
 

  
                  

     
  

  : اسالميي مند بودن آفرينش در فلسفه غايت
  مندي مخلوق ورزي خالق و غرض با محوريت غرض

  
  ∗∗                                                 مريم امامي∗دكتر حميد محموديان

  
  چكيده

ي و نظام نظام آفرينش از ابعاد مختلفي چون نظام فاعلي جهانِِِ، نظام داخل
اين پژوهش نظام هستي را از بعد نظام غايي مورد . غايي در خور بررسي است

گويي به اين سؤاالت است كه آيا نظام آفرينش بررسي قرار داده و به دنبال پاسخ
نظامي هدفمند است؟ آيا خداوند در آفرينش، داراي غرض است؟ و غرض نداشتن 

  خداوند به چه معنا است؟
ي اسالمي، حكمت الهي اقتضاي آن دارد كه افعال خداوند همه از از نظر فالسفه

غايت و هدف برخوردار باشند و نفي غرض از فعل خداوند عبارت از نفي غرض 
فاعلي است و با توجه به نفي غرض زائد بر ذات، غايت آفرينش همان علم 

 به پروردگار و ابتهاج ذاتي او به كماالت مندرج در ذات است كه به سبب آن،
  .ايجاد نظام هستي  مبادرت ورزيده است

   عنايت-5   حكمت -4 غايت فاعل -3 غايت فعل  -2 علت غايي  -1 :هاي كليديواژه
  

  مقدمه. 1
ي  مرتبط با آن از ديرباز مورد توجه انديشمندان و فالسفهمسايلنظام آفرينش و 

ي ن هستي بر اساس رابطهاند كه نظام حاكم بر جهاحكما بر اين عقيده. اسالمي بوده است
تواند نسبت به برخي اشيا ي ميي آن است، به طوري كه هر جزي معلولي ميان اجزا-علي 

مالك عليت و معلوليت نيز از ديد مكاتب مختلف . علت و نسبت به برخي معلول باشد
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جا  قلمداد شده است و از آن... فلسفي، موارد متعددي از قبيل امكان ماهوي، امكان فقري و 

اند بندي كردهكه فالسفه در تعريف و تبيين علت و معلول، علت را به اقسام مختلفي طبقه
توان نظام حاكم بر جهان هستي را نيز در ابعاد مختلف، از جمله نظام فاعلي، نظام غايي، مي

  .و نظام داخلي اشيا مورد مطالعه قرار داد
 هدف و مقصد خاصي را تعقيب  جهانيدر بحث نظام غايي، سخن آن است كه آيا اشيا

 خود به دليل هدف و جهتي خاص يكنند و آيا خلقت هر جزئي از اجزاي عالم به نوبهمي
  صورت گرفته يا خير؟

معموالً فالسفه با اثبات حكمت و عنايت حق تعالي، به نفي عبث از فعل او پرداخته و 
ا براي مقصد يا مقاصدي  جهان غايتي دارند و خداوند موجودات ري اشيايمعتقدند همه

ايم كه فعل در عين حال، گاهي نيز در متون فلسفي با اين عبارت مواجه. خلق كرده است
 يبندي صحيح آرارسد با تحليل و طبقهبه نظر مي. اهللا معلل به غرض و غايتي نيست

فالسفه در اين باره، بتوان ضمن برطرف نمودن تعارض ظاهري، به طرح جامعي در خصوص 
  .م غايي دست يافتنظا

  
   نظام علي و معلولي.2

 جهان، نظام و ارتباط خاصي برقرار بوده و ماهيت اين ارتباط وابستگي علي يميان اشيا
اي واحد  جهان به صورت مجموعهياي كه در پرتو آن، تمام اشياو معلولي است، به گونه

  .گرددنمودار مي
ابسته و متوقف بر وجود ديگري است، هرگاه دو چيز را در نظر بگيريم كه وجود يكي و

و آن شيئي را كه وابسته به علت است، » علت« وابسته به آن  است ئْْآن وجودي را كه ش
  ).21: ، ص12(ناميم مي» معلول«

اين تعريف در واقع، تعريف عام علت و معلول است و تعريف دقيق آن در اقسام علت و 
  . شودمعلول ذكر مي

مفهوم اول آن است كه علت چيزي است كه از وجود آن، : استعلت داراي دو مفهوم 
مفهوم دوم اين است كه علت . شود و از عدم آن، عدم چيز ديگروجود چيز ديگر حاصل مي

شود ولي با  وابسته به وجود آن است، پس با عدم آن ممتنع ميئچيزي است كه وجود ش
تعريف اول مربوط به علت تامه و . تكند و لزوماً تحقق نخواهد يافوجودش وجوب پيدا نمي

  ).161: ، ص10(تعريف دوم جامع علت تامه و ناقصه است 
علت اگر جزء معلول باشد، يا چيزي است .  معلول است و يا خارج از معلولوعلت يا جز

كند كه به آن  بدان بالفعل است و در واقع، حيثيت فعلي معلول را تأمين ميئكه ش
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 بدان بالقوه است و حيثيت بالقوه بودن او را شئاي است كه گونهگويند و يا به » صورت«

اي است كه علت اگر جزء معلول نباشد، يا به گونه. شودناميده مي» ماده«كند و تأمين مي
است و يا مبدأ و منشأ پيدايش معلول است كه به آن » غايت«باشد و آن  براي آن ميشئ

 مختلف، يهار يك از علل ناقصه به لحاظ نسبته). 163 - 161: ، صص10(گويند » فاعل«
ماده در قياس با صورت، ماده و در قياس با مركب، : ابنديهاي متعددي ميها و نامويژگي

صورت نيز در قياس با ماده، صورت و در قياس با مركب، علت صوري . علت مادي است
اعل طبيعي، كه منشأ كي في: رودفاعل نيز به دو صورت در متون فلسفي به كار مي. است

شود و ديگري فاعل شناخته مي» علت فاعلي«هاي اجسام است و به حركت و دگرگوني
آورد و مصداق آن فقط در ميان مجردات يافت بخش كه معلول را به وجود ميهستي

» غايت«شود كه يك بار نسبت به فعل سنجيده مي: غايت نيز داراي دو اعتبار است. شود مي
شود، يك بار نسبت به فاعل سنجيده نيز آورده مي» شئنتهي اليه اليما «با تعبير نام دارد و 

