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 تعالي  هدف آفرينش و نحوة فاعليت حق 
 1سينا با محوريت کتاب االشارات و التنبيهات از منظر ابن

 2اميد رنجبري

 چکيده
دنبال غرضي نيست. وي  الوجود در آفرينش عالَم هستي به سينا معتقد است که واجب ابن

آيد بر اين مطلب پافشااري   شمار مي که جزو آخرين تأليفات فلسفي او به اشاراتدر کتاب 
الوجود هيچ حُسن يا اولويتي مدنظر باشد؛ زيرا هر فاعلي  کند که نبايد در کارهاي واجب مي

آوردن حُسن يا اولويتي، فعلي را انجام دهد، ازنظار اات و فافات کاما      دست  که براي به
 الوجود باشد.  تواند واجب نين موجودي ناقص بوده، به دلي  همين نقصان نمينيست، بلکه چ

سينا بر آن است که مَلِک و شاهِ حقيقي هيچ نياازي در وجاودن نيسات، اماا همباان باه او        ابن
معناي حقيقي است و در آن هيچ غرض و غايتي نيست؛ زيرا آنجايي که  به« جودِ»اند و فع  او  محتاج

ديبار، از آنجاا کاه     بياان  ، مسلّماً اولويتي باراي فاعا آ آن لحااد شاده اسات، باه      غرض درکار باشد
تواند هدف و غارضآ اات حا     چيزي نمي الوجود غني بالذّات است، بر اثر غناي ااتي او هيچ واجب

رو، حتي کارهاي نيک جهان را  نيازي واجب در تضاد است؛ ازاين باشد؛ زيرا داشتنآ غرض با غنا و بي
الوجود برشمرد، بلکه منشأ فدورآ عاالَمآ هساتي عناياتِ الهاي      مثابة غرض براي واجب توان به نيز نمي

است؛ يعني ظهور نظام کلي جهان آفرينش با همة جزئيات و با اوقات و نظام شايستة آن، در علم أَزَلي 
رت ح  الوجود، سببآ افاضة اين نظام با همان ترتيب و تفصي آ معقولآ خود ازسوي ااتِ حض واجب
 باشد. مي بالعنايةالوجود فاع آ مختار است، فاعليتِ او از نوع فاع آ  شود، پس با اينکه واجب مي

 کليدواژگان
، فاعا  بالقصاد، فاعا     بالعنايةة تعالي، فاع   هدف آفرينش، غايت، غرض، فاعليت ح 

 سينا، معتزله. مختار، ابن
                                            

 .11/1/1152، تاريخ پذيرن: 22/1/1152. تاريخ دريافت: 1

 .(omid.ranjbari@iran.ir) اسالمي فلسفة 1پژوه سطح  . دانش2



 841  5931/ بهار ـ تابستان  2پياپي  سال اول / شماره دوم/نسيم خرد / 

 مقدمه
ت خود مرزهاي انديشه را درمي نوردد؛ انسانآ کنجکاو براي دستيابي به مجهوالت و شبها

باره هيچ حدي براي خويش قاي  نيست. سؤاالت او از فانع و مبدأ عالَم تا  تا آنجا که دراين
شود و هراندازه سطح معرفت و علم انسان  ترين موجودات را شام  مي ترين و کوچک پست

هاي ديبر را  خود توجه انسان گردد که اين تر مي تر و عمي  بيشتر شود، سؤاالت او نيز متعالي
انبيزد. ازآنجا که برخي سؤاالت همواره در طول تاريخ بشر کاانون توجاه و کنکاان     برمي

اي  متفکران و دانشمندان قرار گرفته است، هر انديشمندي به فراخور علم خاود و از زاوياه  
 پردازد. بدان مي

رپي يافتن پاسخ آن است و ترين پرسش انسان که د ترين سؤاالت، بلکه مهم يکي از مهم
ها و مذاهب مختلفي شده، سؤال از مبدأ هستي است که  ها و نِحله وجود آمدن فرقه سبب به
شماري نيز دارد.  ها نقايص بي اند، البته اين پاسخ هاي گوناگوني داده بدان پاسخ انانديشمند

کردند و برخي نياز   الوجود و فانع براي هستي إقامه گروهي ادلّه و براهين بر اثبات واجب
ها تاا جاايي پايش رفات کاه سارآغازآ        ها و پاسخ به نقض ادلّة مزبور پرداختند. اين پرسش

هاي فاراوان ديباري باه عرفاه      اي شد و زمينة ورود پرسش وجود آمدن معارف گسترده به
 علم و دانش گرديد.

شود، اين است  ييکي از سؤاالت بنيادين که براي اثبات مبدأ و فانعآ عالَمآ هستي مطرح م
که بر فرضآ اثبات وجود خداي آفرينندة عالَمآ هستي، غرضآ او از آفرينش هساتي چبوناه   

گردد يا با آفرينشآ ايان عاالَم،    شود؟ آيا از آفرينش هستي نفعي عايدِ پروردگار مي تبيين مي
 متوقّعآ رسيدن به کمالي بوده است؟

طلباد و هرانادازه    الوجود را مي روشن است که پاسخ به اين سؤال تبيين ففات واجب
دربارة شناخت واجب و ففاتِ او واکاوي بيشتري فورت پذيرد، به اين سؤال نيز پاساخ  

رو، از ديرباز پرداختن به پاسخ اين پرسش در بين متفکران  تري داده خواهد شد؛ ازاين دقي 
لوجود و فانع ا جهان اسالم مرسوم بوده و هر متفکري براساس ميزان معرفت خود به واجب

