آیـ 
عـالوه   .کردنـد تمسـک مـی  نیـز   سوره اسراء 39تا  22جمعه) به آیات ذوم سورة  ۀذیل آی، حکمت

اي ولـی تنهـا بـه اشـاره     ؛مهم بپردازنـد نکته بود بیشتر به این بایسته براینکه در ذیل آیات مزبور نیز 
  اند.مختصر از تفسیر حکمت بسنده کرده

  انسان يعمل و يحکمت نظر

شـجاعت  ، (حکمـت  یل اصلیاز فضا یکیبارة سپس در ؛شدیان ابتدا بر علم اطالق میونانینزد ، حکمت
ل یـ ذ، ق1414، لیـ (ر.ك: جم عمل باشد اطالق شد که همراه با یو پس از آن بر علم، و عفت) استعمال

ـ با تعر یان از حکمت دارند چندان تفاوتیونانیکه فالسفه پس از  یفیاما تعر ؛»)حکمۀ«واژه  ف مفسـران  ی
ان یـ نا پـس از ب یسـ مثالً ابـن  .اندل شدهیآن قا يبرانیز  یماتیچه تقسز ندارد؛ اگریف متکلمان نیبلکه با تعر

  د:یگویکند. او میم میتقس یو عمل يبه دو قسم نظرآن را ، حکمت يمعنا
 يبلکه بـرا ، کندا از آن استفاده مییق اشیتنها انسان در شناخت حقااست که نه ينظر يوردادست، حکمت

ـ  یه بایو کماالت عال یل به شرافت انسانیکه جهت ن يشناخت امور ـ ل نماید آنهـا را تحص ـ د نی ز مـورد  ی
  دارد. یبه توان و طاقت آدم یبستگن هم یالبته ا .اج اوستیاحت

  دهد که:یسپس ادامه موي 
ـ  يحکمت نظر :حکمت دو گونه است ـ ی. هـدف و نت یو حکمت عمل ـت  يحکمـت نظـر   ۀج بـه   یابیدس

ـته ن  ياست که وجودشان به افعال بشر یق موجوداتینسبت به حقا ینیقی ياعتقادات و باورها  ؛سـت یوابس
ـ اما غا ؛ئتید و علم هیمانند علم توح، و اعتقاد است يتنها حصول رأ، بلکه مقصود ـ  ی ، یت حکمـت عمل
ـ انسـان خ  ياست که بـرا  ییبلکه انجام کارها، ستیح نیو صح ینیقی ۀیحصول نظر ن یآفـر ر و سـعادت ی

  ).104ص ، تابی، (ابن سینا هستند

در ، اسـتفاده شـد  ات یـ از ظواهر آو که مربوط به بندگان خداست  یر حکمتیمعنا و تفسبارة آنچه در پس
  شود.مشاهده می یو عقل یر فلسفین و تفسییز با تبیکالم مفسران و فالسفه ن
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  از نگاه مفسران و فالسفه يحکمت اله
ا صـفت  یـ آ ؟سـت ین حکمـت چ یـ منظور از ا .دارندحکایت م بودن خدا یاز حک یات قرآنیاز آ ياریبس

  د:یگویم یالهحکمت  بارةدر یا وصف فعل؟ مرحوم طبرسیاست  یذات اله
است که فعلـش   ين صورت منظور از آن مدبریدر ا .باشد یم بودن خدا صفت فعل الهیممکن است حک

ـ  از صـفات ذات باشـد  ، م بـوده یعل يز ممکن است به معنایکند. ن ریکو تدبیرا محکم انجام داده و ن ن ی(ام
  .)393 ص، 1 ج، ق1425، یاالسالم طبرس

را از صفات فعـل دانسـته و آن را بـه اتقـان و احکـام       یحکمت اله ییشان از سوید که اشویمالحظه م
از حکمـت را  و ، میعلـ  يم را بـه معنـا  یگـر حکـ  ید يکند و از سـو یف میر تعریو حسن تدب یصنع اله

 یژگـ یو يدارا، این اسـت کـه موصـوف   صفت ذات بودن  يشمرد. روشن است که معناصفات ذات می
  ؛باشدمنع از جهل 

» ابـن فـارس  «شناسـان ماننـد   از لغت یبرخکه  یمو گفت یمحکمت پرداخت يلغو يابه معن اگرچه قبالً
م اصـل واحـد وهـو المنـع     یالحاء والکـاف والمـ  » حکم(« دندانیحکمت را منع از جهل م یاز معان یکی

، ابـن فـارس   اسـها النهـا تمنـع الجهـل... ر.ك:    یهذا ق الحکمۀواول ذلک الحکم وهو المنع من الظلم ... و
 يبـه معنـا  ، ر حکمت بـه ِاتقـان و ِاحکـام   یز در مفرداتش پس از تفسین» راغب«») حکم« ةل واژیذ، 1361

  د:یگویم، گر آن پرداختهید
جاد آنهـا  یا و این حکمت خدا همان شناخت اشیق علم و عقل. بنابرایدن به حق است از طریرس، حکمت
ـ خ يموجودات و انجام کارهـا شناخت ، اما حکمت انسان ؛اوست يت اتقان و استحکام از سویدر نها  ری

ـ فرماند و مـی کمیف یآن لقمان را توص ۀلین همان است که قرآن به وسیاست و ا نـا لقمـان   ید: ولقـد آت ی
 ن است که متضمن حکمـت اسـت  یبه جهت ا، ف شده استیم بودن توصی... و اگر قرآن به حک الحکمۀ

  .»)حکم«ماده ، تایب، ی(ر.ك: راغب اصفهان
 یاشـاره بـه صـفت   ، اسـت  ر شـده یم تعبیم به علیر از حکمت به علم و از حکیتفاس یاگر در برخ نیبنابرا

ـ بـا ا  .جاد کردنیو محکم ا جهان خلقت را عالمانه متقن یعنی کند؛ممانعت می است که از جهلویژه  ن ی
، نـد اگر آوردهیکـد یم را در کنـار  یم و علـ یهم که در قـرآن واژگـان حکـ   پرشماري ات یآ يمعنا، حیتوض

کم یتـوب علـ  یماننـد: ... و ، ن دو واژه استیا يتفاوت معنا يایرا اگرچه ظاهر آنها گویز ؛شودیروشن م
ماننـد: ...  یـا   )6 وسـف: ی؛ 110و  106و  97و  60و  28و  15 ؛ توبه:71انعام: ؛26(نساء:  میم حکیواهللا عل

م یم و حکـ ینـدارد کـه علـ   حقیقـت  بـا ایـن    ین مسئله منافاتیا، )139و 128(انعام:  میم علیان ربک حک
  ر کرد.  یم تفسیم را به علیکه بتوان حک ياگونهبه ؛متحد باشند مصداقاً یول، ریمتغا مفهوماً
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  ياقسام حکمت اله
  دارد: یاقسام یتوان گفت حکمت الهیمالبته 
معرفـت  ن یبـاالتر  يخداوند دارا یعنیا؛ ی: و آن عبارت است از معرفت نسبت به اشیحکمت علم )الف

  ؛م استین معنا حکینش است؛ پس او به اینسبت آفر
ن یـ و از ا، ا به صورت اکمل و محکم اسـت یصدور اش ين نوع از حکمت به معنای: ایحکمت عمل )ب

  ؛)301 ص، 1388، ی(حل هستند ايیژگین ویچن يم است که تمام افعال او دارایجهت خدا حک
ت و بـه دور از  یـ غا يمعلـل بـه اغـراض و دارا    يمعنا ن نوع حکمت بهی: ایهدفمند بودن افعال اله ج)

  ند:یگوین باره مین در اامتکلم یاست. برخ یعبث بودن افعال اله
صـدور فعـل   ، و صدور بر فعل باشد ينه عبث بودیآ هر، يرا غرض نبود یتعال يبدان که اگر افعال خدا

ـ یصدور عبث از عالم قب ضاًیو ا ؛ن محال استیو ا يح بال مرجح بودیاز او ترج ح از یح است و صدور قب
ـ ، معلل است به اغراض یتعال ياو محال... پس افعال خدا بـه  ، يبـه و  یو چون محال است رجوع غرض

کـه راجـع بـه     یون غرضچپس واجب است رجوع اغراض به مخلوقات و ، مطلق است یسبب آنکه غن
پـس اغـراض   ، ست که راجع شود به فاعـل چه متبادر از اغراض آن ا، ستیقت غرض نیر شود در حقیغ

