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 چکیده
عطا  از آنجا که خداوند حق داشتن اختیار را به انسان

نموده و اعطای هر حقی مستلزم انجام وظیفه یا 
وظایفی است، انسان ملزم به رعایت نظم و ترتیب در 
انجام تکالیف شرعی، عبادی و اجتماعی شده است. 
حال پرسش این است که منشأ فلسفی این ضرورت و 
التزام چیست؟ مالصدرا در پاسخ به این پرسش که در 

رابطة نظر و عمل حوزۀ حکمت عملی است، دربارۀ 
ای ارائه نموده که بر اساس آن اثبات نظریة ویژه

شود که منشأ ضرورت الزامات عملی، ریشه در می
حکمت نظری دارد. بر اساس نظام ربانی یا علم 
عنایی، خداوند که یگانه ناظم هستی است، هرگز 

طور که کند و همانضابطه عمل نمیواسطه و بیبی
مند است، تشریع الهی نیز نظاممند تکوین الهی نظام

بوده و داشتن نظم در انجام دستورات الهی و اعمال 
عبادی ضرورت دارد. نظام تشریعی تابع نظام تکوینی 

 است، چنانکه نظام تکوینی نیز تابع نظام ربانی است.
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Abstract 

Since God granted mankind the right to have 

free will, and the granting of any right requires 

performance of duty or duties, God obligated 

the human being to observe the order of 

performing religious, ritual and social duties. 

The question now is what is the philosophical 

origin of this necessity and commitment? In the 

process of answering this question, which 

placed in the practical field of wisdom, Mulla 

Sadra presented an special theory on the relation 

between theory and practice, which proves that 

the origin of the necessity of the practical 

requirements rooted in theoretical wisdom; and 

based on the Divine system or the science by 

favor, God, who is the only moderator, does not 

act without medium and without any rules. As 

Divine creation is systematic, decree system is 

also systematic and it is necessary to observe 

order in performing divine commands and doing 

worship. Therefore, the decree system is 

subordinate of the creation system, as the latter 

is also subordinated to the Divine system. 
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 مقدمه
انسان موجودی مختار است که بر اساس اندیشة 

بر ، عواقب افعال اختیاری اوکند و خود عمل می
، تکلیف تالزم حق و اصلطبق . عهده خود اوست

ظیفه یا و پذیرشمستلزم  اعطای هر حقی به فرد
همین دلیل، است. به وظایفی در برابر صاحب حق

انسان در برابر دستورات الهی که برای سعادت او 
تنظیم گردیده، مسئول و مکلّف است. انسان 
موجودی مختار است که باید التزام و انتظام در 

 انجام فرامین الهی داشته باشد.
حکمای اسالمی همواره بر ضرورت التزام بشر 

اند و داشتن ت و تکالیف الهی تأکید کردهبه شریع
و به منشأ فلسفی  دانستهنظم در این امور را الزم 

اند که چرا بشر این التزام و ضرورت پرداخته
مکلف به داشتن نظم در انجام اعمال، عبادات و 
دستورات دینی است؟ این پرسش و پاسخ، در 
حکمت عملی و حوزۀ عقل عملی جاری است. 

بر این اساس که مبنای هر عملی  اما مالصدرا
اندیشه است و عقل عملی مبتنی بر عقل نظری، 

در مورد  ویژه دیدگاهیبرای اولین بار با ارائه 
رابطة نظر و عمل، توانست ضرورت التزام عملی 

 یابی کند.بشر را در حکمت نظری ریشه

 . عقل عملی مبتنی بر عقل نظري1
نگاهی جامع  که در ابعاد نظری و عملی، مالصدرا

ای به انسان داشت، در حوزۀ حکمت عملی نظریه
ارائه داد که در آن عقالنیت، معنویت و نظام 
ارزشی و قانونی مبتنی بر شریعت، تفسیر واحد و 

کند. او که حکمت عملی را هماهنگی پیدا می
دانست، فلسفة عملی مبتنی بر حکمت نظری می

لذا  را بر نظریة خود در باب نفس بنا نمود،
مباحث مربوط به انسان نیز صرفاً در مباحث نفس 

مهم متافیزیک، مطرح شد  مباحثعنوان یکی از به
 (. 374/ 7: 1379)مالصدرا، 

حکمت عملی صدرالمتألهین هرچند فی نفسه 
دهد و به بایدها مربوط موضوع مجزایی را شیل می