نحوي بدان پاسخ گفته است. برخي متکلمانآ جهان اسالم، حکمتِ فانع را محور  اين عالَم، به
دانند، و گروهي از فالسفه غنااي اات   قرارداده، نفي غرض را با حکمت او در تعارض مي

دانناد و سارانجام    دهند و اثبات غرض را با غناي او در تضاد ماي  واجب را محور قرار مي
 اند تا ميان اين دو ديدگاه جمع نمايند. عي نيز کوشيدهجم
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نوشتار حاضر باه بررساي نکاات يادشاده در انديشاة حکايم بازرا جهاان اساالم و          
سينا با محورياتِ يکاي از آخارين آثاار      عبداهلل سينا معروف به ابن بن المشّائين حسين رئيس

کتاب با وجود انسجام و دقات،  پردازد. اين  مي اإلشارات و التنبيهاتفلسفي او يعني کتاب 
دلي  متأخر بودن تاألي    بوده، به نجاتو  شفاتر از برخي آثار فلسفي ديبرآ او يعني  خالفه
سينا باشد؛ لذا همواره کانون  هاي ابن تواند منبع مناسبي براي دستيابي به آخرين ديدگاه آن، مي

سازآ  گونه مقاالت بتواند زمينه اينرسد  از او قرار گرفته است. به نظر مي توجه دانشمندانآ پس
مندِ حکمت سينوي و مُبَينآ چبونبي تطور فلسفة اسالمي از قرون گذشاته تاا    بررسي نظام

 عصر حاضر باشد. 

 دليل انديشيدن انسان دربارة هدف آفرينش
همة کارهاي آدمي غرض و هدفي دارند، به همين دلي  است که دربارة هدف آفارينش  

ديبر، هريک از اعمال و افعال و حرکات انسان هدف و غرضي دارد و  بيان انديشد؛ به خود مي
يابيم که هريک از آنها در جَلب نفع و دفع ضرر  هاي انسان با دقت بنبريم درمي اگر به غرض

دهد، براي اين اسات کاه    ريشه دارند. بنابراين هريک از اعمال و افعالي که انسان انجام مي
 ديبر، براي جَلب نفع و دفع ضرر است.  بيان ف سازد، بههاي او را برطر نيازمندي

تنها دربارة کارهاي انساني جاري است، بلکه درخصوص کارهايي هم کاه   اين مطلب نه
دهد، عموميت دارد. البته در بعضي از کارها هادف و غارض    انسان براي ديبران انجام مي

مثالً ممکن است به نظر برسد کار  خودآگاه و آشکار است و در بعضي نيز ناخودآگاه و پنهان؛
دهد، ضرري براي شخص نيکوکار ايجااد کناد، اماا     خيري که انسان براي ديبران انجام مي

هاي  سازد و ممکن است ني  به پادان درواقع وي با اين عم ، نياز روحي خود را برطرف مي
امش وجدان يا دفع اُخروي، وي را براي چنين اقدامي برانبيخته باشد، يا براي رسيدن به آر

سرزنش ديبران و يا براي تمجيد و تحميد شدن چنين احساني انجام دهد که ممکن است در 
هاي مزبور غرض و هدف ناخودآگاه باشد و براي ديبران کامالً مشخص و  هريک از انبيزه
 معين نباشد. 
ساوي   بايست از ساويي باه   دهد، مي ديبر، اساساً هر حرکتي که انسان تحقّ  مي ازسوي

ديبر متوجه باشد و هميشه حال وساطت داشته، طرفي را به طرف ديبر وف  کند. جهت و 
سويي که حرکت، خواهانآ آن است، همان غايت و غرض است که نقيصه و خواستة متحرک 

شود  شده و تبدي  به حالتي مي از تکمي  متحرک، حرکت مزبور قطع کند که پس را تکمي  مي
 شود.  آرامش محسوب مي که نسبت به وي سکون و
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اي با فع  دارد کاه حرکاتِ فعلاي را باه ساکون و آراماش        رابطه« غرض»بنابراين، موضوعآ 
کناد. حاال    اي نيز با فاع  دارد که نقصآ وجودي وي را تبدي  به کمال مي کند و رابطه تبدي  مي

 ا نه؟کند ي بايد بررسي کرد و ديد که آيا اين اف  دربارة واجب متعال نيز فدق مي
تفصي  درفدد بيان آن برآمديم؛  پاسخ اين سؤال همان چيزي است که ما در اين نوشتار به

توان غرض را فرض و اثبات کرد و گفت  اجمال بايد گفت: نسبت به فع  خداي جهان مي به
تاري اسات؛ ولاي درخصاوص اات پااک       هدفِ اين جهان نااقص، جهاان کاما  و کاما     

مقصود و »ديبر، اگر مراد از اين سؤال که  بيان نفي است؛ بهالوجود پاسخ اين سؤال م واجب
واسطة آفرينش چه نقصي را از خود  اين باشد که خداوند به« غرض از اف آ خلقت چيست؟

کند، سؤالي است خطاا؛ زيارا خلقات     کند و چه کمال يا نفعي را به خود جلب مي رفع مي
تي جلب کند و نه ضرري را از او دور تواند براي خدا منفع موجودات و جهان آفرينش نه مي

شود، آفريدگار جهان کمال مطل  است، پس وجودي  گونه که در فلسفه اثبات مي سازد. همان
شود، چبونه امکان دارد با آفرينش آنچه خاود   که کمال مطل  و منشأ هر کمالي شمرده مي

