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 حکمت و علم الهی از منظر کالم اسالمی ۀرابط
   nojaghi51@gmail.com استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه زنجان ناصرالدین اوجاقی /

 13/10/96پذیرش:   18/6/96دریافت:

 چکیده
ارتبـاط بـین    ،صفات خداوند در مباحث اعتقادي از جایگاه ویژه و اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از مسائلی که در این زمینه مطـرح اسـت  

قرار گیرد. گاهی این ارتباط به این صورت است که با اسـتفاده از   نظر مطمحتواند  بین صفات الهی می ۀصفات الهی است. انواع متفاوتی از رابط
اي وجود دارد و  الهی چنین رابطه »علم«و  »حکمت«شود. متکلمان بر این باورند که بین صفت  بر وجود صفتی دیگر استدالل می ،فتیک ص

ضمن آشنایی با اسـتدالل متکلمـان و پاسـخ آنهـا بـه       ،گیرند. در این نوشتار  در خداوند بهره می »علم«براي اثبات صفت  »حکمت«از صفت 
از  ،شـود. بـدین منظـور    اي بین حکمت و علم الهـی بررسـی مـی    استدالل، میزان موفقیت آنها در نشان دادن چنین رابطهه بر شداشکالت وارد

اي را نشـان   چنین رابطـه  ،توانند با موفقیت کامل رسد متکلمان در کالم سنتی نمی استفاده شده است. به نظر می تحلیلی ةو شیواسنادي روش 
 ان اثبات علم الهی از طریق حکمت موفق نیست.دهند و استدالل آنها براي نش

 .: علم خدا، صفات خدا، حکمت الهی، اتقان صنعها کلیدواژه
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 مقدمه 
در مبحث خداشناسی، بحث از صفات خدا به خاطر تأثیري که در 
تلقی و تصور انسان از خدا دارد، شایان توجه است. این بحـث در  

شــود:  ح مــیخصــوص هــر صــفتی معمــوالً در دو زمینــه مطــر 
تـوان در بـاب    شناسی و اثبات. از جهت دیگـري نیـز مـی    مفهوم

» رابطـۀ بـین صـفات   «صفات خدا بحث کرد و آن هم بحـث از  
توان، هم به لحاظ مفهومی بررسی  است. رابطۀ بین صفات را می

کرد، یعنی بررسی این مسئله که آیا یک صفت در مفهوم صـفت  
لحاظ که یک صفت ذیـل  دیگر اخذ شده است یا نه و هم از این 

گیرد و مصـداقی از آن صـفت اسـت؛ مثـل      صفتی دیگر قرار می
رزاقیت که از مصادیق ربوبیت الهـی اسـت. و در نهایـت، از ایـن     

رود. در ایـن   لحاظ که صفتی در اثبات صفتی دیگر بـه کـار مـی   
از طریـق دو صـفت   » حیـات «توان بـه اثبـات صـفت     زمینه، می

 اشاره کرد.» قدرت«و » علم«
بـه صـفت    ،هم از صفاتی است که براي اثبات آن »علم«صفت 

ترین صفات فعلی خـداي   شود. شاید یکی از مهم حکمت تمسک می
اسـت کـه    نظرباشد. اهمیت این صفت از آن  »حکمت«تعالی صفت 
 ،مـثالً  ؛رود هاي برخی از عقاید دینی به کار می ها و تبیین در استدالل

بـه حکمـت    »اثبات ضـرورت معـاد  «یا  »اثبات بعثت انبیا«در بحث 
کـه از صـفات    ،شود. متکلمان براي اثبات علم الهـی  الهی استناد می

نیز بـه حکمـت الهـی و کارهـاي حکیمانـه       ،ذاتی خداي تعالی است
 کنند. خداوند استناد می

خواهنـد از   نکتۀ محوري در اینجا آن است که متکلمـان مـی  
سـت کـه هـر اثـري     اثر، به وجود علم در مؤثر پی ببرند. روشن ا

کند، مگر آنکه متصف به صـفتی   داللت بر علم در مؤثر خود نمی
شود. متکلمان بر این باورند که اگر اثـري متصـف بـه حکیمانـه     

در فاعل خود داللـت  » علم«بودن شود در این صورت، بر صفت 
داللت » حکمت«دارد. البته حکیمانه بودن فعل در ابتدا بر صفت 

و » حکمـت «حث رابطـۀ بـین دو صـفت    کند. اینجاست که ب می
آید. بنابراین، براي اثبات رابطه بین این  الهی به میان می» علم«

دو، ابتدا باید اثبات شود که افعال الهی حکیمانه است و بعد از آن 
زند و غیر  اثبات شود که کار حکیمانه تنها از شخص عالم سر می

 تواند کار حکیمانه انجام دهد. عالم نمی
اصلی این است که آیا کالم اسـالمی سـنتی توانسـته    مسئلۀ 

اي بین حکمت و علم الهی از نوع استداللی آن برقرار  است رابطه
کند؟ مسائل دیگري در این زمینه بررسـی خواهنـد شـد؛ ماننـد:     
تعریف کار حکیمانه چیسـت؟ متکلمـان چگونـه بـا نشـان دادن      

کنند؟  ت میالهی را اثبا» علم«حکیمانه بودن افعال الهی، صفت 
هایی بـه   چه نقدهایی بر استدالل وارد است؟ متکلمان چه جواب

 اند؟ نقدهاي مطرح شده داده
این بحث در کتب کالمی قدیم مطـرح شـده و    ،به لحاظ پیشینه

انـد. ولـی در    کالمـی بـه آن پرداختـه    گوناگونهاي  متکلمان از فرقه
شـود.   مـی  دیگري براي اثبات علم الهـی مطـرح   ۀادل ،هاي اخیر دوره

 ،را از منظـر کـالم قـدیم بررسـی کنـد      ه،لئتألیفاتی هم که این مسـ 
طرح  ةبه لحاظ نحو اراین نوشت :توان گفت می ،مشاهده نشد. بنابراین

داراي نوآوري است و پرداختن به آن از دو منظر مهـم اسـت:    ،لهئمس
بررسی تاریخی مباحث کالمی براي کسانی کـه در ایـن    نظریکی از 

بحـث و   ةو دیگري از منظر آشـنایی بـا شـیو    کنند؛ میق حوزه تحقی
 بررسی مسائل در کالم اسالمی.

در زمینۀ بررسی این مسئله در این نوشتار، ابتدا استدالل متکلمان 
از طریق حکمت بر علم الهی بیان و سپس مقدمات آن بررسی خواهد 
شد. در ادامه، اشکالتی که در کتـب کالمـی بـر ایـن اسـتدالل وارد      

 هاي متکلمان اشاره خواهد شد. دیده است مطرح و به پاسخگر

 داللت حکمت در آفرینش بر علم الهی
استدالل به فعل حکیمانۀ الهی براي اثبـات علـم خـدا، در کـالم     

ها در این زمینه است  ترین استدالل ترین و معروف اسالمی از مهم
که تقریباً همۀ متکلمان براي اثبـات علـم خـدا، بـه آن تمسـک      

؛ ابوالصـالح  101ق، ص 1422اند (ر. ك: قاضی عبدالجبار،  ستهج
ــی،  ــررازي، ق73ق، ص 1404حلبــ ؛ 384ق، ص 1411؛ فخــ

 ).85ق، ص 1406بحرانی، 
 گونه است: صورت منطقی دلیل حکمت براي اثبات علم خدا این

خداوند افعـال حکیمانـه    :) افعال خداوند حکیمانه و متقن است. (یا1(
 ).دهد انجام می

حکیمانه باشد (یا افعال حکیمانه انجام دهد)  شهر کسی که افعال) 2(
 عالم است.