ـ چه متبادر از مصلحت و حکمت آن است که راجع شـود بـه غ  ، عبارت است از مصالح و حکم یاله  .ری
مصلحت و حکمت نکند و لغـو و   یم آن است که فعل بیچه حک ؛م باشد در افعالیحک یتعال يپس خدا

  .)73ص ، تایب، اضیالف یجی(اله عبث از او صادر نشود

  ا فعل؟يصفت ذات ، ياله حکمت
امـا   ؛آن به علم و معرفت اسـت  يبازگشت معنا، اگر حکمت صفت ذات باشد، با توجه به آنچه گذشت

ـ اتقان و احکام  يبه معناتواند یم، باشد یکه صفت افعال اله یدر صورت ا هدفمنـد بـودن افعـال باشـد.     ی
  متصور است: یز جهاتین یاحکام و اتقان افعال اله بارةدر

  متقن و محکم يت و ساختاريبرخوردار بودن از غا )الف

، معقـول  یاتقـان و داشـتن هـدف   ، احکـام ، ن ساختاریرا به لحاظ برخوردار بودن از بهتر یافعال اله یگاه
  گونه است: دوبر خود  نیزن یکه ا، ندیگویمانه میحک

ن صـورت  یـ باشـد؛ در ا  یان خارجی: احکام و اتقان ممکن است به لحاظ اعیان خارجیاحکام اع .1
بلکـه  ، ستین یگونه تعارض و تزاحمچینش آنها هیتنها در آفرن معناست که نهیق مجرده به ایاحکام حقا

از احکام و اتقان خاص خود برخوردارنـد.  ، معقول و متناسب با وجودشان بوده یتیغا يخلقت آنها دارا
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اس با وجود شـرور  یمعقول و در ق یتیدار از غاز برخورین معناست که آنها نیز به این يق مادیاحکام حقا
مشـحون از تعارضـات و   ، يمـاد  یاگر جهـان کنـون   یعنیند. ار و کمال ممکنین خیشتریب يدارا، موجود

 ينش موجـودات مـاد  یآفـر  درگرنـه  ات است؛ ویوماد يوجود جهان ماد ۀن امر الزمیا، تزاحمات است
 يتـر  خلق سبع سموات طباقا مـا  يالذ«د: یفرمایم میشود. قرآن کریمشاهده نم یچ نقص و کاستیهم ه

 ک البصـر یـ نقلب الین یفطور ثم ارجع البصر کرت من يتر خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل یف
د: یـ فرماینش او مـ یان مراحـل آفـر  یـ ز پـس از ب یـ ن یآدمـ  خلقت بارةو در )2 (ملک: »ریحس خاسئا وهو

  ؛)14(مؤمنون:  نیالخالق اهللا احسنفتبارك
کـه   يایژگیبه جهت وهستند که  یالههاي از معارف ودستور ی: نوعیا و اوامر الههاحکام دستور. 2
» صفت بندگان خـدا ، حکمت«بحث در این باره در بخش  .قرآن به آنها حکمت اطالق کرده است، دارند

  گذشت.

  ح نبودن)يحسن بودن (قب )ب

مـن   الوجـود واجـب را یشود؛ زیبا توجه به حسن بودن آنها لحاظ م یمانه بودن افعال الهیهم حک یگاه
نجـا  یا درافعـال او حسـن اسـت.     ۀبلکـه همـ  ، ح و شرور را نداردیت انجام افعال قبیشأن، ع الجهاتیجم

  پردازیم.به موارد استعمال حسن و قبح می، مطلب جهت روشن شدن

  حسن و قبحموارد استعمال 

وصـفی بـراي   این صفات ، است که در این صورت نقص کمال و، ن دو واژهگاهی مراد از استعمال ای. 1
العلم حسن و یا التعلم حسن و نیـز ماننـد الجهـل    مانند:  ؛بود افعال اختیاري یا متعلقات آنها خواهند

 ینقصـ ، يریتعلم و فراگ اما اهمال در، دکمال نفس هستن، یعنی علم وتعلم ؛قبیح و اهمال التعلم قبیح
 مـثالً  ؛ل اسـت یـ ن قبیـ از اخـالق (و ملکـات) از ا   ياری. حسن و قبح بسآیندبه شمار مینفس  يبرا

نـد و  اینفسـان  يان اعتبار اسـت کـه کمـال و قـوه    یانصاف به ا و عدالت، حلم، کرم، حسن شجاعت
ک از اشـاعره (کـه منکـر    یچی. هآیندبه شمار مینکه نقصان نفس یبه اعتبار ا ؛ح هستندینها قبیا ادضدا

 مسـئله ن یا در، دانند)می یقالل عقل در درك حسن و قبح هستند؛ بلکه حسن و قبح را تنها شرعاست
  ؛) ندارندامامیه و معتزلهه (یبا عدل ینزاع

ن یـ بـا نفـس اسـت کـه در ا     يا منافرت داشتن امریمت یمال، منظور از حسن و قبح، موارد یبرخدر  .2
ل؛ یـ شود: هـذا المنظـر حسـن جم   یگفته م مثالً ند؛او متعلقشان مطرح ياریافعال اختنیز رد گونه موا
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م کـه در  ینـ یب؛ مـی حۀیولولۀ النائحۀ قبا یح؛ یشود: هذا المنظر قبیا گفته میهذا الصوت حسن مطرب 
ـ    یا عدم مالیمت یمال یعنیحسن و قبح به لذت و الم  يمعنا، ن مواردیا . گـردد ازمیمـت بـا نفـس ب

  ؛گر ندارندیکدیبا  یحسن و قبح هم اختالف ين معنایاه در یاشاعره و عدل
فقـط وصـف   حسن و قبح ، در این صورتمدح و ذم است که ، اما گاهی منظور از حسن و قبح. 3

ـ فعـل ح  ةدهنـد انجـام ، معنا که از منظر عقال گیرند؛ به اینافعال اختیاري قرار می مسـتحق  ، نس
زیرا عقل در درك حسن و  ؛است مذمت و کیفردهنده فعل قبیح مستحق مدح و پاداش و انجام

هسـتند و   همان افعـال حسـن  ، »ماینبغی ان یفعل «کند که: خوبی درك میاست و بهقبح مستقل
بـه درك  ، البته این قسم از موارد اسـتعمال حسـن و قـبح    .نداافعال قبیح، »ینبغی ان یفعل ال ما«

این معناي حسـن  ، اي وجود نداشته نباشدکنندهعاقل و دركچنانچه یعنی  ؛عاقالن بستگی دارد
ایـن  است که مورد اختالف اشاعره و عدلیه است.  همین امر و، داشت و قبح هم تحقق نخواهد

دو امـري  ، مـت یعـدم مال  مت ویحسن و قبح به معناي کمال و نقص یا مالدر حالی است که 
(بـراي مطالعـۀ بیشـتر     منوط به درك عقال نیست، هستند که در خارج تحقق دارند و وجودشان

  ).20-14ص ، 1ج ، ق1416، ر.ك: مظفر
سوم اسـت کـه مـورد توجـه عقـال و مربـوط بـه افعـال          يمعنا، ن مبحثیما از حسن و قبح در ا منظور

ن مراتـب  یسخن از باالتر، افعال انسانیکه در ( یافعال الهخواه ، بشر ياریاست؛ خواه افعال اخت ياریاخت
 ۀهمـ  یعنـ یح از جانـب اوسـت؛   ین کار قبشدانجام ن، ن معنایبه ا یبودن افعال الهمانه ی. حک)ار استیاخت

ث یـ ک حیـ اگرچه از  لعب(مفهوم بودن  لعب، بودن لهو، محکم و به دور از عبث بودن، او متقن يکارها
 ةقـو  يفقط ارضـا  هاو هدف از انجام آناشند ند که منظم بیگورا لعب می ییکارها یول، همانند لهو است

د نـ کنیجاد نمیانسان ا يبرارا » بما انه لعب« ینیت عیک واقعاین دست کارها ی یعنیل باشد نه عقل؛ ایخ
 »ا لعـب و لهـو  یانماالدن«د: یفرماا مییقت دنیحقبارة م دریقرآن کر؛ )170ص ، 1ج ، 1386، مصباح(ر.ك: 

ر.ك: راغـب  (ض الحـق وهـو مـا الثبـات لـه عنـد الفحـص عنـه         ی(الباطل نقبودن  و باطل ))20د:یحد(
همان و نیز انـیس  ، بودن (ر.ك: راغب اصفهانی این همان حق ؛ واست )»)بطل«ذیل واژة ، تابی، اصفهانی