 آفريده به کمال برسد؟
که به خود نفعي برساند، چه رسد باه اينکاه   بنابراين استغناي ااتي او باالتر از آن است 

 شان از اوست به او نفعي برسانند. ها و موجودات که هستي آفرينش پديده
خداوند چه احتيااجي داشات   »شود، اين شبهه که  همچنين با اين توضيحات روشن مي

ب نفاع و  رسد؛ زيرا اساساً مسئلة احتياج و جل نيز ااتاً اشتباه به نظر مي« که ما را خل  کند؟
دفع ضرر دربارة واجب متعال مطارح نيسات، تاا پرسايده شاود چاه نياازي باه آفارينش          

  1موجودات داشت؟

 هدف آفرينش از ديدگاه متکلمين اشعري و معتزلي
 شود: هدف به دو قسم کلّي تقسيم مي
، يا غايتِ فع  که عبارت است از «ما ينتهي إليه الفع »ال ( هدف فِع  و به تعبير ديبر 

 شود؛  چيزي که فع  به او منتهي ميآن 

، ياا غارض و   «ما لِأجله الفعا  »، يا «ما يقصُدُه الفاع »ب( هدف فاع  و به تعبير ديبر 
خااطر آن چياز    انبيزة فاع  از انجام فع  که عبارت است از آن چيزي که فاع ، فع  را به

2دهد. انجام مي
 

                                            
 .151ا151، صفرازهايي از اسالم؛ سيدمحمدحسين طباطبايي، 282ا212، صفلسفة آفرينش. عبداهلل نصري، 1
 .228، ص2، جمجموعه آثار. مرتضي مطهري، 2
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از پرداختن به  يادشده توجه کرد. پيشبنابراين بايد در پاسخ اين سؤال به هريک از اقسام 
سينا الزم است مروري بر اعتقاد متکلمان و نظريات حاکم در عصار وي داشاته    ديدگاه ابن
 ببريم. سينا پي خوبي بتوانيم به اهميت کار ابن باشيم تا به

 گويند:  به عقايد متکلمان اشاره فرموده، مي شرح اشاراتمرحوم خواجه در 
ة. فيقولون: إنّ ايصال النفع لمين يعلّلون أفعال الباري تعالي بالحسن و االولويّإن قوماً من المتک

  گروهي»؛ فألجل ذلک خَلَق اهلل تعالي الخلقَ؛ الي الغير حَسَن في نفسه، و فِعله اولي من ترکه
گويند که نفع  تعالي معلول حُسن و اولويت است و مي از متکلمين معتقدند که افعال باري

ه غير، في نفسه و در حد خودن کاري خوب و حَسَن است و انجام آن اولي رساندن ب
  1«.باشد و به همين خاطر خداوند متعال مخلوقات عالَم را خل  نمود از ترک آن مي

شوند  توضيح اينکه متکلمان به دو گروه اشاعره و عدليه )يعني معتزله و شيعه( تقسيم مي
اعتقادي با يکديبر اختالف دارند؛ ازجمله مسائ  مورد که اين دو گروه در بسياري از مسائ  

 است. « هدف و غرض آفرينش»اختالف، مسئلة 
توانيم ببوييم که بار   اشاعره معتقدند که وجوب خَل  بر خداوند جايز نيست؛ يعني نمي

خداوند واجب و ضروري اسات کاه مخلوقاات را بيافريناد. همچناين اشااعره ازآنجاکاه        
گوناه غايات و هادفي قايا       ند نسبت نقص دهند، براي فع  او هايچ خواهند به خداو نمي
تنهاا از افعاال    ايان گاروه ناه   «. فع  خداوند معلَّ  به غرض نيسات »گويند:  شوند و مي نمي
تاوان   تعالي نمي کنند، بلکه معتقدند کلمة عَبَث را دربارة افعال ح  تعالي نفي غرض مي ح 
دانايم درخصاوص    که ما ماي  فايده است؛ درحالي   بيمعناي فع کار برد؛ زيرا فع  عبث به به

کار برد تا بتوان کلمة عبث را بر فع  وي فادق  توان کلمة فايده را به وجه نمي هيچ خداوند به
توان لفظ عبث را  اي بر آنها مترتب است مي دانست. تنها دربارة اشخاص يا اموري که فايده

فت کاه افعاال وي حکيماناه اسات. البتاه      توان گ کار برد و فقط درخصوص خداوند مي به
کند عين حکمت است نه هرآنچه که حکيمانه به شمار  حکيمانه به اين معنا که هرآنچه او مي

کناد عاين عادل     گويند هرآنچه خدا مي کند؛ مانند اعتقاد به مسئلة عدل که مي آيد او مي مي
ل و حکمت را مقياس فع  توان عد ديبر نمي بيان کند؛ به است، نه هرآنچه عدل است او مي

 شود. خدا دانست، بلکه فع  خداست که مالک و مقياس عدل و حکمت شمرده مي
تعالي اين است که به تارجيح باال مارجقح قايا       اشکال اشاعره در بحث از فاعليت ح 

 اند که اين خود باط  است. اند؛ يعني فدور فع  را از خداوند بدون مرجح دانسته شده
                                            

 .111، ص2، فص  6نمط  ،2ج شرح إشارات،نصيرالدين طوسي،  . خواجه1
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است که معتقدند: اگر فِع  خداوند معلَّ  به غرض نباشاد،    عدليه اعره از آنآديدگاه مقاب  اش
مستلزم عبث و لغو و بيهودگي خواهد بود. فالسفه نيز مانند متکلماان عادلي، از اينکاه از فعا      

اً پرهيز دارند؛ طور مطل ، نفي غرض کنند و کارهاي او را عبث و بيهوده شمارند، جدق خداوند به
الوجاود )و   ه مشترک فالسفه و متکلمان عدلي، نفي عبث و بيهودگي از افعال واجببنابراين وج

 به تعبير متکلمان فانع( است، اما سخن در اين است که هدف و غرض چيست؟  
که غرض خداوند از أفعال خويش، جلب نفع و  متکلمان عدلي مذهب معتقدند درفورتي

ر غرض، نفع غير و دفع ضرر از غير باشد، دفع ضرر از خود باشد، مستلزم نقص است؛ اما اگ
 مستلزم نقص نيست.