 نتیجه: خداوند عالم است.
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 الف. تبیین استدالل
الزم است نکاتی در توضیح مقدمات این استدالل  ،قبل از هر مطلبی

 و اثبات آنها بیان شود:

 »کار محکم یا حکیمانه«تعریف 
الهی اسـت و   ۀبر فعل حکیمانبور مزبا توجه به اینکه تأکید استدالل 

» حکمـت «همچنین یکی از ایرادها به این استدالل نیـز بـه معنـاي    
کـه متکلمـان از   داشته باشیم نگاهی به تعاریفی  بجاستگردد،  رمیب

 اند: ارائه نموده» فعل حکیمانه«
 صـادر هر فعلی اسـت کـه از فاعـل     »فعل محکم«تعریف اول: 

هایی که قـادر (فاعـل    فاعل ۀبراي همکه انجام آن  اي گونهبه  ،شود
ایـن امـر در تـألیف     بیشتر حاالت،مختار) هستند، ممکن نباشد، و در 

به این صورت که برخی کارها به دنبال برخـی   گردد؛ میکارها ظاهر 
 ).104ق، ص 1422شوند (قاضی عبدالجبار،  دیگر واقع می
دیگر هاي  قید عدم امکان انجام کار توسط فاعل رسد یبه نظر م

این قید را عبـدالجبار در  داخل باشد.  مانهیکار حک فیدر تعر تواند ینم
واقع از آن جهت در تعریف وارد کرده است که بتواند پاسـخ اشـکالی   
در این مورد را بدهد. مبناي آن اشکال به نحوه شناخت کار حیکمانه 

رحلۀ ـ در واقع ـ ناظر به م   دیق نیاگردد. بنابراین  از غیرحکیمانه برمی
 ناظر به ثبوت باشد. دیبا  فیتعر که یاثبات است، درحال
، »حکیمانه بـودن فعـل  «مراد از  :گوید می فخررازيتعریف دوم: 

ق، ص 1411ترتیب عجیـب و تـألیف لطیـف آن اسـت (فخـررازي،      
پـذیرد. وي بـراي    نیز همـین تعریـف را مـی   م بحرانی میث ابن). 389

تـألیف  «آورد و بـراي   مـی ، اجرام آسـمانی را مثـال   »ترتیب عجیب«
کـه مطـابق منفعـت هسـتند، مثـال       ،، به اعضاي بدن انسان»لطیف
 ).86ق، ص 1406زند (بحرانی،  می

رسد اشکال این تعریف استفاده از مفاهیمی است کـه   به نظر می
سو، به دلیل کیفی بودن، داراي ابهام هستند، و از سـوي دیگـر،    ازیک

اي عجیب به  زمان براي عدهنسبی. ترتیب کاري ممکن است در یک 
نظر برسد، ولی در زمانی دیگر، با پیشرفت علـم، اعجـاب آن از بـین    
برود. نکتۀ دیگر اینکه آیا صرف وجود ترتیب در فعل بـدون در نظـر   
گرفتن ترتب یا عدم ترتب غایتی براي آن، براي حکیمانـه بـودن آن   

ی در نهایت، کند؟ اگر در کاري ترتیبی بسیار عجیب باشد، ول کفایت می
 اي بر آن مترتب نشود، آیا این کار حکیمانه است؟ هیچ هدف و فایده

زنـد و   در مثالی که به اعضاي انسان می میثم ابنرسد  به نظر می
به این امر توجه داشته است. بـه   ،افزاید که مطابق منفعت هستند می

 مندي داري و غایت نباید از هدف ،»کار حکیمانه«در تعریف  ،هر حال
را خواهنـد حکمـت    می وقتیکه خود متکلمان  همچنان ؛آن غافل شد

شـود   به منافعی که بر آنها مترتب می ،در مخلوقات الهی نشان دهند
 .کنند میاشاره 

کـار حکیمانـه    :تعریف سوم: در تعریف دیگري گفته شده اسـت 
شـمار و منـافع بسـیار داشـته باشـد       کاري است که خواص و آثار بی

 ).198ق، ص 1422(فاضل مقداد، 
این تعریف نیز ناقص است؛ زیرا صـرف وجـود آثـار و منـافع     

کند، مگر آنکه ایـن خـواص و آثـار     داللت بر حکیمانه بودن نمی
هاي طبیعـی   رو، افعالی که از فاعل مقصود فاعل بوده باشد. ازاین

شود، هرچند آثار زیادي هم داشـته باشـند بـه حکمـت      صادر می
 شوند. متصف نمی
اگر کـاري بـه نحـوي     :معتقد است حمصی رازيچهارم: تعریف 

سازمان یافته باشد که مطابق با منفعت مقصود از آن باشد، حکمیانـه  
). 39، ص 1ق، ج 1412مثل کتابت و نساجی (حمصـی رازي،   ؛است

 :نویسـد  کند و در پایان آن مـی  نیز همین تعریف را بیان می مالحمی
آن مقدم بر  يباید برخی از اجزا ،در فعلی که در آن ترتیب وجود دارد

 فاضل مقـداد ). همچنین 35، ص 1386برخی دیگر باشد (مالحمی، 
کـه   ،این تعریف را به همراه ایـن تعریـف   ،خود االعتمادنیز در کتاب 

آورد  فعل حکیمانه کاري است که اثـر آن بـر آن مترتـب شـود، مـی     
 ).58ص ،ق1412(فاضل مقداد، 

تـر   رسـد ایـن تعریـف کامـل     می با توجه به آنچه گذشت به نظر
توان مدعی شد که کار حکیمانه کاري است کـه از   رو، می است. ازاین

اجزائی تشکیل شده (تألیف) و این اجزاء گاه بر هم ترتب دارند و ایـن  
آیـد کـه    تألیف و ترتیب به نحوي است که هدفی از آن به دست می

 موردنظر فاعل است.