علت غايي به اعتبار دوم، فاعليت فاعل را تأمين . گويند» شئما ألجله ال«شود و به آن مي
از اين ). 352: ، ص2، ق2، ج5 و 255: ، ص1، ج9(كند و منشأ صدور فعل از فاعل است مي

  . بحث نظام غايي بايد از هر دو جهت مورد بررسي قرار گيردرسدلحاظ، به نظر مي
  

  مندي با توجه به غايت فاعلغايت. 3
پاسخ به اين سؤال كه آيا خداوند در آفرينش جهان هدفي داشته يا خير منوط به 

  .پردازيمي فلسفي است كه به شرح آن مي هألتبيين چند مس
  غناي پروردگار . 1. 3

  :  مطرح شده استييهااز آفرينش جهان نظريهدر خصوص غايت خداوند 
گونه غرض و غايتي ندارد، چراكه فاعل برخي معتقدند خداوند از آفرينش جهان هيچ

دهد، بالغرض مستكمل به غير است و براي جبران فقدان كماالت خود، فعلي را انجام مي
ا دارا و از هر  صفات كمال ريالجهات بوده و همه ولي خداوند واجب الوجود من جميع

  .تواند از آفرينش، غرضي را دنبال كندنقصي مبراست، پس نمي
  :گويد  در تبيين اين نظريه، ابن سينا به تعريف غني مطلق پرداخته مي

نيازِ تمام و توانگرِ كامل آن كسي است كه به نياز كيست؟ بيداني توانگر و بيآيا مي «
يكي در ذات خود، و ديگر در صفاتي : وابسته نباشدچيزي بيرون از ذات خويش، در سه امر، 

كسي كه به چيز . انداند، و ديگر صفات كمالي كه به ذات اضافه شدهكه در ذات جاي گرفته
مانند (گرفته در ذات ديگر بيرون از ذات محتاج باشد تا به سبب آن، ذات، يا حال جاي

مانند علم و عالميت و (شده است ، يا حالي كه براي وي اضافه )شكل و زيبايي يا جز آن
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: ، ص2(» كامل گردد، پس او نيازمند و درويش و به كسب محتاج است) قدرت و قادريت

پس غرضِ آفرينش نفع رسيدن به خداوند نيست، چراكه او تنها مصداق غني مطلق ). 319
  .است و فرض حصول هرگونه نفعي براي او نفي غناي اوست

در تبيين ). 321: ، ص2(تواند باشد دن به ديگري نيز نميچنين غايت وي نفع رسان هم
دهد نيز ناقص است؛ يعني فاعلي كه فعل را براي نفع غير انجام مي«: گوييماين مطلب مي

كه فرقي نيست فرقي نيست كه فاع، فعل را براي نفع خود انجام دهد يا براي نفع غير، چنان
م دهد يا دفع ضرر از غير؛ در هر دو صورت، او كه فاعل فعل را براي دفع ضرر از خود انجا

كند، زيرا با انجام كاري كه محتاج است و با فعل خود، از خود، رفع نقص و طلب كمال مي
رسد و هم به حسن در آن، منفعت و مصلحت مخلوقات است، او هم به حسن مطلق مي

نسبي محروم كرده نسبي و اگر از انجام آن خودداري كند، خود را از حسن مطلق و حسن 
 يكي به يتر، اگر دو واجب الوجود يا دو موجود را فرض كنيم كه فايدهبه بيان ساده. است

رسد و فعل را اش به غير مياي براي غير ندارد، آن كه فايدهرسد و ديگري فايدهغير مي
 نفع رسد و قصداش به غير نميدهد، برتر است از آن كه فايدهبراي همين غرض انجام مي

برد، ناقص است، خواه اين فايده مستقيماً پس فاعلي كه از فعل خود فايده مي. غير را ندارد
برد و اگر اما از راه فايده رساندن به غير، خودش هم فايده مي. به خودش برسد يا به غير
  ).41: ، ص4(رسد اي نمياين كار را نكند، به او فايده

تنها ند از آفرينش، نفع رساندن به ديگران باشد، نهابن سينا معتقد است اگر غرض خداو
جواد كسي است : گوييمرود، زيرا در تعريف جواد ميغناي او، بلكه جود او نيز زير سؤال مي

اي كه شخص گيرنده سزاوار آن باشد و بخشنده از اي رساند به گونهكه به غير خود بهره
آن كس كه چيزي را انجام «. اشدبخشش خود به دنبال دريافت عوض و يا پاداشي نب

بود، پس او به بود، يا براي او نيكو نميداد براي او ناپسند ميدهد كه اگر انجام نمي مي
خواهد و  دهد رستگاري و رهايي خويش را از مالمت و سرزنش ديگران ميچه انجام مي آن

 و بخشش  حقيقي است، بلكه او سوداگر استيتوان گفت كه چنين شخصي بخشيده نمي
  ).322: ، ص2(گردد اش به او باز مياو به خاطر خواستن چيزي است كه فايده

كه غرض خداوند  اند و آن ايننيز در غرض خداوند از آفرينش مطرح كردهرا وجه سومي 
نه طلب نفع و دفع ضرر از خود و نه طلب و دفع ضرر از غير است، بلكه هدف انجام نيكي 

نيكو بودن «:  آمده استاشاراتدر نمط ششم . باشدراي بدي ميبراي نيكي و ترك بدي ب
فعل، خود به خود، هيچ مدخليتي در اختيار و برگزيدن توانگر نسبت به آن كار ندارد، مگر 

 وي باشد و ترك و رها كردن آن يكه انجام آن كار نيك باعث تمجيد يا تنزيه يا تزكيه آن
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، 2(»  و توانگري استينيازها ضد بي  اينيكار موجب نقصان و شكست وي گردد و همه

  ).325: ص
اي كه در خصوص فعل خداوند فرض گانهچه ابن سينا در رد هر يك از اغراض سه آن

شود بيان كرده است در واقع، به نفي غرض زائد بر ذات اشاره دارد و در حقيقت، فاعليت مي
 در توصيف غرض حق تعالي، قيدي »زائد بر ذات« قيد 1.كندبالقصد را از خداوند نفي مي

  .جوينددقيق است كه حكما از اين مطلب در انتساب نوعي غرض به حق تعالي مدد مي
  :تغاير علت غايي و علت فاعلي تنها به اعتبار است. 2. 3

يك بار نسبت به فعل سنجيده : چه بيان شد، علت غايي داراي دو اعتبار است چنان
شود و يك بار نيز آورده مي» شئنتهي اليه اليما «و با تعبير نام دارد » غايت«شود، كه  مي