اند که خلقت موجودات بر خداوند واجب است، يعني آفرينش  در اين ميان، معتزله بر آن
تعالي  تعالي براساس ضرورت انجام گرفته است. در بحث فاعليت ح  موجودات ازسوي ح 

خدا براي رسيدن به اغراض و غاياتي  و کيفيت افعال وي، معتزله معتقدند که فدور فع  از
تعالي رساندن خير و منفعت به بندگان است نه  زايد بر اات است؛ يعني غرض از فع  ح 
 به اات خود تا اشکال استکمال پيش آيد.

ان اين اسات کاه    توضيح آنکه اگر غرضآ زايدِ بر اات، به خود خداوند بازگردد، الزمه
د و ايان باا کماال ااتاي     استکمالي در ااتش ايجاد شوخداوند بعداز رسيدن به هدف خود 

از فادور   تر در اات خداوند نقص فرض شود که پس افي دارد؛ زيرا بايد پيشتعالي تت ح 
دانايم وجاود خداوناد     که مي فع  و رسيدن به غايت خود، آن نقص برطرف گردد؛ درحالي

منافات دارد. بناابراين،  و تصوقر نقص نيز در اات وي با توحيد  ،سراسر خير است و کمال
يعني هدف   غرض زايد بر اات بايد حتماً به بندگان برگردد نه به وي، تا اشکالي پيش نيايد؛
 1خداوند از آفرينش موجودات اين باشد تا به موجودات خير و منفعت برساند.

يبر، د بيان رساندن به غير، هم حُسن مطل  دارد و هم حُسن نسبي؛ به به عقيدة اينان فايده
رساندن  طور اضافي؛ پس نفع طور حقيقي، متّص  به حُسن است و هم به چنين کاري هم به

به غير، هم خوب مطل  و هم خوب نسبي است؛ زيرا هم بدون مقايسه با غير، خوب است و 
نظر از  نفسه )با فرف نفع رساندن به غير، في»گويند:  رو آنان مي هم در مقايسه با غير؛ ازاين

 2«ه غير( حَسَن است و فِع آ آن، بهتر و برتر از ترک آن استمقايسه ب
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به بيان ايشان: امور عالي، يعني همة موجوداتي که امکان استعدادي ندارند، اعم از عقول و 
باشند و چون ايجاد و تکمي  اشياي مادون کار خير  مفارقات، درفدد ايجاد اشياي مادون مي

د انجام افعال جميا  هساتند؛ بناابراين، ايجااد     و أحسن است و آن موجودات عالي درفد
ها از اموري است کاه اليا     موجودات مادون از محاسن و خير و خوبي بوده و اين خوبي

هستند و خداي  ءاشياي شريفه است. پس آن امور عالي مشغول به ايجاد و تکمي  اين اشيا
و غاايتي غيار از اات   « لِمق»دهد و در افعال او  متعال کاري را براي هدف و غايتي انجام مي

 خودن هست.
کوشند که فعلي را براي مادون خود انجام دهند؛ زيرا اين براي آنها  موجودات عالي مي

دهندة کار نيکو باشند؛ زيرا اين از  نيکوتر است، و هم براي اين است که آنها انجام
کاري را  ها و اموري است که شايستة اشياي شريفه است و موجود نخستين ح ، خوبي

  1دهد و براي فع  او غايتي است. براي چيزي انجام مي

اند که اگر فع  خداوند، داراي غايتِ زايد بر اات او نباشاد، درخاورآ    معتزله گمان کرده
تعالي از  شأن واالي او نيست. بنابراين عقيدة اين گروه از متکلمان آن است که غرض واجب

 ربارة مخلوقات است و به قول مولوي:ايجاد و خل  عالَم، منفعت و مصلحت د
 2بلکه تا بر بندگان جودي کنم من نکردم خل  تا سودي کنم

 که در حديث قدسي آمده است: همچنان
يقول اهلل تعالي: يابن آدم لم أخلقک لِأربح عليک إنما خلقتُک لِتربحَ علي، فاتخذني بدالً من 

اي فرزند آدم، تو را  فرمايد: يخداوند متعال م 1؛کلّ شيء فإني ناصر لک من کل شيء

ل دَنيافريدم تا سودي به من برساني، بلکه تو را آفريدم که سودي به تو برسانم، پس مرا بَ
 2از هر چيز اتّخاا کن...

