
 

  سينا ابن از منظر حكمت خداوند

  ١سيد محمود موسوی

 ٢پور جواد حاجى

  دهيچك

و نيـز غايـت،  –علـم بـه ذات و موجـودات –بررسى در زمينه علم خداونـد 

كشد كه همان بحـث  فاعليت و قدرت پروردگار، بحث ديگری را به ميان مى

ت هويت فيلسوفان مسلمان همواره در صدد شناخ .است» حكمِت خداوند«از 

در اين ميان، نخسـتين فيلسـوف مسـلمانى كـه بـه . اند حكمت خداوند بوده

. سينا بـود های آن پرداخت، ابن ايضاح مفهومى حكمت خداوند و تبيين مؤلفه

علم، سـببيت و رضـايت  وی پس از تحليل مفهوم حكمت خداوند، سه مؤلفه

بر اين، وی در عالوه . كند را به عنوان عناصر اصلى حكمت پروردگار ذكر مى

 ة، فاعليت بالعناي»العالى اليلتفت الى السافل«قاعده  از تبيين حكمت خداوند

الوجود، علم عنايى و علم فعلى واجب، نظام اسباب و مسببات و خيريت  واجب

  .گيرد ذاتى وجود نيز بهره مى

  .حكمت خدا، عنايت االهى، علم عنايى، غايت، خير و شر :ها كليدواژه

                                                            
 .العلوم عضو هيئت علمى دانشگاه باقر. ١
  .پژوه دكتری مؤسسه تخصصى كالم دانش. ٢
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  مقدمه. ١

لسـوفان يشـه فيخ تفكر فلسفى تاكنون، در كانون اندينى كه از آغاز تارياديهای بن يكى از پرسش

ده و يدگان گسـتريـجهانى كه در برابـر د. ان خداوند با هستى و انسان استيبوده است، نسبت م

دگان يِش پديدايى پيات اوست؛ آنگاه كه از چرايداست و موضوع پرسش و تفكر آدمى، و مهد حيپ

نكـه گشـودن دفتـر يد و ايآ ان مىيرفتنشان، سخن به ميپذ  افتن و سرانجاميو چگونگى نظام آن 

هـاى  منتهاى هستى از جانب پروردگار چه مقصد و غايتى به دنبـال دارد، جملگـى از پرسـش بى

پرداختن به بحـث . شود رود كه ما را به شناخت حكمت خداوند رهنمون مى اى به شمار مى سخته

. گـردد بينى مى ای جهـان سـاز گونـه كمت خداوند و نوع استنتاج حاصل از آن، زمينهگستر ح دامن

ها در واكنش به حيرت برآمده از موقعيت ويژه خود در فضای بيكران هستى چندين پاسـخ  انسان

معنـا و معلـول اتفـاق پنداشـته و انسـان را  شـمار آن را بى ای جهان و پديدگان بى عده: دهند مى

اينها در واقع منكر مبدأ وجودی و حكمت و . انگارند ناشده مى فضايى مبهم و تعريفشده در  پرتاب

  .عنايت خداوند هستند

هـا و ای از ناروايى اند، اما وجود پاره هستى» ساختارمندی«دسته دوم كسانى هستند كه مذعن به 

غلتند يـا  ى فرو مىپرست چنين كسانى يا به ورطه دوگانه. توانند حل و هضم كنند ها را نمىكژتابى

  .شوند انگاران غرق مى در گرداب عقيده پوچ

اند و در تحليلى فراگير، نظام هسـتى را  دسته سوم كسانى هستند كه مذعن به نظم سازوار هستى

ورزند و نابسامانى و وجـود اهريمنـان در  معنادار دانسته و بر وجود قادری حكيم و متعال تأكيد مى

عقيده فيلسـوفان . (شمرند بجا و بلكه الزم مى ،رش با توجيهى منطقىدامان هستى را پس از پذي

  )مسلمان

های ارسـطويى،  نكته قابل ذكر آن است كه به رغم تأثيرپذيری فيلسوفان مسلمان از آرا و انديشه

طبق مبـانى فلسـفه ارسـطويى اساسـًا . اند آنان در مبحث حكمت االهى طريق مستقلى را پيموده

. شـود وی ندارد و در ارتباط با هستى تنها بـه عنـوان محـرك اول قلمـداد مىخداوند علم به ماس

لذا در اين فلسفه عنايت و حكمـت پروردگـار مـورد غفلـت واقـع  )١٤٣٨، ص٣، ج١٣٧٥گمپرتس، (

منـد بـوده و بـه تبيـين آن  فيلسوفان اسالمى به حكمت االهـى عقيده شود؛ حال آنكه قاطبه مى

  .اند پرداخته

عيار و جامع حكمت باری توسط فيلسوف نامدار حكمت مشـاء،  و معناشناختى تمامتبيين مفهومى 

