
 بررسی تطبیقی نقش خدای متعال در عالم تکوین، بر اساس دیدگاه فلسفی و ادله نقلی

 *[1]محمد پارچه باف دولتی

 **[2]سعید رحیمیان

معلولی و نیز تعلق هر معلول  -متوقف نشده، و بر لزوم ضرورت علّی« نیاز پدیده به پدیدآورنده»نظام علیت فلسفی، در حّد  چکیده:

ثابت و غیر قابل تغییر و تبدیل، برای کل عالم هستی رقم زده است. این نظام، از خاص به علت معین تأکید و اصرار دارد، لذا نظامی 

شود که تغییر در عالم، بنابر دلیل عقلی یابد. در این دیدگاه، گمان میترین مراتب هستی، ادامه میتا پایینعلت العلل شروع شده و 

شود که به قادریت خداوند اند. در عین حال تصور میمحال است، بدین روی این امر را حتی از ناحیه خدای متعال نیز ممتنع دانسته

 گیرد.امور محال تعلق نمی شود، چون قدرت، برنیز خللی وارد نمی

به همین ترتیب، دیدگاه خاصی در خصوص معنی صحیح عدالت خداوند متعال طرح شده است که کامال با مبانی فوق الذکر ارتباط    

  کوشد این نظریه را تبیین کرده و نسبت آن با آیات و روایات، را بسنجد.دارد. مقاله حاضر، می

 یتغیر، نظام قطعی، عدل الهی، افاضه کمال، ظرفیت ذاتی موجودات.علیت فلسفی، ال ها:کلیدواژه

 تغییرناپذیری نظام عالم، بر مبنای علیت فلسفی

ینیم. بهای عالم بنگریم، همه اجزای تشکیل دهنده عالم را الیتغیر و الیتخلف میوقتی از دریچه علیت فلسفی و لوازم آن، به پدیده   

علول خاص داشته باشد که با وجود علتش، وجوبا موجود شود، جایی برای حالت جایگزین نمانده و اگر قرار است هر علت فقط یک م

رود تواند باشد. چرا که هر علت، خود، معلول یک علت دیگر است و این سلسله پیش میهر چیزی در عالم، جز این که هست، نمی

 تا به واجب الوجود برسد.

است و تغییری در او راه ندارد، لذا معلولش یک پدیده خاص است. نظام قطعی و الیتخلف عالم از از طرف دیگر، واجب الوجود بسیط    

دهد نیز، یابد. به همین ترتیب، آنچه تا کنون تحقق نیافته و در آینده روی میعلت العلل شروع شده و تا آخرین مراحل وجود ادامه می

پس با نگاه به سلسله علل، نظام عالم قطعی است و همه اجزایش، ثابت و  محکوم به همین تعین جبری و عدم امکان تبدیل است.

 الیتخلف است. صدرالمتألهین در مورد الیتغیر بودن نظام عالم گوید:

را، ... فكل ما فى عالم االمكان، حادٌث على ترتیبٍ واجب و حّقٍ الزم، ال ُيَتَصوَُّر ان ال يكون كما يكون و على الوجه الذى يكون. )صد   

 (102مجموعة الرسائل التسعة، ص: 
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کنند. ایشان معتقدند که بین همه حوادث، استاد مطهری نیز با استفاده از مبانی علیت، نظام عالم را معین و ضروری معرفی می   

 ضرورت حكمفرماست و اصولى كه اين پیوستگى ضرورى و عمومى بر آن تکیه دارد، به ترتیب زیر است:

اى است كه همه علوم به آن اتكاء دارند و انكار آن، مستلزم انكار همه معلول عمومى: این همان قانون پايه و بديهى . قانون علّت و2

 گرى است.چیز و غرق شدن در غرقاب سوفسطایى

ناحیه وجود علت، آيد كه نه تنها علت او موجود باشد، بلكه از گوید كه هر معلول، وقتى پدید مى. ضرورت علّت و معلول: این اصل می1

ضرورت یافته باشد. مادامى كه وجود يك معلول از ناحیه علت خود ضرورى نگردد، محال است كه آن معلول به وجود آيد، و بالعكس، 

كند، و در اين صورت موجود نشدن معلول محال است. از اين اصل وقتى كه علّت تاّمه يك شىء، محّقق شد، وجود معلول را ايجاب مى

شود كه هر چیزى كه موجود شده، وجودش ضرورت داشته است و هر چیزى كه موجود نشده، عدمش ضرورت داشته ىنتیجه م

 است.

تواند به دهد كه هیچ علتى نمىكند و نتیجه مى. سنخیّت علّت و معلول: اصل سوم، ارتباط مشّخص علّت و معلول را تضمین مى3

 و هیچ معلولى نیز ممكن نیست از غیر علّت خودش پدید آيد. جاى معلول خودش، معلول ديگرى را پدید آورد،

 شود. )توحید مبدأ(. جهان هستى، همه به يك علّت العلل منتهى مى4

قاطع و غیر قابل تبديل دارد؛ و با ضمیمه شدن اصل چهارم، ارتباط و شود كه جهان نظامی از نظر ایشان، از سه اصل اول نتیجه مى   

 (234، ص 2گردد. )مطهری، مجموعه آثار، ج ومى بین همه حوادث جهان استنباط مىپیوستگى قاطع و عم

شود که نقش پس روشن شد که بر مبنای علیت فلسفی، نظام عالم، غیر قابل تبدیل و تغییر است، حال این سؤال مطرح می   

د تغییری ایجاد کند یا نه؟ اینکه به چه مخلوقی چه تواناش در عالم چگونه است و آیا خدای متعال، میخدای متعال و فاعلیت اختیاری