 گفت پيغمبر که حا  فرماوده اسات   
 آفرياادم تااا زآ ماان سااودي کننااد    
براي آنکه من سودي کنم  ني 

 

 قصد من از خل ، انسان بوده است
 دم دساات آلااودي کنناادتااا زآ شااه

م ن ک ر  ب ي  ي ا ب ق ه  ن ه ر ب ز   2و

                                            
 .112، صاإلشارات و التنبيهات. ابن سينا، 1
 .221، دفتر سوم، صمثنوي معنويالدين محمد بلخي،  . موالنا جالل2

 . 662، حکمت 211، ص21، جالبالغهشرح نهج الحديد معتزلي،  ابي . ابن1

 .285، دفتر دوم، صمثنوي معنويالدين محمد بلخي،  . موالنا جالل2



 854  5931/ بهار ـ تابستان  2پياپي  سال اول / شماره دوم/نسيم خرد / 

 سينا بر متکلمان  اشکاالت ابن
گيرند که البته نظار   شود معتزله خداوند را فاع  بالقصد در نظر مي گونه که مالحظه مي همان

 تواند از سه حالت خارج باشد: آنها خالي از اشکال نيست؛ زيرا رساندن نفع به بندگان نمي
نفع به مخلوقات موجب شود تا کمالي براي خداوند ايجاد گاردد؛   نخست، اينکه ايصال

دوم، اينکه ايصال نفع به مخلوقات ايجاد نقصاني براي او کند؛ و حالت سوم هم اين است که 
 سان باشد. ايصال نفع و عدم ايصال نفع براي او يک

و ايان   کناد  تعالي استکمال ايجاد مي حالت نخست پذيرفتني نيست؛ زيرا براي اات ح 
 اند. همان اشکالي است که براي فرار از آن، معتزله ايصال نفع به بندگان را مطرح کرده

شک با کماال ااتاي    گيرد، بي تعالي نقصاني در نظر مي حالت دوم نيز که براي اات ح 
 تعالي منافي است. ح 

اعد فلسفي رسد، اما از ديدگاه قو ظاهر خالي از اشکال به نظر مي حالت سوم نيز اگرچه به
شود؛ زيرا طب  اين قاعده هر  با اشکال ترجيح بال مرجقح و حتي ترجقح بال مرجقح مواجه مي

امري که نسبتش با وجود و عدم مساوي باشد، اگر تحقّ  پذيرد، حتماً مرجقحي داشته است و 
ان بر گاه ايصال نفع به بندگ بايست هيچ بود، نمي سان مي اگر ايصال نفع با عدم ايصال نفع يک

عدم ايصال به آنها رجحان يابد و اينکه رجحان يافته است، دلي  بر آن است کاه مرجقحاي   
 داشته است.

 فورت زير داده است: حکيم هيدجي پاسخ معتزله را به
 1چه حاجت ز ايصال خيرن به غير؟         غرض گر به غير است ايصال خير

ساينا در   ابان مذهب و معتزله:  مان عدليسينا بر عقيده اين گروه از متکل اما اشکاالت ابن
چيني براي بيان عقيده خود در باب  از اشاره به عقيدة مذکور، براي مقدمه پس اشاراتکتاب 

 کند: پردازد و بيان مي هدف آفرينش به نقد و بررسي، و سرانجام ردق عقيدة يادشده مي
ني از اين جهت )از دهد نيز ناقص است؛ يع فاعلي که فع  را براي نفع غير انجام مي

بودن( فرقي نيست که فاع ، فع  را براي نفع خود انجام دهد يا براي نفع  جهت ناقص
که فرقي نيست بين اينکه فاع ، فع  را براي دفع ضرر از خود انجام دهد يا  غير؛ چنان

 دفع ضرر از غير.
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در هر دو فورت او محتاج است و با فع  خود، از خود رفع نقص و طلب کمال 
کند؛ زيرا با انجام کاري که در آن، منفعت و مصلحت مخلوقات است، او هم به حُسن  مي

رسد و هم به حُسن نسبي؛ و اگر از انجام آن خودداري کند، خود را از حُسن  مطل  مي
  1مطل  و حُسن نسبي محروم کرده است.

 شود: بدين مطلب اشاره مي اشاراتهمچنين در کتاب 
نيکوست که از او چيزي ديبر پديد آيد، پديد آمدن از وي بهتر و  که آنچه براي او بدان
تر از پديد نيامدن از وي باشد ]به تعبير ديبر، هرگاه انجام کاري خوب باشد، ترک  الي 

طور مطل  براي او برتر و  آن بد است[؛ پس هرگاه آن چيز از وي پديد نيايد، آنچه به
ي او برتر و نيکوتر است، از او پديد نيايد ]فاعلي طور نسبي برا نيکوتر است و نيز آنچه به

دهد، انجام آن فع ، هم برايش خوب مطل  و هم  که فع  را براي نفع غير انجام مي
کند[ بنابراين، او فاقد يک کمال است و  خوب نسبي است، بنابراين از ترک آن ضرر مي

 2نياز به تحصي  آن کمال دارد.
داري فع   مذهب و معتزله در تبيين هدف آنچه متکلمان عدليسينا  بنابراين از ديدگاه ابن

کند، هرچند آن غير نيز، فع  خودِ اوست؛ پس انجاام   اند، او را محتاج غير مي خداوند گفته
رو، اين فاع  اگر چنين  چنين فعلي براي فاع  هم حُسن مطل  دارد و هم حُسن نسبي؛ ازاين

روم کرده است؛ يعني هم حُسن مطل  را از دست فعلي را انجام ندهد، خود را از هردو مح
داده و هم حُسن نسبي را. پس او موجودي است ناقص و محتاج، که اگر فعلش را براي نفع 

شد و اگر  اي از کمال ناي  مي کرد و به درجه داد، از خود رفع نقص و نياز مي غير انجام مي
الوجود غني  ماند. حال آنکه واجب ميداد، همچنان در مرتبة نقصان و فقدان باقي  انجام نمي