الدين  سينا آغاز شد و پس از او، در آيينه انديشـه فيلسـوفان صـاحب مكتبـى هماننـد شـهاب ابن
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از اين . فربهى يافت –سينا  البته در همان چارچوب تعريف ابن –سهروردی و صدرالدين شيرازی 

سـينا هسـتند و تبيـين  اسالمى در ايضاح مفهومى حكمت باری وامـدار ابنحيث جميع فيلسوفان 

سـينا از آن  اند كه ابن اند، جز آنكه بر غنا و تعميق مفهومِى عناصری افزوده جديدی به دست نداده

سينا يكى از عناصر و مفاهيم موجود  مثًال ابن. عناصر در ايضاح مفهومى حكمت باری نام برده بود

داند، اما با توجه به رأيى كه درباره علم پروردگار بـه موجـودات اتخـاذ  را علم مىدر حكمت باری 

كرد و آن را از طريق صور ارتسامى زائد بر ذات و قائم به ذات پنداشت علم پروردگار به ماسـوی 

دچار علم حصولى شد، در حالى كه تبيين صدرالدين شيرازی از علم خداوند با عنايـت بـه نظريـه 

بسـيط الحقيقـه كـل «و قاعـده ) ٣٣٥، ص١٣٦٢شـيرازی، (» لى در عين كشف تفصيلىعلم اجما«

به جايگاه رفيع و در خـور خـويش دسـت يافـت و تبعـات و ) ٢٠٢، ص١، ج١٤٢٨شيرازی، (» االشيا

نكته قابل ذكر ديگر آنكه مبحث حكمـت االهـى از . تنگناهای نظريه صور مرتسمه را مرتفع كرد

هرچنـد بنـا بـر ديـدگاه . ذيل چتر عنايت االهى صورت گرفته است منظر فالسفه اسالمى بيشتر

كه تعبيری دينى و قرآنى اسـت بـه » حكمت االهى«مرتضى مطهری، شايسته بود تحت عنوان 

شود گفت كه لفظ عنايت با لفـظ  تقريبًا مى«: گويد در اين باره وی مى. شد اين مبحث پرداخته مى

. برند؛ گاهى نيز هر دو را با يكديگر عنايت را به كار مىحكمت يكى است، ولى حكما بيشتر كلمه 

حق اين بود كه اينهـا ... توانيم عنايت را به همان حكمت يا حكمت بالغه تعريف كنيم  پس ما مى

برند ولى در بسياری  كردند، اگرچه بيشتر كلمه عنايت را به كار مى راجع به كلمه حكمت بحث مى

كنند؛ مخصوصًا كه اين كلمه در معارف اسالمى آمـده و  فاده مىاز اوقات از كلمه حكمت هم است

  )٣٩٥-٣٩٣، ص٨، ج١٣٨٧مطهری، (. »خدای متعال به صفت حكيم توصيف شده است

  سينا از حكمت مصطلح تبيين ابن. ٢

سينا را درباره حكمـت خداونـد پـى  با عطف نظر به آنچه گفته شد، اينك آرای تفصيلى ابن

ريف متعددی كه وی از اصطالح حكمت و به ويژه حكمت االهـى ارائـه نخست به تعا. گيريم مى

تعـاريف وی از . شـويم پردازيم؛ سپس تبيين زبده و جامع او را بـه تفصـيل متعـرض مى كرده مى

  :اند از حكمت عبارت

حكمت همان استكمال نفس انسانى به مدد تصـور و تصـديق حقـايق نظـری و عملـى . ١

  )٣٠، ص١٤٠٠سينا،  ابن(. تاب و توان بشریآن هم به قدر مقدور و  ،است

  )٢٠تا، ص همو، بى(. است –اّول تعالى –الوجود  حكمت معرفت وجود واجب. ٢

  : گر دو معناست حكمت نزد فيلسوفان افاده. ٣

دانشى تمام كه اّوًال ماهيت يك شىء را بشناسد و ثانيًا اگر سببى داشته باشد به جميع ) الف
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الوجود  پيدا و شناسا همانند واجـب باشد؛ و آنكه سبب ندارد وجودی خود های او وقوف داشته سبب

  .است كه حّد و ماهيّت ندارد

گردد؛ و ويژگى فعل محكم ايـن اسـت  بر فعل و كنشى كه محكم باشد هم اطالق مى) ب

محتـاج اسـت بـدو اعطـا  –بر حسب اسـتعداد –كه به يك شىء هر آنچه كه در وجود و بقايش 

هايش پاسخ گويد؛ بلكه كماِل ثانى، يعنـى امتيـازات و  ها در وجود و بقا به نيازمندیگردد؛ و نه تن

ذ :امكاناتى فراتر از وجود و بقايش كه همان استكمال و هدايت اوست به او افاضه گردد َنا الـیَرب 