نعمتهایی بدهد، یا اینکه کماالت اعطا شده به موجودی را کم و زیاد کند، ممکن است یا نه؟ در ادامه، این مطلب را از منظر فلسفی 

 کنیم.با رویکرد تطبیق با ادله نقلی بررسی می

 فی و بر مبنای آیات و روایاتمقایسه نقش خداوند در نظام عالم، بر مبنای فلس

از منظر ادله نقلی و بر اساس آیات و روایات، هیچ محدودیتی برای خدای متعال، در اعطا یا امساک نعمتها و کماالت و مقدارِ آن    

 فرماید:وجود ندارد. در قرآن می

َق لَِمنأ يَشاُء َو يَ  َرأضِ يَبأُسطُ الرِّزأ ماواتِ َو اْلأ ٍء َعلیٌم. )شورى،لَُه َمقالیُد السَّ ِدُر إِنَُّه بُِكّلِ َشيأ  (21قأ



ای برای آن تعیین نماید. لذا حقیقتاً هیچ نظام غیر قابل تبدیلی وجود ندارد، که خالقیت خدای خداوند را محدود کند یا مسیر ویژه   

قرآن و روایات، این کار برای خدای متعال ممکن تواند برخی مخلوقات را از میان ببرد و دیگران را جایگزین آنان سازد. از نظر خداوند می

کند که تواند هر تغییری در نظام عالم به وجود آورد. قرآن تأکید میو می [4]دست خداوند، حقیقتا باز است [3]است و امتناعی ندارد.

بخشد، امور را وی حقیقتا فرمانروای عالم است و آنچه را بخواهد، تحقق می [5]دهد.خداوند برای کارهایش به کسی جواب پس نمی

 [6]تواند در خصوص این تدبیر اعتراضی کند.کند و کسی نمیتدبیر می

به واقع آزادی مطلق خداوند در تکوین عالم را  -گذارد که عقل سلیم بر آنها صّحه می -مجموع این بیانها و بسیاری ادله نقلی دیگر   

فرماید، ولی هرگز الزم نیست که وجه کند. البته خداوند، بنا بر حکمت، کمال و نعمت را، به مقدار، به مخلوقات عطا میتصویر می

 حکمت کارهای خود را به مخلوقات گزارش کند.

 تواند، مشیت وی فقط میاما از نظر فلسفی، و باز هم بر اساس قانون علیت، به انضمام تمامیت و بساطت و عدم تغییر در خداوند   

زند و نظام آفرینش، بر به یک چیز خاص تعلق بگیرد و وی تنها یک فعل ثابت، مشخص، و معین دارد که قطعا و لزوماً از وی سر می

 [7]( این نظام خلقت، در فلسفه، "نظام تاّم امکانی" معرفی شده است.261یابد. )طباطبایی، نهایة الحکمة، ص اساس آن تکون می

پیوندد و از آنجا که هیچکس توان مقابله با نظام اما باید دقت داشت که تمام جزئیات عالم، بر اساس نظم ِعلّی و معلولی به وقوع می

ِعلّی و معلولی و ایجاد تغییر در آن را ندارد، تمام حوادث جهان در یک چارچوب ثابت، قطعی، الیتخلف و الیتغیر قرار دارند. تک تک 

ز، با لحاظ تمام قیود و شرایطی که وجود دارند، ضروری و غیر قابل تغییر و تبدیل به چیز دیگرند. مرحوم عالمه طباطبایی در معلوالت نی

 فرمایند:این زمینه می

يعنى باشد، دارى، داراى ضرورت وجود مىاز راه كنجكاوى در قانون علت و معلول به اين نتیجه رسیديم كه هر پديده موجود و واقعیت   

وجودش با حفظ شرايط و قیودى كه در خارج دارد، قابِل اينكه غیر از اينكه واقع شده، بوده باشد، نیست و اين نسبت ضرورت را علت 

 (8دهد. اين نظريه قابل تشكیك و ترديد نیست. )طباطبایی، اصول فلسفه، مقاله وى به وى مى

تواند فعل مشخص و معین مذکور را انجام ندهد. به ابد. بدین روی، وی حتی نمییبعالوه، فعل خداوند نیز در نظام علیت تحقق می   

 تعبیر دیگر، خداوند امکان امساک فیض ندارد.

شود که در دیدگاه فلسفی، برای خداوند، امکان اعمال هیچ تغییری در خلقت وجود ندارد، نه در از مجموع این مباحث مشخص می    

ه چه چیزی را خلق کند و کدام را خلق نکند. لذا فالسفه خداوند را دائم الفیاضیه دانستند. به تعبیر دیگر، اصل خلق کردن و نه در اینک

با تنظیر فاعلیت خدای متعال به برخی امور محسوس بیان کردند که واجب تعالی دائم در فوران و فعلیت است و به ممکنات، فیض 

 :گویدرساند. محقق سبزواری در این خصوص میمی

http://fa.safinahmagazine.ir/50/725-بررسی-تطبیقی-نقش-خدای-متعال-در-عالم-تکوین،-بر-اساس-دیدگاه-فلسفی-و-ادله-نقلی-ـ-محمد-پارچه-باف-دولتی،-سعید-رحیمیان.html#_ftn3
http://fa.safinahmagazine.ir/50/725-بررسی-تطبیقی-نقش-خدای-متعال-در-عالم-تکوین،-بر-اساس-دیدگاه-فلسفی-و-ادله-نقلی-ـ-محمد-پارچه-باف-دولتی،-سعید-رحیمیان.html#_ftn4
http://fa.safinahmagazine.ir/50/725-بررسی-تطبیقی-نقش-خدای-متعال-در-عالم-تکوین،-بر-اساس-دیدگاه-فلسفی-و-ادله-نقلی-ـ-محمد-پارچه-باف-دولتی،-سعید-رحیمیان.html#_ftn5
http://fa.safinahmagazine.ir/50/725-بررسی-تطبیقی-نقش-خدای-متعال-در-عالم-تکوین،-بر-اساس-دیدگاه-فلسفی-و-ادله-نقلی-ـ-محمد-پارچه-باف-دولتی،-سعید-رحیمیان.html#_ftn6
http://fa.safinahmagazine.ir/50/725-بررسی-تطبیقی-نقش-خدای-متعال-در-عالم-تکوین،-بر-اساس-دیدگاه-فلسفی-و-ادله-نقلی-ـ-محمد-پارچه-باف-دولتی،-سعید-رحیمیان.html#_ftn7