کند،  نياز مي چيز، حتي از فع  خودن نيز بي بودن، فاع  را از همه مطل  است، و غني مطل 
 خواه اين فع  را براي خودن انجام دهد يا براي غير. به تعبير مرحوم خواجه طوسي:

ز اين است کاه انجاام   فاعلي که نيکوست اگر کاري را انجام بدهد، و اگر انجام بدهد بهتر ا
پس اگر انجام دهد وف ِ حَسَني را براي خود تحصي  کرده است و آنچه براي او نيکوتر  ؛ندهد

است از شيء ديبر نيز حاف  شود. و اين دو وف  است و هردو براي او حاف  است که يکي 
 وف  مطلقه باشد و ديبري وف  اضافيه به نسبت شيء ديبر. پاس در اينجاا از ايان فاعا     

دست آورد و چنين فاعلي غني مطل  نيست؛ زيرا در  اي رفع شد و کمالي را که نداشت به  نقيصه
 1حدق اات خود، کمالي از او سلب شده بود که براي کسب آن کمال به غير محتاج است.
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طور مطلا  نفاي    پس براي گريز از نقص و احتياج واجب الوجود، نه راه اشعري، که به
گرا، که غارض را رسااندن نفاع باه غيار       ت و نه راه معتزلي عدلکند، فحيح اس غرض مي

شود که ازنظر  چنين استفاده مي ،سينا بر متکلمان پندارد. با توجه دقي  به اين اشکاالت ابن مي
تنها محذوري ندارد، بلکه گريزي از آن نيست؛  خداوند، نه «فع » سينا هدف و غرض براي ابن

گوناه غرضاي در افعاال     يد چنين توهم شود که وي هايچ هرچند با نباه سطحي و اوليه شا
را « ما ينتهي إليه الفع »معناي  تعالي قاي  نيست، اما با نباه موشکافانه و دقي  غرض به ح 
توان منکر شد، چراکه نفي آن مساوي با نفي حکمت خداوند است و حال آنکه خداوند  نمي

 :ح است، حال سؤال اين است کهحکيم است و فدور فع  عَبَث و جُزاف از حکيم قبي
ديبر، آيا بايد  بيان بعد از اينکه پذيرفتيم فع  واجب غرض دارد، آيا اات او هم غرض دارد؟ به

الوجود منکر هرگوناه غارض فااعلي     طور مطل  نفي غرض کنيم و دربارة واجب از اات خدا به
 1ال وجود دارد؟شويم يا اينکه راهي براي اثبات غرض فاعلي مناسب با شأن واجب متع

 الوجود: مقصود از غرض و غايت مناسب با شأن واجب
غرضْ أخصق از غايت است. با اين توضيح که هر غرضي غايت است، ولي هر غاايتي  

رود، اما غايت، هم دربارة فاعا  مختاار    کار مي غرض نيست. غرض، دربارة فاع  مختار به
 رود و هم دربارة فاع  غيرمختار. کار مي به

نفاي  )کند و البته نفي أخاص،   از واجب الوجود، نفي غرض مي اشاراتلرئيس در ا شيخ
معناي اثبات غايت نيز نيست؛ زيارا   مستلزم نفي أعمق )غايت( نيست، اما اين کالم به (غرض
الوجود غرض و غايت زايد بر اات قاي  نيست. ازنظر  براي واجب إشاراتالرئيس در  شيخ

طبع است تا  بالقصد است تا غرض داشته باشد و نه فاع  بهايشان واجب الوجود، نه فاع  
 هاست.  گونه فاعليت داراي غايت باشد، بلکه فاعليت او فوقآ اين

سينا براي اثبات اينکه اگر غرض خداوند رساندن فايده به غير باشد، برخالف ادعاي  ابن
تدالل قياسي شک  اول متکلمان معتزلي، با مقام مُلک و غناي وجود او، منافات دارد، يک اس

 گويد: دهد و مي ترتيب مي
موجود عالي، طالب چيزي براي موجود ساف  نيست )فغري(. و هر موجودي که طالب 
چيزي براي موجود ساف  نيست، داراي غرض نيست )کبري(. پس موجود عالي داراي 

 غرض نيست )نتيجه(.
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)در  لک جارياً منه مجري الغرضو العالي ال يکون طالباً أمراً ألجل السافل، حتي يکون ذ
... والعالي ال غرض له في السافلاين جمله فغري و کبراي استدالل، منطوي است(... 

 1)اين جمله نيز اشاره به نتيجة قياس است(.

 سينا تعالي از ديدگاه ابن فاعليت حق

لم حصولي داند. ازنظر او علم خداوند به مخلوقات، ع سينا خداوند را فاع  بالعنايه مي ابن

از اات  فعلي است، نه انفعالي؛ زيرا علم او سبب نظام است نه برخاسته از آن. درحقيقت، پس

خداوند، دو نظام است: يکي نظام علمي که علت است و ديبري نظام عيني که معلول است 

و ترتيب موجودات و مخلوقات در نظام عيني، مطاب  است با ترتيب موجاودات در نظاام   

 گويد:  سينا مي ين رو ابنعلمي؛ از هم

تمثُّ  نظام کلي در علم پيشين، وقتي که واجب و الي  است، آن نظام را با ترتيبي که در 