شود، اما در پرتو مبانی نظری او که مربوط به می
رو او شود. از اینت، تفسیر و تبیین میها اسهست

در تالش است نشان دهد که چگونه حل مسائل 
مربوط به انسان در ساحت حیات اجتماعی، متکی 

است. به عبارتی، از نظر مالصدرا « وجود»بر فلسفة 
موضوع فلسفة عملی، توصیه، هدایت و حکم در 

ای است که پیوسته با مسائل وجود نظام فکری
از « تفسیری وجودی»رد. او با ارائة ارتباط دا

داری از واقعیت خدا، جهان و انسان، و با طرف
« انسان»جانبه، به نقش سازندۀ تفکری جامع و همه

های فردی و اجتماعی او توجه دارد، در مسئولیت
 محوری شود. بدون آنکه منجر به نگرش انسان

مالصدرا نفس و تحلیل آن را مبنای عقل 
داند و نفس انسانی را ذومراتب مینظری و عملی 

دانسته و تمام قوای آن را جزو مراتب نفس 
کند. نفس در اندیشة وی در بدو معرفی می

حدوث، از حیث ذات مبنای حکمت نظری و از 
حیث تعلق آن به بدن، مبنای حکمت عملی است، 
به این معنا که عقل نظری و عملی در بدو حدوث 

گیرد، به می نحو جسمانی صورتنفس که به
اند اما پس از گذر از مرتبة یکدیگر وابسته

تدریج، عقل نظری استقالل و استیالی هیوالنی، به
 آورد.دست میخود را بر عقل عملی به

از نظر صدرالمتألهین عقل عملی شأنی از 
شئون حقیقت وجودی انسان است و پیوند 
ناگسستنی با عقل نظری دارد. او بر اساس چنین 

به تحلیل رابطة نفس با بدن پرداخته و نگرشی 
داند و با دو را مراتب حقیقت واحد انسانی میآن

آوردی احکام و قضایای حسن و قبح چنین ره
)احکام اخالقی( را در حوزۀ عقل عملی مطرح 

(. بنابراین، گرچه عقل 452/ 3کند )همان: می
از عقل نظری  متفاوتعملی هویت و سازوکاری 

قل نظری ترابط داشته و احکام دارد اما با ع
اخالقی خود را با استفاده از احکام و قضایای 

 کند.عقل نظری عملیاتی می
دیدگاه مالصدرا دربارۀ اعمال و رفتار انسان با 
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مرتبط است. او بنا بر « وجود»اش در باب نظریه
اصالت وجود و همچنین اصل تقدم وجود بر 

خواص از کند که همة آثار و ماهیت، اثبات می
گیرد. می نشئتوجود که حقیقتی باطنی است، 

چون وجود حقیقت واحد مشکک ذومراتب 
است، صفاتی چون حیات، علم، اراده، اختیار، 
قدرت و فعل، اوصافی هستند که منشأ آنها 
حقیقت وجود است. بنابراین، انسان از لحاظ این 

/ 7آثار نیز مراتب مختلف خواهد داشت )همان: 
ظر مالصدرا نفس انسانی از وجودی (. از ن231

اصیل برخوردار است و ماهیت نفس از ظهور آن 
آید. این اصل به مالصدرا این امکان را دست میبه

دهد که انسان را در رفتارهای خود، مختار و می
آزاد تعریف کند. انسان پس از قرار گرفتن در 
مسیر حرکت جوهری، بسته به انتخاب رذائل یا 

 دهد.یت و ماهیت خود را شکل میفضائل، شخص

 . عدم انفکاک احکام دینی از احکام فلسفی2
توان میان فلسفه و دین از از نظر مالصدرا نمی

یک طرف و اخالق و دین از طرف دیگر، تمایز 
قائل شد. او در تحلیل حقایق بر اساس اصالت 

کند که حق فلسفه و ای عمل میگونهوجود، به
ند، زیرا همان خدایی که دین را توأمان حفظ ک

فیلسوف را برای کشف حقیقت و تحصیل علوم 
کند، احکام و فرامین وحیانی را به نظری یاری می

پیامبران ابالغ کرده است. بنابراین، حقایق فلسفی 
شوند و از و دینی هر دو از یک منبع سیراب می

مراتب متفاوت یک حقیقتند. اخالق که جوهر 
ای نیست که گونهدهد، بهعقل عملی را تشکیل می