باشد، همه از او مبداء تعالى، فوق التّمام است كه به عالوه اينكه حالت منتظره ندارد در كمال، آنچه از كماالت، در ماسواى او مى   

باشد. گويا بال تشبیه، فوّاره كمال و فعلیّتش، در فوران است و سر ريز كرده و بر تاّمات و غیر آنها فايض و مترّشح است. )سبزواری، 

 (118الحکم، ص اسرار

د. نمایناسازگار می -که به بخشی از آن اشاره شد -آیداین مبانی و نتایج حاصل از آن در تکوین عالم، با آنچه که از ادله نقلی بر می   

ممکن محال و ناآیات و روایات، هیچ محدودیتی برای تکوین خدای متعال قائل نیستند، اما فالسفه، ایجاد تغییر و تبدیل در نظام عالم را 

 تواند غیر از این باشد.اند که آنچه هست، به هیچ وجه نمیدانسته و اصرار ورزیده

 عدل الهی در عالم تکوین

بحث فلسفِی عدالت خداوند در عالم تکوین را باید از این منظر و با لحاظ این نظام در خالقیتِ علت العلل، فهم و بررسی کرد. یعنی    

رفیتی برای هر مخلوق در کسب فیض و کمال در نظر گرفت و عدالت خداوند را در آن دانست که به هر مخلوق، در دیدگاه فلسفی، ظ

شود. استاد مطهری در بیان اندازه که ظرفیت دارد، کمال اعطا فرماید. در حقیقت، امساک فیض از طرف خدا، ظلم دانسته می به هر

 گوید:می -داندناد به خدای متعال میکه آن را شاسیتة اِس -« عدل»تعریف چهارم از 

بعداً خواهیم گفت كه « رعايت استحقاقها در افاضه وجود و امتناع نكردن از افاضه و رحمت به آنچه امكان وجود يا كمال وجود دارد.»   

اى هست، از ى در هر مرتبهگیرى از مبدأ هستى با يكديگر متفاوتند؛ هر موجودموجودات در نظام هستى از نظر قابلیّتها و امكان فیض

نظر قابلیّت استفاضه، استحقاقى خاص به خود دارد. ذات مقّدس حق كه كمال مطلق و خیر مطلق و فیّاض على االطالق است، به 

نمايد. عدل الهى در نظام تكوين، طبق كند و امساك نمىهر موجودى آنچه را كه براى او ممكن است از وجود و كمال وجود، اعطا مى

كند. ظلم يعنى منع فیض ين نظريه، يعنى هر موجودى، هر درجه از وجود و كمال وجود كه استحقاق و امكان آن را دارد، دريافت مىا

و امساك جود از وجودى كه استحقاق دارد. از نظر حكماى الهى، صفت عدل، آنچنان كه اليق ذات پروردگار است و به عنوان يك صفت 

نیز به همین معنى  -گردد به اين معنى است، و صفت ظلم كه نقص است و از او سلب مى -شود بات مىكمال براى ذات احديّت اث

 (15)مطهری، عدل الهی، ص « است كه اشاره شد.

تلقی و تعریف کنیم، حقوق زیادی برای مخلوق نسبت به خالق، « حق»با این ترتیب و بر این مبنا که نیاز مخلوقات در کسب فیض را    

آورد که به هر مخلوقی، به هر میزان ایم. این بیان، بر خدای متعال الزم میهمان میزان، تکالیف بیشماری را بر خداوند قائل شده و به

)تعالی هللا عن  [8]شود.که نیاز و امکان دارد، فیض عطا فرماید و کوچکترین تخلفی از این کار، ظلم از ناحیه خدای متعال محسوب می

 ذلک(.
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 کنند. افرادبینند، طلب خود را از خداوند پیگیری میمیبحث که به اینجا برسد، افراد مختلف که انواع نامالیمات را در تکوین خود     

پرسند که خداوندی که فیاض علی االطالق است و دریغ کردن از فیض برای او ظلم است، فقیر، بیمار، یتیم، ضعیف و ... هر یک می

 چرا ما را ثروتمند و سالم و قوی و ... خلق نکرد؟ چرا به ما افاضه بیشتر نکرد؟

فالسفه مطالب مختلفی بیان کردند. یکبار تبعیض را از خداوند نفی کرده و به جای آن، تفاوت گذاشتن بین موجودات از  در مقابل،   

های ذاتی موجودات است که الیتخلف است طرف خداوند را بیان کردند. کنه این بیان در حقیقت بازگشت به همان استعدادها و ظرفیت

کوشد تا از این طریق، وی را در بندد و میحقیقت، راه اعمال تغییر در عالم را برای خدای متعال، می و قابل تغییر نیست. این بیان، در

کوشد تا خدای متعال را در فاعلیت خویش تاّم معرفی کرده، هر نقصی را به عدم تقصیر بداند. به تعبیر دیگر، میعدم افاضة بیشتر، بی

هاست و ایرادی را متوجه معطی ، برخاسته از اختالف ظرفیت«هاتفاوت»شود که بیان می قابلیت ممکنات بازگرداند. در همین راستا

