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)95نيمسال دوم( پانزدهم سال هشتم، شماره

و حكمت متعاليههدف  داري آفرينش از منظر قرآن كريم

1رضا فارسي نژاد علي

 چكيده

و بـا آموزه های حكمت متعاليه در خصوص سازگاری يا ناسازگاری آموزه هـای قرآنـى

ی حاضـر بـا هـدف بررسـى ميـزان مقالـه. وحيانى همواره اختالف نظر وجود داشته اسـت

-ترين مسـائل فلسـفى های قرآنى، يكى از مهم های حكمت متعاليه با آموزه هماهنگى آموزه

تطبيقـى، در سـه محـور اصـل-ری آفرينش را با روش تحليلىدا هدفی كالمى يعنى مسأله

و حكمـت متعاليـه مـورد غايت و غايت افعال الهى، از ديدگاه قرآن كـريم مندی، علت غايى

د و به اين نتيجه رسيده است كه از و حكمـت متعاليـه،يـبررسى قرار داده دگاه قـرآن كـريم

و علـت غـايى آفـرانسـان،جهـاننشيآفر مند است؛ علت غايى آفرينش كامًال غايت نشي،

و افعال الهى نيز همان ذات خداونـد و هدف فعلى مخلوقات انسان، ذات خداوند است؛ غايت

بىمىاست، پس به طور كل و غايت افعال الهى، ذات . اوسـتیهمتـاىتوان گفت علت غايى

آن كـريم هماهنـگ مندی افعال الهى با قـری غايت بنابراين، ديدگاه حكمت متعاليه در زمينه

و هيچ و حتى اختالفى در اين زمينه وجود ندارد بوده . گونه تعارض

كل واژه ، افعال الهى، ذات خداوندیدار قرآن كريم، حكمت متعاليه، هدف:دیيهای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

و معارف اسالمى.١ و كالم اسالمىاستاديار دانشگاه شيراز، دانشكده الهيات  alifarsi@shirazu.ac.ir.، بخش فلسفه
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 مقدمه

به های فلسفى، همواره يكى از دغدغه در طول تاريخ انديشه و متدينان های مؤمنان

را اديان الهى، مسأله و سـازگاری آموزه بطهی و ميزان همـاهنگى و دين هـایی عقل

و داده و داده های عقل بشری با آموزه فلسفى در. اسـت هـای وحيـانى بوده های دينى

سنت اسالمى نيز اين دغدغه از آغازين روزهای نضج تفكر فلسفى در ميان مسلمانان،

و برخى ای در صدد بيان ناسازگا است؛ در اين ميان عده بوجود آمده ری فلسفه با دين

و قـرآن برآمده و هماهنگى آن با ديـن در خصـوص. انـد نيز در صدد بيان سازگاری

و ميزان سازگاری آن با آموزه های حكمت متعاليه آموزه های قرآنـى نيـزی مالصدرا

.چنين اختالف نظری وجود داشته است

و عدم امكان بررسـ و دينى ى تمـامى مسـائل با توجه به گستردگى مسائل فلسفى

و ارائه و با توجه به اهميتی زمينهی ديدگاهى جامع در همه مشترك ها از يك طرف

و كالمـى از طـرفی غايتو جايگاه مسأله مندی افعال الهى در ميان مسائل فلسـفى

ی پيش رو با هدف بررسى ميزان هماهنگى حكمت متعاليه بـا قـرآن، بـه ديگر، مقاله

و تالش تطبي-ی تحليلى مطالعه و حكمت متعاليه پرداخته قى اين مسأله از ديدگاه قرآن

.است كه تا حدود زيادی اين هماهنگى را نشان دهد كرده

اىسؤال اساس دو زميدر آياىكي:نه مطرح استين ويا آفرينكه ا ننـده نيـفاعـل

آيایگريد داشته است؟ىكار خود هدفزا جهان، اينكه ويـن جهان به عنوان آفريا  ده

و مقصد، فعل خداوند ب؛ دارد؟یهدف و هـدفانگريسؤال اول، وىفـاعل علت غايى

ب و هدفانگريسؤال دوم، مختلفیپاسخها،فكریمكاتب مختلف.استىفعل غايت

ایو متعدد كلیا عده؛ اندن دو سؤال دادهيبه و منكرىبه وىاله در افعال هدفغرض

و نياز آفريننده تلقـى؛ چرا كه غايتاند شده آفرينش موجودات مندی را مستلزم نقص
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مندی را برای افعال گروهى ديگر به دليل حكيمانه بودن آفرينش، لزوم غايت. اند كرده

وئقاو حتى الهى به اثبات رسانده . اند شـده افعـالی در همـه هدفل به وجود غرض

غانيزىگروه و پذىت در برخيوجود غرض لـزومويتفته اما منكر عمومريافعال را

ص1389نژاد، فارسى:نك( اند شدهآن  ،2.(

نوشتار حاضر به منظور تبيين دقيق مسأله، ديدگاه حكمت متعاليه را در سه محـور

،»غايت افعال الهى«و» علت غايى افعال الهى«،»مندی افعال الهى اصل غايت«اساسى 

و به اين نتيجه اسـت كـه حكمـت متعاليـه در تبيـين رسيدهبا قرآن كريم مطابقت داده

.مندی افعال الهى، با قرآن كريم هماهنگ است غايت

مندی افعال الهى از ديـدگاه قـرآن هايى در باب غايت هرچند به صورت مجزا، پژوهش

و فلسفى نگاشته شده يا حكمت متعاليه يا ساير مكتب اسـت امـا نگارنـده بـه های كالمى

م و همـاهنگى آن را نشـان دهـد، پژوهشى كه ديدگاه حكمت تعاليه را با قرآن تطبيق داده

مى. دست نيافته است از بنابراين، پژوهش حاضر از اين حيث جديد به نظـر و البتـه رسـد

و حاصل تالش نگارنده است و چينش مطالب نيز نو بوده و ساختار .حيث محتوا

و حكم اصل غايتـ1 ت متعاليهمندي افعال الهي از ديدگاه قرآن كريم

از اصل غايت-1-1  ديدگاه قرآن كريم مندی افعال الهى

آ در قرآن كريم در باب اصل غايت ات وجـود دارد؛يـمندی افعال الهى، چند دسته

آ دسته طريای از و نفى(ق سلِب مقابالت غايتيات، از نفى باطل بودن، نفى لعب بودن

 كنند؛مى مندی افعال الهى را اثبات، غايت)عبث بودن آفرينش

مىيبرخى از آيات قرآن كريم صراحتا باطل بودن آفر و«كننـد؛ نش عـالم را نفـى

؛)27/ص(»ميديـافرين باطـل بـه اسـتدونيـاانيـم كـهرا آنچهونيزمو آسمان

برا نهايا پروردگارا،« و ).191/آل عمران(»اىدهيافرين هودهيباطل
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دارد تـا غـرض بـه آن تعلّـق باطل در لغت به معنای چيزی اسـت كـه غـايتى نـ