ليه فى وجوده و هى الكمال الذی اليحتاج إ ةفالهداي )٥٠: طه( ٍء َخْلَقُه ُثم َهدى؛ ىُكل شَ   َأْعطى

  )٢٢-٢١همان، ص( .بقائه و الخلق هو الكمال الذی يحتاج اليه فى وجوده و بقائه

الوجود را حكـيم  سينا طبق آنچه كه از اين تعريف اصطالحى حكمـت ذكـر شـد، واجـب ابن

گـزاره اول اينكـه : نامـد؛ مقصـود او از حكيميّـت مطلـق، متشـكّل از دو گـزاره اسـت مطلق مى

سينا علم واجب را برای تمام اشـيا از  حكيم است در علم خويش؛ طبق اين مؤلفه ابنالوجود   واجب

كه سبب تام جميع پديـدگان  –انگارد؛ با اين توضيح كه واجب به ذات خويش  طريق سببيّت مى

همـان؛ (). علم به علت مستلزم علم به معلول اسـت(از اشيا آگاهى دارد و آنها معلوم اويند  –است

فهـو «: گزاره دوم اينكه افعال واجب از إحكام و استحكام برخوردار اسـت) ١٠٠-٩٩ص، ١٣٨٣همو، 

  )٢١تا، ص همو، بى(. »حكيم فى علمه، محكٌم فى فعله فهو الحكيم المطلق

حكمـت : شناساند سينا تصريح به حكمت االهى دارد و آن را چنين مى در اين تعريف، ابن. ٤

بايسته و ممكن خود به حسب حّد و ماهيت وجـوديش و  االهى اقتضا دارد كه هر شيئى به كمال

پس اگر توّهم شود كه مثًال جسـمى، بـه كمـالى در رسـد كـه در حـوزه . نه فراتر از آن نايل آيد

  )٨٨همان، ص(. نمايد تواند بود، چنين امری محال مى استعداد وجوديش قابل تحقق نمى

  سينا تبيين حكمت االهى از منظر ابن. ٣

اينك به تبيين حكمت االهى  ،سينا تن به تعريف اصطالحى حكمت از نگاه ابنپس از پرداخ

 –شايان ذكر است كه بيان حكمـت االهـى در آثـار فيلسـوفان مسـلمان . پردازيم از منظر او مى

تحت عنوان عنايت االهى، كه مفهـومى بـديل حكمـت االهـى اسـت،  –كه قبًال گفته شد  چنان

سـينا نيـز،  و ابن) 59-57، ص7، ج1428؛ شـيرازی، 234، ص4، ج1380سهروردی، (صورت گرفته است 

  .مبحث حكمت االهى را ذيل عنوان عنايت االهى پى گرفته است

  :كند سينا حكمت و عنايت االهى را با بيانات مختلفى چنين عرضه مى ابن
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  تبيين نخست .1.3
ع موجـودات حكمت و عنايت االهى، همان علم احاطى و شامل اول تعالى نسـبت بـه جميـ

ای كه تمام پديدگان چنان تحت چتر علم او گرد آيند كه برترين و بهتـرين نظـام و  است به گونه

آنگاه پيدايش تمام پديدگان طبق علم پروردگار و بر برترين صورت . ساختار ممكن را شكل دهند

از پيـدايى ای  گونـه قصـد و طلـب و انگيـزه  ممكن خواهد بود؛ البته بدون اينكـه اول تعـالى هيچ

  )450-448، ص 1376؛ همو، 22، نمط سابع، فصل3، ج1379سينا،  ابن(. پديدگان داشته باشد

العالى اليلتفت الى «بحث قصد و غرض پروردگار در افعال خويش در قاعده فلسفى معروف 

  .پرداخته خواهد شد» السافل

  :سينا، مفهوم حكمت االهى دارای چند مؤلفه است در تبيين نخست ابن

علـم دقيـق اّول تعـالى بـه ) گستر پروردگار به جميـع ماسـوی؛ ب علم احاطى و دامن) الف

چگونگى پيدايى موجودات و نظامات طولى و عرضى آنها و نيز عناصری كه دخيل در بقا و فنـای 

در عنايت ) هستى بايد منطبق بر، و مطابق و موافق با علم عنايى پروردگار باشد؛ د) آنان است؛ ج

گونه انبعاث و قصد و غرضى از ناحيه باری به خاطر پديدگان صـورت  ر به موجودات، هيچپروردگا

  )العالى اليلتفت إلى السافل. (گيرد نمى

  :بيان موجز قاعده العالى

الوجود بـرای امـور سـافل نيسـت و  طبق اين قاعده، فعل و كنِش علِل عاليه از جمله واجب

العـالى «: آيد شود و غايت او به حساب نمى واقع نمى گاه موجود سافل مقصد برای علت عالى هيچ

 )63، ص1382همو، (. »ال يكون طالبًا أمرًا ِألَْجل الّسافل حتّى يكوَن ذلك جاريًا منه مجَری الغرض