 [9]شود و ناسازگار با عدالت خدای متعال است، تبعیض است نه تفاوت.کند، و آنچه از اختالف در افاضه و اعطا ناشی میکمال نمی

معرفی کردند و ساحت کبریایی حق را منزه از از منظرهایی دیگر و در پاسخ به اشکال مطرح شده، گاهی شرور و بالیا را عدمی    

باید توجه  [11]یا شر قلیل و خیر کثیر را در عالم جاری دانسته و ایجاد چنین عالمی را بر خداوند الزم دانستند. [10]دانستند.جعل شر 

داشت که از نظر فلسفی، حتی امکان ندارد که شر قلیلی که در یک موجود هست، حذف شود و فقط خیریت آن ایجاد شود. شیخ 

 گوید:اشراق در این زمینه می

 لم ما جعل هذا القسم»شرّ كثیر. و ال يصّح ان يقال: ... و منه ما فیه خیر كثیر و يلزمه شرّ قلیل، و ظاهر اّن ترك خیر كثیر لشرّ قلیل 

فانّه محال، اذ ال يصّح ان يجعل الشيء غیر نفسه، فان لم يجعل هذا القسم كان وقع االقتصار على القسم االوّل، و « بريئا عن الشرّ؟

ممتنع ان يكون نار تمّس ثوبا و ال مانع عن لم يحصل هذا القسم. و من المستحیل أن يجعل الماء غیر الماء و النار غیر النار. و من ال

 (465ص  2الحرق و ال تحرقه. )سهروردی، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج 

در  [12]از طرف دیگر، نباید فراموش کرد که از منظر فلسفی، نظام کنونی عالم، بهترین نظام ممکن است و بهتر از این، امکان ندارد.   

 [13]اند.توجیه شرور موجود در آن نیز بعضاً شرور را نسبی معرفی کرده

بدین ترتیب کوشیدند خداوند را در فیاضیّت خود، تاّم بدانند و از این طریق عدل  [15]و فواید نهفته در آن نیز پرداختند. [14]آنان به بیان لزوم

 ربوبی را اثبات کنند.

خوابد و یا از ابتدای عمر، بدون هیچ تقصیری فلج بوده رسد، همچنان در درون کسی که شب را با گرسنگی میاما به نظر می   

کند که چرا این فقر و تنگدستی نصیب من شده است؟ و یا چرا من باید یک عمر، حتی از انجام امور است، این سؤال خلجان می

کنند و کوچکترین دریغ فیض از او را ظلم ؟ خدای فیاض علی االطالقی که فالسفه معرفی میابتدایی و شخصی خویش، عاجز باشم

دانند، کجاست تا مرا از این مشکالت برهاند؟ آیا واقعا این نظام هستی، با این همه مشکالت مختلفی که گریبان مخلوقات را می
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کنند و چرا این سختیها فقط نصیب من شده است؟ ظرفیت کمال یگرفته است، بهترین نظام است؟! چرا دیگران بهتر از من زندگی م

 از کجا آمده و چرا خداوند ظرفیت کمال من را بیشتر نکرده تا فیض بیشتری نصیب من شود؟

کند که در عدم امکان تغییر در نظام خلقت بیان کردیم. یعنی در مقابل چنین سوالی، دیدگاه فلسفی، همان مطالبی را مطرح می   

توانسته باشد، ظرفیتها را خداوند قرار نداده است، بلکه ذاتی موجودات و یا ذاتی نظام ِعلّی و گوید که نظام عالم، جز این نمیمی

 معلولی عالم است. استاد مطهری در این زمینه گوید:

ص 2)مطهری، مجموعه آثار، ج «. ستباشد و الزمه نظام علت و معلول اتفاوت موجودات، ذاتى آنها مى»راز تفاوتها يك كلمه است:    

216) 

کند. تواند بدهد و در حقیقت، او نیست که به یک نفر کمال بیشتر و به دیگری فیض کمتر عطا میخداوند هیچ تغییری در عالم نمی   

ظام عالم، در جای خود اند. تمام جزئیات ناساساً خدای متعال، بین موجودات، اختالف ایجاد نکرده، بلکه خوِد موجودات، ذاتا مختلف

 [16]و زیادی کمال، در حقیقت، به خداوند منتسب نیست.اند و کمی ثابت

ای دیگر، محال ذاتی بوده، و لذا در دایره مقدورات او قرار ندارد. به ها و خلق موجودات به گونهاند: باید گفت تغییر ظرفیتنیز گفته   

کسی شود، گوید: خداوند در عالم، هیچ نقشی جز جاری کردن کمال نداشته و اینکه کدام کمال نصیب چه تعبیر دیگر، این بیان می

 ها را به خداوند نسبت داد و وی را مسؤول آن دانست.لذا نباید کم و کاستی [17]گردد، نه خداوند.به ظرفیت ذاتی موجودات برمی

 تبیین وحیانی موضوع

ی داند. کسفضای ادله نقلی، کامال با این منظر متفاوت است. آیات و روایات، در عالم تکوین، هیچ حقی را برای مخلوقات ثابت نمی    

ا را، نه تکلیف خداوند و واجب بر او، بلکه مایه فزونی جود و کرم حضرت حق معرفی را طلبکار از خداوند ندانسته و افزودن در اعط

آمده است که کسی )در تکوینیات( بر خداوند متعال حقی ندارد و لذا اگر خداوند به کسی نعمت بیشتر  :در روایات ائمه [18]کند.می

 داده، این کار اعطای حق او نبوده و اگر نعمتی به کسی نداده است از اعطای حق او دریغ نفرموده و بدهکار آنان نیست.