بىىطباطبائ(گيرد ج، ص4تا، و بدون).87:، و ضايع فيض كاشانى، باطل را به عبث

ج1416،ىض كاشانيف(حكمت تفسير كرده است ص1: ق، ،:409 .(

و بيانات مفسرين در تفسير آيات فوق، دانسـته مى شـود كـه نفـى از مجموع كلمات

ج1405قرطبى،:نك(و غايت داشتن آن استباطل بودن خلقت، مساوی با غرض  : ق،

ص4 ــر، 315:، ــن كثي ج1412؛ اب ص1: ق، ــری، 448:، ج1415؛ طب :، صــص4: ق،

ج1415؛ طبرسى، 278- 279 ص2: ق، ج1412؛ 473:، ص1: ق، ؛ مالصدرا،316:،

ج1367 ص1: ش، مى)349:، و باطـل«شود؛ وقتى گفته پروردگارا اين خلق را بيهوده

و حكمتى آفريده»ایدهنيافري .ای؛ يعنى پروردگارا اين خلق را برای غرضو غايت

اىاتيآ در از روی،ن موضوع اشاره شده است كـه خلقـت عـالمياز قرآن كريم به

 چـهيباز بـه اسـتدوآنانيمكهرا آنچهونيزمو آسمانو«؛ستينو لعبىسرگرم

 بـازى بـه اسـتدوآنانيـمكهرا آنچهونيزمو آسمانهاو«؛)16/ايانب(»ميديافرين

).38/دخان(»ميادهيافرين

است كـهىعمل،لعب. استىو سرگرمیبازیالعب مشتق از لعب به معنای كلمه

و غرض عقالن آنىهدف بى(باشدىو وهمىاليخ،نداشته بلكه غرض تـا، طباطبايى،

ص14:ج كسياز مفسرىبعض). 260:، مىن، العب را به و باطل انجام ىكه كار عبث

ج1412ابن كثيـر،(.اندر كردهيدهد تفس ص3: ق، ج1415؛ طبـری، 183:، ،17: ق،

حك)14:ص نيخداوند بآنىاورد تا پس از مدتيم، عالم را بوجود  بلكه،ن ببرديرا از

و جهان به سـوىهدفیرا برا آن . آن هـدف در حركـت اسـتیمشخص خلق كرده

و آنچه ميان آن دو اسـت را بـه بـازی«: شود بنابراين وقتى گفته مى و زمين و آسمان

. ايم، يعنى از آفرينش آنها هدفى داشته»ايم نيافريده

آ ببه نيز ديگرییهيدر و ايـآ«؛ اشـاره شـده اسـتنش،يهوده نبـودن آفـريعبث
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»د؟يشـو نمىدهيبازگردانما سوىبه شما نكهياوميادهيآفر هودهيبرا شماكهديپنداشت

).115/مومنون(

ق، 1409طوسـى،( شيخ طوسى، فعل عبث را فعلى دانسته كه برای غرضى نباشـد

صص7:ج و باطل معنا كرده است). 402-401:، ق، 1415طبـری،( طبری آنرا لعب

ص18:ج و).83:، و چيـزی كـه بـرای غـرض و باطـل طبرسى نيز عبث را به لعب

ج1415طبرسى،( تفسير نموده استحكمتى نباشد  ص7: ق، ،:213 .( 

و تفاسيری كه برای عبث بيان شده، دانسته مى شود كه اين آيـات با توجه به معانى

و  و نفى عبث، مساوی با داشـتن غـرض و غايت در افعال الهى بوده نيز بيانگر غرض

.غايت است

آ در مقابل، دسته بيی ديگری از غاانگر حق بودن آفرييات، و ت داشتن افعالينش

 هستند؛ىاله

 خداونـد«؛ اشاره شده اسـت آفرينش» حق بودِن«به،از قرآن كريم چندين آيهدر

دهيافرينن،يمع هنگامىتاوحقبهجز است،دوآنانيمكهرا آنچهونيزمو آسمانها

).3/تغابن(»ديآفر حّقبهرانيزمو آسمانها«؛)8/روم(»است

ایخالف معنايىمعنا،منظور از حق و باطل و زمـيباطل است نين است كه آسمانها

و غرض ثابت خلق كرده باشد بى( را بدون هدف ج طباطبايى، ص19: تا، فيض ). 295:،

مى» بالحق«كاشانى  و و غرض صحيح تفسير كرده و: گويد را به حكمت خداوند آسمانها

ع و و غرض صحيح آفريده است و باطل خلق نكرده اسـتزمين را به سبب حكمت  بث

ج1416فيض كاشانى،( ص3: ق، مى).83:، بـه حـق«فرمايـد عالمـه طباطبـايى نيـز

و بدون غايت نيافريده بلكه آنها را به خاطر غايتى كه بر آنها مترتـب» آفريده يعنى عبث

ج(شود آفريده است مى صص16: پيشين، ،:158 -157.(

و غايـتش از مجموع سخنان مفسرين دانسته مى ود كه اين آيـات بيـانگر غـرض
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و بيهودگى را از افعال باری و عبث بودن مى هستند ابـن كثيـر،: نـك( كننـد تعالى نفى

ج1412 ص2: ق، ج 422:، ص3:؛ ج 425:، ص4:؛ ج1409؛ طوسى، 165:، : ق،

صص9 ج1415؛ طبرسى، 267و 259:، ص6: ق، ج 128:، صص8:؛ ؛47و28:،

صص9:ج ج1412؛ طبرسى، 137و 130:، صص2: ق، ).279و 112:،

و بـر سـر افعـال در بيش از يكصد آيه از قرآن كريم نيز واژه ی لعّل به كـار رفتـه

َيت;ُق((و8َ{مختلفــى از قبيــل ،)171/؛ اعــراف183و 21،63،179/بقــره(}لََعل;ُك((ْم

}8َ�تَْشُكُر َيْهَت(ُد�8َ{،)123/؛ آل عمـران185و52،56/بقـره(}لََعل;ُكْم }لََعل;ُك(ْم

َيْعِقلُ((و8َ{،)158/؛ اعــراف103/؛ آل عمــران53،150/بقــره( ،73/بقــره(}لََعل;ُك((ْم

ُيْفلُِح(و8َ{،)242 و35،90/؛ مائـده200و 130/؛ آل عمـران189/بقـره(}لََعل;ُكْم

حج45/؛ انفال69/؛ اعراف100 (ُر�8َ{،)10/؛ جمعه77/؛ َيَتَفك; ، 219/بقره(}لََعل;ُكْم

تُرgَُْ((و8َ{،)266 ُر�8َ{،)204/؛ اعــراف132/آل عمــران(}لََعل;ُك((ْم تَ((َذك; }لََعل;ُك((ْم

تُوقُِن(و8َ{،)57/؛ اعراف152/انعام( َ�بUُك(ْم Lبِلَِقا (و)2/رعـد(}لََعل;ُكم در مـورد ...

يَْرُشُد�8َ{و) مخاطب َفت;ُقو{،)186/قرهب(}لََعل;ُهْم ؛51/؛ انعـام187/بقره(}8َلََعل;ُهْم

ُر�8َ{،)164/اعــراف َفَت((َذك; َفْفَقُه((و{،)221/بقــره(}لََعل;ُه((ْم ،)65/انعــام(}8َلََعل;ُه((ْم

}8َ�َفْهَت(ُد (و)3/؛ سجده49/؛ مؤمنون31/انبيا(}لََعل;ُهْم آمده است) در مورد غائب...

توان گفت همان الم غايت است؛ چرا كه در روايات آمده است هرگـاه خداونـد كه مى

و الزم است؛ چون خداوند بزرگوارتر از آن  چيزی را با لعّل بيان كند، وقوع آن واجب

مجلسـى،: نـك(اش را به طمع در فضلش اندازد آنگاه او را نااميد گرداند است كه بنده

ج1403 ص65: ق، جـای تفسـير ان قرآن كـريم نيـز در جایبرخى از مفسر) 287:،

جق1420، بالغى نجفى:نك(اند خود، واژه لعّل را به الم غايت تفسير كرده صص1، ،

به عنـوان مثـال) 383، 342، 338، 235، 217، 165، 156، 93،94،99،138، 75

پ«: فرمايد وقتى خداوند مى و كسانى كه شياى مردم، پروردگارتان را كه شما، ماش از
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كنياند را آفر بوده يعنى عبادت)21/ بقره(»دييباشد كه به تقوا گرا،ديده است، پرستش

و بـه جـای كنيد تا پرهيزگار شويد؛ بنابراين لعل را مى توان به الم غايت تفسـير كـرد

َيت;ُقو8َ{ َ(گفت) شايد تقوا پيشه كنيد(}لََعل;ُكْم ـلِت (قُواـت ؛ طبرسـى)تا تقوا پيشه كنيد)