الوجود غايت و غرض خود ذات است؛ يعنى مبدأ و مقصد و فاعل و غايت وحـدت  در افعال واجب

الوجود علم  چون واجب) 48همان، ص(. »كل شىء منه َأْو مّما ذاته و له ذات كل شىء، ِألَن «: دارد

آور موجود در دامان هسـتى، از ذات و  و خير و فيض محض است؛ اين نظام و نظم و اتقان حيرت

گيرد و چون همه پديدگان سر در آسـمان كمـال نهـايى و  فيض و علِم ذاتى پروردگار نشئت مى

الوجود خواهد بود  هم در قوس صعود دارند الجرم غايت هم واجبآن ) الوجود واجب(نهايت كمال 

گـردد، بـه خـاطر غنـای  پس آنچه از فيوضات و نعمات و بركاتى كه شامل موجودات مى. والغير

مطلق و جوِد بالذاِت ذات پاكى است كه در فعِل خويش غرِض زايد بر ذات ندارد تـا آن را جهـِت 

زيرا . گردد انجام دهد تمجيد و تبجيل مى ۀطِر حسِن فعل كه ماينفِع خود يا نفِع غير و حتى به خا

همـان، (. اش ناسـازگار اسـت در همه اين صور، او مستلزم استكمال است كه با جود و غنای ذاتى

بـرد صـاحب جـود  گونه فايده مادی و معنوی نصيب نمى فاعلى كه از فعل خود، هيچ) 71و  51ص
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. »منه الفوائد ال لِشوٍق منه و طلٍب قصدی لشىٍء يعود اليـهفالجواد الحق هو الذی يفيض «: است

  )همان(

  تبيين دوم .2.3
نامـد  سينا حكمت االهى را عبارت از خيريت و عقالنيت ذاتى پروردگار مى در اين تبيين، ابن

نگارد كه حكمت پروردگار به جميع موجودات به اين خاطر است كه اول تعـالى خيـر ذاتـى،  و مى

يابـد در  عشق ذاتى، و محبوب ذات خويش است؛ پس هر آنچه كه از او صـدور مـىعقل ذاتى و 

 ةالعنايـ«: واقع مطلوب ذات پاكى است كه خير محض است؛ پس مطلوب او نيز خير خواهـد بـود

هى أن االّول خيٌر عاقٌل لذاته عاشٌق لذاته مبدٌأ لغيره فهو مطلوب ذاته و كل ما يصدر عنه يكـون 

   )157تا، ص همو، بى(. »الذی هو ذاته المطلوب فيه الخير

كند كه چون اول تعالى عاشِق ذاِت خويش است و ذات او خيـر محـض و  سينا تأكيد مى ابن

مبدأ و معشوق همه موجودات است، پس هر آنچه كه از او صادر مى شود در چارچوبى منتظم بـر 

م و خيـر مـن حيـث هـى و عاشق ذاته التى هى مبدأ كل نظا«: برترين صورت ممكن خواهد بود

كذلك فيصير نظاُم الخير معشوقًا له بالعرض لكنّه اليتحرك ذلك عن شوٍق فإنّـه الينفعـل منـه 

عن نقٍص يجلُبـه شـوق و انزعـاج قصـٍد الـى  ةو اليشتاق شيئًا و اليطلبه فهذه إرادته الخالي ةالبت

  )٣٦٢، ص١٣٧٦همو، (. »غرضٍ 

آيد نيز از روی سـنجش  د آنچه كه از او پديد مىاو معتقد است اگر پروردگار عقل ذاتى نباش

و تدبير نخواهد بود؛ و نيز اگر عاشق ذات خويش نباشد مجموعه هستى كه پديـد آمـده از جانـب 

او نسبت بـه ذات و ) عدم عشق به ذات(زيرا در اين فرض  .اوست سازوار و منتظم نخواهد گرديد

امـا از . كرده و نخواهد كردنای نسبت به آن  رادهگونه ا اشتياق گشته و هيچ ماصدر عنه، كاره و بى

ته از قلل صفات ذاتى اوسـت؛ آنجا كه اول تعالى عاشق ذات خويش است و تمامى اشيا صدور ياف

كل فعٍل يصدر عن فاعل «: چه كه در ساحِت وجود، تجلى يابد الجرم مورد عنايت اوستپس هر

كما الن صدورها ... ذلك الفعل صدر عن علمه و الفاعل يعرف صدوره عنه و يعرف أنه فاعله فاّن 

عن مقتضى ذاته كان صدورها عن نفس رضاه بها فإذن لم يكن صدورها منافيًا لذاته بـل مناسـبًا 