آیند، برخی به صورت ناتمام پرسیدم: چگونه است که برخی، مرده به دنیا می 7کند که از امام باقرجعفی نقل میجابر بن یزید    

رخی رسند و بشوند، برخی دیگر به بلوغ میشوند، برخی دیگر سریعاً فوت میشوند، برخی نابینا یا الل یا ناشنوا متولد میسقط می

 مانند؟تا سن پیری، زنده می

پیوسته است، و یا اینکه ظرفیت افرادی در پاسخ، اساساً از الیتغیر بودن نظام عالم و اینکه این امور الجرم باید به وقوع می 7امام   

(، خدای 7آورند. بلکه از نظر حضرت امام باقر )اند همین مقدار بوده است، سخنی به میان نمیاند یا ناقص الخلقهکردهکه عمر کمی 

مر تدبیر خلق است و خالق و مالک مخلوقات است. لذا اگر به کسی عمر بیشتر نداده، او را از حقش منع نکرده، و اگر متعال اولی به ا
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فرمایند ، اصلی مهم را به جابر گوشزد می7به کسی عمر طوالنی داده است، آن چیزی را به او نداده که ملک او بوده است! سپس امام

و البته هر کاری که «. کند، عادل استکند و عطا نمیکند، فضل کرده است و در آنچه منع میخدای متعال در آنچه عطا می»که: 

دهد، نیکوست و از روی حکمت است. مطلب مهم دیگر، اینکه: هیچکس نباید در خودش نسبت به افعال خدای متعال، انجام می

 [19]سنگینی و سختی ببیند.

 فرمایدمیاین روایت شریف، نه تنها )در عالم تکوین( هیچ حقی برای مخلوقات بر خدای متعال قائل نشده است، بلکه به صراحت    

 رساند.و زیادِی اعطای خداوند متعال، به عدالت وی آسیبی نمیکه کمی 

عمل بر طبق آنچه مخلوقات »توان در اینجا باید مطلب دیگری را نیز مدنظر داشت که بطور کلی، مالک عدالت خدای متعال را نمی   

ه ممکن است، باید به ما کماالت عطا فرماید وگرنه عادل نیست. قرار داد. درست نیست که بگوییم خدای متعال، تا آنجا ک« پسندندمی

پسندیم، حق خود در نظر بگیریم و فرماید، اما نه اینکه ما هر چه را میاگر کسی حقی داشته باشد، خدای متعال آن را دریغ نمی

 عدم افاضة آن را منافی عدالت خدای متعال معرفی کنیم. شیخ صدوق در این زمینه گوید:

إن الوجه في معرفة العدل و الجور و الطريق إلى تمیزهما لیس هو میل الطباع إلى الشيء و نفورها عنه و إنه استحسان العقل له    

و استقباحه إياه. فلیس يجوز لذلك أن نقطع بقبح فعل من اْلفعال لجهلنا بعلله و ال أن نعمل في إخراجه عن حد العدل على ظاهر 

 (391ص صورته. )صدوق، توحید، 

آن دو، تمایل یا نفرت طبایع نسبت به آن نیست، بلکه مالک، َحَسن یا قبیح بودن از  مالک در شناخت عدل و ظلم و راه تشخیص   

منظر عقل است. بدین سبب، جایز نیست که به قبح فعلی از افعاِل )الهی( قطع پیدا کنیم، چون نسبت به علل آن جاهلیم؛ همچنین 

 به صرِف ظاهرش )که منافی طبع ماست(، از حّد عدل خارج کنیم.توانیم آن را نمی

شود. اما مسأله همگی از روی حکمت انجام می -چه عطا فرماید و چه امساک نماید -البته باید توجه داشت که افعال خدای متعال    

نیست که ما را از آن آگاه کند. همین که مهم این است که الزم نیست که ما به وجه حکمت آن پی ببریم و بر خدای متعال نیز الزم 

  ست که همه افعال او را حکیمانه بدانیم.دانیم خداوند متعال، حکیم است، کافی امی

دهد؟ حضرت فرمودند: به پرسیدم که چرا غیبت امام زمان )ارواحنا فداه( روی می 7گوید: از امام صادق هاشمیعبدهللا بن فضل    

داده نشده آن را برای شما روشن کنیم. سپس دربارة وجه حکمت آن پرسیدم. فرمودند: وجه حکمت غیبت  دلیلی که به ما اجازه

، فقط به هنگام جدایی ایشان 7شود، همانطوری که وجه حکمت کارهای حضرت خضرتنها پس از ظهورشان آشکار می 7حضرت مهدی

فرمایند که در زمینه حکمت کارهای خداوند متعال بیان می همی، اصل بسیار م7، آشکار شد. در ادامه امام صادق7از حضرت موسی

کنیم که تمام کارهای وی حکیمانه است، اگرچه وجه حکمت وقتی دانستیم که خدای متعال حکیم است، تصدیق می»بر اساس آن 

 [20]«.آن، بر ما پوشیده باشد
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  جستجو کرد.« اعطای هرچه بیشتر کماالت»توان عدل و حکمت الهی را در بنابر این، نمی   

 گیرینتیجه

رسد که دیدگاه فلسفی در این مبحث، چندان با آیات و روایات سازگار نیست. بر اساس مبانی می از مجموع آنچه گذشت، به نظر   

فلسفی، نظام عالم، ثابت و الیتغیر و الیتخلف است و نقش واجب الوجود، تنها افاضة دائم فیض در آن است. اما از منظر ادله نقلی، 

ت و دست خدای متعال حقیقتاً باز است. همچنین در مسأله عدل الهی در هیچ ضرورتی در نوع یا میزان اعطای خداوند متعال نیس

دارد که واجب الوجود، باید تا سر حّد امکان و تا جایی که هر موجودی امکان درک کمال عالم تکوین، تعریف فلسفی عدل، بیان می