 دلیل حکیمانه بودن افعال الهی
ر مقدمۀ اول بر استداللی که صفحۀ قبل ذکر شد، بیان گردیـد کـه   د

دهد. این مطلب نیاز به اثبات دارد.  خداوند کارهاي حکیمانه انجام می
متکلمان براي اثبات آن، به تفکر در نظم و ترتیبی که در خلقت وجود 

دهند؛ مثل آفرینش خورشید و فواید آن، منافع گیاهان و  دارد، ارجاع می
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هاي  ران و عجایب خلقت آنها، و همچنین نظم و ترتیب و شگفتیجانو
شود که مقدمۀ اول  رو، در کتب کالمی گفته می آفرینش انسان. ازاین

؛ طوسی، 385ق، ص 1411حسی است (براي نمونه، ر. ك: فخررازي، 
، 1373؛ سـبزواري،  59 ص ،ق1412؛ فاضل مقداد، 42ق، ص 1405
بر خالف دیگران، از  حقق حلیم ).85صق، 1406؛ بحرانی، 350 ص

نویسد: این مقدمه اسـتقرائی اسـت    استفاده کرده، می» استقراء«تعبیر 
)؛ یعنی مشاهدة مخلوقات الهی و نظم 45ق، ص 1414(محقق حلی، 

رساند که افعال الهی داراي حکمت  و ترتیبی که در آنها وجود دارد، می
ات شـود؛ بلکـه   است. البته نیازي نیست حکمت همۀ افعال الهی اثبـ 

حکیمانه بودن چند فعل هم اثبات شود بر علم فاعل آن داللت خواهد 
 شود. رو، مقدمه اول به صورت جزئیه بیان می کرد. ازاین

 داللت کار حکیمانه بر علم فاعل
متـأخران آنهـا بـر ایـن باورنـد کـه کبـراي         ویـژه  به ،متکلمانبیشتر 

(بـراي نمونـه، ر.ك:   بدیهی است و نیازي بـه اثبـات نـدارد    استدالل 
اي  اما عده ).85ق، ص 1406؛ بحرانی، 385ق، ص 1411فخررازي، 

از  نمونـه دو  ،اند. در اینجا هایی بیان کرده استدالل ،نیز براي اثبات آن
 کنیم: ها را بررسی می این استدالل

 »ب بـه شـاهد  یقیاس غا«الف) نخست استداللی است که از راه 
 شـیخ طوسـی  و  قاضـی عبـدالجبار   مذکور اسـت.  ۀدر پی اثبات قضی

. در انـد  جسـته ) به این اسـتدالل تمسـک   54 ص ق،1406(طوسی، 
 :شود از این استدالل بیان می عبدالجبارتقریر  ،اینجا

گیـریم:   نویسد: در شاهد، دو تن را در نظـر مـی   می عبدالجبار
دهد؛ و دیگري  اي ـ مثل نویسندگی ـ انجام می یکی کار حکیمانه

و انجام چنین کاري براي او میسر نیست. به ناچار، سواد است  بی
باید بین این دو فرقی وجود داشته باشـد. ایـن فـرق بـه صـفتی      

گردد که در یکی هسـت و در دیگـري نیسـت و آن صـفت      برمی
است. از اینکه در شاهد، انجام کار حکیمانه داللت » عالم بودن«

بود؛ زیرا ادلـه  گونه خواهد  کند، در غایب هم این بر عالم بودن می
 در شاهد و غایب با هم تفاوتی ندارند.

در » قیـاس غایـب بـه شـاهد    «ممکن است اشکال شود که 
کـه   جایی است که تفاوتی بین این دو وجود نداشته باشد، درحالی

در اینجا چنین تفـاوتی وجـود دارد؛ زیـرا در شـاهد، داللـت کـار       
کـه عـادت   حکیمانه بر عالم بودن، به سبب تکرار در کارهاسـت  

رو، بر اسـاس عـادت قبلـی، از مشـاهدة کـار       کند. ازاین ایجاد می
گیریم که فاعل آن علم داشته اسـت. ولـی در    می  حکیمانه نتیجه

گونه نیست. افعال الهی ابتدایی و بدون سابقه هستند و  غایب این
تـوان از حکـم در    عادتی دربارة آنها وجود نـدارد. بنـابراین، نمـی   

 ر غایب رسید.حکم د  شاهد، به
بـه   ،ما به صرف انجام کار حکیمانه :گوید در پاسخ می عبدالجبار

 ۀوجود علم استدالل نکردیم تا این اشکال وارد باشد، (زیـرا اگـر همـ   
شود کـه   این دلیل نمی ،اي انجام دهند افراد داراي قدرت کار حکیمانه

یـل  هـا نویسـنده باشـند، دل    انسـان  ۀاگـر همـ   ،مثالً ؛آنها عالم هستند
شود که آنها به نویسندگی علم دارند؛ زیرا این احتمال هست کـه   نمی

بلکه از این راه کـه انجـام    ،این کار را انجام دهند) ،بر اساس طبیعت
آیـد،   آیـد ولـی از دیگـري برنمـی     اي از شخصـی برمـی   کار حیکمانه

اي قادر اسـت   دیم. در اینجا هم خداوند بر افعال حکیمانهکراستدالل 
کنـد (قاضـی    ن از آن عاجزند و این بر علم خدا داللـت مـی  که دیگرا

 ).102ق، ص 1422عبدالجبار، 
رسد، به  ب) استدالل دوم با تحلیل کار حکیمانه به نتیجه می

این صورت که گفته شده است: کار حکیمانه یعنی: کاري کـه در  
آن ترتیب و نظم وجود دارد. نظم و ترتیـب در جـایی اسـت کـه     

و برخی مؤخر باشند. تقدیم و تأخر اجزا به صرف برخی اجزا مقدم 
شود، بلکه نیازمند علم به آنهاست.  قدرت بر انجام کار حاصل نمی

در غیر این صورت، باید هر کسی که قـدرت دارد بتوانـد هرکـار    
که چنـین نیسـت (حمصـی رازي،     اي انجام دهد، درحالی حکیمانه

 ).40 ص ،1 ج ق،1412
الل مخـدوش اسـت. دربـارة    رسـد هـر دو اسـتد    به نظر مـی 
هاي زیـادي مثـال زد کـه کـاري را      توان نمونه استدالل اول، می

توانند انجام دهند، ولی بر علم فاعل هم داللت  ها نمی همۀ فاعل
کنـد کـه حیوانـات دیگـر و      کند؛ مثالً، زنبور عسل کاري می نمی

که خود متکلمـان   تواند آن را انجام دهد، درحالی حتی انسان نمی
ــم   معت ــه عل ــزه اســت، ن ــات از روي غری ــد کــه افعــال حیوان قدن

؛ البته اینکه حیوانـات علـم ندارنـد    388ق، ص 1411(فخررازي، 
نظر متکلمان است کـه در همـین بحـث علـم الهـی برخـی بـه        

رسـد تحقیقـات    صراحت بر آن تصریح دارنـد. امـا بـه نظـر مـی     
 ).کند شده و مشاهدات معمولی خالف این امر را اثبات می انجام

صـرف وجـود ترتیـب و تقـدم و      :باید گفت ،استدالل دوم ةدربار



 ۲۹  یاز منظر کالم اسالم یرابطة حکمت و علم اله
 

کـار  «که در تعریـف   کند. همچنان تأخر اجزا بر علم فاعل داللت نمی
 ،مثـال  بـراي داري را نیز لحـاظ کـرد.    باید هدف ،بیان شد »حکیمانه

رو دیگـري اسـت و    (شخصی که دنباله »محتذي«برخی متکلمان از 
اند، با اینکه  دهکردهد) نفی علم  را انجام میبا تبعیت از دیگري کاري 

به تبع دیگري ترتیب وجود دارد. یا مثل زنبـور عسـل    ،در کارهاي او
 .استکه در کارش ترتیب و تقدم و تأخر 

رسد ادعاي بداهت داللت کـار   به نظر می ،با توجه به این مطالب
 ،حکیمانه بر علم فاعل آن هم قابل پـذیرش نخواهـد بـود. بنـابراین    

توان مدعی شد که کالم سنتی در تبیین اینکه چگونه یـک فعـل    می
 با مشکل مواجه است. ،تواند علم فاعل خود را نشان دهد می