  )١٧-١٦تا، ص همو، بى(. »لذات الفاعل

در اين بياِن شيخ از حكمت االهى، عناصری از صفات ذاتِى پروردگار، همچون عقل ذاتـى، 

يابيم تا مجالی حكمـت ذاتـى  ذاتى و رضايت ذاتى خداوند را درهم تنيده مىخيريت ذاتى، عشق 

در حالى كه در بياِن نخسِت او، بيشتر بر علم احاطى پروردگـار انگشـت اشـارت و تأكيـد . او باشد

سينا در ادامه تبيين دوم خويش، به عنايت افالك و كواكب به كائنـات اشـاره  ابن. نهاده شده بود
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تـا  دنكن  توضيح كه چون اول تعالى خير ذاتى است، افالك هم طلب خير ذاتى مى با اين ؛كند مى

دهد كه چون ذات وجودات خير و  او سپس مثال افالك را تعميم مى. تشبّه به اّول تعالى پيدا كنند

طالب خيرند پس جميع پديدگان صادر يافته از اول تعالى خيرند و در ايـن مجموعـه، نظـام خيـر 

  )157همان، ص(. متجلى است

  تبييِن سوم .3.3
ترين تبيين او از حكمت خداوند است كه در آن از سـه عنصـِر علـم،  سينا جامع اين بيان ابن

سببيّت ذاتى نسبت به جنس كمال و خير، و رضايِت ذاتى به هر آنچه كه لباس وجود فـرو پوشـد 

ست و در واقع تجلى و تعين برد؛ در حالى كه اين سه عنصر با هم در آن ذات درهم تنيده ا نام مى

هـى كـون االول «: مايه ذاتى پروردگـار اسـتحكمت پروردگار متشكل و برساخته از اين سه بن

لذاته للخير و الكمال بحسـب اإلمكـان و راضـيًا  ةعالمًا لذاته بما عليه الوجود فى نظام الخير و عل

إلـى النظـام بحسـب  ةانًا على أتّم تأديمايعقله نظامًا و خيرًا على الوجه األبلغ الذی يعقله فيض ةعن

  )450-448، ص2، ج1376همو، (. »يةاإلمكان فهذا هو معنى العنا

گونه كه مـا از دواعـى و  سينا، در ادامه باز هم اصرار دارد كه علل عاليه آن در اين تبيين ابن

فاتى با حقيقت آثـار ای ندارند و اين البته منا گونه داعيه ها در افعال خود سراغ داريم، هيچ خواهش

يـابيم نـدارد، بلكـه حـاكى از تـدبير  آوری كه از نظم و تدبير در عوالم وجود مـى عجيب و شگفت

  .و منبعث از علم ذاتى اوست )450همان، ص(. مدبّری صاحب عنايت است

  سينا مجالی حكمت باری در متن هستى از نظرگاه ابن. 4

سينا، حكمت االهى چگونـه و بـا  نظر ابن در اينجا پرسش اساسى قابل طرح آن است كه از

يابد؛ به عبارت ديگر، فرايند اين تحقق چگونـه اسـت؟  چه ساز و كاری در متن هستى تحقق مى

سـينا دربـاره علـم پروردگـار بـه موجـودات و  برای پاسخ به اين پرسش ناگزير از طرح نظريه ابن

علـم (ول قد يؤخذ عن الشىء الموجود إن المعنى المعق«: سينا بر آن است كه ابن. جزئيات هستيم

 ةمن الموجود بل بالعكس كما إنّا نعقـل صـور ةالمعقوله غير مأخوذ ةو قد يكون الصور) ... انفعالى

ألعضائنا إلى أن نوجدها فال تكون وجدت فعقلناهـا  ةمحرك ةنخترعها ثم يكون تلك الصور ةبنائي

قل األّول الواجب الوجود، هـذا، فانّـه يعقـل الكل الى ع ةو نسب) علم فعلى(ولكن عقلناها فوجدت 

الموجـودات علـى  ةالمعقولـه صـور ةكون الخير فى الكل فيتبع صورت ةذاته و يعلم عن ذاته كيفي

   )20-19، ص1363همو، (. »...النظام المعقول عنده 

سينا، بيانگر نوع نگاه او به علم خداوند درباره ماسوی است كـه معـروف بـه  اين عبارت ابن
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نظام (كند  منتهای خود، نظام هستى را تعقل مى طبق اين بيان، خداوند با علم بى. م فعلى استعل

از آنجـا كـه . يابـد و آنگاه طبق اين نظام علمى، نظام عينـى تحقـق مـى) علمى يا صور مرتسمه

خداوند، علم و خير مطلق است؛ و هستى نيز منشأ يافته از علم چنين وجودی است الجرم مبتنـى 

بـوده و علـم  ةبا اين تفاصيل فاعليت پروردگار از نوع فاعليـت بالعنايـ. ير و كمال خواهد بودبر خ

سابق پروردگار سبب ايجاد سامان فراگير هستى خواهد بود؛ و چون خداوند وجـودی تـام و تمـام 