  .از غایت و هدف عقالنی استبودن و برخوردار  »)حقق«ذیل ماده ، 1374، ابراهیم و دیگران
بـدون غایـت تحقـق    ، افعـال برخـی  کـم  دستفعال غیر الهی و البته معناي این سخن آن نیست که ا

نـد؛ امـا غایـت هـا     اداراي غایـت و هـدف  ، شـوند که بـه نحـوي موجـود مـی     افعالی ۀهمبلکه ند؛ یابمی
  نکه:  یاند. توضیح امتفاوت
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ـتن   ییاتفاق فالسفه اسـت و امـا در مـورد علـت غـا     ، هادهیداشتن پد يو صور يماد، یعلت فاعل داش
ـ اتفاق يقصد ضـرور ، جزاف، اند که عبثکرده توهم یرا برخیز ؛وجود ندارد ین اتفاقیچنها معلول ، اتی

اند که هر خود اثبات کرده يدر جا نیو متکلم اما حکما ؛ت هستندیبدون غا، یاخترام يهاعادات و موت
  .)242ص ، ق1401، فیاضی یجی(ر.ك: اله است یتیغا يدارا یعیا طبی ياعم از فعل اراد یفعل

اسـت کـه در عضـالت     ياعاملـه  ةقـو ، از آنها یکیکه ، است أسه مبد يدارا یفالسفه معتقدند افعال آدم
هسـت کـه    گر همید یأیمبد، ن قوهیاز اپیش  یول ؛حرکت است يعلت مباشر فعل و انتها وجود دارد و

، دیـ این یتـا شـوق   .شوق اسـت ، أآن مبد .د داشتننخواه ییکارا، محرکه و عامله ةقو، خواهدن أتا آن مبد
خـود متوقـف بـر    ، یشوق أز مبدید. نکر ت نخواهدیمحرکه شروع به فعال ةرد و قویگیصورت نم يااراده
منقسـم   یلیتخ أو مبد يفکر أز به مبدین ین صورت علمیه است که همیبه نام صورت علم رگید یأیمبد
 یأیمبـد ، عاملـه  ةامـا قـو   ؛فتیانخواهـد تحقق هم  یشوق أمبد، ردیتحقق نپذ یعلم أاگر آن مبد. شودمی
ت یـ غا ياگرچـه دارا  ؛نسبت به انجام فعـل نداشـته باشـد    ين است که شعوریشأنش هم ا .است یعیطب

 أمبـد  یعنـ ی، گـر ید أت دو مبـد یبسا غااست. چه ن فعلیحرکت و انجام هم يت هم انتهایآن غا است و
کـه   یکسـ اننـد  م ؛واحدنـد  یتیغـا  يداراثالثه  يمباد یعنی ؛باشد یکیعامله  ةبا قو، یو صور علم یشوق

کنـد تـا   یحرکت مـ ، و پس از به وجود آمدن شوق یافتهاق به آن یل کرده و اشتیرا تخ یاستقرار در مکان
خواهـد در  یکه م یکسانند م ؛عامله است ةت قویر از غایدو غ ت آنیغا یگاه یول ؛دشودر آنجا مستقر 

 ؛صـرف اسـت   یلـ یتخ أمبـد  ی) هم گاهید (صورت علمیبع أند. مبدید تا دوستش را ببشومستقر  یمکان
 یشـود و گـاه  یتصور مـ  یانجام فعل، ت آن فعل داشته باشدیدر غا یدخالت يفکر أنکه مبدیبدون ا یعنی

هـم   یگـاه  .است لیهم در انجام آن فعل دخ یلیک نحوه تخیاست؛ اگرچه أ مبد، یهم آن صورت علم
ز یـ ن؛ 166- 164ص ، 1363، یی(ر.ك: طباطبا است لیو بدون تخ يفکر أمبد، دیبع أو مبد یصورت علم

چـه  اگـر  ؛ت و هدف اسـت یغا يدارا، ن موارد فعلیاۀ هم در .)251ص، 2ج ، تایب، نیر.ك: صدرالمتأله
 یحرکتـ  یلیتخ أپاسخ به مبد يوجود نداشته نباشد و تنها برا ید ممکن است هدف عقالنرموا یبرخدر 

ن یـ ت هسـتند کـه از ا  یـ هدف و غا يمتناسب با خودشان دارا، افعال ۀهم توان گفت:میرد. لذا یانجام پذ
 یو عقالنـ  يفکـر  أمبـد  يکـه دارا  ییگر کارهـا یث دیاما از ح ؛ستندیت نیهوده و بدون غایب، ث عبثیح
بـا  ، اسـت  متحد ید شوقیبع أب اگرچه با مبدیقر أمبد(، ندایلیتخ یبلکه برخاسته از صورت علم، ستندین

، ن حرکـت یـ ت ایـ نها، )است یلیتخ ین شوق هم شوقیست و ایمتحد ن، است يفکر اابعد که مبد أمبد
ـ  (ر.ك: ن معناسـت یهمـ ، ف عبـث یـ شناسان در تعربود. روشن است که منظور لغت عبث خواهد س یان

، سـت یبر آن مترتـب ن  يادهیچ فایکه ه يند: کاریگوآنان می .»)عبث«ل ماده یذ، 1374، گرانیم و دیابراه

۱۳۲     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره دوم، پاييز و زمستان 

 يد بـرا نـ توانینمـ ، ندستین یت عقالنیغا يدارا هستند و یلیتخ ةقو از یشاکه ن یرا افعالیز ؛است »عبث«
  .(ر.ك: همان) دانندمی يلعب و باز يعبث را به معنا یبرخ . به همین سببدنمثمر ثمر باش یآدم

بـه طـور کلـی وجـود     ، شودآدمی مطرح میبارة که دراي چنین مبادي، خداي تعالی بارةالبته در
اوصاف الهی (غیر از صفات فعل) عین ذات الهی هسـتند و   ۀقدرت و هم، محبت، بلکه علم، ندارد

غایت افعـال خـود   ، خوداو که گونه و علت فاعلی آنها است؛ همان، پیدایش افعال أمنش، خود ذات
غنی مطلق اسـت  ، ین در مقام وصف و انجام فعلچنهم و، نیز هست؛ زیرا او در مقام ذات و وجود

باید در مقام فاعلیت همانند آدمی نـاقص و نیازمنـد بـه دیگـري     گرنه و ؛و نیازي به غیر خود ندارد
کـه غنـاي    الوجود من جمیع الجهات استکه او واجبحالید؛ درباو استکمال یا ۀکه به وسیل باشد

کـه او موجـود    الوجود من جمیع الجهات به ایـن معناسـت  واجب .آن جهات است ۀمطلق از جمل
هـم وجـودش    ضروري اسـت و  شهم وجود، ؛ پس هم موجود استبالضرورة الذاتیۀ االزلیهاست 

چنـین  ، به این معنا که منـوط بـه هـیچ قیـد و شـرطی نیسـت. از سـوي دیگـر         ؛است ذاتی و ازلی
  پـس  .شـد  ثابـت خواهـد   بالضـرورة الذاتیـۀ االزلیـۀ   ، اثبات شود شصفتی هم که برای موجودي هر

  نـد؛ اچنـین  ایـن ، دونحیـات و حتـی اراده بـراي او ثابـت شـ     ، قـدرت ، علم، صافی مانند غنااگر او
کـه در ایـن   راچ ؛آیـد تنـاقض پـیش مـی   ، زیرا در این صورت ؛بلکه هیچ جهت امکانی در او نیست

نه اینکه در آفرینش به  ؛به معناي اراده استنیز بود. پس قصد او  ضروري الوجود نخواهد، صورت
او خـود غایـت افعـال خـود     ، باشد. در هرحالمند نیاز، استکه خارج از ذاتش ، چیزي مانند قصد

فعل اوست که داراي  لذا .است و به غیر خود نیازي ندارد تا فعلش را جهت رفع نیازش انجام دهد
  گویـد: مـی  نظومـه مهمان نیل بـه کمـال اسـت. مرحـوم سـبزواري در      ، این غایتکه ، غایت است

  »ایصال کل ممکن لغایۀ اذ مقتضی الحکمۀ والعنایۀ«
  د:یگوین میمرحوم صدرالمتأله
چراکـه در   ؛سـت یقصد ن يبه معنا، جادیا يپس اراده او برا، ع الجهات شدیمن جم الوجودواجباو  یوقت

ـ بـه ا  یتعاليبارد بودن ین مریگردد. بنابرا لید آن قصد هم زایبا، یءبا محقق شدن آن ش، ن صورتیا ن ی
رات یخ ۀرا همیز ؛کندیض از ذات خود را درك میگرفته و مستفتئنش رِیخود و نظام خ معناست که ذات