علت غايي به اعتبار . گويند» شئما ألجله ال«شود كه به آن نسبت به فاعل سنجيده مي
تأمين فاعليت فاعل به . كند و منشأ صدور فعل از فاعل استدوم، فاعليت فاعل را تأمين مي

سب وجود خارجي، علت غايي معلول علت حسب وجود علميِ علت غايي است، ولي به ح
هاي بالقوه مصداق باشد كه البته تقدم و تأخر تنها در فاعلفاعلي است و مؤخر از آن مي

  .دارد
  : گويدحاجي سبزواري مي

       معلــولــه لــه بـانيتهــا               فاعـل بمـاهيتهــاهعلــ
حسب وجود خارجي، معلول آن علت غايي به حسب ماهيت، علت علت فاعلي و به 

  ).245: ، ص18(است 
اگر : گويدوي مي. ك مثال، به خوبي بيان كرده استيمالصدرا اين مفهوم را به كمك 

كه سالم باشم و اگر به تو گفته  براي اين: كني، خواهي گفتبه تو گفته شود چرا ورزش مي
رزش سبب فاعلي سالم پس و. كنمكه ورزش مي براي اين: شود چرا سالمي، خواهي گفت

كننده علت تحقق بودن است و سالم بودن سبب غايي ورزش است؛ به عبارتي، ورزش
سالمتي در خارج و غايت، يعني ماهيت سالمتي، نه به وجود خارجي، بلكه به وجود علمي 

  ).163: ، ص10(، سبب فاعليت فاعل است خود
قيقت، علت غايي علت فاعلي است؛ گردد و در حبنابراين علت غايي به علت فاعلي بازمي
كند، يعني در فاعليت فاعل منشأ اثر است؛ پس به زيرا علت غايي فاعليت فاعل را تأمين مي

  .توان گفت علت غايي فاعل است و تغاير علت فاعلي و غايي تنها به اعتبار استاي ميگونه
  استغرض خلقت همان علم پروردگار و عشق ذاتي او به خير و كمال . 3.3

 علت فاعلي و علت غايي، بايد در تعيين علت غايي آفرينش، يروشن شدن رابطه پس از
ي كه در مسايلترين يكي از بديهي. به علت فاعلي و مبادي صدور فعل از فاعل مراجعه كنيم
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.. 

كه فعلِ فاعلِ مختار مسبوق به علمِ فاعل  خصوص فاعليت هر فاعل مختاري مطرح است اين
در واقع، هيچ فعل ارادي و اختياري نيست كه . بت به انجام آن فعل استبه آن فعل و مح

البته (عالقگي فاعل نسبت بدان فعل انجام پذيرد بدون علم و آگاهي فاعل و يا در كمال بي
كه علت فاعلي اقسام مختلفي دارد، علم و محبت به انجام كار نيز مراتب  با توجه به اين

وند نيز مانند فعل هر فاعل مختاري، مسبوق به علم و فعل خدا). مختلفي خواهد داشت
  . او بازگشت دارديتوان گفت علت غايي نيز به علم و ارادهپس مي.  خداوند استياراده

چون حق تعالي به ذات خويش، كه اجلّ اشيا «: گويد ميمبدأ و معادمالصدرا در كتاب 
موجودي كه به چيزي .  دارداست، علم دارد به ذات خود مبتهج است و ابتهاجي شديد

گردد نيز مبتهج خواهد بود، چون آن اشيا به چه از او صادر مي مبتهج باشد، به جميع آن
پس واجب تعالي مريد اشيا است نه به جهت ذوات . اندلحاظ ذاتشان از او صادر گرديده

 تعالي است و كه صادر از ذات اويند و غايت در ايجاد خود ذات باري ها بلكه به جهت اين آن
حق تعالي خود را تعقل . گونه باشد، غايتش خودش استهر موجودي كه فاعليتش اين

بدين سبب، ذات هم فاعل . كند، ابتهاج به ذات دارد و ذات منشأ صدور موجودات استمي
ي وجود اشيا واجب تعالي از آن حيثيت كه افاده«). 255: ، ص1، ج9(» است هم غايت

اش به نظام ي وجودش به خاطر علم ذاتي است و از آن حيثيت كه افادهكند، علت فاعليمي
  ).262: ، ص1، ج9(» خير است و معشوق او است، علت غايي است

شمارند و يا به  مطلوب و علم به خيريت كار را علت غايي مييفالسفه يا علم به نتيجه
ابتهاج ذاتي خداوند كه علم در واقع، شرط تحقق محبت است، از صرف محبت و  حسب اين

البته توجه به عينيت صفات با ). 236: ، ص6 و 326: ، ص2(گويند به آفرينش سخن مي
دهد اختالفي در اين زمينه نيست و علم خداوند ديگر نشان ميكيذات و عينيت صفات با 

ي اوست و از اين جهت است كه در متون فلسفي، گاهي به علم و گاه به اراده عين اراده
  . شودره مياشا

ي علم حق تعالي به نظام احسن اتقن همان اراده«:  آمده استشرح رساله المشاعردر 
باشد، و چون ذات مقدس او تمام بلكه فوق حق تعالي است كه منشأ وجودات خارجيه مي

مثال اوست، تام و فوق التمام است و التمام است، علم و اراده و قدرت، كه عين ذات بي
 تابع علم حق به نظام احسن و اتقن است فوق التمام است، به نحوي كه نظامي هم كه

نظامي باالتر از آن متصور نيست و همين كمال وجود سبب حب ذات به ذات و مريديت 
 خارجيه يذات للذات است، و علم حق به نظام احسن غرض و داعي از براي ايجاد اشيا

ن قدرت و عين ابتهاج و بهجت و سرور است؛ باشد و اين علم عين ذات و عين اراده و عي مي
 ياپس غايت ايجاد اشياْ خارج از ذات حق نيست، و اگر مثل فواعل امكانيه، صاحب داعي
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آيد كه حق تام الفاعليه نباشد و در فاعليت، احتياج به امري زائد بر ذات باشد، الزم مي

تام به نظام احسن است، خارج از ذات خود داشته باشد و چون اين علم عنايي، كه علم 
 محبوب بالذات و مراد بالذات نفس ذات است و مراديت و ،باعث ايجاد اشيا شده است

  ).212: ، ص16(» باشدمحبوبيت و معلوميت اشيا به تبع ذات حق و ظل نظام رباني مي
  غرض خلقت امري زائد بر ذات نيست. 4. 3