یافت فیض، حق او قلمداد می شود. اما بر اساس دارد، فیض خود را شامل او نماید. دریغ از فیض، ظلم است و ظرفیت هر موجود در در

هم بر خدا نیست که به بندگان کمالی اعطا کند، مکتب وحی، در عالم تکوین، هیچکس حقی بر خدای متعال ندارد و هیچ لزومی 

ایجاد و اعدام  بلکه هرچه نعمت عطا کند، از روی فضل است و هرچه امساک کند، از روی عدل. البته همة کارهای خداوند در خلق و

 و ... حکیمانه است، اما الزم نیست که ما با دانش اندک خود، وجه حکمت آن را دریابیم.
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ِ بَِعزِيزٍ )فاطر2 قٍ َجِديٍد * َو َما َذالَِك َعلَى اَّللَّ
لأ ََ تِ بخِ

ِهبأُكمأ َو يَأأ  (.25و26-. إِن يََشأأ ُيذأ

1 ِ ِفُق َكیأَف يَشاء )مائده. َو قالَتِ الأیَُهوُد يَُد اَّللَّ ُلولٌَة ُغلَّتأ أَيأديِهمأ َو ُلِعُنوا بِما قاُلوا بَلأ يَداُه َمبأُسوطَتاِن ُينأ  (.64-َمغأ

َئُلوَن )انبیاء3 َعُل َو ُهمأ ُيسأ َئُل َعمَّا يَفأ  (.13-. ال ُيسأ

لَِك َو اَل ُتَناَزُع فِي . ... أَنأَت الأَفاِعُل لَِما تََشاُء ُتَعّذُِب َمنأ تََشاُء بَِما تََشاُء كَ 4 أَُل َعنأ فِعأ َحُم َمنأ تََشاُء بَِما تََشاُء َكیأَف تََشاُء اَل ُتسأ یأَف تََشاُء َو تَرأ

بِیرَِك لََك الأ  َترُِض َعلَیأَك أََحٌد فِي تَدأ ِمَك َو اَل يَعأ رَِك َو اَل ُتَضادُّ فِي ُحكأ َ ُملأكَِك َو اَل ُتَشاَرُك فِي أَمأ ُ َربُّ الأعالَِمین. )مصباح َخلأُق َو اْلأ ُر تَباَرَك اَّللَّ مأ

 (186؛ ص1المتهجد و سالح المتعبد؛ ج 
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ة ف. فلم يبق شيء في اإلمكان الذاتي إال و قد أفاده القیوم الجواد و بذلك يظهر أيضا أن كل ما ال يوجد أو يوجد غیر تام الخلقة أو مع آ2

و أشرف و أفضل مما وقع. و بذلك يعلم أن وجود العالم أشرف  -ا عن احتمال ما هو أتمأو خلل أو فساد فإنما هو لعجز المادة و قصوره

 (224ص  1... )صدرا، اسفار، ج -ما يتصور من النظام و أتم ما يمكن من الفضل و التمام

وجود يا كمال وجود.  نویسد: مفهوم حق و استحقاق درباره اشیاء نسبت به خداوند، عبارت است از نیاز و امكان. استاد مطهری می2

 هر موجودى كه امكان وجود يا امكان نوعى از كمال وجود داشته باشد، خداوند متعال به حكم آنكه تامّ الفاعلیّة و واجب الفیّاضیّة است،

ش گسترده عبارت است از فیض عام و بخش -همچنانكه از صدر المتألّهین نقل كرديم -نمايد. عدل خداوندافاضه وجود يا كمال وجود مى

 (60در مورد همه موجوداتى كه امكان هستى يا كمال در هستى دارند بدون هیچگونه امساك يا تبعیض. )مطهری، عدل الهی، ص 

آن است كه در شرايط مساوى و « تبعیض«. »تبعیض»است نه « تفاوت»نویسد: آنچه در خلقت وجود دارد . استاد مطهرى می2

آن است كه در شرايط نامساوى، فرق گذاشته شود. به عبارت « تفاوت»ق گذاشته شود، ولى استحقاقهاى همسان، بین اشیاء فر

 (211، ص 2ديگر تبعیض از ناحیه دهنده است و تفاوت، مربوط به گیرنده. )مطهری، مجموعه آثار، ج 

 (118ص  3رح المنظومة ج يقول بالیزدان ثم اْلهرمن )سبزواری، ش    و الشر أعدام فكم قد ضل من  نویسد: . سبزواری می2

نویسد: و اعلم اّن من الممكنات ما ال شرّ فیها اصال بل هى خیر و هى امور تاّمة ال يعوزها ما ينبغى لها اصال و ال می . شیخ اشراق1

خیر خیر، فوجب من اليخالطها ما ال ينبغى، و منها امور فیها خیر كثیر و يلزمها شرّ قلیل، و فى القسمة شرّ مطلقا او كثیر شرّ مع قلیل 

المحض الواجبى القسم االوّل على ما علمت من حال االمكان االشرف، و كذا القسم الثانى الّن فى ترك الخیر الكثیر لشرّ قلیل شرّا 

 (58ص  2كثیرا، و يمتنع الباقیان. )سهروردی، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج 

لى كه: امكان ندارد كه ايجاد شود عالم، احسن از اينكه هست. )سبزواری، اسرار نویسد: و چه خوب فرموده امام غزّا. سبزواری می3

 (282الحکم ص 

نویسد: و الشرّ اذا اخذ قائما يكون بحسب ما ال يالئم شخصا واحدا. و اّما بالنسبة الى ما علیه الكّل، فهو حسن . شیخ اشراق می4