. باشدمبتنی بر وجدان و منفک از عقل نظری 
های اخالقی از مفاهیم و قضایای ناب نظری گزاره

شوند. در واقع، حقیقت ملکوتی انسان تغذیه می
خودش را در دو ساحت نظر و عمل به انسان 

دهد؛ در ساحت نظر به عقل نظری و در نشان می
 ست.ساحت عمل، به عقل عملی ا

مالصدرا در حوزۀ رفتارهای فردی و اخالقی، 

بایدها و نبایدها را که از آن به فضایل و رذایل نام 
با حقایق  طلببرد، حاصل ارتباط انسان تعالیمی

داند و رفتارهای مناسب با وجودات را وجود می
فضایل و خیرات و رفتارهای مناسب با حدود 

نامد. به وجودات یا اعدام را رذائل یا شرور می
نظر او انسانی که خود را به فضائل و ملکات 
اخالقی و دینی آراسته و به مرتبة جامعیت در 

گانة طبیعی، نفسانی و عقالنی رسیده نشئات سه
تواند احکام اعتباری را جعل کند )همو، است، می

1384 ،338 .) 
ای که در نظر گرفته عقل به هر قسم و مرتبه

دارد صاحبت یا تالزم شود، با علم و ادراک م
(. این حاکی از آن است که احکام 324)همان: 

عملی ریشه در عقل عملی دارند و چون عقل 
عملی و نظری با هم در تعاملند، احکام آنها نیز با 
هم در تعامل هستند. به عبارتی، احکام عملی ـ 
چه اخالقی و چه دینی ـ تفاوتی با احکام نظری 

صرفاً تفاوت در درجه و ندارند بلکه تفاوت آنها 
مرتبه است، چراکه حقیقت انسان وحدت جمعی 

تواند در قوس صعود در مرتبة ظلّی است و می
گونه طور وحدتعقل مستفاد، تمام مراتب را به

که در مرتبة ادراکی،  انسانیدارا باشد. همان 
جاعل احکام نفس االمری و حقیقی است، در 

یدها و نبایدهای مرتبة انشائی و تحریکی، جاعل با
اخالقی و دینی است. احکامی که در اوج این 

شوند، حقیقی و احکامی که در مرتبه جعل می
گیرند. شوند، اعتباری نام میمرتبة فروتر صادر می

ها و شئون مختلف بنابراین اعتبار و حقیقت، جلوه
 (.399: 1382یک ادراکند )همو، 

نظم در عمل به احکام حقیقی و  داشتن
نماید. اعتباری هر دو، امری ضروری می

مندی، عالوه بر تکالیف و مندی و نظامقانون
دستورات عملی، بر علوم و معارف بشری که 
مربوط به عقل نظری است نیز حاکم است. عقل 
نظری جزء نظری انسان است که از مبادی عالیه 

یمان است. ولی شود و هدف آن تنها ابهرمند می
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عقل عملی جزء عملی انسان است که بر اساس 
آراء و علومی که هدف آنها اطاعت و اجتناب از 
معاصی و تخلّق به اخالق حسنه و رهایی از 

کند. وقتی این دو است، عمل می زشتاخالق 
هدف توسط عقل نظری و عملی حاصل شد، 

 (.87/ 1: 1379قرب الهی تحقق یافته است )همو، 

 ظم، تجلی جمال الهی. ن3
واسطة حب بر اساس حکمت نظری، خداوند به

ذات، از مقام اطالق خود تنزل نمود و خلقت عالم 
محقق گردید. حقیقت وجود که همان حقیقت 
عشق است )حب ذاتی خداوند( گاهی به ظهور 

 عاشقصورت شود و گاهی بهمعشوق متعین می
تقیید، نماید. تنزل حق از مقام اطالق به جلوه می

سبب ظهور کثرت در عالم است و در نظام تجلّی، 
عالم و کثرات عبارتند از جلوۀ همان ذات یا مقید 
شدۀ همان اطالق. با تجلی زیبایی، خداوند از مقام 
غیب به ظهور آمد و با خلقت نظام عالم، عشق 
ورزیدن آغاز گردید و بعد از عشق خود به بنده، 

یُحبُّهم »و فرمود: از عشق بنده به خود سخن راند 
( چراکه عاشق لذاته و 54)مائده/ « و یُحیبُّونَه