 یاست. پس نظام اکمل کـون  هیوجود يایاش در واقع کل قهیط الحقیشوند و بسیبه ذات م یه منتهیوجود
ـ ، نی(صدرالمتأله اراده است ن علم ویاست؛ او هم عیو حق یواجب یتابع نظام اشرف، یامکان ، 6 ج، تـا یب
  .)90ص ، 1ج ، 1381، هموز ر. ك: ین؛ 315 ص

    )90پاورقی ص ، تابی، (صدرالمتألهین العلم العنائی یفاالرادة ه: يزوارببه قول مرحوم س
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  ياثبات حکمت االه

و نظـام کنـونی و دقیـق     شوندند کسانی که هدف و غایت داشتن جهان را منکر اهاز دیرباز بودالبته 
است که معتقد » ذیمقراطیس«، این افراد ۀ. از جملبپندارندبدون ناظم و بدون غایت ، عالم را اتفاقی

نظـم  گاه از آن ذرات بیآن رند؛اشکال و اوضاعی گوناگون دا اند کهمختلف ذراتی، اجسام أمبد بود
جهـان و صـور نـوعی آن    ، طـور اتفـاقی   به، هاي نامشابهشکل و نیز داراي رویهبی حرکتداراي و 

انـواع  ، لـی پـس از آن  و، بدون نظم و به طور اتفاقی پدید آمده، عالم، در ابتدا. پس پدید آمده است
؛ 253ص، 2ج، تـا بـی ، (ر. ك: صـدرالمتألهین  جواهر و طبایع تحت نظم علیت و معلولیت درآمدند

تواند براي جهـان غـایتی   روشن است که چنین مکتبی نمی ).62ص ، تابی، اينیز: ر.ك: الهی قمشه
هـاي آن  ؛ زیرا مبدأیی براي جهان قایـل نیسـت تـا دربـارة اوصـاف و ویژگـی      معقول در نظر بگیرد

الوجـود مـن   الوجودي که واجـب همان اثبات واجب، سخنی بگوید. در پاسخ به چنین طرز تفکري
. حون از پاسخ بـه ایـن گـروه از افـراد اسـت     بسنده است که کتب فلسفی مش، جمیع الجهات است

نیز کـه خـود معتقـد    اشاعره ، عالوه بر این افراد که منکر هدف معقول داشتن جهان آفرینش هستند
کـه آیـات   ؛ تـا جـایی  ندامنکر وجود غایت براي افعال الهی، اندشعور براي جهان خلقتبه مبدأ ذي

  کنند.ویل میاي توجیه و تأبیانگر هدف خلقت را نیز به گونه

  به غرض يمعلل نبودن افعال اله ياشاعره برا يقرآن استداللنقد 

مـن   ن االیزالـون مختلفـ  ی وال امۀ واحـدة لجعل الناس  ولو شاء ربک«: ذیل آیه، ر خودیدر تفس يراز فخر
اگـر  «) 119(هـود:  » نیوالناس اجمع الجنۀربک الملئن جهنم من  کلمۀرحم ربک ولذلک خلقهم وتمت 

وسـته در  یکـه بـه طـور پ   یحالدر؛ دادیقرار م يمردم را امت واحد ۀنه همیآ خواست هریپروردگار تو م
افـت) رحمـت   ین (دریهمـ  يو برا، که پروردگار تو به آنان رحم کرده باشد یمگر کسان، اختالف هستند

جن و انس پر خـواهم   از یافته که همانا جهنم را به طور کلیسان تحقق نیا یربوب ةد و وعدیآنان را آفر
رحمت و اهـل اخـتالف را    ياست که خداوند اهل رحمت را برا ه آنین آیمستفاد از ا«د: یگویمو  »کرد
ه از ابن عباس روایت کـرده کـه:   د کنکمیسپس به قول ابوصالح استشهاد او . »ده استیاختالف آفر يبرا
وخلـق لهـا اهـال وخلـق النـار       الجنۀختلفوا وخلق یختلفوا واهل العذاب الن یلئال حمۀ خلق اهللا اهل الر«

آنکـه   يد و اهـل عـذاب را بـرا   یآفر، نکه اختالف نکنندیا يخداوند اهل رحمت را برا«». وخلق لها اهال
کـه) آتـش    طوررا خلق کرد (همان یز کسانیآن ن يند خلق نمود و بهشت را خلق کرد و برایاختالف نما

  :گویدمیه خود ین توجیاتأیید  يبراوي سپس  ».ر دادقرا یز اهلیآن ن يد و برایرا آفر
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و خـود نیـز   ، »اهـل رحمـت  «باشند و برخی دیگر » مختلفین«وقتی خدا حکم کرد که برخی افراد 
محال است در این علم خدا انقالبی ایجاد شود؛ وگرنه باید علم خـدا  ، داند که چنین خواهد شدمی

و «فرماید: عالوه بر اینکه خداوند در ذیل این آیۀ شریفه میتبدیل به جهل گردد و این ممتنع است. 
و این قسـمت از آیـه تصـریح دارد کـه     ، »تمت کلمۀ ربک الملئن جهنم من الجنۀ والناس اجمعین

و اقوامی دیگر را براي گمراهـی و آتـش آفریـده اسـت     ، خداوند اقوامی را براي هدایت و بهشت
  ).81ص ، 18ج ، ق1401، (فخرالدین رازي

ن خـدا اخـتالف   یـ شه در دیاز افراد هم يان است که عدهیفه ایشر یۀد گفت مدلول آیدر پاسخ به فخر با
 یب مـردم و بـه کرسـ   ید تا جهت فروشکید و مینگزمیرا بر یمسلک، هر کس طبق مشرب خود .دارند

م یرسـ گـران ت یخـود و د  یزنـدگ  يرا بـرا  یراهـ ، شاینفسان يبر طبق هواها، نشاندن مسلک باطل خود
گـر هسـتند کـه    ید یامـا گروهـ   ؛کنند اختالف دارندهم که انتخاب می یدر راه باطل ين افرادیو چن، ندک

د و هدف خلقـت افـراد از   بو اهل نجات و سعادتمند خواهندو  وندشمی یت و رحمت الهیمشمول هدا
ا یـ ن باشـد  یـ اخـتالف انسـان در د  ، نشینکه هدف آفرینه ا ؛ن است (ولذلک خلقهم)یز همیخدا ن يسو
ز بـه رحمـت   یـ را ن یرا به شـقاوت و برخـ   يان باشد خدا که عدهیهدف ا، داردان مییکه فخر بگونه آن

  داشته باشند). يارینکه افراد از خود اختیند (بدون اکل یخود نا
روشنی داللت بر مختار بودن آدمی در انجام کارهایش دارند؛ به عالوه آیات فراوانی در قرآن به

همانا ما راه را به انسان نشـان داده و او را  ) «3(انسان: » انا هدیناه السبیل اما شاکرا واما کفورا«مانند: 
قل الحق من ربکم فمـن  «؛ »گزار (بوده و پذیراي آن باشد) و چه ناسپاسچه سپاس، هدایت کردیم

ی بگـو حـق از جانـب پروردگارتـان اسـت؛ هـر کسـ       ) «29(کهف: » شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر
امتحان ، نیز همۀ آیات مربوط به اتمام حجت». خواست ایمان بیاورد و هر کسی خواست کفر ورزد

آیات مربوط به ارسـال رسـل و انـزال کتـب     ، تکلیف، امر و نهی، آیات وعد و وعید، هاشدن انسان
وجـود  کنند. عالوه بر اینکـه هـر کسـی    صراحتاً و یا برحسب ظاهر داللت بر مختار بودن انسان می

یابد. بنابراین خدا علم دارد که افراد با اختیـار خـود اخـتالف    اختیار را با علم حضوري در خود می
گزینند. پـس وجـود   داند افرادي با اختیار خود راه هدایت و رحمت او را برمیکه میکنند؛ چنانمی

خـدا تبـدیل بـه جهـل      منافاتی با علم خدا ندارد تا گفته شود ممتنع است که علم، اختیار در انسان
شود. بنابراین هدف از خلقت الهی نیز همین است که افراد با اختیار خود راه هدایت و رحمـت او  
را برگزینند و این مقتضاي حکمت الهی است نه اینکه هدف این باشد که اختالف کننـد یـا اینکـه    

ه همه را براي نیـل بـه   خداوند از گروهی را براي بهشت و شماري را براي جهنم آفریده باشد؛ بلک
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راه جهـنم را پـیش   ، رحمت خلق کرده است؛ ولی برخی با اختالف در دیـن خـدا و اختیـار خـود    
  گیرند.می