 2آورد. و اين درحالي است که فَيضان آن، معقول است. تفصيالت خود دارد، پديد مي

 «. و هذا هو العناية»گويد:  و سپس فريحاً مي

از ايجاد است و علم او عين ااتش  است که علم او قب  فاعلي« بالعناية»از نظر او فاع  

را براي خداوند و براي هر موجودي کاه در فعا  خاود،    « بالعناية»سينا فاعليت  نيست. ابن

غرضي براي ساف  ندارد، معتقد است. وي فورت موجودات اين عاالَم را از أزل تاا أباد،    

وجود شوند، موجودات مادقي و طبيعي، در ترتيب م داند و اينها بايد به متمثّ  در علم ح ّ مي

کنند. موجودات  آيند و هيچ يک، از زمان و مکان خود تخلّ  نمي قالب زمان و مکان پديد مي

حال، نظام طولي آنها محفود و مضبوط است. عق   إبداعي زمان و مکان ندارند؛ ولي درعين

و عيني، دهم است و هرگز  اول در نظام علمي و عيني، اول است و عق  دهم، در نظام علمي

 1کند. حال، فَيضان آنها را تعقّ  مي تخلّفي در کار نيست. و اات ح  درهمه

کنندة خود، در علم فعلي  کسي است که تمام هستي با نظام خيره« بالعناية»بنابراين فاع  

 چنين نظامي است. شاو متمثّ  است. پس علم او به نظام أحسن، منشأ پيداي
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 تفسير عنايت به سه ويژگي مهم روي آورده است: سينا براي ابن

شود که موجود عالِم، به ک ّ ماسِواي خود علم داشته باشد:  . عنايت درفورتي محقَّ  مي1

 1؛ «فالعناية هي إحاطة علم االوّل بالکلّ»

. او بايد عالِم باشد که ک ّ موجودها، چبونه بايد باشند. نظام طولي و عَرضي موجودات و 2

هاي نظامي باشد کاه   و ثبات آنها يک ضرورت است. پس إحاطة علمي او بايد به ضرورتتغير 

 2؛«و بالواجب أن يکون عليه الکلّ حتي يکون علي أحسن النظام»هاي اوست.  برخاسته از فاعليت

و بأنّ ذلک »داند که وجوب نظامآ برتر ازسوي او و ناشي از إحاطة علمي اوست  . او مي1

  1«.إحاطته بهواجبٌ عنه و عن 

تفاوت ويژگي سوم با ويژگي دوم در اين است که ويژگي دوم از وجوب بالقياس إلاي  

گيرد و ويژگي سوم از وجاوب باالغير. در واجاب بالقيااس إلاي الغيار        الغير سرچشمه مي

استدعاست و در واجب بالغير اقتضا که اقتضا أخصق از استدعاست. واجب بالقياس إلي الغير 

که ميان طرفين، مالزمه باشد، أعمق از اينکه يکي معلول و ديبري علت باشد در جايي است 

 يا هردو معلول يک علت ثالث باشند.

الوجود تعلّ  گرفته است به اينکه نظام برتر، وجاوب   در ويژگي دوم، علم عنايي واجب

نظام برتر،  بالقياس إلي الغير دارد؛ و در ويژگي سوم، علم عنايي او تعلّ  گرفته است به اينکه

 وجوب بالغير دارد؛ يعني خود واجب الوجود، آن را ايجاب و ايجاد کرده است.

تنها إحاطة علمي حاف   در ويژگي اول تنها إحاطة علمي است و بس؛ در ويژگي دوم، نه

است، بلکه به ضرورت بالقياس نظام برتر نيز، إحاطة علمي تحقّ  يافته اسات؛ در ويژگاي   

داند که آن غيري که ضرورت  ر آن نيز علم إحاطي فراهم است و ميسوم به ضرورت بالغي

 وجود به نظام بخشيده است، خود اوست.
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شاود. آن کاه علام     گانه که منتفي شود، عنايت منتفي ماي  بنابراين هريک از قيدهاي سه

إحاطي ندارد، عنايت ندارد؛ آن که علم إحاطي دارد، ولي به ضرورت بالقياس واق  نيست، 

تن عنايت برکنار است؛ و سرانجام آن که هم إحاطه دارد و هم به ضرورت بالقيااس  از داش

واق  است، ولي به ضرورت بالغير آگاه نيست، و نداند که ضرورت غيري از سوي کيست، 

 1علمش عنايي نيست.

 تعالي ديدگاه متکلمين دربارة فاعليت حق

عال او، معتزله معتقدند که تعالي و کيفيت أف گونه که گذشت در بحث فاعليت ح  همان

فدور فع  از خدا براي رسيدن به اغراض و غاياتي زايد بر اات است؛ يعني غرض از فع  

تعالي رساندن خير و منفعت به بندگان است نه به اات خود تا اشکال استکمال پيش آيد.  ح 

ات و به فعلش دانند؛ يعني واجب را فاعلي عالم به ا تعالي را فاع  بالقصد مي ايشان واجب

گويند غارض واجاب از    دانند، ولي در فعلش غرضي زائد بر اات و علم معتقدند و مي مي

 ايجاد، منفعت و مصلحت دربارة مخلوقات است. 