معشوق لذاته است و این معشوق بودن هم از 
جانب خود و هم از جانب غیر خود، حاصل 

رو عشق (. از این152/ 2ب: 1381گردد )همو، می
خداوند به موجودات، همان عشق خداوند به 

 ذاتش است. 
تجلی ساری است  نظمی که در سراسر فرایند

همان سریان حسن و جمال الهی است. فرایند 
ای است که دو مفهوم حسن و عشق گونهتجلی به

سو، با تجلی حسن و بخشد. از یکرا تحقق می
یابد جمال در قوس نزول، عالم خلقت وجود می

و از سوی دیگر، عشق به شهود این حسن و 
جمال حق، موجودات را در قوس صعودی به 

(. 341/ 6: 1379سازد )همو، آنها متصل میمبدأ 
حقیقت مطلقة وجود در قوس نزول همان حسن 
و جمال است و در قوس صعود همان حب و 

عشق. بر مبنای اصل وحدت وجود مالصدرا، بین 
حق و خلق مباینتی نیست و جمال نظام کیانی، 

 تجلی جمال نظام ربانی است.

 . نظام ربانی4
ام علمی خداوند است که از مراد از نظام ربانی، نظ

سینا و بسیاری شود. ابنآن به علم عنایی تعبیر می
از حکمای بعد از وی، علم عنایی حق تعالی را 

اند و سبب ایجاد نظام عینی و عالم کیانی دانسته
صدور فعل را تابع علم پیشین و علم از کلی 

دانند. بر اساس حکمت اسالمی، خداوند فاعل می
. فاعل بالعنایه فاعلی است که علم بالعنایه است

تفصیلی به نظام خیر دارد و آن را بر اساس علم 
، علم به وجه مسلمانکند. حکیمان خود ایجاد می

اصلح و احسن را عنایت، و علم به وجود 
 اند.نحو کلی را اقتضاء نامیدهموجودات به

البته حکمای اشراقی، علم عنایی خداوند را 
دانند. وند را فاعل بالرضا میاند و خدامنکر شده

معنای علم حق تعالی مشائین نیز علم عنایی را به
آید. حساب میبه اشیاء دانستند که صورت زائد به

نظر حکمای مشاء از سوی مالصدرا مورد نقد قرار 
گرفت. او خود تعریف دیگری از علم عنایی ارائه 

علم عنایی عبارت است از علم حق »داده است: 
این علم در واقع  به اشیاء در مرتبة ذات خود.تعالی 

علم خداوند به ذات خود است، به حیثی که تمام 
شکل اتم موجودات امکانی را در مرتبة ذات خود به

این علم موجب  کند.نظام و اکمل مشاهده می
 ظهور و ایجاد عینی اشیاء است، بدون اینکه بر

 علم بسیط و، اساس قصد و رویه باشد. این علم
 (.415: 1382قائم به ذات حق است )همو، 

نظام عینی تابع ، اساس علم عنایی خداوند بر
نظام علّی و علمی حق تعالی است. این نظام 
عینی، چون مطابق علم حق است و خداوند 
نسبت به آن فاعلیت دارد، آن را مطابق با نظام 

اصطالح، نظام علمی کند و بهعلمی خود ایجاد می
چنانکه هیچ چیز ام موجود است؛ همعلت تامّه نظ
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خارج نیست، چون عالمیّت  خداونداز علم 
خداوند عین فاعلیت اوست. بنابراین، خداوند هم 
احاطة علمی به همة اشیاء دارد و هم فاعلیت او 
مطلق است. پس خداوند هم علم به نظام اکمل 

/ 6: 1379دارد و هم قدرت بر ایجاد آن )همو، 
مالصدرا خداوند در ذات خود (. از نظر 351ـ351

به نظام اکمل و اتم علم دارد و نظام موجود و 
عینی عالم، تابع نظام علمی حق تعالی است 

(. به عبارتی، نظام کیانی تابع علم 151/ 7)همان: 
 عنایی اوست.