ز یـ ن» نیوالناس اجمعـ  وتمت کلمۀ ربک الملئن جهنم من الجنۀ« یعنیفه یشر یۀل آیتمسک فخر به ذ
 یمطـابق علمـ  ، ندارد؛ بلکه خداونـد او  يبر مدعا یچ داللتیههمه ه ین قسمت از آیرا ایز ؛ستیح نیصح

 یمنافـات ایـن  که ، ندکوعده داده تا جهنم را از آنان پر ، ت افراد منحرف و مختاریزان و کمیخود از م یذات
داللت بر مختار بودن انسـان   یخوبفه بهیشر یۀن آیتوان گفت همبلکه می ؛مانه بودن فعل او نداردیبا حک

 ؛»ولوشاء ربک لجعل الناس امۀ واحـدة «د: یفرماقبل می یۀرا در صدر آیدارد؛ ز یو هدفمند بودن فعل اله
 گـی همو اقبـال داشـته    یالهـ  ن واحـد یجبر نسبت به د بهن تعلق نگرفته تا مردم یبه ا یت الهیمش یعنی

کـه   یکسـان البتـه   .کننـد جـاد اخـتالف مـی   ین ایت خود در دیبلکه با اراده و مش ؛مسلمان و صالح باشند
در اینجا توجه به برخی آیـات مربـوط بـه مشـیت      هستند یت و رحمت الهیمورد هدا، دورزناختالف ن

خواسـت  اگـر خـدا مـی   «) 137 (انعام:» فترونیولوشاء اهللا مافعلوه فذرهم وما« :الهی خالی از لطف نیست
) 149(انعـام:   »نیفلوشـاء لهـداکم اجمعـ   « ؛»رها کـن ، بندندپس آنها را با آنچه افترا می، کردندین نمیچن
ـ   ولو« ؛»کردت مییشما را هدا ۀهم، خواستاگر خدا می« االرض واتبـع  ی شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلـد ال

ـ ، میبردات باال مییآن آ ۀلیم منزلت او را به وسیخواستیاگر م«) 176 (اعراف: »هواه ن (و یاو بـه زمـ   یول
» نیکونـوا مـؤمن  یعا افأنت تکره الناس ان یرض جماالیولوشاء المن من ف« ؛»دا کردیل پی) تمايویامور دن

ا تـو  یپس آ، آوردندمان مییا، ن هستندیکه در زم یکسان ۀهم، خواستاگر پروردگارت می«) 99 ونس:ی(
  ».اورند؟یمان بیکه ا یکنمردم را ناچار می

ولـذلک  د: یـ فرمارحمت بود پس چرا با اسم اشاره می یممکن است گفته شود اگر هدف خلقت اله
ـ  ؛»ولالخـتالف خلقهـم  « یعنیولتلک خلقهم؟ پس منظور اختالف است؛  چرا نفرمود: ؟خلقهم د یـ با یول
 يمعنـا ، مذکر به آن اشاره شـد  ةکه با اسم اشار یاست و هنگام یقیرحقیغ، نجا مؤنثیکه در ا کردتوجه 

ـ  یمصدر هم ضم يتوان برامی یوانگه .تفضل و انعام خواهد داشت  ؛دکـر ث اسـتعمال  ر مذکر و هـم مؤن
  .)56 (اعراف:» نیب من المحسنیان رحمۀ اهللا قر« ؛)98 (کهف:» یهذا رحمۀ من رب«مانند: 

خداونـد   یعنـ یت؛ یـ نـه غا  استعاقبت  يبرا» ولذلک خلقهم«در » الم«ممکن است گفته شود ، آري
و راه سـعادت  ن خـدا  یـ دانست عاقبت امرشـان بـه اخـتالف در د   که مییحالخلقت آنها را اراده کرد در

دوا وحزَنًـا     فَالْتَقَطَـه آلُ «: در آیه شـریفه ...» لیکُونَ لَهم «مانند  شد ده خواهدیکش عـ م کُـونَ لَهـینَ لو رْعـف« 
اندوهشـان   ب حـزن و موجـ ت دشمن آنـان و  یان او را از آب گرفتند تا در نهایپس فرعون«) 8(قصص: 

۱۳۶     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره دوم، پاييز و زمستان 

ن اسـت کـه   یـ انگر ایب، فهیشر یۀاق آیظاهر و س، با عقل ندارد یقتر هم اگرچه مخالین تفسیا یول؛ »گردد
 یان کند هـدف خلقـت همـان رحمتـ    یدر صدد است تا ب یعنیعاقبت؛  يت است و نه برایغا يبرا» الم«

  .است که قبل از اسم اشاره آمده است (اال من رحم ربک)
بـه اسـناد    توحیـد اسـت. صـدوق در    یرحمت اله، اند که منظورد کردهییات هم تأین روایعالوه برا

ن اال مـن رحـم   یزالـون مختلفـ  ی وال« ۀفیشریۀ آ ةدربار از امام صادقوي ر نقل کرده که یبصیخود از اب
». رحمهمیـ سـتوجبون بـه رحمتـه ف   یفعلوامـا  یخلقهـم ل «حضـرت فرمـود:   پرسـید؛  » ربک ولذلک خلقهم

  .»ندشو یافت رحمت الهیدر ۀستیشا، ییم کارهاد تا با انجایآنان را آفر«) 404 ص، 2 ج، تابی، الحوزي(

  گر از اشاعره و نقد آنيد ياستدالل
ـ ا، یسـت معلل به اغـراض ن اینکه بگویند افعال الهی  ياشاعره برا ین استدالل قرآنیترمهم ه اسـت:  یـ ن آی

شـود  یسـؤال نمـ  ، دهدخداوند نسبت به آنچه که انجام می«) 23 اء:ی(انب» سئلونیفعل وهم یسئل عما یال«
قـانون و  ، یمـورد افعـال الهـ    ه استفاده کنند که درین آیاند از اآنان خواسته ».شوندیگران سؤال مید یول

حکمـت  و عـدم مطابقـت بـا     تا مطابقی، ا حسنیتوان از قبح یگاه نمچیاست؛ پس ه یاله ةاراد، ضابطه
ـ ا«: گویدفه مییشر یۀن آیل همیرش ذیدر تفس یگفت. قرطبسخنی  ه یـ قدر يهـا اسـتدالل  ۀه همـ یـ ن آی

، ق1427، ی(قرطبـ » رهمیـ ۀ و غیه قاصمۀ للقدریان هذه اآل«برد ن مییه) را از بیه (امامیرقدری(معتزله) و غ
غرض نداشـتن افعـال    يفه برایه شرین آیت استدالل اشاعره به ایفیدر کنیز  يفخر راز .)189 ص، 14 ج
  :گویدمی، یاله

کـه احتمـال داده شـود     يسؤال کند که چرا فالن کار را انجـام داد  يگریاز د دتوانیسائل م یدر صورت
ـ ، سؤال عبد از خدابارة در یول ؛ندکمنع  ین فعلی) را از انجام چن يگریآن د بتواند مسؤل (و  ين امـر یچن
اگـر عبـد    اًیثان ؛دهدانجام می، را اراده کند یخود هر فعل یتناهیخداوند با قدرت ال را اوالًیمحال است؛ ز

ـ ، د به عذاب کندیا او را تهدی :ندکد یصورت تهد از دو یکید او را به یبا، واهد او را منع کندبخ ن یکه چن
ـ د به استحقاق ذم و خروج از حوزه حکمت و انصـاف نما ینکه او را تهدیا ایمحال است؛  يزیچ کـه  ، دی
ـ  يامور، جاللکه داشتن استحقاق مدح و متصف به صفات حکمت و ران هم محال خواهد بود؛ چیا  یذات

ـ  یرو نمنیابود. از ر نخواهندیپذرییخدا هستند که هرگز تغ يبرا  ي؟ن کـرد یتوان به خدا گفت که چـرا چن
ـ   ۀبلکه هم ؛نخواهند داشت یو علت اندیصنع اله، افعال ۀرا همیز ـتند     یافعـال اله حکمـت و صـواب هس

  .)157 ص، 22 ج، ق1401، ي(فخرالدین راز
را بـه   یمانه و هدفمند بـودن افعـال الهـ   یحک، یات قرآنیالل اشاعره که با توجه به آن استدیدر پاسخ به ا