  .است لذا به تمامى وجوه ساختار يك نظاِم اتم و اكمل آگاه است

هرچند علم پيشين خداوند بـه موجـودات را در ارتفـاعى  علم عنايى در نظريه مكتب مشاء،

برانگيز مطرح كرده اما چون مبتال به علم حصولى شد، دچـار تنگنـا و اشـكاالت اساسـى  تحسين

كـه  –در نظر مكتب مشاء، علم خداوند به ذات خويش و آن نظام علمى و صور ارتسـامى . گرديد

ا علم پروردگار به نظـام عينـى غيرحضـوری حضوری است، ام –قائم به ذات است و نه عين ذات

  .است

 –كه از گنجايش اين نوشتار خارج است –در هر حال فارغ از مباحث مربوط به علم خداوند 

سـينوی، بسـيار عـالى توانسـت از عهـده ملمـوس سـاختن  ةنظريه علم عنايى و فاعليت بالعنايـ

كه هستى لباس وجود فرو پوشد چگونگى جريان حكمت االهى در پهنه هستى، به ويژه قبل از آن

در اين نظريه، حكمت خداوند در يك نظام طولى از مرتبه ذاِت واجب و علم ذاتى و حيثيِت . برآيد

رسد و با نظـام عينـى و  شود و به نظام علمى و صور معقوله در مى التمام بودن باری آغاز مى فوق

، همچنـين بيـانگر حقيقتـى ةليت بالعناياما اصطالح فاع. پذيرد برپايى هستى و تدبير آن پايان مى

سينا با اين اصطالح نوعى مرزبندی با نظريـه متكلمـان،  در واقع ابن. سيناست ديگر در نظريه ابن

اهميت اين بحث نيز از آن . كند پندارند، ترسيم مى كه فاعليت خداوند را بالقصد و زايد بر ذات مى

االهى افكنده و زوايای ديگری از آن را بـه  تواند نوری ديگر بر مبحث حكمت جهت است كه مى

ويژه در حوزه معناشناختى روشن كند؛ پرداختن به اين پرسش كه غايـت در فعـل پروردگـار چـه 

تواند ما را در  كند، مى جايگاهى دارد و اساسًا آيا خداوند در فعل عالمانه خويش غايت را منظور مى

طبق نظريـه حكمـای االهـى، خداونـد . د رساندتر حكمت االهى مد تبيين هر چه بيشتر و شفاف

ای خارج از ذات و مؤثر بر ذات ندارد؛ بلكـه  فاعل بالقصد نيست؛ به اين معنا كه او انگيزه و داعيه

ترين نحوی از انحـاء اسـتكمال  همه دواعى، منبعث از ذات و برای ذات است، بدون آنكه كوچك

حكمـای االهـى قاعـده . از آن ذات است و الغيـرمبدأ و غايت . دامان آن ذات كامل را فرا گيرد

گـاه  الوجود، هيچ كنند كه بر اساس آن فعل علل عاليه و در رأس آنان واجب را مطرح مى» العالى«

  . زيرا اين برخالف علو ذاتى و استغنای تام اوست. برای و به خاطر موجود سافل نيست
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  هىسينا از حكمت اال معناشناسى خير در تبيين ابن. 5

اسـت؛ » خيـر«سينا آنچه كه بسيار استفاده شده واژه  در تبيين حكمت پروردگار از منظر ابن

سينا در عبارتى از كتاب تعليقات  ابن. گويى خير معنايى درهم تنيده با مفهوم حكمت پروردگار دارد

أنه  ذات الباری خير محٌض و هو يعقل ذاته و يعقل«: نويسد نامه ناميد، مى كه به حق بايد حكمت

تنيـدگى و  درهم )103تـا، ص  همو، بي(. »فيها ةيصدر عنه هذه االشيا فيعرف خيريّتها و وجَه الحكم

تقارن مفهوم خير با معنای حكمت آشكار است؛ يعنى خداوند هم خيريت اشيا را شناساست و هـم 

اَم الخيـر الباری يعقل نظـ«: گويد سينا در عبارتى ديگر از همين كتاب مى ابن. وجه حكمت آنها را

توانـد بـه  تحقيق در معنای خير مى )125همان، ص(. »فى الكل فيتبع مايعقله من ذلك نظاَم الخير

  .ايضاح مفهومى حكمت پروردگار كمك شايانى كند

الخير ما يتشّوقه كـل «: كند گونه تعريف مى بيند و آن را اين سينا خير را در مقابل شّر مى ابن

ای فى رتبته و طبقته عن الوجود كاإلنسان مثًال و الفلك مثًال فاّن  شىء فى حده و يتم به وجوده

 )77همـان، ص (. »كل واحٍد منهما يتشّوُق من الخير ما ينبغى اليه حده ثم ساير االشيا علـى ذلـك
گاه آن دارد و طالب نيـل بـه  خير آن مطلوبى است كه هر شىء با هر مرتبه وجودی روی در قبله