ه در خصوص نفي غرض آفرينش چ با توجه به مطالبي كه گذشت، معلوم شد كه آن
د بر ذات است، ولي غرض و غايتي كه زائد بر ذات ي نفي غرض زايگردد به منزلهبيان مي

غرض زائد بر . نبوده و به خود ذات واجب تعالي بازگشت دارد مورد تأييد اكثر حكماست
ذات در خصوص فاعلي است كه حيثيت ذاتش براي افاضه كافي نبوده و در اين صورت، 

شود؛ ولي واجب تعالي چون علت غايي به عنوان متمم فاعليت فاعل، منشأ صدور فعل مي
  . در فاعليت خود، تام است، به انضمام امري زائد بر ذات جهت صدور اشياء نيازمند نيست

هايي كه نوع تحصيلي، نظير مثال. 1: علت غايي بر دو نوع است: گويدشهيد مطهري مي
م ـ انسان دائماً در طلب تحصيل و به دست آوردن چيزهايي است بينيدر اطراف خود مي

چه در فعل، مطلوب بالذات است امري است كه  جا آن نوع حصولي، كه در اين. 2كه ندارد؛ 
هاي انسان در فعل. هاي عارفانه اين طور استها و محبتدر عشق. االن بالفعل موجود است
كه  كه ندارد تحصيل كند، اما عشق يعني اينكند تا چيزهايي را طبيعي خود، كاري مي

در يك . كنيمحقيقتي هست كه االن وجود دارد و چون او هست، به خاطر او چنين مي
اي كرده باشد عني عاشق معشوق را وسيلهيعشق خالص ـ نه عشقي كه در آن طمع باشد، 
. كندوق ميكند براي معشچه كه عاشق مي براي رسيدن به لذتي ـ و عشق حقيقي، هر آن

  .همان نفس وجود معشوق محرك است براي كار كردن او
علت غايي كمال علت فاعلي . خداوند غايتش از نوع غايت حصولي است نه تحصيلي

اساس . همان كامل بودن ذات براي ذات، منشأ خلقت و تراوش افعال باري است. است
: ، ج17(ود عالم عشق است اند اساس وجگفتهبنابراين  ،خلقت همان حب ذات به ذات است

  ).137: ، ص1
گونه كه حب االهي باالصاله به ذات مقدسش و بالتبع به مخلوقاتش تعلق البته همان

 اصالت و تبعيت در ميان خود مخلوقات نيز برقرار است؛ يعني يگيرد، همين رابطهمي
 مطلوبيت، و  اول از محبوبيت وي كماالت امكاني است در درجهيمخلوقي كه داراي همه

. گيرندساير مخلوقات، به حسب درجات وجودي و كماالتشان، در درجات بعدي قرار مي
كه صادر از ذات او هستند و منتسب به او  چنين واجب تعالي به اشيا، به لحاظ اين هم



  فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 

 

160

.. 

.. 

ها؛ پس توجه او به اشيا و  دهند، مبتهج است، نه به لحاظ ذات آنباشند و او را ارائه مي مي
  . گرددها سبب استكمال ذات نمي بودن عرضي آنمراد 
  

  مندي با توجه به غايت فعلغايت. 4
يكي نسبت به : كه در تعريف علت غايي متذكر شديم، علت غايي دو اعتبار داردچنان

بحثي كه گذشت راجع به غايت فاعل بود؛ اما بررسي اين مسأله . فعل و يكي نسبت به فاعل
  :مند است يا خير نيازمند تبيين چند مطلب استكه آيا افعال خداوند هدف

  داللت حكمت پروردگار بر نفي عبث از فعل او. 1. 4
شود، به اين در متون فلسفي، بحث غايت فعل خداوند در ذيل حكمت االهي مطرح مي

 افعالش حكيمانه باشد، يكند همهصورت كه پروردگار حكيم است و حكمت او اقتضا مي
اَفََحسبتُم «: فرمايدخداوند در قرآن كريم مي. يهودگي در كار او نباشديعني عبث، لغو و ب
و يا ) 115/منونؤم(» آيا پنداشتيد كه ما شما را به عبث آفريديم؟«؛ »اَنَّما خَلَقناكُم عبثاً

چه  ما آسمان و زمين و آن«؛ »و ما خَلَقنَا السماء و االَرض و ما بينَهما العبين«: فرمايدمي
و آيات بسيار ديگري دالّ بر حكمت او در ) 16/انبيا(» ميان آن دو است به بازيچه نيافريديم

  . خوردقرآن به چشم مي
 باري تعالي است كه در دعاها نيز بسيار بدان اشاره شده است؛ از جمله يحكيم از اسما

انع و ال كصنعه صنع الحمد هللا الّذي ليس لقضائه دافع و ال لعطائه م«: در دعاي عرفه داريم
سپاس براي «؛ »صانع و هو الجواد الواسع، فطر اجناس البدايع و اتقن بحكمته الصنايع

خدايي است كه براي قضايش دافعي و براي عطايش مانعي نيست و مانند صنعتش صنعت 
هاي گوناگون بيافريد و به حكمت بخش كه پديدهباشد و او جوادي است وسعتصانعي نمي
در دعاي جوشن كبير نيز با عبارات مختلفي از . »نوعات را متقن و محكم كردخويش، مص

اي آن كه : ا من في حكمته عظيمي«؛ »اي صاحب حكمت بالغه: يا ذالحكمه البالغه«: قبيل
» اي آن كه در صنعتش حكيم است: ا من هو في صنعه حكيمي«؛ »در حكمتش عظيم است

ها بيانگر آن است كه افعال خداوند از  تمامي اين. ددهخداوند را مورد خطاب قرار مي... و 
  :  به قول حاجي سبزواري. غايت و هدفي برخوردار است

  ه  ايصـال كـلّ ممكـن لغــاي              هاذ مقتضي الحكمـه و العنــايــ
مقتضاي حكمت و عنايت پروردگار اين است كه هر ممكن الوجودي به غايت و كمال 

  ).245: ، ص18 (خود رسانده شود
البته حكمت االهي بر اين معنا نيست كه خداوند خودش غرضي دارد و اشيا را با 

كند، بلكه به معني اين  را استخدام ميا اشيايدهد ديگر ارتباط ميكياي مصنوعي به  رابطه
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در ها كماالتي قرار داده و توجه به اين كماالت را  است كه او اشيا را آفريده است و براي آن