 نقد و بررسیب. 
دلیـل حکمـت (اتقـان صـنع)      راشکاالت متعددي ب ،در متون کالمی

اند تا بـه ایـن اشـکاالت پاسـخ      وارد شده است. متکلمان تالش کرده
 ،را مصون از شک و تردید سـازند. در ایـن قسـمت    دهند و استدالل

 :شود این اشکاالت و پاسخ متکلمان به آنها بررسی می

 اي غیر از خدا احتمال وجود آفریننده
اول استدالل در صـورتی درسـت اسـت کـه خداونـد متعـالی        ۀمقدم

هاي جهان  جهان باشد. ولی این احتمال وجود دارد که پدیده ةآفرینند
اشد، بلکه خداونـد موجـودي را آفریـده کـه داراي علـم      خدا نب ةآفرید

 ،است و آن موجود این جهان را خلق کرده است. با وجود این احتمال
مورد تردیـد   ،این قضیه که خداوند فاعل افعال حکیمانه و متقن است

حمصـی  ؛ 104ق، ص 1422قاضی عبـدالجبار،  : شود (ر. ك واقع می
حلبـــی،  ؛ 35، ص1386مالحمـــی،  ؛ 40، ص 1ق، ج 1412رازي، 
 ).108، ص3ق، ج 1407فخررازي، ؛ 73ق، ص1404

هاي متعددي به این اشکال داده شده است. یک پاسخ این  پاسخ
در او هـم   .گـردانیم  است که ما کالم را به همان مخلـوق اول برمـی  

خلقـت او نیـز حکیمانـه     ،تألیف و ترتیب وجود دارد، و به عبارت دیگر
ق، 1422کند (قاضی عبـدالجبار،   صانع میو این داللت بر علم  ،است
 ).73ق، ص 1404حلبی، ؛ 104ص 

ـ     :همچنین گفته شده است نقلـی هـم    ۀمـا اکنـون از طریـق ادل
دانیم که این افعال حکیمانه کار خداي متعـالی اسـت و کسـی در     می

). 104ق، ص1422شریک او نیسـت (قاضـی عبـدالجبار،     زمینه،این 

که خداوند بدون واسـطه خـالق جهـان    نیز براي اثبات این عالمه حلی
است، به این دلیل که برهـان قـاطعی    جستهبه اجماع تمسک  ،است

 ).287 ص ،1386وجود ندارد (حلی،  زمینهدر این 
اند که اگر موجـود   گونه پاسخ داده برخی نیز با تفصیل بیشتر، این

دیگري غیر از خداي متعال خالق جهان باشد و حکمت آفرینش به او 
یا فاعل مختـار اسـت و یـا     ،آن موجود ،باشد، در این صورت منسوب

یا واحد است یا کثیـر. بنـابر احتمـال اول و     ،موجب. اگر موجب باشد
یعنـی   ؛و احتمال دوم هم باطـل اسـت   ،شود علم خدا اثبات می ،سوم

جهان باشد؛ زیـرا در سـاختمان    ةتواند آفرینند فاعل موجب واحد نمی
که با هم تضاد و اختالف دارنـد و   استمؤثر زیادي  عواملداران  جان
فاعل طبیعی  ؛ زیراتواند از یک فاعل طبیعی صادر شود اینها نمی ۀهم

 کند. آن است که به نحو واحد عمل می
 :شـود  گفتـه مـی   ،داللت احتمال اول و سوم بر علـم خـدا  دربارة 
هاي موجب کثیـر باشـند، یعنـی بگـوییم خداونـد       که فاعل درصورتی
اند،  زیادي خلق کرده است و آنها با هم این جهان را آفریدهموجودات 

آیـد کـه    با توجه به نظم و ترتیب در ساختمان موجود زنده، الزم مـی 
 ةبایـد آفریننـد   ،در این صورت .هاي موجب نیز مرتب باشند این فاعل

آن  م:شود. اگر هم بگویی اینها عالم به ترتیب باشد و مطلوب ثابت می
ار است، این وجود مختار یا لذاته عالم است یا خیـر.  موجود فاعل مخت

این است که خالق آن هم عالم باشد؛ زیـرا   ،آن ۀالزم ،در هر صورت
تواند موجود عالم را خلـق کنـد یـا بـه آن      نمی ،کسی که عالم نیست

مالحمی، : ر. كنیز  40ص  1ق، ج 1412علم بدهد (حمصی رازي، 
 ).36، ص 1386

صلی اسـتدالل در همـین جملـۀ آخـر     رسد پاسخ ا به نظر می
است. اگر بپذیریم که خداوند خالق بـا واسـطۀ موجـودات اسـت،     
جاي سؤال است که این واسطه علم خود را از کجا آورده اسـت؟  
علم یک کمال است، و فرض آن است که خداوند عـالم نیسـت.   
در این صورت، چگونه ممکن اسـت مخلـوق کمـاالتی بـیش از     

 د؟خالق خود داشته باش
براي نفـی   المحصلدر کتاب  فخررازيجالب این است که  ۀنکت
)، 383ق، ص 1411کنـد (فخـررازي،    به اجماع تمسک مـی  ،واسطه

دو پاسـخ دیگـر بـه ایـن اشـکال داده       ،المطالب العالیهولی در کتاب 
رسیدن به یقین امکان  ،است: یکی اینکه در مباحث مربوط به الهیات

تر اکتفـا نمـود. بـا     به دالیل بهتر و مناسب بایدزمینه، ندارد و در این 
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بعد از اثبات حدوث عـالم و نیازمنـدي    :گوییم توجه به این مطلب می
امـا اینکـه    آن به محدث، اعتراف به وجود محـدث ضـروري اسـت.   

به  ،دلیلی براي وجود آنها نداریم. بنابراین ،هایی نیز وجود دارند واسطه
 کنیم. قدر متیقن اخذ می

استدالل کردیم که خداوند قدرت بـر خلـق    م اینکه قبالًپاسخ دو
آوریـم کـه وجـود بـیش از      استدالل می ،و ایجاد دارد. در این صورت

وجـود واسـطه قابـل اثبـات      ،یک مؤثر در عالم محال است. بنابراین
 فخـررازي ). البتـه  108 ص ،3 ج ،ق1407نخواهد بـود (فخـررازي،   

عالمه مؤثر نیاورده است. ولی وجود بیش از یک  ۀدلیلی براي استحال
ن در دفـع وجـود واسـطه در خلقـت     ابرخی از محققـ  :نویسد می حلی

 ،بنـابراین  .ایـن عـالم اسـت    واند که واسطه خـود جـز   استدالل کرده
همـین پاسـخ    عالمـه حلـی  مراد  خداوند در او نیز مؤثر است. احتماالً

ذیریم که پ نویسد: نمی در نقد آن می ،است. عالمه در ادامه فخررازي
با اختیار مؤثر باشد، بلکه این امکان هست کـه در   ،خداوند در واسطه

 ).287 ص ،1386خلق او فاعل موجب باشد (حلی، 
برخی هم معتقدند: این اشکال تنها با تمسک به فاعل مختار 

 ص ،4 ج ،ق1325شـود (جرجـانی،    بودن خداوند پاسـخ داده مـی  
استدالل از طریق اختیـار  ). در این صورت، با توجه به اینکه 113

دلیل دیگري است که متکلمـان بـا اسـتفاده از آن علـم الهـی را      
کنند، این به معناي عدم کفایت استدالل حکمت بـراي   اثبات می

 اثبات علم الهی خواهد بود.