كند؛ مثل انسان و فلك كه هر يك سر  ين صورت فربهى وجودی پيدا مىآن آستان است كه در ا

در ايـن تعبيـر، خيـر، . خويش دارند تا پيمانه حّد وجوديشان پـر شـود  در آسمان مطلوب و بايسته

هو ما يتشوقه كل شـىء  ةفالخير بالجمل«: گويد سينا مى در عبارت ديگری ابن. عديل وجود است

سـينا  در اينجـا ابن )355، ص1376همو، (. »الوجود ةكمال الوجود خيري و ةفالوجود خيري... فى حده 

داند و استكمال او را خيری ديگر؛ يعنى هماننـد وجـود، مفهـوم خيـر،  اصل وجود شىء را خير مى

هـو كمـال الوجـود و هـو واجـب الوجـود  ةالخير بالحقيق«: گويد وی مى. مفهومى ذومراتب است

و الخيـر المحـض هـو ذات البـاری و نظـام العـالم و خيـره ... كمال و الشّر عدم ذلك ال ةبالحقيق

الوجود كـه واجـد  طبق اين تعبير، او خير حقيقى و مطلـق را واجـب) ٧٢همو، ص. (»صادران عنه

از مقوله عدم وجـود  –چه نسبى و چه مطلق –داند و شّر را  كمال نهايى و نهايت كمال است مى

شود صدور يافته از سـاحت  ری كه در نظام عالَم مشاهده مىشمرد؛ و خي يا عدم كمال وجود برمى

  .دارد ذات باری محسوب مى

توان استنتاج كرد كه در چارچوب يك ساختار مستحكم ظهـور هـر  طبق آنچه گفته شد مى

زيرا خير از جنس وجود و مساوق وجـود اسـت؛ از  .متضمن خير است –با هر ماهيتى –موجودی 

ر محض است و حكمت او منشأ يافته از علم اوست پس مقتضى خيـر الوجود خي آنجايى كه واجب

و اسـتكمال  – بر اين اساس، در مفهوم حكمت پروردگار مفهـوم وجـود. و به تبع آن، وجود است
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  .قابل انتزاع است و مقتضى دامنه متكثر وجود و ارتقاء وجودی است –وجودی

  سينا درباره شرور نگاهى اجمالى به نظر ابن. 6

 ،سينا درباره حكمت خداوند، به ويژه در عبـارت پايـانى آن تبيين مبسوط نظرگاه ابنپس از 

االرباب و تعيّن و تبلور آن نظـام معقـول در مـتن  كه اشاره به تعقل نظام خير هستى از ناحيه رب

پيدايى داشت و خيريت هم مساوق وجود پنداشته شد اينك به معضل شـرور در جريـان نظامـات 

شكافد و آن  سينا ابتدا مصاديق شر را مى ابن. پردازيم با حكمت بالغه االهى مى نهستى و نسبت آ

  :كند را به دو وجه وجودی و عدمى تقسيم مى

را به ... تاب، سوز و ،وجه نخست اينكه موجود به مدد ادراك، اموری از قبيل غم، رنج، اندوه

  .سبب رويدادهايى ناگوار و خطير در زندگى خود لمس كند

دوم اينكه يك شىء كمالى از كماالت وجودی خود را كه شايستگى احراز آن را دارد از وجه 

، )جهالـت(دست بدهد يا اينكه اساسًا توفيقى در دستيابى به آن نداشـته باشـد؛ مثـل عـدم علـم 

، 1376همـو،  (. در مـورد يـك انسـان... نابينايى، بدبختى، بيماری، مظلوميت، حق غصب شـده و 
  )415ص

به تبيين چگونگى ورود شر در  –وجودی يا عدمى –پس از پذيرش اصل وجود شر  سينا ابن

االولى  ةهذا معلوٌم فى العناي«: گويد پردازد و با كمال انصاف و شجاعت چنين مى دامان هستى مى

، 1379همو، (. »فالشّر داخٌل فى القدر بالعرض كانّه مثًال مرضى به بالعرض. فهو كالمقصود بالعرض
شناسـد و  االربـاب بـه رسـميت مـى وی وجود شر را در حوزه علم عنـايى رب )320- 319، ص3ج

اند؛ اما تفسـيری كـه از ايـن  گويد شرور نيز معلوم علم سابق عنايى پروردگار و مقصود او بوده مى

او بـر آن . دهد نيكـو و پـذيرفتنى اسـت معلوم بودن و مقصود بودن برای ذات باری به دست مى

دارنـد و اگـر  اند و شـّدت و ضـعف برمـى جود و خير در عالم ماّده حقايقى ذومراتباست كه اگر و

استعداد داشتن و شكوفايى استعداد و قوه و فعليت، ذاتى موجودات ماّدی و طبيعى اسـت، الجـرم 