 كريم قرآنخداوند در ). 89: ، ص3، ج17(درون اين اشيا قرار داده كه اسمش هدايت است 
پروردگار ما آن كسي «؛ )50/طه(»  خَلَقَه ثُم هديشئربنَا الَّذي اَعطي كُلَّ «: فرمايدمي

است كه به هر چيز، آفرينش خاص آن چيز را داده و سپس آن را به سوي هدف رهبري 
  .»كرده است

براي تبيين دقيق حكمت االهي، بايد به بيان عنايت االهي پرداخت كه در متون 
  .رودفلسفي، در كنار حكمت و گاهي به جاي آن به كار مي

  »حكمت«مترادف » عنايت«. 2. 4
  : اند چنين استچه فالسفه در تعريف عنايت آورده آن
كه به اين  هستي و اينعنايت عبارت است از علم ذاتي مبدأ نخستين به نظام خير «

: ، ص10؛ 280: ، ص3(» خير و كمال راضي و خشنود بوده و ذاتاً علت خير و كمال است
  ). 374 و 277: ، صص1، ج9 و 82

علم به نظام خير و افضل . 1: اند ازسه مفهومي كه در تعريف عنايت لحاظ شده عبارت
كه گفتيم، حب به فعل به بته چنانال(اراده و رضاي حق تعالي به ايجاد نظام افضل . 2امور؛ 

  .ايجاد نظام افضل. 3؛ )تبع حب به ذات است
حكمت در مورد خدا غير از حكمت در مورد انسان : توان گفت، ميباالبر اساس تعريف 

حكمت در مورد انسان اين است كه فرد در كارهاي خود داراي هدفي باشد و كاري را . است
تر، فرد بهترين مقاصد و غايات را انتخاب و با  عبارت دقيقعبث و بيهوده انجام ندهد؛ به

گونه اما حكمت در مورد خداوند اين. ها و وسايل، به آن غايات برسداستفاده از بهترين راه
رساند؛ حكمت در مورد خدا يعني از افضلِ طرق، موجودات را به افضل غايت مي. نيست

دهد و نظام خلقت او احسن نظامات است و تعريفي كه حكما يعني افضل كارها را انجام مي
بنابراين حكيم بودن انسان به ). 55: ، ص3: ، ج17(مطابق با همين معناست  اندارائه داده

حكمت خداوند دليل .  ولي حكيم بودن خداوند به غايت فعل،كندغايت فاعل بازگشت مي
كه  م افعال باري تعالي غايت دارند و اينتما«: گويدمالصدرا مي. بر نفي عبث از كار اوست

شود فعل بدون غايت است، يا بدان سبب است كه شخص تفاوت غايت حقيقي گاه تصور مي
داند و يا بدين جهت است كه غايت حقيقي را به چيزي كه مبدأ آن و غايت بالعرض را نمي

  ).268: ، ص1، ج9(» دهدنيست استناد مي
ني قرار دارد؛ پس اگر براي ييسرار آن در سطح بسيار پاآگاهي انسان به آفرينش و ا

اي نيافت، فوراً حق اعتراض ندارد؛ زيرا ندانستن وي دليل بر هدف ها فايدهبرخي از پديده
حق خدا بر بندگان خود اين است كه هرچه را : فرمايندمي) ع(امام باقر. نداشتن نيست
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دانند خودداري ي چيزهايي كه نميري دربارهدانند بگويند و از گفتن و اظهار نظر و داو مي

  ). 121: ، ص1، ج15(كنند 
عنايت، بنا به تعريفي كه گذشت، صفت فعلي پروردگار است، اما گاهي نيز به صورت 

. شود و اين در صورتي است كه آن را علم به حقايق اشيا تعريف كنيمصفت ذاتي تعريف مي
 يعنايت اولين مرتبه. ، قضا، قدر و سجل و جودعنايت: علم االهي داراي چهار مرتبه است

  ).277 و 235: صص، 1، ج9( احاطه علم االهي است به اشيا يآن و به منزله
 است و هرگاه ادراك و احكام و مصالح و شئعلم اعم از حكمت است، زيرا علم ادراك 

د آيد، آن چه باعث كمال و تماميت آن چيز است در آن گر ها و آن حسن عاقبت و غير اين
  ).187: ، ص19(را حكمت گويند، و حكيم از اسما الحسناي االهيه است 

   عنايت در متون فلسفييسابقه. 3. 4
كه اشاره شد، در متون فلسفي، لفظ عنايت در كنار حكمت و گاهي به جاي آن به چنان
 اصطالح عنايت اصطالح خاصي است«: گويدشهيد مطهري در اين خصوص مي. رودكار مي

ها اين اصطالح را انتخاب  اند و درست هم روشن نيست كه چرا اينكه فالسفه آورده
 حكمت، كه خودشان هم گاهي آن را در رديف عنايت به كار ياند، در صورتي كه كلمهكرده
تر است و هم تر بود، زيرا هم مفهومش از نظر معني عرفي و لغوي روشنبرند، مناسبمي
  ).59: ، ص3: ، ج17(»  در معارف اسالمي استكه يك اصطالح رايج اين

بار ابن سينا عنايت را اولين.  تاريخي داشته باشديتواند ريشهرسد اين امر ميبه نظر مي
د بر ذات يوي علم خداوند به مخلوقات را از نوع تفصيلي سابق بر فعل و زا. به كار برد

البته پس از آن، . خواند» اعل بالعنايهف«ناميد و خداوند را » علم عنايي«تعريف كرده، آن را 
 اشراق علم خداوند به مخلوقات را علم اجمالي سابق بر فعل، كه عين ذات است، يحكما

دانستند و حكماي حكمت متعاليه نيز به علم اجمالي در عين كشف تفصيلي، كه عين ذات 
رتيب، فاعليت خداوند را واجب است، قائل بودند و خداوند را فاعل بالعنايه ندانسته، بلكه به ت

چنان براي  ولي لفظ علم عنايي و عنايت هم. از قسم فاعليت بالرضا و بالتجلي تعريف كردند
 علم او به مخلوقات به كار رفته و بدين جهت، در يبيان توجه خداوند و شمول و احاطه

  .كنار حكمت استعمال شده است
ترين  مورد توجه بوده و اساسي مشاء و حكمت متعاليه بسياريدر فلسفه» عنايت«