 »کار حکیمانه«مشکل معناي 
چیست؟ آیـا مطابقـت    »فعل محکم«اشکال شده است که منظور از 

یـا   ،مـراد باشـد   الحت مراد است؟ اگر ایـن معنـ  فعل با منفعت و مص
جهـات اسـت، یـا از برخـی از جهـات.       ۀمطابقت با مصلحت از همـ 

کـه   ،تواند درست باشـد؛ زیـرا مخلوقـات    جهات نمی ۀمطابقت از هم
 ،از هر جهت مطابق مصلحت نیستند و در عـالم  ،افعال خداوند هستند

بعـض جهـات    شود. اگر هم مـراد  آفات و نقایص زیادي مشاهده می
زیـرا   ؛کند ولی بر علم فاعل آن داللت نمی ؛است، شکی در آن نیست

فعل ساهی و نائم، بلکه حرکات جمادات نیز گـاهی از جهـاتی داراي   
 ).385ق، ص 1411منفعت است (فخررازي، 

در پاسخ به این اشکال، برخی معناي دیگـري بـراي احکـام    
» ترتیب عجیب«ام، اند؛ به این صورت که مراد از احک بیان نموده

است، و شکی نیست که چنین احکامی داللـت  » تألیف لطیف«و 
 ).86ق، ص 1406؛ بحرانی، 389بر علم صانع دارد (همان، ص 
گوید: در بـاب   در پاسخ این اشکال می خواجه نصیرالدین طوسی

باید گفت: حکم به اینکه هـر کسـی کـه کـار      ،معناي احکام و اتقان
متوقـف بـر    ،اسـت، حکمـی بـدیهی بـوده    محکمی انجام دهد عالم 

این سـخن مقتضـی آن اسـت کـه      .آن نیست ياکتساب تصور اجزا
 ).279 ص ،ق1405تصور حکمت بدیهی باشد. (طوسی، 

خواهد از بدیهی بـودن   اشکال این سخن آن است که ایشان می
که تصدیقات  حالی در ،آن را نتیجه بگیرد يبدیهی بودن اجزا ،تصدیق

شوند. جالـب اسـت کـه     تصورات بدیهی تشکیل نمی از بدیهی لزوماً
غیراکتسـابی بـودن   «را بـه معنـاي    »بدیهی« ،در اینجا نصیر خواجه
مطرح کرد کـه   توان میکند. البته این احتمال را هم  تفسیر می »اجزاء

کنیم که این قضیه بدیهی  ما حکم می وقتیمنظور وي این است که 
آن داریـم و دیگـر    يجـزا دهد کـه تصـوري از ا   است، این نشان می

نیازي نیست که به تفصیل در پی اکتساب معنـاي اجـزا باشـیم. اگـر     
زیـرا ایـن احتمـال    ؛ اي نخواهد بـود  کننده منظور این باشد پاسخ قانع

لـوازمی را نشـان دهـد کـه علـم       ،وجود دارد که علم تفصیلی به اجزا
کم وجود احتمال تغییر ح ،در این صورت ،داد اجمالی آنها را نشان نمی

اکتفا به تصور اجمـالی بـراي حکـم بـه بـدیهی بـودن        ،رو ازاین .دارد
 درست نیست.

همان مطابقت با منفعـت   »احکام«مراد از  :گوید می عالمه حلی
رود و  بلکه از جهتی که از آن کار انتظار مـی  ،است، اما نه از هر جهت

 ).267ق، ص 1415مطلوب است (حلی، 
اشکالی را که بر تعریـف احکـام    »کار حکیمانه«در بحث تعریف 

بیـان کـردیم.    ،شـود  وارد مـی  »تألیف لطیف«و  »ترتیب عجیب«به 
کننده نیسـت. در ایـن    چندان قانع ،داده خواجه طوسیپاسخی هم که 

از  مقبـول ها، و با تعریـف   پاسخ ۀبهتر از هم عالمه حلیپاسخ  ،میان
 کار حکیمانه مطابق است.

ه عنـوان نقـض دلیـل حکمـت     که ب ، موضوعاتیدر این قسمت
تـوان   اند بررسی خواهد شد. هرچند هر کدام از اینها را می مطرح شده

بـه صـورت    ،امـا در اینجـا   ،به عنوان یک اشکال مستقل مطرح کرد
 عبارتند از: موضوعاتشود. این  یکجا بیان می

شـود.   . کار حکیمانه، هرچند به ندرت از شخص جاهل واقع می1
مرتبه از جاهل واقع شود، وقـوع آن در   اگر کار حکیمانه یک
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دو یا سه مرتبه نیـز ممکـن اسـت. بنـابراین، کـار حکیمانـه       
تواند همواره دلیل بر عالم بودن فاعل باشـد (فخـررازي،    نمی

 ).387ق، ص 1411
رو دیگري است)  کسی که در کاري دنباله :. شخص محتذي (یعنی2

لـم نـدارد (فاضـل    که ع تواند کار حکیمانه انجام دهد، درحالی می
 ).199 ص ،ق1422مقداد، 

هـاي شـش ضـلعی     کـه خانـه   ،. برخی حیوانات مانند زنبور عسـل 3
کنـد،   یا عنکبوت که تارهاي مرتبـی بنـا مـی    ،دنساز منظمی می

کــه علـم ندارنــد   درحـالی  ،دهنــد کارهـاي حکیمانـه انجــام مـی   
 ).387ق، ص 1411(فخررازي، 
که انجام کار حکیمانه داللتـی  نتیجه گرفت  توان  می ،از مجموع اینها

 کار خود ندارد. بر آگاهی فاعل از 
اند. در  دادهمسائل هایی به این  اکنون باید دید متکلمان چه پاسخ

اي که جاهـل   یک پاسخ این است که کار حکیمانه ،نقض اولمسئله 
اي از  که کار حکیمانـه  درصورتی زیرادهد قابل تکرار نیست؛  انجام می

تصـور اینکـه وي از روي    کنـد ود و این کار را تکـرار  فاعلی صادر ش
ق، 1405(طوسـی،   ممکـن نیسـت  دهـد،   جهل این کار را انجام مـی 

بسا به خاطر دفع این اشـکال   ). چه267ق، ص 1415حلی، ؛ 278ص
در انجـام کـار حکیمانـه بـراي      را نیـز » استمرار«بوده که برخی قید 

 و األفعـال،  جـزاء ا بـین  میز لما و«اند  داللت افعال بر علم بیان نموده
 ذلک استمرّ و للنفع، تصلح وجه على رکّبها و بعض، دون بعضها قصد
 ).30 ص ق،1419(راوندي، » عالما کونه على دلّ منه

شود که جاهـل از جهتـی    در پاسخ دوم، بر خالف پاسخ اول، ادعا می
 ).86ق، ص 1406که کارش حکیمانه است، عالم است (بحرانی، 

سـه پاسـخ متفـاوت وجـود دارد:      ،شـکال محتـذي  ا خصوصدر 
ق، 1415شویم که محتذي عالم است (حلی،  نخست اینکه ملتزم می