(خدا را پرستش كنيد تا پرهيزگـار شـويد(ی فوق گفته است در تفسير آيه طبرسـى،)

ج1415 ص1: ق، يـا.؛ بر مبنای اين تفسير، پرهيزگاری، غايت عبادت است)122:،

،)189/ بقـره(»ديـد، باشد كه رسـتگار گرديو از خدا بترس«: فرمايد وقتى خداوند مى

رستگار خواهد شد؛ بنـابراين رسـتگاری غايـت قطعًا اگر كسى تقوای الهى پيشه كند،

ی آيـاِت حتى اگر نتـوان گفـت همـه. گونه كه تقوا، غايت عبادت است تقواست همان

مى بيانگر غايت» لعّل«حاوی . اند گونه توان گفت اغلب آنها اين اند، دست كم

از اصل غايت-1-2  حكمت متعاليهديدگاه مندی افعال الهى

ع و افعال تمامى موميت اصل غايتمالصدرا قائل به از مندی است موجودات اعـم

و بى شـعور را غايت و مادی، باشعور و ممكن، مجرد مى واجب مالصـدرا،(دانـد منـد

و غيـر ارادی را غايت وی همچنين تمـامى ). 1354:142 منـد افعـال، اعـم از ارادی

و علت غايى در تمام افعال ارادی و قائل به وجود غايت : 1408همـو،(اسـت دانسته

مى)303 و مانند آن دانسته شوند، از نظـر او دارای؛ حتى افعالى كه باطل، عبث، گزاف

.غايت متناسب با مبدء خود هستند

شد، از نظر حكمت متعاليه مالصدرا، افعـال الهـى نيـز كـامال با توجه به آنچه گفته

و غايت است غايت و دارای علت غايى منـدی اثبـات غايت مالصدرا بـرای. مند بوده

و غايت را از افعال الهى نفـى مى كننـد، افعال الهى، ابتدا سخن كسانى كه مطلق غرض

و اين امر را مستلزم مشكالتى از قبيل راه يافتن عبـث در افعـال  مورد انتقاد قرار داده

و ترجيح بال مرجح دانسته ، آنگاه قول كسانى كه قائل به غيرجايز)11-6: همان(الهى
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و غايت بودن : نـك(مندی افعال الهى هستند، را باطل سـاخته سؤال از فلسفه آفرينش

ج1367مالصدرا، ج1990؛ همـو، 1:193، و) 292:د1363؛ همـو، 6:326-327،

اول يـلدلاسـت؛ مندی افعال خداونـد پرداخته سپس با چند دليل به اثبات اصل غايت

؛ وقتى اثبات شود كـه خداونـد تـام تعالى است وی از طريق تاّم الفاعليه بودن واجب

تام الفاعليه بـودن ). 291:د1363همو،(است، فعلش دارای غايت خواهد بود الفاعليه

خداوند به دليل اين است كه فاعليت او بالذات است؛ زيرا اگر چيـزی خـارج از ذات، 

اين به معنای آن اسـت. سبب فاعليت او شود؛ يعنى خداوند در فاعليتش، ناقص است

دليـل ديگـر ايـن كـه. كه واجب الوجود بالذات، واجب الوجود از جميع جهات نباشد

و غايت دارد و هر فاعل مختاری در فعلش، غرض همـو،( خداوند، فاعل مختار است

»من مـرجح غـايى]له[كل فعل اختياری البد«ی؛ زيرا بر مبنای قاعده)303: 1408

ج1366ابراهيمى دينانى،( ه فعلى كه بر اساس اختيار از فاعل صادر، هرگون)2:427،

و غرض مى : 1408مالصدرا،( نامند گردد، ناچار دارای مرّجحى است كه آن را غايت

و بـه ذات اسـت). 303  سومين دليل مالصدرا اين است كه فاعليت خداونـد بالـذات

ج1990همو،( ج1990؛ سبزواری، 6:327، كه)6:307، ؛ فاعل بالذات، فاعلى است

و فعل خود استخو ج1990مالصـدرا،(ِد او سبِب فاعليت رازی تهرانـى،؛ 2:191،

مى)127: 1374 و از طرفى علت غايى، سبِب فاعليت فاعل : 1360سبزواری،( شود؛

و علت غايى دارد)501 .، در نتيجه افعال الهى، داعى

و حكمت متعاليه در مورد اصل غايت-1-3  ندی افعال الهىم مقايسه ديدگاه قرآن كريم

د آیا مند است؛ دسته، كامال غايت)افعال الهى(نشيدگاه قرآن كريم، آفرياز اتياز

و از طريق نف و لعب بودن آفرىقرآن كريم، به طور غير مستقيم و لهو نشيعبث، باطل

ب)افعال الهى( آيدیا مندی آن هستند؛ دسته انگر غايتي، ات قرآن كريم، به طوريگر از
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و در موارد متعددی نيز بياِن غايـِت برخـىميمستق و از طريق بياِن حق بودن آفرينش

ب) افعال الهى( مندی آفرينشتيافعال، غا ميرا . كنندىان

و، كامال غايت)افعال الهى( از ديدگاه حكمت متعاليه مالصدرا نيز آفرينش مند بوده

و غايت است؛ چرا كه غايت ال الهى، مستلزم راه يافتن مند نبودن افع دارای علت غايى

و عنايت الهى، تـام الفاعليـه  و با حكمت و ترجيح بال مرجح بوده عبث در افعال الهى

و باالختيار بودن الهى ناسازگار است و فاعل بالذات .بودن

و كلمات مالصدرا، نشان دهنده هـایی اين است كه نه تنها آموزه دقت در عبارات

ی عبـارت قرآن كريم، ناسازگاری ندارد، بلكـه در نحـوه های حكمت متعاليه با آموزه

منـدی شود؛ از جمله اينكه قرآن كريم غايت پردازی نيز هماهنگى بسياری مشاهده مى

و لعـب  و باطـل كـه تـا حـدود–افعال الهى را بيشتر در قالب عباراتى مثل نفى عبث

مى-زيادی با يكديگر مترادف هستند و مالصدرا نيز، بيان مند نبودن افعال غايت نمايد

و ناسازگار با حكمت الهى مى . داند الهى را مستلزم راه يافتن عبث در افعال الهى

و حكمت متعاليه-2  علت غايي افعال الهي از ديدگاه قرآن كريم

مندی افعال الهى به دو صورت قابل طرح است؛ يكى سؤال از غايتی غايت مسأله

و ديگری سؤال از غايت   فعلى؛ پاسخ سؤال نخست، تحت عنـوان علـت غـايِى فاعلى

و پاسخ پرسش دوم، تحت عنوان غايت افعال الهى قابل بررسى است . افعال الهى،

از ديدگاه قرآن كريم-2-1  علت غايى افعال الهى

و بررس آىدقت ميدر كلىات قرآن كريم نشان نشيهـدف از آفـرىدهد كه بطور

و اوست كه محـور آفـرـ در مقابل انسانـجهان ويانسان است و آسـمانها نش اسـت

و هر چه در آنهاست، برايزم رايكـه زمـ]ىيخـدا[همان«ده شده است؛ياو آفرین ن
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و آسمان را بنا] گسترده[براى شما فرشى و از آسمان آبى فـرود] افراشته[ىي، قرار داد

م و بدان از بوهيآورد اوست آن كسـى كـه«؛)22/قرهب(»رون آورديها رزقى براى شما

)29/ بقره(»دين است، همه را براى شما آفريآنچه در زم

(به خاطر شما(ىعنياند، گفته) برای شما(ِريدر تفس ج1405قرطبـى،) ص1: ق، ،:

ا) 251 و تفسي؛ اگر غايبین الم براياىعنيشود،ر پذيرفتهين معنا ايان و نيـت اسـت

زمريبدان معناست كه خلقت سا و انسـان،ىنيموجودات به خاطر انسان بـوده اسـت،

.ت خلقت آنهاستيغا

آىخلقت، فهرستیت دانستن انسان كامل برايمالصدرا ضمن غا كه خلقتىاتياز

مالصـدرا،(كنـدن گـزارش مـىير موجودات را به خاطر انسان دانسته است، چنـيسا

ص1363  ): 236: الف،

و جماد-١ آ81و15تا13اتيآ: در مورد معادن آ8و7اتينحل؛ 16اتيق؛

.حجر20و

آيابراه32هيآ: در باب نبات-٢ .نحل67و11و10اتيم؛

ح-٣ آ69تا66و8تا5اتيآ: وانيدرباره ).غافر(مؤمن80و79اتينحل؛

زم-٤ .بقره29هيآ:ن استيدرباره آنچه در

.ونسي5هيآ: درباره آنچه در آسمان است-٥

ا-٦ و آفريدرباره .هيجاث13هيآ: انسانینش تمام موجودات برايجاد

ا آيهمه بين غايات، غايانگر و هميت بوده و او را بـه عنـوان،ت را انسان دانسـته

ب. كرده استىمحور خلقت معرف اسـتىچنان ارزشیداراىقرآنىنيانسان در جهان

را ساير مخلوقاتكه خداوند  و آنها نفع رساندن به انسـان برایرا مسخر او قرار داده

هايكشتتاد،يگردان رام شما سودبهراايدركه است كسى همان خدا«؛ خلق كرده است

ود،يينما طلب]راشيخو روزى[او بخشى فزونازتاو شوند، روان فرمانشبهآن در
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(ديدار سپاسكه باشد  شما سودبه استنيزمدررا آنچهو آسمانهادررا آنچهو)12.

 وسـتهيپ كـه-را مـاهوديخورشـو«؛)12-13/هيجاث(»)13(اوستاز همه كرد رام

)33/ميابراه(» ساخت شما مسّخر]زين[را روزوشبوديگردان رام شما براى-روانند

رفتنياو، پـذیمالئكه برای اّهللاٰ بودن انسان، سجدههفيعالوه بر مطالب مذكور، خل

حقيای همه بازگو كننده...وىامانت اله و هـدف جهـاناقتين ند كـه انسـان، محـور

مىهست و اشرف تمام .ت استخلوقاو اكمل

ا پيحال مين سوال است، پـسىنش جهان هستيهدف آفر، انساند كه اگريآىش

چيهدف از آفر و هدف آيا وجود انسان يا انسان كامل، غايت بالست؟ينش انسان ذات

و  و فقط به خاطر انسان آفريـده اصلى آفرينش است؟ يعنى آيا خداوند، جهان را فقط

انسان را هم به خاطر خود انسان آفريده است؟ يا اينكه از آفرينش انسان هـم هـدفى 

و انسان در واقع غايت بالعرض است؟   ديگر در كار بوده است؟

متيقرآن كريم با تعاباتيآ  دارد؛ اشاره انساننشيآفری به فلسفهیعددر

آ بایهيدر و جانشـياز قرآن كريم ىنيان شده كه هدف از خلقت انسـان، خالفـت

و خليانسان را آفرخداوند خداوند است رویفهيد تا او را ويزمیخود بر ن قرار دهد

ردمن«: گفت فرشتگانبهتو پروردگار چونو«فرمايد؛ را به او عطاىاللههفيمقام خل

)30/بقره(»»گماشت خواهمنىيجانشنيزم

ازيآ و آزما اتى و«؛كندىمىش انسانها معرفيقرآن كريم، هدف از خلقت را امتحان

 كـهديـازمايبرا شـما تـا...ديـآفر هنگامششدررانيزمو آسمانهاكه كسى اوست

را شـما تـا آوردديـپدرا زندگىو مرگكه همان«؛)7/هود(»ديكوكارترينكي كدام

.)2/ملك(»ديكوكارترين كدامتانكهديازمايب

و آزماكه مورد اين در بايهدف آفر،شي، امتحان وينش است د گفـت كـه امتحـان

م كه خداوند البته اين. مقدمه است نه هدف،شيآزما رفع جهلیبرا،ديآزماىانسان را
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زم،ست، بلكه هدفين ىنهـانیاسـتعدادهادنيت رسـيـبه فعلیبرایانهيفراهم كردن

م . ار استيدان اختيانسان در

آ و«: ده استيرحمت آفریشده كه خداوند مردم را برا بياناز قرآن كريمیاهيدر

 كـه حالىدر داد،مى قرار واحدى اّمترا مردم همه قطعًا خواست،مىتو پروردگار اگر

 بـراىو كـرده، رحـم آنانبهتو پروردگاركه كسانى مگر)118( اختالفند،در وستهيپ

).119-118/هود(»استدهيآفررا آناننيهم

ا آيدر ان گفتهيمفسرىباشد؛ برخىم»لِذالَِك«ه، بحث بر سر واژهين المياند ن الم،

و برايتعل غايبیل است و َرِحَميان غرض و ذلك هم اشاره به دارد؛) رحمـت(ت آمده

غادهيرحمت آفریخداوند آنها را براىعني ايت آفرياست؛ راينش آنها ن است كه آنها

و ضـحاكيا.ش قرار دهديمورد رحمت خو ن قول را به ابن عبـاس، مجاهـد، قتـاده

م و صـحين قـول را تـرجيز همـيـنىو طبرسـىخ طوسـيش. دهندىنسبت حيح داده

ج1409طوســى،( اند دانســته ص6: ق، ج1415؛ طبرســى،85:، ص5: ق، ؛ 350:،

ج1417جزايری، ص2: ق، اسـم«: عالمه طباطبائى در اين باره مى فرمايـد). 405:،

 بـه تـو پروردگاركه كسانى مگر«ی اشاره است به رحمتى كه جمله»لِذالَِك«ی اشاره

بى(» بر آن داللت دارد» كرده رحم آنان ج طباطبايى، ص11: تا، ،:100 .( 

و عبوديت معرفى كرده اسـت عبادترا هدف از خلقت انسان،از قرآن كريمىاتيآ

مىاتيذارسوره مباركه56ی تر، آيه كه از همه مهم را انسو جّنو«: فرمايد است كه

مفسران معتقدند كـه حـرف؛ بيشتر)56/اتيذار(»بپرستند مرا آنكه براىجزدميافرين

ويحرف تعل،»عبدونيل«الم در  غايبیبرال است و یت آمده است نـه بـرايان غرض

ايدل. عاقبتانيب ايل آن هم غاين است كه اگر ت نباشـد بلكـه الم عاقبـتين الم، الم

ميجنید همهيباشد، با و انسانها عابد باشند، حال آنكـه در جنيـان و انسـانهايـان ان

ز نمیاديكسان دن آن مستلزمين الم عاقبت ناميبنابرا. كنندىهستند كه خدا را عبادت
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دريراه و دروغ ج1409طوسـى،(. اسـتىكـالم الهـافتن كـذب ص9: ق، ؛ 397:،

ج1410الهدی، علم ص3: ق، ج1415؛ طبرسى، 195:، ص9: ق، ،:269.(

شـيمفسر تفسيرهای متعددی وجود دارد؛ غالب،»عبدونيل«ی مورد واژهدر ،عهين

آ بنا غايبر ظاهر و انس را عبادت دانستهيه، ق، 1411عياشى،:نك( اندت خلقت جن

ص2:ج ــدی،؛ علم164:، ج1403اله ص4: ق، ــى،3:، ج1409؛ طوس ص9: ق، ،:

ج1415؛ طبرســى، 397 ص9: ق، ص1363؛ مالصــدرا، 269:، ؛ فــيض 292: ق،

ج1416كاشانى، ص5: ق، بى75:، ج؛ مازندرانى، ص2: تا، بى171:، تا،؛ طباطبايى،

ص8:ج نيمفسر.)386:، رايز غالبـًا همـين اهل سنت طبـری،: نـك( دارنـدن نظـر

ج1415 ص27: ق، ج1405؛ قرطبى،16:، ص17: ق، ج1405؛ آلوسى،56:، : ق،

ص27 زيروا.)21:، آيهم در تفسیاديات غاير و انسيه آمده است كه ت خلقت جن

ا ج1419نمازی شاهرودی،:نك(سترا عبادت دانسته ص3: ق، ،:163 .( 

ممشاهیريو تفسيىبا مراجعه به كتب روا یالهيعبـادت را وسـ شود كه غالبًاىده

غايتحصیبرا ديل غايگريت ديا وصول به ق، 1409طوسـى،:نك(اند گر دانستهيت

ص9:ج ــدی،؛ علم397:، ج1410اله ص4: ق، ــى،3:، ج1415؛ طبرس ص9: ق، ،:

بى269 ج؛ مازندرانى، ص2: تا، ميادر ). 171:، زيـن عبـادت را بـهیاديـان، عـده

و گفتهيمعرفت تفس ج1405قرطبـى،:نك(.»عرفونيل«ىعني» عبدونيل«اندر كرده :ق،

ص17 ــر،؛56:، ــن كثي ج1412 اب ص4: ق، بى؛ 255:، ــدرانى، ــا، مازن ص4:ج ت ،:

د.)208 بيان شده اسـت كـه بـه جهـت رعايـت»عبدونيل«ريدر تفسنيزیگريوجوه

ج1415طبرسـى،: نـك( گـرددىم اختصار از ذكـر آن خـودداری  ص9:ق، ؛ 269:،

ص17:ج،ق1405قرطبى، ص60:ج،ق1403مجلسـى،؛55:، ؛ طوسـى، 311:،

ص9:ج،ق1409 ص2:ج،ق1404؛ قمى، 399:، ،:331(.

آيا گرچه و بندگيعبودی مسألهبره تنهاين وىمديكأتىت و با صراحت تمـام كند
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ش آنیوهيبه به حصر، و انس معرفيعنوان هدف آفررا با توجـهودينماىمىنش جن

ش ایوهيبه آيحصر در مه،ين غىبه نظر حقيارسد نش، عبـادتيو بالذات آفـرىقيت

و بررسولى است م آيات قرآن كريمدرىدقت كهىنشان عبادت برای تقواسـت دهد

 اسـت،دهيآفر اند بوده شماازشيپكهرا كسانىو شما،كهرا پروردگارتان مردم،اى«

و رسـتگاری)21/ بقره(»دييگرا تقوابهكه باشدديكن پرستش و تقوا بـرای سـعادت

و رستگاری نيز)189/ بقره(»ديگرد رستگاركه باشدد،يبترس خداازو«است و فالح

و تقرب به او نيست و مبدأ خويش و بازگشت به اصل .چيزی جز رجوع

و غـايتى قائـل اسـت، با توجه به اينكه قرآن كر يم برای آفرينِش انسان نيز غرض

دانست بلكـه انسـان غايـت بـالعرض اسـت توان انسان را غايت بالذات بنابراين نمى

اىكه عالمه طباطبائ همچنان غایاند كـه اگـر بـران نكته توجه دادهيبه تيـعبـادت،

غا در نظر گرفتهیگريد بى(ت متوسط خواهد بـوديشود، عبادت، ج طباطبـايى، : تـا،

ص18 و مخلوق–چنين، از آنجايى كه انسان، غير از خداوندهم). 386:، و بلكه بنده

ای كه بر نفى غرض زائد بر ذات وارد شده است، علـتی ادله باشد، همهمى–خداوند

.كند غايى بودن انسان برای افعال الهى را نيز نفى مى

ن ا كتهبا توجه به نش انسان،ينكه گفته شد هدف از آفريی پيشين، بايد بررسى شود

آ ؟ىا هدف فاعليمراد استىا هدف فعليعبادت است،

غايتفسی، عبادت را بر مبنایسبزوارىحاج ازىت فـاعلير آن به معرفت، و مـراد ،

دلياست نه عارف دانستهىتعالیت باريمعرفت را هم معروف ايـت مخلوقات؛ هـم شـانيل

و هدفين است كه عارفيا هت مخلوقات، خودْش معلل و گاه متوقف نخواهدچيدار است

و به غا رسيشد مىتعالیت باريدر مورد معروف.ديِت بالذات نخواهد د اگر مراديگوىهم

غىو نسبیمصدریك معنايت،ياز معروف نمىتعالر از واجبيباشد، چون تواندىاست

ايغا وليعىچون صفات واجب تعالجاد باشد؛يِت عـيـاگر معروفىِن ذات اوست، ِنيْت
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و مطلـوبىتعال ذات واجب م. باشد، كامًال حق است تـوان گفـت علـت غـايىىپـس

بى:نك( استىتعال نش، ذات واجبيآفر ج سبزواری، ص2: تا، ،:102.(

ذاريات كـهی سوره مباركه56نگارنده نيز بر همين اعتقاد است؛ زيرا عالوه بر آيه

طبق تفسير حاجى سبزواری، ذات خداوند را هدف نهايى آفـرينش مـى دانـد، آيـات 

و علـت غـايى  فراوانى از قرآن كريم بيانگر اين هستند كه ذات خداوند هدف فـاعلى

و انسان را به خاطر ذات خود آفريده است نه چيـز ديگـر؛  است؛ يعنى خداوند، جهان

و! ای بنى آدم«:تچنانكه در حديث قدسى فرموده اس همه چيز را به خاطر تو آفريدم

ج:نك(» تو را به خاطر خودم ص1: همان، آ)139:، كـه در مباحـثىاتيـ؛ از جمله

مىعلت غائ و آخر«ی كنند، آيهىبه آن استناد یاست؛ در معنا)3/حديد(» اوست اّول

قب، گفتهىاول بودن واجب تعال و و برتر از او اند چون خداوند علت العلل است ل از او

نكهياىكيعلت العلل بودن او هم به دو صورت است. ست، پس او اول استينیزيچ

د همهىاو علت فاعل و ايی موجودات است وىنكه او علِت غائيگر موجودات اسـت

مي، علِت فاعلىچون علت غائ ، 1339فارابى،(نامندىت فاعل است، آن را علت العلل

ا).75-76: صص آيدر طرين یبودن او براى، علت غائىق اول بودن واجب تعاليه از

مياش و موجودات اثبات ی با توجه به آنچه گفته شد مى تـوان بنـد اول آيـه. شودىاء

را هـم بيـان) 156/بقـره(»ميگردمى بازاو سوىبهوم،يهست خدا آِنازما«ی شريفه

و آخر«ی ديگری از بند اول آيه .دانست)3/دحدي(» اوست اّول

از ديدگاه حكمت متعاليه-2-2  علت غايى افعال الهى

ی متعددی بر نفى زايد مالصدرا پس از اثبات اصل غايتمندی افعال الهى، ابتدا ادله

؛ همـو، 5:200ج، 1990مالصدرا،:نك(آورد بر ذات بودن علت غايِى افعال الهى مى

ج 1367 ،ش1390 فارسـى نـژاد،؛ 219:ج1363؛همو، 2:459ج همان،؛1:179،



و حكمت متعاليه هدف� 106  داري آفرينش از منظر قرآن كريم

� �ين� سا� هشتم� شما�� �انز�هم� )۱۳۹۵نيمسا� ��! سا�(عقل

مى)87-89صص كند كه علت غايى افعال خداوند، ذات اوست؛ يعنى، سپس تصريح

آن افعالش را به خاطر ذات خود انجام مى البته در مورد اينكه. دهد نه چيزی بيرون از

در چه چيزی سبب شده است كه خداوند مخلوقات را بيافرينـد، پاسـخ های متعـددی

مىآثار وی به چش و آن هم ذاتم خورد كه در نهايت، بازگشت همه به يك چيز است

مى. دی اوستـخداون كــش در آثار وی مجموعا دوازده قول ديده ازـه عبارتــود : ند

ج1990مالصــدرا،( درتقــ ـــ1 ج1367همــو،( حكمــت ـــ2) 6:367، ،1:179(

ج1990همو،( رحمتـ4)268: 1408همو،( جودـ3 )همـان(ضيفـ5) 5:195،

همـو،( ارادهـ8)129: همـان( عشـق بـه ذاتـ7)136: 1378همـو،( محبتـ6

ج1382؛ همو، 135: 1354 و عناـ9) 2:739، ، 1363مالصـدرا،:نـك(يتعلم ج

ج 1990؛ همو، 136: 1378؛ همو، 290 ج 2:272، : 1354؛ همو، 6:327؛ همان،

ج1366همـو،( معرفتـ10). 304: 1408؛ همو، 246: 1313؛ همو، 135 و6:14،

ج1367؛ همو، 62 ج1367همـو،( كامـل يـا انسـان وجود انسانـ11)1:179، ،2:

یذات بـارـ12) 239-233و 124و 110: الف1363؛ همو،79: 1362؛ همو، 481

ج1990همو،(ىتعال ج2:264، ؛ 292و 273:ج1363؛ همو، 367و 6:327؛ همان،

).138و 137و 126: 1378همو،

نُه قول اول كه يكـى از صـفات واجـب تعـالى را داعـى از ميان اين دوازده مورد،

مى آفرينش مى گردد؛ چون صفات او عـين ذاتنـد، در نتيجـه داند، به قول دوازدهم باز

را).71: الف1363همو،( عين يكديگر نيز خواهند بود در مورد قول دهم كه معرفـت

م داند نيز بايد گفت اگر مراد اين باشد كه غايت بالذات آفرينش،ىعلت غايى آفرينش

و معرفت باری تعالى است، چنين چيزی قابـل نقـد رسيدن انسان به درجه ی شناخت

و است؛ زيرا به قول حاجى سبزواری، عارف بودن مخلوقات، خودش هدف دار اسـت

لى باشد، آن هم نه معنای هيچ گاه متوقف نخواهد شد؛ اما اگر مراد، معروفيت باری تعا
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و نسبى آن كه زائد بر ذات است، بلكه معروفيتى كه عـين ذات بـاری تعـالى مصدری

تعالى كه همان ذات باریـ در اين صورت هم به قول دوازدهم. باشد، قابل قبول است

مىـ است ش1388فارسى نژاد،( گرد باز پس نه تنها ناسـازگاری ). 30:116-117،

وجود ندارد، بلكه بيان او مؤيد اين است كه داعـى واجـب تعـالى بـرای در گفتار وی 

.آفرينش عالم، همان ذات اوست

و از ميان اهداف ياد شده آنچه بيش از همه مورد تأكيد است، داعى بودن علم است

و علت غايى است، در اينجا هم مى توان از آنجا كه غايت به اعتبار وجود علمى، داعى

ت و همين علم به ذات كـه عـين ذات گفت چون واجب عالى به ذات خويش، علم دارد

مى است، منشأ فعل او مى خ شود، در نتيجه و علـت غـايى توان ذات داونـد را داعـى

.دانست

و داعى را وجـود انسـان يـا وجـود انسـان كامـل در مورد قول يازدهم كه غايت

غا»انسان كامل«يا» وجود انسان«داند، بايد ديد آيا مى از، و هدف اصـلى يت بالذات

و انسان را  آفرينش است؟ يعنى آيا خداوند فقط به خاطر انسان، عالَم را آفريده است،

هم به خاطر خود انسان آفريده است؟ يا اين كه در آفرينش انسان، هدف ديگری مثـل 

شناخت خداوند در كار بوده است؟ كه در اين صورت، ديگـر انسـان غايـت بالـذات 

و بالتبع است نيست، بلكه .غايت بالعرض

آيد كـه انسـان را غايـت بالـذات بـرای آفـرينش از سخنان مالصدرا چنين بر مى

مى نمى و سنت، داند، بلكه او را غايت بالعرض خواند؛ زيرا وی به تبعيت از قرآن كريم

و  و غايتى قائل شـده اسـت كـه همـان عبـادت برای آفرينِش خوِد انسان نيز غرض

ج1366مالصدرا،( است طاعت الهى  ،7:334 .( 

او|از آنجا كه بنا به قول مالصـدرا جـز پيـامبر كسـى^و اهـل بيـت پـاك

و بدان جامـه نمى ج(ی عمـل بپوشـد تواند اين هدف را بر پای دارد ،)2:536همـان،
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را آفريد تا به هدف آفرينش كـه معرفـت الهـى اسـت،×و امام|خداوند، پيامبر

از نيـز نمى×و امام|بنابراين پيامبری عمل بپوشد؛ جامه تواننـد غايـت بالـذات

و|عالوه بر اينها چون پيـامبر. آفرينش باشند، بلكه آنها نيز غايت بالعرض هستند

مى×امام و مخلوق خداوند ای كـهی ادله باشند، همهو به طور كلى انسان كامل، بنده

انسان كامل برای خلقت را نيـز بر نفى غرض زائد بر ذات وارد شده است، غايت بودن 

.كند نفى مى

در مورد علت غايى افع-2-3 و حكمت متعاليه  ال الهىمقايسه ديدگاه قرآن كريم

از ديدگاه قرآن كريم، علت غايِى آفرينِش ساير مخلوقات غيـر از انسـان، انسـان

د است؛ در مورد علت غايى آفرينش انسان نيز حدود دوازده قول در قرآن كريم وجـو

و آزمايش-2خالفت-1( دارد و مغفرت-3امتحان و معرفـت-4رحمت  عبادت

و فـالح-11هدايت-10تعقل-9تفكر-8تشكر-7تذكر-6تقوا-5 -12فـوز

و بازگشت و آن هـم ذات، كه بازگشت همه)رجوع ی آنها در نهايت به يك چيز است

و مى در نتيجـه،. خودش آفريده است توان گفت خداوند، انسان را برای خداوند است

.از ديدگاه قرآن كريم، علت غايى آفرينش، ذات خداوند است

در آثار مالصدرا نيز در مورد علت غـايِى آفـرينش، مجموعـا دوازده قـول ديـده

عشـقـ7 محبتـ6 فيضـ5رحمتـ4جودـ3حكمت-2قدرت-1(شود مى

و عنايت9 ارادهـ8 به ذات ـ وجـود انسـان يـا انسـان كامـل11ـ معرفت10ـ علم

از)ذات باری تعالىـ12 و در نهايت يك قول است؛ چرا كه ؛ كه قابل تقليل به دو قول

نُه قول اول كه يكى از صـفات واجـب تعـالى را علـت غـايى ميان اين دوازده مورد،

مى آفرينش مى و قول دهم كه معرفت را غلت غايى داند، بـه قـول دوازدهـم كـه داند،

مى ان ذات باریهم بنابراين مجموع اين دوازده قول به دو قـول. گردد تعالى است، باز
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و ذات خداوندـ مىـ يعنى وجود انسان يابد اما از سخنان مالصدرا چنـين بـر تقليل

داند، بلكـه او را غايـت بـالعرض آيد كه انسان را غايت بالذات برای آفرينش نمى مى

ا مى و سنت، بـرای آفـرينِش خـوِد انسـان نيـز خواند؛ زيرا وی به تبعيت ز قرآن كريم

و طاعت الهى و غايتى قائل شده است كه همان عبادت و غرض است كه قابل تفسـير

در نتيجه، علت غايى افعال الهى از ديدگاه حكمت متعاليه. بازگشت به ذات الهى است

ف و و تنها داعى او برای آفرينش، ذات كامل و نيز ذات خداوند بوده وق كمـال اوسـت

و معلـول  و از آن جهت كه اثـر چيز ديگری جز ذات حق مقصود نيست مگر بالعرض

.اوست

مى با توجه به آنچه گفته شود كه ديدگاه حكمت متعاليه در مـورد علـت شد، معلوم

و به تبعيت از قرآن كريم، ذات خداوند  غايى افعال الهى نيز با قرآن كريم هماهنگ بوده