  .كاربرد آن در اثبات نظام احسن آفرينش است
  عنايت و نظام احسن آفرينش. 4. 4

 الحسناي خداوند تعالي است و اقتضاي آن احسن و اتم ياز اسما» احسن الخالقين«
شود كه متصف مي» احسن«به عبارتي، خالق هنگامي به وصف . بودن نظام هستي است
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فَتَبارك «: فرمايد مؤمنون مييخداوند در سوره. در كمال حسن و زيبايي باشدمخلوق او 

آياتي از ). 15/مؤمنون(» آفرين بر خداوند كه بهترين آفريننده است: اهللاُ اَحسنُ الخالقين
و صوركُم «: فرمايدهاي غافر و تغابن ميمثالً در سوره. اين قبيل در قرآن فراوان است

و در ) 3/؛ تغابن64/غافر(» ها صورتگري كردشما را به نيكوترين صورت:  صوركُمفَأَحسنَ
آن خدايي كه هر چيز را به :  خَلَقَهشئاَلَّذي اَحسنَ كُلَّ «: فرمايد  سجده  مييسوره

  ... .و ) 7/سجده(» نيكوترين وجه خلق كرد
كند، فالسفه با ت مياگرچه توجه به اين آيات قرآني در قبول نظام احسن هستي كفاي

اي را در اثبات مدعاي خود اقامه توجه به اهميت موضوع و طبق مباني خود، براهين ويژه
ترين استداللي كه در بيان نظام احسن هستي به كار رفته اين است كه چون قوي. اندكرده

خداوند تعالي حكيم است، حكمت و عنايت او به خلق سبب آن است كه نظام هستي نظام 
ي اسالمي بوده و بيان آن به كمك تعريف ر فالسفهبيشتاين برهان مورد توجه . احسن باشد

  .باشدو تحليل عنايت االهي مي
 ذات، به يخداوند در مرتبه: كه قبالً نيز بيان كرديم، چنين استتعريف عنايت، چنان

 فعل او اينبنابرگيرد؛ چيز را در بر ميتمام موجودات، عالم است و علم االهي همه
  . شودگونه كه معلوم اوست، با رضايت وي از او صادر ميهمان

شده در ذات پروردگار است، در واقع، چون نظام هستي طبق نظام علمي و نظام تعقل
نظامي اتم از نظام فعلي براي عالم امكان متصور نيست؛ چون اگر چنين نظامي متصور 

ام وجوب وجود متصور باشد كه چنين فرضي با شود كه نظامي اتم از نظباشد، الزم مي
: گويدابن سينا در تبيين اين نظريه مي. تعريف واجب الوجود و احكام آن منافات دارد

 يها است و واجب است كه همه هستييعنايت احاطه و شمول علم واجب تعالي بر همه«
نين نظامي معلول ذات گر گردد و چها مطابق آن باشند تا به نيكوترين نظامي جلوههستي

 حق، به نيكوترين نظامي يشدهها با دريافتپس هستي. واجب تعالي و شمول دانش اوست
مطابقت دارد، و در پيدايش نظام احسن، انگيزه، اراده و خواستني از طرف واجب تعالي 
نبوده است؛ پس دانش واجب تعالي به چگونگي درستي در ترتيب هستي يافتن همگان، 

  ).400: ، ص2(» ها است خيرات از جانب حق تعالي در تمام هستيي افاضهيسرچشمه
عنايت االهي عبارت «: مالصدرا نيز با عباراتي مشابه، در بيان اين مطلب آورده است

است از احاطه و شمول علم بسيط حق تعالي، كه عين وجود اوست، به تمام موجودات و به 
 طبق آن علم باشد، يعني در نهايت ترتيب و همين سبب، الزم است كه تمام وجود بر

 علمي اوست كه موجود در خارج يمنتهاي كمال و تمام زيبايي؛ زيرا الزم علم، و از احاطه
پس علم خداوند سبحان به . بر طبق معلوم حق به بهترين صورت در نظام عالم باشد
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و شهادت، عبارت كيفيت خير و خوبي و به چگونگي بهترين، در ترتيب وجود عالم غيب 

  ).100: ، ص11(» است از منبعي براي بهره رسانيدن و فيضان به تمام اشيا و افراد وجود
باشد، چه نظام حاكم بر آفرينش استوارترين نظام است و از اتقان كامل برخوردار مي

  . اين نظام مطابق علم ذاتي واجب تعالي است كه ضعف و نارسايي را هرگز بدان راهي نيست
عوالم كلي وجود سه تاست كه از حيث : فرمايدمه طباطبايي در بيان اين مطلب ميعال

ها يك ترتّب طولي است كه از  اند و ترتّب ميان آنديگر مترتبكيشدت و ضعف وجود، بر 
 وجود عقلي يشود، بدين صورت كه مرتبهها ناشي مي  عليت و معلوليت ميان آنيرابطه

ول واجب تعالي و خودش واسطه در آفرينش عالم مادون، يعني مستقيماً و بدون واسطه معل
طور همان.  ماده و مادياتي مثالْ معلول عقل و علت براي مرتبهيعالم مثال، است و مرتبه

گونه كه در علم واجب تعالي است تحقق يافته، گونه نقصي ندارد و آنكه عالم عقلي هيچ
ي ندارد و تمام كماالت الزم در آن مرتبه را  خودش نقصيعالم مثال نيز نسبت به مرتبه

شود چه كه از شرّ و نقص در آن يافت مي عالم ماده نيز چنين است و آن. باشدواجد مي
ديگرند كيهاي موجود در عوالم هستي مطابق و هماهنگ با نظام.  آن استي مرتبهي الزمه
تر تر و رقيقاست به صورت ضعيفچه از لطافت و ظرافت و زيبايي در عوالم باال موجود  و آن

  ). 359 - 357:  و صص339 – 337: ، صص3، ج12(شودن يافت مييدر عالم پاي
 يادشده معروف ميرفندرسكي را شاهدي بر بيان يتوان نخستين بيت قصيدهمي
  : دانست

  چرخ با اين اختران نغز و خوش و زيباستي 
  )43: ، ص7(چه در باال ستي  آنصورتي در زير دارد                            

وي . يس مطرح نموديبار شيخ الر اشاره شد، اين مسأله را نخستينكه در پيشينهچنان
فاعليت حق تعالي را فاعليت بالعنايه دانست و فاعل بالعنايه فاعلي است صاحب اراده و 

ه ذاتش علم اختيار كه منشأ فاعليت او صرف علم اوست به ذات، به اين صورت كه از علم ب
علم فاعل . گرددشود و علم به فعل منشأ حصول فعل در خارج ميبه فعل حاصل مي