زیرا در انجام  ؛فاعل مختار نیست ). دوم آنکه محتذي اساسا267ًص 
). پاسـخ سـوم   199ق، ص 1422فعل استقاللی ندارد (فاضل مقداد، 

ي بیان کرد کـه ایـن   هم این است که از ابتدا باید استدالل را به نحو
اسـتدالل درسـت چنـین اسـت:      ،اشکال وارد نباشد. بر ایـن اسـاس  

دهد. هـر کسـی کـه     خداوند افعال حکیمانه و متقن را ابتدا انجام می
افعال حکیمانه و متقن را ابتداءاً انجام دهد، عالم است. نتیجه آن کـه  

ذا خدا عالم است. از این جهت آوردن لفظ ابتدا ضروري است که احتـ 
 ).207، ص 1381براي خداي متعالی ممتنع است (عبیدلی، 

دربارة پاسخ دوم، باید گفـت: بـه صـرف اسـتقاللی نبـودن،      
توان اختیاري بودن آن را نفی کرد. محتذي بـا اختیـار خـود     نمی

تصمیم گرفته است که از دیگري تبعیت کند. دربـارة پاسـخ اول   
ت؟ اگر مراد این هم باید گفت: منظور از عالم بودن محتذي چیس

کند؛ یعنی بـه همـین    روي می داند از دیگري پی است که وي می
احتذا علم دارد، این درست است؛ ولی چنین علمی الزامـاً بـا کـار    

کند. اگر هم مقصـود علـم بـه ترتیـب و      حکیمانه ارتباط پیدا نمی
نظم در کار است، در این صورت، دیگر محتذي نخواهد بـود. در  

ه هدف و فایدة کار منظور باشد چنین علمی به صورتی که علم ب
کنـد. بـا ایـن بیـان،       خورد و کار محتذي را حکیمانه مـی  درد می

دهد و از ترتیـب آنهـا    شخص غیر محتذي از افعالی که انجام می
رسد و شخص محتذي هم با تبعیت از وي، چون  به آن هدف می

و کـاري   رسد، احتذایش نیز عالمانه است داند به آن هدف می می
تـوان مـدعی شـد کـه تمـام       دهد. البتـه نمـی   حکیمانه انجام می

 ها به هدف علم دارند. محتذي
در پاسخ به موضوع نقض مربوط به حیواناتی که بدون علـم  

دهند، یک پاسخ این اسـت کـه خلـق     کارهاي حکیمانه انجام می
تـر از ایجـاد    تر و مـتقن  این حیوانات و ایجاد علم در آنها حکیمانه

دهنـد   ون واسطۀ کارهایی است که ایـن حیوانـات انجـام مـی    بد
). بنابراین، کارهایی که اینهـا انجـام   280ق، ص 1405(طوسی، 

کند، بلکه خـود دلیلـی    تنها علم الهی را مخدوش نمی دهند نه می
هم  مرحوم عبیدلیگونه که  براي علم خالق اینهاست. البته همان

رسـت باشـد (عبیـدلی،    توانـد د  مطرح کرده است، این پاسخ نمی
)؛ زیرا اگر بپذیریم که این حیوانـات بـدون علـم    207، ص 1381

دهنـد، در ایـن صـورت، کـار      این کارهاي حکیمانه را انجام مـی 
کند. بنـابراین، خـالق اینهـا     تنهایی بر علم داللت نمی حکیمانه به

بسا از روي علم اینها را نیافریده باشد، هرچنـد در خلقـت    هم چه
ات، حکمت بیشـتري نسـبت بـه کارهـایی کـه انجـام       این حیوان

 دهند، وجود داشته باشد. می
اند که این حیوانات به این افعال آگاهی  برخی هم مدعی شده

؛ حلـــی، 86ق، ص 1406؛ بحرانـــی، 279دارنـــد (همـــان، ص 
). پاسخ سوم هم ایـن اسـت کـه اینهـا فاعـل      267ق، ص 1415

ت و غریـزه اسـت   مختار نیستند و کارهاي آنها بر اسـاس طبیعـ  
 ).199ق، ص 1422(فاضل مقداد، 
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 هاي طبیعی تر بودن کار فاعل کامل
تـر از   که آگاهی و شـعور ندارنـد، کامـل    ،هاي طبیعی فاعل ،نزد عقال
با این بیان که فالسفه بـر   ؛شوند هاي با شعور و آگاه شمرده می فاعل
بـه   اي طبیعی که تکوین ساختمان بدن حیوانات توسط قوهورند این با
پذیرد. اگر بـه فالسـفه اشـکال کنیـد کـه       مصوره صورت می ةنام قو

اي  توان این کارهاي عجیـب و آثـار حکیمانـه را بـه قـوه      چگونه می
دهند که چنـین چیـزي    نسبت داد که شعور و آگاهی ندارد؟ پاسخ می

به لحاظ عقلی بعید نیست. به این دلیل که اگـر کسـی در کـار خـود     
ایـن   :گوینـد  عقال قصد مدح او را نمایند، میماهر باشد به نحوي که 

عقـال   ،کار و حرفه براي او مثل یک امر طبیعی شده اسـت. بنـابراین  
اعتراف دارند که کمال صانع قادر به این اسـت کـه کارهـاي او را بـا     

تـر و بهتـر از    کارهـاي طبیعـی کامـل    ،طبیعت مقایسه کنیم. بنابراین
 ).111، ص 3ج ق، 1407کارهاي صناعی است (فخررازي، 

رسد  ن اشکال را بدون پاسخ گذارده است. به نظر میای فخررازي
این اشکال از اساس مخـدوش اسـت. در اشـکال ابتـدا داللـت کـار       

رو، اشکال شده  حکیمانه بر علم فاعل بدیهی شمرده شده است. ازین
توانـد   اي که داراي شعور و آگاهی نیسـت مـی   که چگونه قوه مصوره

نجام دهد. پاسخی که فخـررازي بـراي ایـن اشـکال     چنین کاري را ا
مطرح کرده متناسب با آن نیست؛ زیرا در پاسخ آمده است کـه عقـال   

هـاي طبیعـی مقایسـه     در مدح انسان ماهر کـار او را بـا کـار فاعـل    
کنـد کـه چگونـه فاعـل جاهـل       کنند. اما این مقایسه بیـان نمـی   می
شده در مـورد   کال مطرحتواند کار حکیمانه انجام دهد. در واقع اش می

قوه مصوره را به گونۀ دیگري باید پاسخ داد. اگـر پاسـخ تغییـر کنـد     
توان گفت که کـل قـوه    دیگر اشکال مبنایی نخواهد داشت. مثالً می

 مصوره و آثار آن در مجموع کار حکیمانه خداي متعال است.