توانـد آن باشـد کـه    یفه نمـ یشـر  یۀآاین  يد گفت معنایبا، اندح داده شد انکار کردهیکه قبال توض ییمعنا
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آیـه  بلکـه   ؛دیـ و شـما حـق سـؤال از او را ندار    نداپس حسن، وندندچون از جانب خدا، یافعال اله ۀهم
اقتضـا دارد کـه فعـل     شذاتـ ، محـض اسـت   یه و غنـ یـ ن صـفات کمال یعـ ، چون خداگویاي این است 

طبـق مصـلحت   ، ین قبحیشده و بدون کمترافعال صادره از او حساب ۀلذا هم؛ مانه انجام ندهدیرحکیغ
مـال و  ن کیرا ذات او عـ یـ راه نـدارد؛ ز  یلعب و... در افعال اله، لهو، که عبثچرا ؛بود دنحکمت خواه و

او اگـر   یحتـ  .ر محض ندارد تا از آن صادر شـود یبا خ یتیسنخ، حیاست و فعل قب الوجودصرفبلکه او 
، بدانیـد سـن و مصـلحت   د آن را بدون حیتوانینم، دیرا انجام داد و شما حکمت آن را درك نکرد يکار
امکـان سـؤال کـردن از آنـان     ، ا مفسـده باشـد  یـ مصلحت  يخدا افعالشان ممکن است داراریغ چونبله 

  .هست
ز رهنمـون  یـ او ن ۀیرا به صفات کمال ما، يبودن ذات بار الوجودصرفتوجه و تعمق در  نکهیح ایتوض

ز اثبـات  یـ م بـودن او را ن یتوان حکـ یم یخوببه، ذات يبودن صرافت برا یجمله با اثبات ذات شود؛ ازمی
بات ماننـد وجـود   یاز انواع ترک یبیگونه ترکچیتصور هامکان ، بودن الوجودصرفد؛ چراکه با توجه به کر

 ؛ت و... در او وجـود نـدارد  یـ وجود و ماه، یماده و صورت ذهن، جوهر و عرض، جنس و فصل، و عدم
اوسـت   یذات، که صرافت ینیچننیا یقتیحق یو به طور کل، ستیب هم در آن نیترک ۀگونه شائبچیبلکه ه
هـم در آن فـرض نـدارد.     ايیت و تنـاه یچ محدودیه، نشده است ممزوج )تیمانند ماه( روجودیو با غ

را  یچ صـفت و مفهـوم کمـال   یه یعنی ؛ط محض بودن آن استیقه و بسیط الحقیبس ين وجودیچن ۀالزم
ه و یـ از اوصـاف کمال  یبرخـ  يکه او دارا توان ادعا کردیا مین صورت آیدر ا .آن حذف کرد توان ازینم

ن یـ او خواهدبود؟ هرگز. پس با ا یذات، ا باز هم صرافتیحکمت است؟ آ گر مانندیاوصاف د یفاقد برخ
افعال او هدفمنـد و   ۀهم یعنی؛ شوداو ثابت می يه است برایاز اوصاف کمال یحکمت هم که وصف، انیب

 ۀن است که چون همـ یفه ایشر یۀر آیتوان گفت تفسید بود. پس نمنعبث و... خواه، لهو، به دور از لعب
تـوان  یبود و نمـ  سؤال از او نخواهد يو جا ردپس حسن و قبح در آنها راه ندا، هستند یالهصنع ، افعال

، نـد ان صواب و حکمـت یعاین اعمال ، است و چون او اراده کرده یاله ةتنها اراد، گفت: مالك و ضابطه
  لعب و... باشند.، لهو، عبث، اگرچه به نظر ما خالف حکمت

در  یاسـت و عقـل آدمـ    یالهـ  ةضابطه و قانون فقط اراد، ندیگومی که اشاعرهگونه اگر همان یوانگه
قـرآن  اسـت کـه   ن جهـت  یو بـه همـ  ، نـدارد  یا قـبح افعـال الهـ   یحسن ، حکمتبارة در ین باره درکیا

نـا  یافحسبتم انما خلقناکم عبثـا وانکـم ال  «د: یفرماقرآن میهمین پس چرا » فعل...یسئل عما یال«د: یفرمامی
نهمـا بـاطال   یب خلقنا السـماء واالرض ومـا   وما«د: یفرماگر میید يا در جای ؟)115ن: (مؤمنو» ترجعون ال

۱۳۸     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره دوم، پاييز و زمستان 

عمـران:  (آل» ربنا ماخلقت هذا باطالً فقنا عـذاب النـار  «فرماید: یا می ؟)27(ص: » ن کفروا...یذلک ظن الذ
، ات مزبـور یـ روشن است که آ ؟)17اء: ی(انب» لو اردنا ان نتخذ لهوا التخذناه من لدنا«د: یفرماا میی ؟)191
ا لهـو بـودن بـه دور    یـ باطـل  ، از عبث بـودن ، مانه هستندیحک یند که چون افعال الهاقتین حقیا يایگو

  د.یرا درك کن مسئلهن ید ایتوانهستند و شما می
ابن یـ : پرسـد مـی  جابر از امـام بـاقر  . کندید مییتأ، ان شدیز آنچه را بین نیات معصومیتوجه به روا

، 3ج ، تـا بـی ، الحویزيو صوابا... ( حکمۀفعل اال ما کان یفعل؟ قال: النه الیسأل عما یف الیاهللا وکرسول 
را یـ فرمـود: ز  رد؟یگیسؤال قرار نم فعلش موردبارة چگونه خداوند در پس رسول خدا يا«) 419ص 

مأثوره بـه خـدا   ه یادع یدر برخ امام سجاد». یحکمت و درست يمگر از رو، دهدیرا انجام نم ياو کار
  دارد:عرضه می

ی ، إِلَهِی إِنْ رفَعتَنی فَمنْ ذَا الّذي یضَعنی نـرْفَعي ینْ ذَا الّذی فَمتَنضَعإِنْ وي    ، ونْ ذَا الّـذ ی فَمـ تَنـإِنْ أَکْرَمو
نْ ذَا الّـذي   ، نْ ذَا الّذي یرْحمنیوإِنْ عذّبتَنی فَم، وإِنْ أَهنْتَنی فَمنْ ذَا الّذي یکْرِمنی، یهِینُنی ی فَمـلَکْتَنإِنْ أَهو

كدبی عف لَک رِضعی ،رِهنْ أَمع أَلُکسی ت، أَوملع قَدو ظُلْم ککْمی حف سلَی لَـۀٌ  ، أَنّهجع ک تـمی نَقلَا فو ،
تالْفَو خَافنْ یلُ مجعا یإِنّمو ،یفإِلَى الظّلْمِ الضّع تَاجحا یإِنّماً کَبِیـراً  ، ولُـوع کنْ ذَلا إِلَهِی عی تالَیتَع قَدو 

  .د قربان و جمعه)یروز ع ي؛ دعا48 يه؛ دعایسجاد ۀفی(صح

که هیچ کس حقی بر خدا ندارد و نفعی از دارند که منظور آیه این است بیان میالبته برخی بزرگان 
و هـر  ، رسد تا او را نسبت به حقش مؤاخذه کند؛ بلکه خداوند غنـی محـض اسـت   دا نمیاو به خ

از آن ، هاي خالیق و به طور کلی هرچه دارنـد که همۀ نعمتتواند بازخواست کند؛ چراکسی را می
، ها بازخواست فرماید و سؤال کند ( ر.ك: مصـباح تواند آنان را نسبت به این نعمتاوست؛ پس می

  ).155ص ، 1ج ، 1386
 یـۀ خود بـه آ  یۀنشاندن نظر یبه کرس ياشاعره نخواهند توانست برا، که مطرح شد یبا توجه به نکات
 ییجـا ، شـمرد آنان را مردود می یۀکه نظر یات فراوانیات و روایبا توجه به آبه ویژه  .مزبور تمسک کنند

ن یـ اشـاعره از حوصـله ا   يهـا گفتـه  گرید یو بررسایشان ان یالبته ب. بود تمسکشان به قرآن نخواهد يبرا
مهـم پرداختـه شـده و    مسـئلۀ  ن یـ به ا طسوببه طور م زین یو کالم یدر کتب فلسفبحث خارج است و 

، 1363، یطباطبـائ  ؛بـه بعـد   253ص، 2ج، تـا بـی ، نی(ر.ك: صدرالمتأله است داده شدهدرخور  يهاپاسخ
  .به بعد) 231 ص، 1 ج، تایب، یسبحان ؛به بعد 167 ص

دهنـد  ادامه برخی براهین متقن دیگر را که حکیمانه و هدفمند بودن افعال الهی را نشان مـی در 
  کنیم.بیان می
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   ۱۳۹ادله  و چيستي ؛حکمت الهي