بالعنايه به فعلش سابق بر فعل است و علم او به فعل علم فعلي است نه انفعالي و اين علم 
  . تفصيلي استيفعلي زائد بر ذات فاعل است و به گونه

است، به اين » صور مرتسمه« از طريق كه علم تفصيلي حق به اشيا توضيح بيشتر اين
شوند و علم او به اين صور، مانند ترتيب كه صور ممكنات به وجه كلي در ذات او حاصل مي
 اين صور ي خارجي به وسيلهيعلم او به ذاتش، علم حضوري است، اما علم او به اشيا

ت نه انفعالي، به علم حق به اشيا از نوع علم فعلي اس. حاصل و در نتيجه، علم حصولي است
 اشيا ناشي از ذات اوست، مانند معماري كه صورت ياين صورت كه علم او به صور مرتسمه
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گيرد، آن صورت علم فعلي است كه بِناي خارجي مطابق آن صورت بنايي را ابتدا در نظر مي

شته بنابراين قبل از ايجاد اشيا، يك نظام علمي وجود دا.  علم فعلي بنا شده استيو نقشه
  .و اين نظام علمي علت پيدايش نظام عيني است

او فاعليت حق تعالي . يس را در باب علم حق تعالي نپذيرفتيشيخ اشراق نظر شيخ الر
داند و فاعل بالرضا عبارت است از فاعلي صاحب اراده و اختيار، كه عالم را فاعليت بالرضا مي

فعل دارد و اين علم اجمالي منشأ صدور به ذات خود باشد و از علم به ذاتش علم اجمالي به 
علم تفصيلي فاعل بالرضا به فعلش بعد از فعل حاصل شده و در واقع، نفس . باشدفعل مي

  .فعل است
پذيرد، در بحث نظام احسن، وي نظام عجيبي را اگرچه شيخ اشراق علم عنايي را نمي

اي از عالم عقلي وغ و رشحهچه را در عالم پايين است فر كنيم و آنكه در عالم مشاهده مي
نوري و آن را نيز از عالم انوار مجرده و لطافت و ظرافت و عجايب عوالم باال را اجلّ و اشرف 

 258: ، ص6(تر  اما رقيق،جاست جا نيز طبق نظام آن داند، گرچه نظام ايناز عالم پايين مي
  ).366: ، ص8و 

يد اگر مطابق نظر شيخ، علت اين نظام گووي مي. پذيردمالصدرا نظر شيخ اشراق را نمي
ترتيب انوار عقلي، نسبت اضافات اشراقي ميان آنها باشد، در اين صورت، نسبت دادن هر 

نهايت اين نظام در كه بگوييم  نظام متقني به نظام قبل آن مستلزم تسلسل است، مگر آن
ت االهي است و متكي به نظام االهي حاصل در صقع ربوبي است كه اين همان بيان عناي

 در واقع، مبدأ هر حسن و خيري ذات بسيطي است كه او همه. شيخ آن را رد كرده است
تر در علت يافت چه معلول دارد به طور كامل بهاء و جمال و حسن و شرف است و آن

  ).364: ، ص14(اي كه ذات االهي محل كثرات باشد شود به جمعيت االهي و نه به گونهمي
بيين علم پروردگار و تعريف علم اجمالي در عين كشف تفصيلي، بحث مالصدرا با ت

عنايت را به صورت كامل بيان نموده و احسن بودن نظام آفرينش را با برهان لمي و انّي 
  ).135 - 129: ، صص10(ثابت كرده است 

  خداوند غايت الغايات است. 5. 4
 شويم اين است كه آورياد ديگري كه در خصوص غايت افعال خداوند بايد يمسأله

افعال خداوند همه داراي غرض و غايتي است، اما خود خداوند غايت غايات افعال و وجودات 
  .اندها غايت متوسط غايتيباشد و بقيهمي

  : توان غايت الغايت بودن خداوند را بررسي كرداز دو جهت مي
ي بودن اقسام مختلف كنند ناظر به متناهداليلي كه تسلسل در علل را ابطال مي. 1

در .  غايات بايد به غايت بالذات ختم گردديسلسله. باشندعلت، از جمله علت غايي، مي



  فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 

 

166
پذيرد كه پاسخ به غايتي ختم شود كه عين واقع، تسلسل در علل غايي هنگامي خاتمه مي

تا زماني كه غرض به ذات فاعل ختم نشده، پرسش از چرايي انجام . ذات فاعل نخست باشد
شود كه چنان ادامه خواهد داشت و تنها هنگامي سؤال منقطع مي عل نسبت به فاعل همف

غرض به خيري ختم شود كه مربوط به ذات فاعل است و يا به شرّي منتهي شود كه از 
 شئگردد؛ زيرا مطلوب بالذات همواره حصول خير و يا دفع شرّ نسبت به يك فاعل دفع مي

  ).333: ، ص4، ق2، ج5(است 
متناهي بودن : گويدوي مي. ن سينا در خصوص تناهي علل غايي نظري خاص دارداب

در واقع، خود التناهي بودن . تر استتر و روشنعلل غائيه از متناهي بودن علل فاعليه واضح
گوييم علت غايي آن است كه فعل مستلزم تناقض است، چون در تعريف علت غايي مي

ت براي غايتي ديگر باشد و آن غايت هم براي غايت سومي اگر غاي. براي او ايجاد شده است
پس عدم تناهي علل غايي . نهايت، اين معنايش آن است كه ما علت غايي نداريمتا بي

  ). 118: ، ص2، ج17(مساوي است با غايت نداشتن 
چنين بسياري از آيات قرآن داللت بر اين دارد كه خداوند سبحان غايت الغايات  هم

  : لهاست؛ از جم
انَّ «؛ )53/شوري(» همانا رجوع تمام آفرينش به سوي خداست: اَال الي اهللاِ تَصير األُمور«

و اَنَّ إِلي ربك «؛ )8/علق(» در حقيقت، بازگشت به سوى پروردگار توست: الي ربك الرُّجعي
 للّه و انّا الَيه انّا«؛ )42/نجم(» وستبه سوى پروردگار ت] كار[كه پايان  و اين: المنتهي
  ).156/بقره(» گرديم ما از آنِ خدا هستيم و به سوى او باز مى: راجِعون

گونه كه به بيان مذكور، غايت الغايات است، به اين معنا نيز غايت واجب تعالي همان. 2
ها طالب كماالت خاص خود هستند و چون منبع جميع كماالت   آنياشيا است كه همه