 شرور و آفات نافی علم صانع
اسـتدالل گفتـه شـد:    انـد کـه در مقدمـۀ اول     برخی اشکال کرده

دانـیم کـه در عـالَم،     خداوند فاعل افعال حکیمانه است، ولی مـی 
گونـه نیسـت کـه     برخی شرور و آفات نیز وجود دارند؛ یعنی ایـن 

هاي عالم حکیمانـه و مـتقن    بتوان در ظاهر، ادعا کرد همۀ پدیده
هستند. بنابراین، این مقدمـه بـه صـورت جزئـی صـحیح اسـت؛       

اند کـه بیشـتر افعـال     ن مقدمه تصریح کردهکه برخی در بیا چنان
 ).73ق، ص 1404خداوند حکیمانه است (حلبی، 

اشکال شده است که اگر کارهـاي حکیمانـه    ،با توجه به این امر
هایی کـه در جهـان    بر علم فاعل آن داللت کند، شرور، آفات و نقص

وجود دارد نیز بـر جهـل داللـت خواهنـد نمـود (قاضـی عبـدالجبار،        
 ).73 ص ق،1404حلبی، ؛ 102ص ق، 1422

این اشکال جواب داده شده است که افعال غیرحکیمانه گاهی به 
چنین افعـالی در صـورت    ،شود. بنابراین از شخص عالم هم صادر می

همـان).  کنـد (ر. ك:   نمیوقوع از خداي متعال بر عالم نبودن داللت 
داللـت   بر جهل فاعل آنـ   نفسه هیچ فعلی وجود ندارد که فی اساساً

داري  که فاعلی قصد انجام فعل حکیمانه و هـدف  درصورتی ،کند، بله
را براي رسیدن به مطلوبی داشته باشد و مانعی هم از انجام کار وجود 

توان نتیجه  کار او به نتیجه الزم نرسد، می ،با این حالو نداشته باشد 
ق، ص 1422گرفت که به آن کـار علـم نـدارد (قاضـی عبـدالجبار،      

103(. 
دهنـده   دهـد کـه پاسـخ    این جواب نشان می :گوید می فخررازي

اشکال مستشکل را درست نفهمیـده اسـت. وي در توضـیح اشـکال     
کند به اینکـه اگـر کسـی کـار      که عقل حکم می همچنان :نویسد می

حکیمانه انجام دهد، عالم است؛ این حکم را هم دارد که اگـر کسـی   
هاي ضـعیف را دچـار    سانموصوف به علم و قدرت و رحمت باشد، ان

دیـدگان   کند، زورمدارن سـتمگر را بـر سـتم    ها نمی انواع دردها و رنج
وجود این شرور  ،به حکم عقل ،رو . ازاین گرداند و... ناتوان مسلط نمی
قدح در یکی از این اوصاف خواهد شـد. اگـر    موجبو آفات در جهان 

یید که خلقت شما قدرت و رحمت کامل خدا را اثبات کردید، باید بگو
بسا از روي ظن و گمان بـوده اسـت    بلکه چه ،عالم از روي علم نبوده

شود (فخررازي،  که گاهی در آن کارهاي منظم و محکم مشاهده می
 ).114، ص 3ق، ج 1407

 ۀمنطقی شر اسـت کـه امـروزه در فلسـف     ۀلئاین بیان همان مس
این  فخررازيبحث است. محل به عنوان دلیلی علیه وجود خدا  ،دین
 له را مطرح کرده و بدون پاسخ وانهاده است.ئمس

 مانع بودن علم از انجام کار حکیمانه
تنها بر علم  این اشکال بر این مبنا استوار است که کار حکیمانه نه

تواند مـانع انجـام کـار     کند، بلکه گاهی علم می فاعل داللت نمی
 حکیمانه شود. توضیح آنکـه انسـان بـراي یـاد گـرفتن حرفـه و      

صنعتی، مثل نوشتن یا مثل آن، ابتدا نیاز دارد که در ذهـن خـود   
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حرف به حرف، کلمات یا جزئیات هر کـار دیگـري را کـه انجـام     
دهد، تصور کند. اگر انسان بخواهد در همین مرحله باقی بماند  می

پیشرفتی در کار خود نخواهد داشت، بلکه باید در آن صـنعت بـه   
اي برایش شود. در مثـال   نند ملکهاي برسد که انجام آن ما مرحله

مزبور، به حدي برسد که بدون استحضـار حـروف در ذهـن، بـه     
بهترین شیوه بنویسد. در این مرحله، شخص حتی ممکـن اسـت   
ذهن و قلبش مشغول امر دیگري باشد، با این حال، کار را به نحو 
احسن انجام دهد. بنابراین، در چنین حالتی فعل حکیمانه صورت 

، بدون آنکه فاعل به جزئیات و تفاصیل آن علـم داشـته   گیرد می
باشد، بلکه باالتر استحضار جزئیات و حروف در ذهن مانع انجـام  

 ).110، ص 3ق، ج 1407بهتر کار خواهد بود (فخررازي، 
بدون آنکه پاسخی به آن  ،کند این اشکال را مطرح می فخررازي

ن اشکال و پاسـخ آن  اي به ای اشاره ،هاي کالمی بدهد. در دیگر کتاب
رسد جواب این اشکال ایـن اسـت کـه برخـی      یافت نشد. به نظر می

به دقت و تمرکز نیاز دارند.  ،ها هستند که عالوه بر علم کارها و حرفه
هـم موجـب    ،خواهد آموزش ببیند تصور اجـزا  در ابتدا که شخص می

شود و هم موجب ایجاد تمرکـز. ولـی زمـانی کـه      یادگیري دقیق می
تصـور اجـزا    ،ر شخص رسوخ یافت و به صورت عـادت درآمـد  علم د

موجب اخالل در کار شـود.   ،ممکن است تمرکز شخص را به هم زده
دهـد، بلکـه    در اینجا شخص بدون علم کـار را انجـام نمـی    ،بنابراین

 نیازي به تصور ذهنی آگاهانه هنگام عمل ندارد.

 کفایت قادر بودن براي خلقت حکیمانه
الزم به یادآوري است که متکلمان ابتـدا صـفت    ،القبل از بیان اشک

سپس با تمسـک بـه حکیمانـه     ،کنند را براي خدا اثبات می »قدرت«
صرف قـدرت   ،براي انجام کار حکیمانه :گویند می ،بودن کارهاي خدا

 ،ست که همان علم است. در اینجااکافی نیست و به امر دیگري نیاز 
 بگوید.خواهد خالف این مطلب را  مستشکل می
حدوث عالم اختصاص به زمـان   ،نکه به اعتقاد متکلمانآتوضیح 

معینی دارد و جهان هم در مکان معینی آفریده شده است. این را هم 
ها با هم مساوي هستند. اگر از متکلمـان   ها و زمان دانیم که مکان می

پرسیده شود که چرا حدوث عالم به ایـن زمـان و مکـان اختصـاص     
ها مثـل هـم هسـتند، دو     ها و مکان زمان ۀکه هم لیدرحا ،یافته است
دهند: یکی اینکه اگر حدوث در وقت دیگـري غیـر از ایـن     پاسخ می

 همچنـان غیر از این مکان، این سـؤال   يزمان بود یا در مکان دیگر
بر تمام فروض باقی باشـد، سـاقط اسـت.     باقی بود. هر سؤالی که بنا

 مرجح امکان دارد. دوم آنکه براي قادر مختار ترجیح بدون
موجـود در عـالم را    ياجسام و اشیا :گوییم می ،بعد از این مقدمه

و نامتنـاهی تـألیف و ترکیـب کـرد.      گوناگونهاي  توان به صورت می
یکـی از وجـوه را برگزیـده و     ؛فاعلِ قادر بر همه این وجوه تواناسـت 

خلق کرده است. چون مختار اسـت بـراي او تـرجیح یکـی از وجـوه      
صـرف قـدرت بـراي ایجـاد کـار       ،رجح درست است. بنابراینبدون م