  کماالت ةبالذات از هم الوجودواجببرخوردار بودن  .۱
- یرا اثبـات مـ   یحکمـت الهـ  ، الوجودواجبکماالت بودن  ۀز با توجه به واجد همین و فالسفه نامتکلم

، ی(حلـ  یز خواجـه طوسـ  یـ و ن )43ص  ق؛1413، نوبختبن می(ابراه بن نوبختمیکنند. ابواسحاق ابراه
  اند:ان کردهین بیچن نیا فصل) 3مقصد ، 1388

ر یـ چراکـه در غ  ؛است يهمه کماالت وجود يد دارایو بدون ق یبالذات به نحو نامتناه الوجودواجب .1
  ؛نخواهدبود الوجودواجبن صورت یا

  دانست؛توان آنها را مستثنا یو نم، ندايروشن است که عدل و حکمت هم از جمله کماالت وجود .2
 ۀبلکـه واجـد همـ   ، اسـت ناپذیر تصـور اش بـاره در یت و نقصین محدودیکه کمتر الوجودواجبپس  .3

  م خواهد بود.یعادل و حک ناًیقی، است یکماالت به نحو نامتناه

  تيبرهان عنا .۲
ن ییشود. اگر چه اشـراق یاثبات م نیز یحکمت اله، گر است که با توجه به آنید یبرهان ت همیبرهان عنا

ت در لغـت  یعنا .)291ص ، 6ج ، همان، نی(صدرالمتأله ن مثبت آن هستندیمشائ، را منکرند یت الهیعنا
ا یـ عنبه االمر نـزل والشـئ ابـداه واظهـره وبـالقول کـذا        ی(عن دن استیز اهتمام بخشیقصد و ن يبه معنا

ل یـ ذ، 1374، گـران یم و دیس ابـراه یبه... ر.ك: انـ  یاهتم شغل به فهو معن عنایۀ باالمر یاهمه... عنۀ یعناو
ت تـالش و  یـ ن معناسـت کـه نها  یـ به ا، ت داردیفالن کار عنا بارةشود انسان دریاگر گفته م »)یعن«ماده 

 یسـت کـه وقتـ   ه يمثال مشـهور باره نیدر ا .دشون وجه ممکن انجام یکوشش را دارد تا آن کار به بهتر
مربـوط بـه کمـال     راتمـام آنچـه    یعنـ ی، ت داردیشود فالن معمار نسبت به ساختن فالن بنا عنایگفته م

از آن غافـل  ، از داردیـ ن یبیات بـه مختصـر شـ   یح ۀاگر فالن گوش یکند و حتیت میاست رعا ساختمان
  شود تا آن ساختمان به کمال مطلوب خود برسد.  ینم

نظـام عـالم را تحقـق     يابه گونهاو ن معناست که یز به ایجاد جهان و انسان نیت خدا نسبت به ایعنا
امـا  ، داشـته د جـو نکه امکان خلقت نظام احسن وینه ا، احسن و اتم از آن ممکن نباشد، که اکمل دهیبخش

  ض نموده است.یاو امساك ف
؛ یعنی علـم پیشـین   گویندمیی است مربوط به علم الهی باشد که به آن علم عنای عنایت ممکن

ممکن است مربوط به فعل الهی باشد که حاکی از  و ؛که عین ذات است الهی به نظام احسن جهان
 همان نظام احسن جهـان اسـت کـه حکیمانـه ایجـاد شـده      ، اتقان و احکام فعل او است و در واقع

۱۴۰     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره دوم، پاييز و زمستان 

کـل ایـن نظـام و     از سـوي دیگـر   ذات الهی منشأ تحقـق ایـن نظـام اسـت و    ، زیرا از سویی ؛است
؛ (و معقول نیست که گفته شود او کـه  ندمورد رضاي او نیز هست، نداموجودات هستی که فعل الهی

بـا عـدم   ، صفات کمالیه و از جملـه داراي بـاالترین مراتـب قـدرت و اختیـار اسـت       ۀمستجمع هم
عنایت ازلی ، پس باید گفت نظام کنونی جهان بر اساس علم ذاتی .رضایت جهان موجود را آفرید)

نظـام  ، استبدون شک نظام احسن ، که نظام علمی جهانآنجاو رضایت الهی ایجاد شده است و از
(بـراي مطالعـۀ    حکمـت اسـت   عینی هم تبلورو تجلی همان نظم علمی است و این همان عـدل و 

  ).57-56ص ، 7ج ، تابی، ر.ك: صدرالمتألهین، بیشتر
  د:یگویمالصدرا م

ـ ز ؛م استیند. خداوند حکیگوین فعل در مصنوعات را حکمت میترمات و محکمن علم به معلویبرتر را ی
 يرونیازا و، ا و علل و اسباب آنهاستیاش ۀبا نظر به ذات خود عالم به هم، بوده یذات الوجودواجبعلم 

که از شود رسد. لذا گفته میت خود مییاست که به غاپذیر تصور يهانظام ۀاز ذات او اتم هم یشانظام ن
ـ یاکه گفتهو چنان، م مطلق استیم است و از جهت فعلش محکم. پس او حکیاش حکجهت علم ن یم هم

باشـد نـه   ا مـی یجاد اشیا يبرا یتعالحق یذات ةنه خود همان ارادیاست و بعیعلم است که سبب وجود اش
 ين همـان معنـا  یو ان فعل شده باشد یباعث انجام ا، ر از خدا که هنوز حاصل نشدهیغ يگریز دینکه چیا

پس از نقل عبـارت مزبـور از   مرحوم محمدتقی آملی  )؛368ص ، 6ج ، تابی، نی(صدرالمتأله ت استیعنا
  .)87، ص 1377(آملی،  ...الحکمۀهو  ۀیوفق هذه العنا یو فعله عل«: افزایدمی اسفار

. به کـار بـرد   یافعالن یچن بارةتوان دراست که می يرین تعبیبهتر، مانه بودنیروشن است که وصف حک
  »ۀیانطواؤه عناالواحد  یف ۀینها یال ۀیمامن بدا«د:یگویخود م ۀمنظومدر  يمرحوم سبزوار

 ق حاکم بر جهانينظام دق .۳

کـه بـا    يمتعـدد  يهااتم و حرکت الکترون رةاز ذ، موجودات جهان ۀق حاکم بر همیو نظم دق یهماهنگ
همـه داللـت بـر    ، جهـان  يهـا ن کهکشانیترگرفته تا بزرگند ادر اطراف پروتون در حرکتی ویژه نظم

  د:یفرمایم یدارند. امام عل یحکمت و علم اله
وارانا من ملکوت قدرته وعجائب مانطقت به آثار حکمته واعتـراف الحاجـۀ مـن الخلـق الـی ان یقیمهـا       

ـنعته واعـالم    بمساك قوته مادلنا باضطرار قیام الحجۀ له علی معرفته فظهرت البدائع التی  احدثتها آثـار ص
قـدر از  و آن ؛حکمته فصار کل ماخلق حجۀ له ودلیال علیه وان کان خلقا صـامتا فحجتـه بالتـدبیر ناطقـۀ    

ـ بـه وجـود آفر   یا گـواه یآثار رحمتش را که با زبان گو يهایملکوت قدرت خود و شگفت دگار توانـا  ی
 يهاکند. آثار صنع و نشانهش دعوت میاییشناسا وار به معرفت یاختیرا ب نشان داده که ما دهند به مامی

ـ یدل حجت و، دهیداست. آنچه آفریعش هویبد يهادهیحکمتش در آفر ـتند   بـر  یل هرچنـد   ؛وجـود او هس
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ـ آنهـا بـر آفر   یو گواه، باشندر ذات پاك او مییا بر تقدیل گویدل یول، نداخاموش یظاهر مخلوقبه دگار ی
  .)91خطبه ، هالبالغ(نهج همواره ادامه دارد

  علم و غناي الهي
ذات  ین معنـا کـه وقتـ   یـ رسد؛ بـه ا ز به اثبات میین یحکمت اله، یاله يصفت علم و غنا با توجه به دو

- یمـ ، ن دانسـتن یـ گر عالوه بر اید يکامل دارد و از سو یآگاه، افعال یبه قبح انجام برخ سوییاز  يبار
ح مرجـوح  یتـرج کارهـا  انجـام آن   یرا انجام دهد؟! وانگهکارها چرا آن ، استهاز از انجام آنینیداند که ب