 (451ص  2لطیف. )سهروردی، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج 

نویسد: وقتى كه جهان را جمعاً مورد نظر قرار دهیم ناچاريم بپذيريم كه در نظام كل و در توازن عمومى، وجود می . استادمطهرى2

م مه الزپستیها و بلنديها، فرازها و نشیبها، همواريها و ناهمواريها، تاريكیها و روشنايیها، رنجها و لّذتها، موفّقیّتها و ناكامیها همه و ه

                      ت.اس

 كه هر چیزش بجاى خويش نیكوست        جهان چون چشم و خطّ و خال و ابروست



اساساً اگر اختالف و تفاوت وجود نداشته باشد، از كثرت و تنوّع خبرى نخواهد بود و موجودات گوناگون وجود نخواهد داشت، ديگر 

ه مجموعه زشت(. اگر بنا بود در جهان، تفاوت و اختالف نباشد، الزم بود از يك ماده مجموعه و نظام مفهومى ندارد )نه مجموعه زيبا و ن

ساده و بسیطى همچون كربن مثاًل، سراسر هستى تشكیل شده باشد. شكوه و زيبايى جهان در تنوّع پهناور و اختالفهاى رنگارنگ 

شمرد؛ اختالف الوان، اختالف زبانها، اختالف و حاكم اليزال مى هاى قدرت حكیمآن است. قرآن كريم، وجود اختالفها را از آيات و نشانه

 (265ص  2شب و روز، اختالف انسانها و غیره. )مطهری، مجموعه آثار، ج 

باشند كه جزئى از مجموعه جهانند و نظام كل به وجود آنها بستگى نویسد: زشتیها نه تنها از اين نظر ضرورى مىمی . استادمطهرى1

 (265ص  2ز نظر نمايان ساختن و جلوه دادن به زيبايیها نیز وجود آنها الزم است. )مطهری، مجموعه آثار، ج دارد، بلكه ا

دهد. تواند بپذيرد و بس؛ و خدا همان خلقت خاص را به آن مىاى خاص از وجود را مىنویسد: ... هر چیز فقط گونه. استادمطهرى می2

اند و خدا آنها را به اين صورت كه هستند درآورده است؛ و يا الاقل امكان داشته كه طور ديگر هنبايد پنداشت كه اشیاء، طور ديگرى بود

اى ديگر، بهتر يا بدتر از اينكه دارند داشته باشند و خداوند اين گونه بالخصوص را، على رغم آن امكانات، برگزيده است. و خلقتى به گونه

كه هست امكان وجود داشته است و هر جزء از اجزاء جهان نیز آفرينش معیّنى درباره حقیقت اين است كه جهان تنها به همین جور 

 (253ص  2آن امكان داشته است و خدا همان آفرينش را به آن داده است. )مطهری، مجموعه آثار، ج 

د و ريزآب باران كه از باال مى نویسد: قرآن، اين مطلب را با يك تمثیل لطیف بسیار عالى بیان كرده است. قرآن به. استادمطهرى می1

 فرمايد:زند؛ مىگیرد مثل مىهاى مختلف قرار مىدهد و آب در بستر نهرها و جويها و رودخانهتدريجاً سیل تشكیل مى

عنى ي«. اى به قدر ظرفیّت خودش سیالن يافتخدا از آسمان آبى فرود آورد و هر رودخانه»انزل من الّسماء ماء فسالت اودية بقدرها. 

سازد، ولى استعداد و ظرفیّت موجودات هم يكسان نیست؛ استعدادها مختلف رحمت پروردگار، هیچ موجود مستعّدى را محروم نمى

 (251ص  2گردد. )مطهری، مجموعه آثار، ج است، هر ظرفى به قدرى كه گنجايش دارد از رحمت خدا لبريز مى

ُدُه، الأبَاِسِط بِالأُجوِد يََدُه، الَّ فرماید: الأحَ در دعای افتتاح می 7. امام مهدی2 ُدُه، الظَّاِهرِ بِالأَكَرِم َمجأ ُرُه َو َحمأ ِ الأَفاِشي فِي الأَخلأقِ أَمأ ُد َّلِلَّ ِذ  مأ

َرُة الأَعطَاِء إاِلَّ ُجوداً َو َكَرماً، إِنَُّه ُهَو  ُكُه َو اَل تَزِيُدُه َكثأ
ُقُص َخَزائُِنُه َو اَل يَبِیُد ُملأ اب. )طوسی، تهذیب االحکام، ج ااَل تَنأ  (209ص  3لأَعزِيُز الأَوهَّ

ثََنا َعلِيُّ 2 ُ َقاَل َحدَّ َفرٍ الأَهَمَدانِيُّ َرِحَمُه اَّللَّ َمُد بأُن زِيَاِد بأِن َجعأ ثََنا أَحأ رِو  . متن حدیث چنین است: َحدَّ َراِهیَم بأِن هاِشٍم َعنأ أَبِیِه َعنأ َعمأ بأُن إِبأ

َماَن الأ  ِد بأِن َعلِّيٍ بأِن ُعثأ َفرٍ ُمَحمَّ ُت ِْلَبِي َجعأ
ِفّيِ َقاَل: ُقلأ ُجعأ

رٍ َعنأ َجابِرِ بأِن يَزِيَد الأ رِو بأِن ِشمأ بَاقِرِ َخزَّازِ َعنأ َعمأ
ِ إِنَّا نََرى 7 الأ : يَا ابأَن َرُسوِل اَّللَّ

َر تَامٍّ  ُقُط َغیأ ُهمأ َمنأ يَسأ َطأَفاِل َمنأ ُيولَُد َمیِّتاً َو ِمنأ ُهمأ َمنأ يَُموُت ِمنأ َساَعتِِه إَِذا َسَقطَ  ِمَن اْلأ َرَس أَوأ أََصمَّ َو ِمنأ َمى أَوأ أَخأ ُهمأ َمنأ ُيولَُد أَعأ َو ِمنأ