کند، بدون آنکه نیازي به فـرض علـم باشـد. بـه      حکیمانه کفایت می
بـا   ،قادر متعال این جهان معـین را ایجـاد کـرده اسـت     ،عبارت دیگر

اینکه قدرت ایجاد انواع دیگر جهان را نیز داشت. اگـر کسـی بگویـد    
ایـن سـؤال چـون     :گـوییم  مـی  چرا وجوه دیگر را خلق نکرده اسـت، 

 ).110، ص 3ق، ج 1407شود، ساقط است (فخررازي،  منقطع نمی
گذارد. در منابع دیگر  این اشکال را هم بدون پاسخ می فخررازي

رسد اشـکال وارد اسـت.    هم پاسخی براي آن یافت نشد. به نظر می
ممکن است کسی امکان تـرجیح بالمـرجح را    ،البته به لحاظ مبنایی

زیـرا ایـن اشـکال     ؛کنـد  له مشکلی ایجـاد نمـی  ئولی این مس ،دنپذیر
تـوان بـه    نمـی  ،خواهد بیان کند که با صرف لحاظ افعال حکیمانه می

 مطلوب رسید.

 کفایت ظن و تخمین
 علتکند.  ظن و تخمین هم کفایت می ،براي انجام کارهاي حکیمانه

د آن هم این است که بسیاري از صاحبان حرفه و صنعت کارهاي خو
دهند. حتـی گـاهی    را بر اساس گمان و محاسبات تخمینی انجام می

کنند، به دقت آن ابزارها و تناسب آنهـا بـا     ابزارهایی که با آنها کار می
اینها را بر اسـاس گمـان و اطمینـان     ۀبلکه هم ،اهدافشان علم ندارند

توان نتیجه گرفت که  دهند. نتیجه آنکه از کار حکیمانه نمی انجام می
ایـن   ،بسا بر حسب ظـن و گمـان   ، بلکه چهعالم است عل آن حتماًفا

 ).113، ص 3ق، ج 1407کار را انجام داده باشد (فخررازي، 
کسی که بر اساس ظن کـار   :گفت توان می ،در پاسخ این اشکال

کند، احتمال خطا و اشتباه در کارهایش وجود دارد و حتـی گـاهی    می
شود. ولی این جـواب وافـی بـه     خود درمانده می ۀاز رسیدن به خواست

شـود   ص زیادي مشاهده مـی یآفات و نقا ،مقصود نیست؛ زیرا در عالم
صانع عالم بـر اسـاس ظـن     :تواند دلیلی باشد بر اینکه بگوییم که می
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گاهی کارهایش درست و موافـق مصـلحت و    ،رو ازاین .کند عمل می
ـ  شود و گاهی هـم اضـطراب و فسـاد در آن راه مـی     منفعت می د. یاب

تـوان از طریـق    زمانی که چنین احتمالی وجود داشته باشد دیگر نمی
 حکمت بر علم صانع استدالل کرد (همان).

بحث از وجود آفات و شرور در جهان و تنافی یا عدم تنافی آنهـا  
دار در باب حکمت الهی است.  از مباحث دامنه ،با حکمت و عدل الهی

ه و اشـکال را بـه نحـو    پرداختـ موضـوع  اندیشمندان مسلمان به این 
 بایدله نیست و ئمجال بررسی این مس ،اند. در اینجا مطلوب حل کرده
 .کردمراجعه  به آنها به منابع مربوط

کنـد کـه کـار     این اشکال را به این نحـو دفـع مـی    مرتضی سید
کنـد کـه اگـر     حکیمانه بر اختصاص فاعل آن به صفتی داللـت مـی  

او استمرار خواهد داشت، بـه  کسی واجد آن صفت باشد با کمال عقل 
نحوي که اگـر از بـین بـرود مخـل کمـال عقـل وي خواهـد بـود.         

 ،محال است که مدتی نوشتن براي کسـی میسـور باشـد    روي، بدین
چیـزي کـه    ،سپس با وجود قدرت و کمال عقل متعذر بشود. بنابراین

باید استمرار داشته باشد، و این شود  را موجب میانجام فعل حکیمانه 
زیرا ظن به کمال عقل ارتباطی نـدارد و   ؛علم صادق است بارةا درتنه

آورد (شـریف   از بین رفتن آن اخاللی در کمال عقـل بـه وجـود نمـی    
 ).80، ص 1381مرتضی، 

 اشاعره و دلیل حکمت
و پیروان او نیز مانند دیگران از راه حکمت و اتقـان صـنع بـر     اشعري

چنـین   ،مـذهب آنهـا   کـه طبـق   کنند. درحـالی  علم الهی استدالل می
یک از  زیرا آنها بر این باورند که هیچ ؛تواند درست باشد استداللی نمی

هایی که در اجسام وجـود دارد تـأثیري در منـافع و     ها و تألیف ترکیب
خداونـد چشـم را بـه ایـن      :توان گفـت  نمی ،مثال . برايمصالح ندارد

ز هاضمه یا جها ،عمل دیدن بتواند محقق شود تاصورت آفریده است 
ایـن   ۀزیرا هم ؛تا عمل هضم صورت پذیرداست گونه قرار داده  را این

بـه نحـوي کـه اگـر      ،کارها بر مبناي عادت الهـی در ایـن اشیاسـت   
باز هم عمل دیدن و هضم را خداوند در آنها خلـق   ،گونه هم نبود این
در  »اتقـان «و  »حکمـت «کـه مـراد از   اسـت  در حـالی  این کرد.  می

ترکیب و نظم آنها در حصول مطلـوب از آنهاسـت.   همین  ،موجودات
توان بر علم خداوند استدالل نمـود؟   چگونه می ،با نفی اینها ،بنابراین

 ).115، ص 3ق، ج 1407(فخررازي، 

 گیري نتیجه
برخی نتایج به دسـت   ،رفته در پژوهش حاضرگ هاي صورت با بررسی

 شود: آمد که در ذیل به آنها اشاره می
له بود کـه در کـالم   ئاي پژوهش توجه به این مسه یکی از یافته

ارائـه نشـده    »کـار حکیمانـه  «و  »حکمت«تعریف واحدي از  ،سنتی
شـود کـه بـه     ؛ بلکه تعاریف مختلفی از سوي متکلمان یافت میاست

 مرور زمان و گاه با توجه به اشکاالت اصالح شده است.
از راه  دیگر اینکه استدالل متکلمان براي اثبات علم الهـی  ۀنتیج

 گـاهی با اشکاالتی مواجـه اسـت. ایـن اشـکاالت      ،کارهاي حکیمانه
ارائـه شـده   بـه آن  هـایی   هم پاسخ گاهیبدون پاسخ مانده است. اما 

بـه صـرف    :کننده نیست و باید گفـت  اشکاالت قانع ۀاست. پاسخ هم
توان به عالم بـودن آن حکـم    نمی ،انجام کار حکیمانه از سوي فاعلی

هرچند متکلمان تـالش زیـادي در ایـن زمینـه انجـام       ،کرد. بنابراین
 ،و در اینجـا ـ که از راه اختیار است   ،ولی شاید دلیل دیگر آنها ،اند داده

 تر باشد. کننده قانعـ مجال بررسی نیافت 
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