هـم بخواهـد    ياز به علت دارد؛ اگر ذات بارین يالوجودبر راجح است. روشن است که تحقق هر ممکن
از باشـد کـه   یـ عجز و ن، ترس، همچون جهل یصفات نقص يالزم است دارا، مانه انجام دهدیحکریکار غ

  .هستند یین کارهایاز عوامل انجام چن
. میشـو مـی یـادآور  ن باب یمتکلمان را در ا یگفتار برخ، ان شدین برهان بیکه در ا ياد نکتهییتأ يبرا
از از انجـام  یـ ن یبا انجام کار حسن ب یتعاليثابت شد که بار یوقت«د: یگومی الخمسۀ شرح االصولمؤلف 
حسـن انجـام    کند که فقط کارمیح دهد؟! بلکه ذات او اقتضا یح را ترجیچرا انجام کار قب، ح استیکار قب
ویمکن أن یسـتدل ببعضـها   ، (وقد أورد مشایخنا وجوها من اإللزام على القول بأنه تعالى یفعل القبیحدهد 

على أنه ال یفعل القبیح. فمن ذلک ما قد ثبت فی مقدور القدیم تعالى مـن الحسـن مـا یسـتغنى بـه عـن       
الداللـۀ   ال یختار القبیح بحال. وهـذه ، نى بالحسن عن القبیحألن من استغ، فیجب أن ال یختار القبیح، القبیح
 یقاضـ ( ...وأن من کان هـذا حالـه فإنـه ال یختـار القبـیح     ، على أنه تعالى مستغن بالحسن عن القبیح مبنیۀ

 .)316ص ، ق1408، عبدالجبار
از  شايازیـ نیا و بیبه قبح اش شبه جهت علم یتعالصانع«: گویدمیبن نوبخت هم میابواسحاق ابراه

  .)45ص ، ق1413، (نوبخت »دهدیآنها را انجام نم، ین افعالیانجام چن
 زیـ نو » حیما ثبت من غناه وعلمه بقبح القبـ «د: یگویم یدر مقام استدالل بر حکمت الهنیز د یخ مفیش

امسـاك  گـاه هـم   چیدهد و هیرا انجام نم یحیگونه فعل قبچیاست که ه یم کسیدل حکاع: «داردان مییب
  د:گویح مییف قبیدر تعري همچنین و». کندیض نمیف

کـه   یز کسین .دارد یرا در پ يشود و هم عقاب اخروا مذمت مییاست که فاعل آن هم در دن یح فعلیقب
کار حسن آن اسـت کـه فاعـل آن    ، عکساست. به يو پاداش اخرو يویآن را ترك کند مستحق مدح دن

 ا مذمت و در آخـرت عقـاب خواهـد شـد    یاست و تارك آن در دن يو مثوبت اخرو يویسزاوار مدح دن
  .)34 ص، تایب، دی(مف
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  د:یگویز میعبدالجبار ن یقاض
اگر خدایی که داناي به انجام افعالش هست کارهایش را براي غرضی که حسن افعـالش را اقتضـا   

قبـیح اسـت و در    باید چنین افعالی عبث و بیهوده باشد؛ فعل عبث هم مانند ظلـم ، کند انجام ندهد
پس نباید کار عبث انجام دهد؛  .شد جاي خود ثابت کردیم که او هرگز مرتکب افعال قبیح نخواهد

 در، دهـد بنابراین باید افعالش حسن باشند. توضیح اینکه شخص عـالم کـاري را کـه انجـام مـی     
او حسـن  باید کـار  ، اما اگر مستحق ذم نباشد ؛که متصف به قبح شود مستحق مذمت استصورتی

مانند فعل قبیح نخواهد بود تا اقتضاي ذم فـاعلش  ، فعل شخص عالم، چراکه در این صورت ؛باشد
کند تا فعل او حسن باشد. خالصه اینکه کسی که از روي و همین مسئله ایجاب می را داشته باشد؛

، انجام ندهـد داند اگر آن کار را براي غرضی که آن را نیکو می، دهدعلم و آگاهی کاري انجام می
  ).64ص ، 11ج ، تابی، (قاضی عبدالجبار آیندعابث به شمار می

ممکـن اسـت فعـل     یتعـال  يکه خـدا  مسئلهن یباور داشتن اتوان گفت مین امتکلم يهاگفته با توجه به
 ۀو همـ  وداعتمـاد شـ  یب ینسبت به اصل وجود معارف اله یشود تا آدمیب مموج، را انجام دهد یحیقب

مـردود ندانـد کـه     يرا در هر مـورد  یاله ةا امکان خلف وعدیو  ردپندابا دروغ ی، آنچه را شرع خبر داده
  داشت. خواهد یگر را در پید یعمل و یدتیفاسد عق یاز توال ياریبسخود ، این پیامد

داشـتن  بـا  «د: یـ گویمـ ، موارد مزبـور  یپس از ذکر برخ يادهین عقیفاسد چن یتوالبارة د دریخ مفیش
ـ ، دیـ (مف »نـدارد  یچ هـدف یهم ه یامبران الهیتوان گفت: بعثت پیم يادهین عقیچن را یـ ز ؛)44ص ، تـا یب

    .ندارد ییح و خالف حکمت ابایاست که خداوند از انجام فعل قب نیفرض ا
 يریتـأث  یآدمـ یو اخالقـ  یمـان یا ۀیـ ت بنیدر تقوتنها نه، است یکه حد وسط آن حکمت اله یبرهان
، امبرانیـ پاصـل وجـود بعثـت    ، یافعـال الهـ  ، یصدق کالم الهمختلف مانند  يهادر حوزهکه ، بسزا دارد

ا پـاداش بـودن   یـ تفضـل  ، اثبـات معـاد  ، نصب امام و اسـتمرار امامـت  ، فیت قرآن از تحریمصون، اعجاز
 يسـو  طـاق از یال ف مـا یتکل ینف، از آخرت پیشعبث نبودن خلقت بهشت و جهنم ، یبهشت يهانعمت

 ییکـارا ، یخرافـ  يرفـع شـبهات و باورهـا   و ، ینـ ید يآموزه هـا گریدو از معارف  ياریبس اثباتخدا و 
  ن مقال خارج است.یا ۀآنها از حوصل یکه بررس خود را در داردویژه برکات  و فراوان

 يريگجهينت

اي گونـه بـه مشـتقات آن   ۀن معنـا در همـ  یکه ا، منع است يبه معنا» حکم«مأخوذ از ، واژگان حکمت. 1
  ؛ان داردیسر

راه نداشـتن جهـل بـه ذات     ين صورت به معنـا یدر ا که است صفت ذات باشد ممکن، یحکمت اله. 2
Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



   ۱۴۳ادله  و چيستي ؛حکمت الهي

اسـت صـفت    ممکـن همچنین حکمـت  جاد نظام احسن است. یت ایفیک از یآن آگاه ۀالزم واست؛ 
کـه  چنـان  ؛باشـد  یقرآنـ هاي ویـژه  است منظور از حکمت دستور ن صورت ممکنیا در .فعل باشد

ز بـه  یـ ن .نش باشـد یم بودن بر خدا به لحاظ اتقان و احکام جهان آفریممکن است اطالق وصف حک
شـود.  یم اطالق میحک یتعاليبه ذات بار، است یت و هدف عقالنیغا يدارا ینکه افعال الهیلحاظ ا

  ؛بود موارد مزبور خواهد ۀبه لحاظ هم، ذات ياست که اثبات صفت حکمت برا البته روشن
ح و دور از یکـه قبـ  ، لهو و باطل بودن افعال اوسـت ، عبث يبه معنا، ینداشتن افعال اله یت عقالنیغا .3

  ؛جهات استاز همۀ  الوجودواجبکه او یحالدر ؛است یتعالشأن واجب
را هـم مخـالف   یز ند؛سست و مردود، یاشاعره بر معلل به اغراض نبودن افعال اله یقرآن يهااستدالل .4

  ؛دندار یتناف یات قرآنیگر آیو هم با د اندعقل
 الوجـود برهـان واجـب  ، الوجـود صـرف مانند برهان  ؛شودیثابت مگوناگونی  يهااز راهحکمت الهی  .5

  ی؛اله يق اثبات علم و غنایز از طرینو ، تیبرهان عنا، بالذات
 ياریج بسـ یثمـرات و نتـا   يدارا، احکـام  قلمـرو و هـم در   ینید يباورها ةبرهان حکمت هم در حوز .6

ف یـ تکل ینفو ، فیت قرآن از تحریمصون، اصل وجود بعثت، نش جهانیاست؛ مانند عبث نبودن آفر
  طاق.یال ما

    

۱۴۴     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره دوم، پاييز و زمستان 
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