ُر َحتَّى يَِصیَر َشیأخاً َفَكیأَف َذلِكَ  ُهمأ َمنأ ُيَعمَّ تاَِلِم َو ِمنأ ُهمأ َمنأ يَبأَقى إِلَى ااِلحأ َرأضِ َو ِمنأ هُ َعلَى اْلأ َ تَبَاَرَك َو تََعالَى 7ُه؟ َفَقالَ  َو َما َوجأ : إِنَّ اَّللَّ

ِمیرَ  . َفَمنأ َمَنَعُه التَّعأ ُهمأ َو ُهَو الأَخالُِق َو الأَمالُِك لَُهمأ رِ َخلأِقِه ِمنأ لَى بَِما ُيَدبُِّرُه ِمنأ أَمأ طَاُه َما  أَوأ َرُه َفإِنََّما أَعأ َفإِنََّما َمَنَعُه َما لَیأَس لَُه، َو َمنأ َعمَّ

َئُلونَ  َعُل َو ُهمأ ُيسأ ا يَفأ َئُل َعمَّ طَاُه َو َعاِدٌل فِیَما َمَنَع َو ال ُيسأ ُل بَِما أَعأ ِ َو َكیأفَ لَیأَس لَُه، َفُهَو الأُمَتَفضِّ ال  . َقاَل َجابٌِر: َفُقلأُت لَُه يَا ابأَن َرُسوِل اَّللَّ



َعُل إِ  َعُل؟ َقاَل: ِْلَنَُّه اَل يَفأ َئُل َعمَّا يَفأ ِسِه ُيسأ اُر، َفَمنأ َوَجَد فِي نَفأ َمًة َو َصَواباً َو ُهَو الأُمَتَكبُِّر الأَجبَّاُر َو الأَواِحُد الأَقهَّ ٍء َحَرجاً فِي َشيأ الَّ َما َكاَن ِحكأ

َعالِِه َجَحَد. )صدوق، توحید، ص  ُ َفَقدأ َكَفَر َو َمنأ أَنأَكَر َشیأئاً ِمنأ أَفأ  (395ِممَّا َقَضى اَّللَّ

ُ قَ . مت2 ِد بأِن ُعبأُدوسٍ النَّیأَساُبورِ ُّ الأَعطَّاُر َرِحَمُه اَّللَّ َواِحِد بأُن ُمَحمَّ
ُد الأ ثََنا َعبأ بََة ن حدیث چنین است: َحدَّ ِد بأِن ُقَتیأ ثََنا َعلِيُّ بأُن ُمَحمَّ اَل َحدَّ

َداُن بأُن ُسلَیأَماَن النَّیأَساُبو ثََنا َحمأ لِ النَّیأَساُبورِ ُّ َقاَل َحدَّ ِ بأِن الأَفضأ ِد اَّللَّ َفرٍ الأَمَدائِنِيُّ َعنأ َعبأ ِ بأِن َجعأ َمُد بأُن َعبأِد اَّللَّ ثََنا أَحأ لأَهاِشِمّيِ ا رِ ُّ َقاَل َحدَّ

َفَر بأَن ُمَحمَّدٍ  ُت الصَّاِدَق َجعأ َها يَرأ  7َقاَل: َسِمعأ رِ َغیأبًَة اَل ُبدَّ ِمنأ َمأ  لَِصاِحبِ َهَذا اْلأ
تَاُب فِیَها ُكلُّ ُمبأِطٍل َفُقلأُت لَُه َو لَِم ُجِعلأُت فَِداَك؟ يَُقوُل: إِنَّ

ُه الأحِ  َمِة فِي َغیأبَتِِه؟ َقاَل: َوجأ ُه الأِحكأ . ُقلأُت: َفَما َوجأ ِفِه لَُكمأ َذنأ لََنا فِي َكشأ رٍ لَمأ ُيؤأ هُ َقاَل: ِْلَمأ بَتِِه َوجأ َمِة فِي َغیأ َمِة فِي َغیأبَاتِ َمنأ  كأ الأِحكأ

هَ تَ  ُرُه، إِنَّ َوجأ ِ تََعالَى ِذكأ َمُه ِمنأ ُحَججِ اَّللَّ هُ  َقدَّ َكِشُف َوجأ َد ُظُهورِِه َكَما اَل يَنأ َكِشُف إاِلَّ بَعأ َمِة فِي َذلَِك اَل يَنأ ا أَتَاُه الأَخِضرُ  الأِحكأ َمِة لَمَّ ِمنأ  7الأِحكأ

ِل الأُغاَلِم َو إَِقاَمِة الأجِ  ِفیَنِة َو َقتأ ِ  7َدارِ لُِموَسىَخرأقِ السَّ ِ َو ِسرٌّ ِمنأ ِسرِّ اَّللَّ رِ اَّللَّ ٌر ِمنأ أَمأ َر أَمأ َمأ  َهَذا اْلأ
ِل إِنَّ تَِراقِِهَما. يَا ابأَن الأَفضأ َت افأ  وَ إاِلَّ َوقأ

َعالَُه  َنا بِأَنَّ أَفأ قأ َنا أَنَُّه َعزَّ َو َجلَّ َحكِیٌم َصدَّ ، َو َمَتى َعلِمأ ِ َكِشٍف لََنا. )صدوق، علل َغیأٌب ِمنأ َغیأبِ اَّللَّ َر ُمنأ ُهَها َغیأ َمٌة، َو إِنأ َكاَن َوجأ ُكلََّها ِحكأ

 (141ص  2الشرایع، ج 