ای  آورد؛ بـدون آنكـه ذره در بحبوحه همين فرايند است كه به طور ناگزير و ناگريز شّر سر برمـى

  .ت باری واقع شده باشد، بلكه آنچه قصد شده بالعرض استمقصود بالذا

اگر استكمال و رشد وجودی در هر دو مفهوم خير و وجود امری مسلّم و مقبول باشد اين دو 

رشـد و اسـتكمال فراينـدی اسـت . واژه خود به اندازه كافى گويای بسياری حقـايق خواهـد بـود

  شود و به مرتبـه د محض و فقدان و ضعف آغاز مىمراحل كه از مرحله استعدا الوقوع و ذو تدريجى

سينا، چون فرايند مـذكور ذاتـى موجـود  بر اين اساس، طبق ديدگاه ابن. رسد فعليت و قوت در مى

  .ماّدی است الجرم شرور هم به سبب واقعيت گريزناپذير ماّده مرضّى بالعرض باری خواهد بود
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ودن آدمـى كـه مـوهبتى گـران از سـوی رسد همين امر درباره حقيقت مختار بـ به نظر مى

گناه و عصيانى كه حاصل استفاده سوء آدمى از اختيارش است قطعًا . خداوند است هم صادق باشد

َأَتْجَعـُل : منتهای باری مضبوط و به رسميت شناخته شده است در ساحت علم عنايى و حكمت بى

ماَء؛يها َو يْفِسُد فيها َمْن يف يابيم كه اين اختيـار بـه انسـان  اما در عين حال مى )30: بقره( ْسِفُك الد

برد اين موهبت گـران را از  اعطا شد و خدا هم به اين دليل كه آدمى از اختيارش استفاده سوء مى

های خطرخيز گنـاه و عصـيان نهـى  انسان دريغ نفرمود؛ هرچند تشريعًا او را از فرو غلتيدن در دام

حقيقتى مفروض و مسلم و بايسته باشد، بدون داشتن اختيـار، اگر مقوله رشد برای آدميان . فرمود

كند، ولو اينكه آدمى از اختيار استفاده سوء ببرد؛ آنگاه وجود شّر و بـروز آن در ايـن  عبث جلوه مى

ای است ناگزير كه بايد متحمل و متقبل  چارچوب امری متوقع و البته بالعرض خواهد بود و هزينه

  .بديل همانند رشد و استكمال شد برای امری عظيم و بى

  گيری نتيجه. ٧

سينا اولين و شـايد  توان ادعا كرد كه در حوزه تبيين مفهومى حكمت باری، ابن جرئت مى به

وی مفاهيم مندرج ذيل چتر حكمت خداوند را واكاويـد و . آخرين فيلسوفى بود كه به آن پرداخت

صور مرتسمه تشريح كرد كه البته نقـد  ۀچگونگى بروز و ظهور آن در متن هستى را به مدد نظري

. صدرالدين شيرازی را به دنبال داشـت سهروردی و ،رالدين طوسىيفيلسوفانى همانند خواجه نص

سينا از حكمت پروردگار، انتظار اين بود كه از سوی فيلسوفان پس از او بـه ايـن  پس از تبيين ابن

های پرچالش را  ها و پرسش پاترين دغدغهمبحث پردامنه و كاربردی كه قابليت پاسخگويى به دير

اما متأسفانه بايد اذعان كرد كه اين مبحـث مكانـت در خـور خـويش را . شد داراست پرداخته مى

. سينا از حكمت االهى متوقف مانده اسـت نيافته و هنوز هم در همان چارچوب تبيين مفهومى ابن

شده و در كانون توجـه فيلسـوفان  اين چنين فربه –هرچند بجا و بحق –اگر مبحث عدل االهى 

قرار گرفته است، اما بايد توجه داشت كه اين مبحث غالبًا صبغه فعلى دارد و مرحله پس از ايجـاد 

شـامل و   حـالى كـه مبحـث حكمـت االهـى دامنـه دهـد، در و آفرينش را مورد تفّطن قـرار مى

گيرد و جهت ويـژه  را در بر مى تری دارد و مراحل قبل از ايجاد، حين ايجاد و پس از ايجاد شايان

تواند ما را نسبت به تبيين جـامع،  به عقيده نگارنده، ميزان و مناطى كه مى. كند خود را سپری مى

ها و  دامنه از حكيميت خداوند رهنمون شود اين است كه متناسب و متعارف با پرسـش استوار و پر

را كه آدمى در اثر تفكر و پرداختن به اين های تاريخى از ديرباز تا به اكنون باشد و حيرتى  چالش

شود بزدايد، يا به تعبير ديگر، حيرِت از جنِس جهِل او مبّدل به حيرتى عالمانـه،  امر دامنگيرش مى

  .محققانه، سازنده و فرحزا شود
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