دانند؛ بنابراين اشااعره   الوجود را فاعليت باإلتّفاق مي اما متکلمان اشعري فاعليت واجب

 شمارند. فع  خدا را عَبَث و جُزاف مي

 سينا بر متکلمان معتزلي و اشعري ت ابناشکاال

پردازد که فاعلي که از فع  خويش  متکلمان معتزلي به اين نکته ميدرباره ديدگاه سينا  ابن

کند، از دو نظر ناقص يا غيرتامق است: نخست اينکه رسيدن باه آن غايات    غايتي را قصد مي

بخشد؛ زيرا تاا تصاور و    مي براي او کمال است؛ و ديبر اينکه ماهيت غايت، به او فاعليت

تصدي  فايده را که مقدمة علمي است، حاف  نکند، و تا شوق به فع  که مقدماة انفعاالي   

است، در وجود او پديد نيايد و تا اراده، که مقدمة فعلي است، در وجود او حااد  نشاود،   

 گويند:  پذيرد؛ به همين دلي  است که مي انجام فع  فورت نمي

 .وجود خود، معلول فاع  است د، علتِ فاعليت فاع  و بهغايت به ماهيت خو
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کند، براي فاعليت خود، محتاج وجود اهني ماهيات   بنابراين، فاعلي که قصد غايت مي

وجاود خاارجي آن، وابساته اسات. حاال آنکاه        غايت است و براي رسيدن باه کماال، باه   

ر فاعليت خود، تاامق  الوجود مِن جميع الجهات است. او هم د الوجود بالذات، واجب واجب

وجاود   است و هم در وجود خود؛ پس چبونه ممکن است تمام بودن او در فاعليت را باه 

 وجود خارجي غايت مشروط کنيم؟!  بودن او در وجود را به اهني غايت، و تمام
کوشند فعلي را براي مادون خود انجام  چه قبيح است که گفته شود: موجودات عالي مي

دهندة کار نيکو  اي آنها نيکوتر است، و هم براي اين است که آنها انجامدهند! زيرا اين بر

ها و اموري است که شايستة اشياي شريفه است و موجود  باشند؛ زيرا اين از خوبي

 1دهد و براي فع  او غايتي است. نخستين ح ، کاري را براي چيزي انجام مي

توان براي او غايتي تصور  ميبنابراين، واجب الوجود، خود غايت هر وجودي است و ن

باودن   الرئيس بار غايات   کرد، او هم فاع  بالذّات و هم غايت بالذّات است و استدالل شيخ

 همة چيزهاست. « بالواسطه»يا « الواسطه مع»خداوند براي همة أشياء، اين است که او فاع  

طولي موجودات اشاره سينا به نظام  اين کالم ابن 2چيز از او يا از معلول او است. زيرا همه

اناد؛   الواسطه دارد؛ زيرا در نظام طولي، برخي موجودات معلول بالواسطه و برخي معلول مع

 رو، او غايت همه چيز است.  ازاين

که گذشت، اين است که اشاعره در  اما اشکال وارد بر عقيدة متکلمان اشعري نيز همچنان

اند؛ يعني فدور فع  را از خداوند  ئ  شدهتعالي به ترجيح بال مرجقح قا بحث از فاعليت ح 

 اند که اين خود باط  است. بدون مرجح دانسته

 بندي  جمع
داند و  نيازي واجب در تضاد مي داشتن را با بي غرض ،إشاراتسينا در کتاب  هرچند ابن

با شود، اما  مي موجب فدور معلوالت از اات او تعالي به معلوالت خود معتقد است علم ح 

با غناي واجب در تعارض  گاه آنغرض  که يابيم درمي بارهدر اين  اوهاي  ه به استداللمراجع

قصةه   مةا ي » افطالح مراد از غارض  و به، دشدن نفعي به فاع يعا، است که مراد از غرض
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تعالي  بدانيم که إثبات حکمت ح  «ه الفعلينتهی إليما »باشد؛ اما اگر مراد از غرض را  «الفاعل

فورت إثبات غرض هيچ منافااتي باا    دراين ،کند تعالي مي و عَبَث از فع  ح و نفي جُزاف 

 استغناي اات واجب نخواهد داشت.

م ، بدين معنا که تقدفعلي استعلم است که علم خداوند از نوع  برآن سينا همچنين، ابن

و منشأ فدور و تحقّ  معلوم است و مجارّد علامآ او باراي تحقّا       ردوجودي بر معلوم دا

 شاود؛  شمرده ميموجودات  پديدآمدنعلّت تامقه ، زيرا علم عنايي ح ّ ؛ها کافي است لولمع

 يعناي  «عنايت» .مبدأ فَيَضان عالَم وجود شده است، علم ااتي ح  به اات خود، ديبر بيان به

الوجود به همة موجودات و علم او به اينکه واجب است موجودات چبونه  إحاطة علم واجب

علم او به اينکه وجوب ايان   نيز وترين نظام )أحسن النظام( موجود شوند وباشند تا بر نيک

 نظام ازسوي او و از إحاطة علميآ اوست. 

نکاه  آ ؛ باي  بر نيکوترين نظام است، مواف  معلوم )بالذات(، شود آنچه موجود مي بنابراين

است نه  ةيالعنابخداوند فاع  »گوييم:  مي رو همين ؛ ازاو قصد و طلبي برانبيخته شود سوياز

 .«فاع  بالقصد

، مستلزم فَيَضان علم واجب به چبونبي فواب در ترتيب وجود ک  موجوداتهمچنين، 

در عين اينکه علم به نظام أحسان در  بدين معنا که و علم او علم فعلي است؛ خير در ک ّ، 

، فَيَضان خيرمتبوع و ، علم ح ّ، ديبر بيان به ؛نظام أحسن تابع علم اوست، ترتيب هستي دارد

 1«.فعلمُ األوّل بکيفيّة الصّواب في ترتيب وجود الکلّ مُتَّبِعٌ لِفَيَضان الخير في الکلّ» .ابع استت
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