و ناسازگاری در اين زمينه مشاهده را علت غايى  و هيچ گونه تعارض آفرينش دانسته

.شود نمى

و حكمت متعاليه-3  غايت افعال الهي از ديدگاه قرآن كريم

از ديدگاه قرآن كريم-3-1  غايت افعال الهى

و غايـت آيات فراوانى از قرآن كريم بيانگر اين است كه ذات خداوند، هدف فعلى

آافعال الهى است؛  غاىاتياز جمله ميكه در مباحث آىت به آن استناد اوست«هيكنند،

و آخر ا)3/حديد(» اّول آياست؛ در طرين غايه از یت بـودن او بـرايق آخر بودن او،

م بيـن معناسـت كـه اگـر ترتيبـدىآخر بودن واجـب تعـال. شودىموجودات اثبات

كن سلسله و به طرف بـااليی وجودات را از معلول شروع م، قطعـًايبـرو) علـت هـا(م

یدر منتهاىعنيشود؛ پس خداوند آخر است،ىمىمنتهىی علل به واجب تعال سلسله

حقيغاىعنيخداوند آخر است يا به عبارتى،.ی علل قرار دارد سلسله و بالذاتىقيت



و حكمت متعاليه هدف� 110  داري آفرينش از منظر قرآن كريم

� �ين� سا� هشتم� شما�� �انز�هم� )۱۳۹۵نيمسا� ��! سا�(عقل

غا سلسلهىعنيات است؛ية الغايو غا ميی و او انتهـاىات به او ختم ی سلسـلهیشود

چاتيغا و هر سویزيقرار دارد؛ چون او لذاته مطلوب است پسیبه او توجه دارد،

صص1339فارابى،.(او آخر است با توجه به آنچه گفته شد مى توان بنـد).76-75:،

مىيما از آِن خدا هست«یی شريفه دوم آيه و به سوى او باز را) 156/ بقره(»ميگرد م،

آ و آخرا«یهيهم بيان ديگری از بند دوم .دانست)3/حديد(» وست اّول

غايباز جمله آياتى كه و وىت در افعـال الهـيانگر غرض غايـت بـودن ذات اسـت

د كه شمايا پنداشتيآ«ی مومنون است؛ سوره مباركه 115ی خداوند را تأييد مى كند، آيه

ب ايادهيهوده آفريرا و ).115/مومنون(»د؟يشو ده نمىينكه شما به سوى ما بازگردانيم

ذيمفسر آين با توجه به ،»ديشـو ده نمـىينكه شما به سوى ما بازگردانيا«ه، يعنىيل

و غا سويت از آفريغرض و بازگشت به محمـدىمـول: اند خدا دانستهینش را رجوع

سوىصالح مازندران غای، رجوع به ميخداوند را و د اگـريگوىت وجود انسان دانسته

غیرجوع به سو ت وجود انسان نباشد، خلقت انسان عبـث خواهـد بـود؛ياخداوند،

چ نیزيچون و باالتر از آن غايبرتر بى(ت وجود انسان باشديست كه ج مازندرانى، : تا،

ص2 ا)205:، طري؛ در واقع نفيشان از غاىق ميعبث، اثبات و چـون غـاىت ىتيكند

نیبرتر از بازگشت به سو سويخداوند ریست، بازگشت به غاخداونـد ت وجـوديـا

م .داندىانسان

و بازگشت بنـدگان عالوه بر آيه ی فوق، آيات متعدد ديگری از قرآن كريم، رجوع

میرا به سو درىخداوند ميداند؛ خداوند بهيما از آِن خدا هست«ديفرماىك بيان و م،

د) 156/بقره(»ميگرد سوى او باز مى ميو در بيانى  بـاز مـا سوىبه همه«ديفرماىگر

مي)93/اءيانب(» گردند مى  بازخواهند پروردگارشان سوىبهكه] دانندمىو[«ديفرماىا

آ).60/مؤمنون(» گشت ميدر چند  مـن سـوىبه شما فرجام«ديفرماىه از قرآن كريم

آ)15/؛ لقمان8/؛ عنكبوت55/آل عمران(» است ميـو در چند  بازگشـت«ديـفرماىه
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قبیگريدیرهاي؛ با تعب)4/؛ هود105و48/مائده(» خداست سوىبه شما] همه[ لياز

 سـوى بـه شـما بازگشـت«،)4/؛ يـونس60/انعـام(» اوست سوىبه شما بازگشت«

» بود خواهدما سوىبه شما بازگشت«،)7/؛ زمر164/انعام(»بود خواهد پروردگارتان

،)108/انعـام(»بـود خواهـد پروردگارشـان سـوى بـه آنان بازگشت«،)23/يونس(

 بـه] كار[انيپا نكهياو«،)23/؛ لقمان70و46/يونس(»ماست سوىبه بازگشتشان«

» ماسـت سـوى بـه آنـان بازگشـت قت،يحقدر«،)42/نجم(»توست پروردگار سوى

و)53/یشور(» گردد بازمى خدابه كارها] همه[كه دارهش«،)25/هيغاش( ، نيز رجوع

بیبازگشت بندگان به سو آ. ان داشته استيخود را ات، غايت بـودن ذاتيهمگى اين

غايبا توجه به تعركنند؛ زيرا خداوند را تأييد مى بهيف به«ت آنچه حركت فعل يا فاعل

ج 1375رازی،: نــك(»ســوی آن اســـت ص3ش، ش، 1313؛ مالصـــدرا، 138،

مى«يا) 239ص  1380سـبزواری،:نك(»شود آنچه حركت فعل يا فاعل به آن منتهى

ج ص2 ش، م)194، غاى، بديتوان خداوند را .ن معنا دانستيت

از ديدگاه حكمت متعاليه-3-2  غايت افعال الهى

و نفى غرض زائد بر ذاتی اثبات اصل غايت آنچه تاكنون درباره مندی افعال الهى

گفته شد، بيشتر ناظر به غايت فاعلى است؛ اما مالصدرا بر مبنای استلزام عبث در فعل 

و حكمـت نمىبدون غا و معتقـد يت، افعال خداوند حكيم را نيز خالى از غايـت دانـد

ج1990مالصدرا،( است غايت فعلى نيز در نهايت، همان ذات واجب الوجود است ،6:

367.(

و و هيچ فعلى را بـدون غـرض مالصدرا قائل به عموميت اصل عليت غايى است

ی موجودات است كه غايت بعيد همهداند؛ اما در خصوص غايت بعيد معتقد غايت نمى

و غايت نهايى آنها از جمله فاعل : نـك(هـای طبيعـى، خداونـد سـبحان اسـت عالم
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ج 1990؛ همو، 245: 1313مالصدرا، ج 263و 2،130، ؛ همـو، 6:367؛ همـان،