  . طالب كمال، در حقيقت، طالب اوستشئد است، پس هر واجب الوجو
 حق است كه ي، اين عشق و حب به كامل ناشي از محبت ذاتيهانفولسيطبق نظر ف

رود و در هر موجودي، شوقي نهفته است كه به طلب كمال مي. ساري در جميع اشيا است
دأ اعلي جبلي و توجه به مب. نمايدداراي عشقي است كه كمال موجود خود را حفظ مي

، ...  جهان است و همه، از مجردات تا انسان و حيوان و نبات و جماد و ي اشيايفطري همه
 ،بنابراين. بدون استثنا، به طور ارادي يا طبيعي، فعلشان و حركتشان به سوي اوست

كه تبيين قوس نزول بر اساس عشق و محبت ذاتي حق تعالي است، قوس صعود نيز چنان
شق است، عشقي كه خداوند تعالي به صورت ذاتي، در فطرت موجودات به وديعه بر اساس ع
  .نهاده است
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مصحح اعتبار اول بودن نفس ذات حق : گويدمي» هو االول و اآلخر«مالصدرا در بيان 

اي كه مالزم است با تعالي بذاته است و مصحح اعتبار دوم صدور اشياء از اوست، به گونه
، 9 و 302: ، ص10(االت موجود و به دست آوردن كماالت مفقود عشق اشيا براي حفظ كم

  ).263: ، ص1ج
 غايات غايت يكه خداوند غايت الغايات است بيانگر اين مطلب است كه بقيه اثبات اين

گونه كه در قوس نزول، توحيد افعالي به اين معنا نيست كه ضمن هماندر و . اندمتوسط
 موجودات يكه به اين معناست كه فاعل حقيقي همه اشيا، صادر اول هستند، بليهمه

 خداوند سبحان است و ، اشيايخداوند سبحان است، در قوس صعود نيز غايت حقيقي همه
صادر اول در قوس . كنديك از اشيا در رتبه و مقام خود با خداوند مالقات مي لكن هر

مان، رحيم، باسط و رؤوف ها برخي با خداوند رحانسان. رسدصعود، به لقاي اسم اعظم مي
 خداوند را به عنوان قهار، منتقم و ،بردندمالقات كرده و برخي كه در ضاللت به سر مي

پس غايتي كه در نهايت سير ). 402 - 401: ، صص4، ق2، ج5(نمايند  معذب مشاهده مي
: مانندچه گاهي در آيات در خصوص غايت آمده  قرار دارد شهود خداوند سبحان است و آن

كه مرا پرستش  جن و انس را نيافريدم، مگر براي اين: ما خلقت الجن و االنس االّ ليعبدون«
دهد؛ چون به واقع، عبادت او طريقي ، در واقع، از غايت متوسط خبر مي)56/ذاريات(» كنند

  .ديگر قرار دارندكيها در طول  است جهت معرفت او و شهود او، و اين
  

  گيرينتيجه. 5
  : گفته شد نكاتي چند استچه  حاصل آن

شود و گاهي نسبت به فاعل؛ بنابراين غايت گاهي نسبت به فعل در نظر گرفته مي. 1
  .علت غايي داراي دو اعتبار است

افعال حق تعالي همه غرض دارد و نفي مطلق غرض در خور حكمت حق تعالي . 2
  .نيست
 فاعل بوده و در طرح بي غرضي آفرينش ناشي از مغالطه بين غرض فعل و غرض. 3

كند، واقع، اگر مراد از غايت، علت غايي به معنايي باشد كه فاعليت فاعل را تأمين مي
  . خداوند در كار خود، غايت به اين معنا ندارد، ولي افعال او داراي هدف هستند

د بر ذات است و يايت فاعل نيز ناظر به نفي غرض زانفي علت غايي به معناي غ. 4
  .د حكماستييه به ذات واجب تعالي بازگشت دارد مورد تأغرض و غايتي ك
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. باشداز ديد فالسفه، كامل بودن ذات حق تعالي منشأ خلقت و تراوش افعال وي مي. 5

حق تعالي به ذات خود، كه اجل اشيا است عالم است، پس مبتهج به ذات خود و جميع 
  .ي آفرينش استشود بوده و اين ابتهاج ذاتي علت غايچه از او صادر مي آن

حكمت خداوند دليل بر نفي عبث از فعل اوست و البته حكيم بودن انسان با حكيم . 6
گردد، اما حكمت حكمت در انسان به غرض فاعلي بازمي. بودن خداوند تفاوت اساسي دارد

مند بودن افعال او سبب استكمال به در خداوند، به غرض فعلي بازگشت دارد؛ بنابراين هدف
  .تغير نيس

رود، كه منظور از آن، حكمت و عنايت االهي گاهي به صورت صفت ذاتي به كار مي. 7
شمول علم االهي است و گاهي به صورت صفت فعلي، كه در اين صورت، عالوه بر علم، 

  .شود حق تعالي نيز در تعريف آن لحاظ مييفاعليت و اراده
كه پروردگار قبل از  ستي و اينعنايت االهي و احاطه و شمول علم واجب تعالي به ه. 8

باشد مستلزم آن است كه نظام عيني آفرينش به سبب علم به ذات، به فعل خود آگاه مي
شده در ذات پروردگار بوده و اگر قرار باشد نظامي احسن از مطابق نظام علمي و نظام تعقل

م وجوب وجود آيد كه نظامي اتم از نظانظام فعلي براي عالم امكان فرض شود، الزم مي
  .اي با تعريف واجب الوجود و احكام آن منافات داردمتصور باشد و چنين مسأله

 افعال االهي داراي غايت يكه حكمت االهي اقتضاي آن دارد كه همه عالوه بر آن. 9
  .باشند، براي هر غايتي نيز نهايتي است و پروردگار متعال غايت الغايات اشيا است

هاي جهان از عوامل اصلي نفي نگري انسان در شناخت پديدهيعلم اندك و جزي. 10  
  .علت غايي است

  
  هاادداشتي

 متون فلسفي نيز به كمك اثبات غناي خداوند و جود او و به نفي غرض زائد بر ذات يبقيه. 1
 ).347 و317: ، صص8 و 81: ، ص10 و 279 – 278: ، صص1، ج9 (اند پرداخته

 و 273:  ، صص3 ج12: ك.ر(دهند ، آن را به حكماي مشاء نسبت ميالبته بعضي از فيلسوفان. 2
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