ج 1366؛ همو، 118: 1362 ج1367؛ همو، 7:320، يكى از داليلـى كـه ). 1:163،

ا مىمالصدرا برای يك ين مدعا بيان و داعى ذاتًا و علت غايى كند اين است كه غايت

و تغايرشان اعتباری است ج1990مالصدرا،( چيزند ؛ يعنـى يـك چيـز بـه)6:366،

و همان چيز بعينـه بـه لحـاظ و علت غايى است و يا علمى، داعى لحاظ وجود ذهنى

و علت غايى  همان وجـود علمـى وجود خارجى، غايت است؛ به عبارت ديگر داعى

و داعى آفرينش. غايت است  و نيز با توجه به اين كه علت غايى با توجه به اين مطلب

از. عالَم، ذات اوست، غايِت فعل او نيز بايـد ذات او باشـد بنـابراين چـون هـر يـك

و خلق الهى هستند، پس غايت آنها نيز ذات الهى است هم چنين. موجودات عالم، فعل

مىاگر هر چيزی غا و آن نيز غايتى داشته باشد، سه حالت پيش آيـد؛ يتى داشته باشد

و دور رخ خواهد داد كه محال است؛ يا اين كه به چيزی منتهى مى شود كـه يا تسلسل

و چون چيـزی. خود، غايت لذاته است و غايت الغايات است اين همان غايت بالذات

جه ذات واجب تعـالى غايـت جز ذات واجب تعالى چنين خصوصيتى را ندارد، در نتي

و غايت الغايات همه ج(ی موجـودات اسـت نهايى ج5:204همـان، ؛ همـو، 9:243؛

دليل ديگر بر اين مسئله اين است كـه خداونـد خيـر).82: 1362؛ همو، 266: 1408

و در ايــن صــورت همــه ی اشــياء از روی طبــع يــا اراده، او را طلــب محــض اســت

ج1990همو،(نمايند مى ی؛ پس ذات خداوند غايت همه)263: 1408؛ همو، 5:200،

ی موجودات به طور طبيعى اين استدالل بيانگر اين است كه همه. مخلوقات خواهد بود

مى. كننـد يا ارادی به خاطر خداونـد كـار مى تـوان گفـت تماميـت در بيـان ديگـری

و هر چيزی تماميت ديگـر موجـودات بـه او وابسـ ته موجودات به واجب تعالى است

و كمـال فاعـل آن  باشد، آن چيز غايت آنهـا خواهـد بـود؛ چـون هـر غـايتى، تمـام

ج1382همو،(است نتيجه اين كه واجب تعالى، غايِت).48:ب1363؛ همو 2:1146،
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و همه به عبارت ديگر، از آنجا كه كمـال حقيقـى. موجودات عالَم است ماسوای خود

و چيز ديگری نيست، موج مىجز واجب تعالى كسى كنند تـا خـود را بـه ودات تالش

و به همين جهت همگى به سـوی او در حركت معلـوم. انـد كمال مطلق نزديك نمايند

و همه موجـودات شود ذات يگانه مى ی خداوند، هم علت غايى افعال مخلوقات است

و مقصد همه و نهايت و هم غايت و موجودات استی به خاطر او دركارند، .كارها

در مورد غايت افعال الهىمقاي-3-3 و حكمت متعاليه  سه ديدگاه قرآن كريم

و ، ذات خداونـد را غايـت ...قرآن كريم با تعابير متعددی مثل آخر، مرجع، منتهى

و نهايت سير آنها معرفى كرده و مرجع مخلوقاتش . است افعال خود

و قـبح عقلـى آن و نيـز مالصدرا نيز بر مبنای استلزام عبث در فعل بدون غايـت ،

و مطلوب بالذات بودن ذات خداوند، افعـال خداونـد و تسلسل در غايات، امتناع دور

و معتقد است غايت فعلـى نيـز در نهايـت،  و حكمت ندانسته حكيم را خالى از غايت

و همه و خواسته يـاـی مخلوقات، همان ذات واجب الوجود است دانسته يا نادانسته

مىـ ناخواسته و حركت همهكنن او را طلب و جهت تكامل آنها به سوید ی مخلوقات

م و فرجام آنها به خداوند و عاقبت و بازگشت همه به سوی اوست نتهـى خداوند است

.شود مى

و بنابراين، حكمت متعاليه در بيان غايت افعال الهى نيز با قرآن كريم هماهنگ بوده

و مطلوب به تبعيت از آموزه و مخلوقـات های قرآن كريم، غايت فعلى بالـذات افعـال

مى الهى را ذات بى .داند همتای او

 گيري نتيجه

د و آفرياز از ديدگاه. مند است نش هستى، كامال غايتيدگاه قرآن كريم، افعال الهى



و حكمت متعاليه هدف� 114  داري آفرينش از منظر قرآن كريم

� �ين� سا� هشتم� شما�� �انز�هم� )۱۳۹۵نيمسا� ��! سا�(عقل

و حكمت متعاليه مالصدرا نيز افعال الهى، كامال غايت و دارای علـت غـايى مند بـوده

و كلمات مالصدرا، نشان دهنده. غايت است ی اين است كه نـه تنهـا دقت در عبارات

منـدی افعـال الهـى بـا قـرآن كـريم، های حكمت متعاليه در مورد اصـل غايت آموزه

پردازی نيـز همـاهنگى بسـياری مشـاهدهی عبارت ناسازگاری ندارد، بلكه در نحوه

مندی افعال الهى را بيشتر در قالـب عبـاراتى شود؛ از جمله اينكه قرآن كريم غايت مى

و لعب  و باطل ، بيـان-كه تا حدود زيادی با يكديگر مترادف هسـتند–مثل نفى عبث

و مالصدرا نيز غايت د نموده ر افعـال مند نبودن افعال الهى را مستلزم راه يـافتن عبـث

و نا .است سازگار با حكمت الهى دانستهالهى

از ديدگاه قرآن كريم، علت غايِى آفرينِش ساير مخلوقات غيـر از انسـان، انسـان

در مورد علت غايى آفرينش انسان نيز حدود دوازده قول در قرآن كريم وجـود. است

خ دارد كه بازگشت همه و آن هم ذات وی آنها در نهايت به يك چيز است داوند است

در نتيجه، از ديدگاه قـرآن. توان گفت خداوند، انسان را برای خودش آفريده است مى

در آثار مالصدرا نيـز در مـورد علـت. كريم، علت غايى آفرينش، ذات خداوند است

يعنـى–شود كه قابل تقليـل بـه دو قـول غايِى آفرينش، مجموعا دوازده قول ديده مى

و ذات خداوند ،-تعالى است كه همان ذات باری-و در نهايت يك قول-وجود انسان

باشد؛ در نتيجه، علت غايى افعال الهى از ديدگاه حكمت متعاليه نيـز ذات خداونـد مى

مى. است شود كه ديدگاه حكمت متعاليه در مورد علت غايى افعال الهى نيز پس معلوم

و با تأسى از قـرآن كـريم، ذات  خداونـد را علـت غـايى با قرآن كريم هماهنگ بوده

و ناسازگاری در اين زمينه مشـاهده  و هيچ گونه تعارض و افعال الهى دانسته آفرينش

.شود نمى

ُمنتهـى َمرَجع، در مورد غايت افعال الهى نيز قرآن كريم با تعابير متعددی مثل آِخر،

و نهايت سير آنها معر...و  و مرجع مخلوقاتش فــى، ذات خداوند را غايت افعال خود
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و قبح عقلـى آن،. اسـت كـرده مالصدرا نيز بر مبنای استلزام عبث در فعل بدون غايت

و مطلوب بالـذات بـودن ذات خداونـد، افعـال  و تسلسل در غايات، و نيز امتناع دور

و معتقد است غايـت فعلـى نيـز در و حكمت ندانسته خداوند حكيم را خالى از غايت

بنابراين، حكمت متعاليه در بيان غايـت افعـال.تنهايت، همان ذات واجب الوجود اس

و به تبعيت از آموزه و الهى نيز با قرآن كريم هماهنگ بوده های قرآن كريم، غايت فعلى

و مخلوقات الهى را ذات بى مى مطلوب بالذات افعال .داند همتای او

افعال الهى، مندی شد كه حكمت متعاليه در تبيين غايت با انجام اين پژوهش معلوم

و هيچ و انحرافى از قرآن كريم ندارد با قرآن كريم هماهنگ بوده بنابراين. گونه اختالف

آن سخن كسانى كه تالش دارند تا به گونه و ای حكمت متعاليه را مورد طعن قرار داده

و ناشـى از عـدم  را در تعارض با دين يا قرآن كريم معرفى كنند، سخن دقيقى نيسـت

.ت متعاليه است كه پژوهش حاضر يك نمونه از آن را نشان داده استتعمق در حكم
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