مالصدرا علم عنایی خداوند را دارای سه رتبة 
داند: علم ذاتی خداوند به موجودات اصلی می

احسن(، علیت حق تعالی نسبت به نظام )نظام 
( و رضایت حق تعالی به این 84احسن )همان: 

نظام، که الزمة دو ویژگی اول است. بنابراین، 
عنایت الهی مستلزم ایجاد موجودات در بهترین 

به غایت و کمال  موجودیرسانیدن هر »شکل و 
 (.85)همان: « ویژه آن است

با ایجاد  خداوند او دربارۀ رابطة علم عنایی
چون خداوند علم ازلی به »گوید: نظام عالم می

سلسلة موجودات و به کل نظام و روابط این 
موجودات، از بدو وجود آنها تا ختم و همة 

همین داند که ایجاد آنها بهمراتبشان، دارد و می
شکل و هیئت معین، احسن و شایسته تر از هر 

ا با همین وجه عالم رشکل دیگری است، لذا به
نظام مخصوص، مطابق علم و ارادۀ ازلی خود  این

 (. 351ـ351/ 6)همان: « ایجاد و ابداع کرده است
نظم و چینش این جهان و تأثیر موجودات در 
یکدیگر، متأثر شدن برخی از برخی دیگر، تصرف 
بخشی در بخش دیگر و استحکام وجودی 

در جانب ثبات هر  ـموجودات، به بهترین وجه 
ـ بهترین بت یا زوال هر موجود فانیموجود ثا

دلیل بر بهترین تدبیر و حکمت است و هر تدبیر 
خواهد. بنابراین، و حکمتی، مدبر و حکیم می

عنایت الهی و علم عنایی، علت تحقق موجودات 
و علت کمال موجودات است. حق تعالی به نظام 

موجودات و نظام خیر، به افضل و اتم وجوه آن، 
 .علم مطلق دارد

 . نظام کیانی5
چون نظام عینی عالم یا نظام کیانی که حاصل علم 
عنایی خداوند است، در وجود و کماالت و نظم 
خود، معلول حق و فعل خداوند است، در غایت 
اتقان و کمال است. حکمای الهی، از این جهت 

لحاظ کمال الهی است، به فعلکه نظام هستی 
احسن و متقن  فاعلیت خداوند، نظام کیانی را نظام

 اند.و حکیمانه شمرده
صدرالمتألهین بر اساس مبانی حکمت متعالیه 

ی خود، نظام عالم را اکمل و قرآنو نگاه عرفانی و 
های ممکن دانسته است. نظام موجود اشرف نظام

از این جهت که از موجود کامل و از مبدأ هستی 
که همة موجودات و کماالت را در علم خود 

ترین شده، دارای بهترین و کامل داراست، صادر
داند، زیرا تمامیت نظام و احسن بودن نظام می

شود: اول از نظام عالم، در سه بعد خالصه می
جهت فاعلی، دوم از جهت نظام فعلی و داخلی 

 اشیاء، و سوم از جهت نظام غائی آن.
با استناد به علم و حکمت خداوند، نظام عالم 

مند، خیر و دارای حکمت نظامی کامالً معقول، هدف
و مصلحت است و علم خداوند علم کامل و مطلق 

/ 1ب: 1381نسبت به همة موجودات است )همو، 
چنانکه خداوند احاطة قیومی به همة (. هم336

موجودات دارد، احاطة نیز علمی دارد. علم خداوند 
به نظام اتم، در واقع مبدأ و منشأ ایجاد چنین نظامی 

خداوند به موجودات قبل از ایجاد است و تعلق علم 
و بعد از ایجاد، مبدأ آنهاست. در بیان مالصدرا، 

اکمل و اتم، علم دارد  نظامخداوند در ذات خود به 
و نظام موجود و عینی عالم، تابع نظام علمی حق 
تعالی است. همین علم به نظام، علت خلق جهان 

 هستی است )همانجا(.

 . نظام تشریعی6
 وضعرا، در نظام تشریعی غرض از به نظر مالصد
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نوامیس الهی و ایجاب عبادات و الزام خلق به 
اطاعت، این است که عالم شهادت در خدمت 

نحوی که شهوات و امیال عالم غیب قرار گیرد، به
نفسانی، تابع عقل و مطیع اوامر و نواهی آن باشند 
و عالم ملک به ملکوت راجع شود و دنیا به 

 (. 134: 1382و، آخرت بپیوندد )هم
بر اساس حکمت متعالیه، منشأ این نظم 
تشریعی را باید در تکوین عالم جستجو کرد؛ 
قوانین تشریعی، مطابق علم عنایی و نظام تکوین 

پس از تأمین این مصادیق و »انتظام یافته است. 
تناسب آنهاست که احکام مربوط به حکمت به

ودۀ عملی که در حوزۀ اوامر و نواهی و در محد
« شوندها است، صادر میها و نبایستیبایستی

 (.386 :1378آملی، جوادی )
 انسانلحاظ تکوینی آفرینش طور که بههمان

منطبق با آفرینش جهان است، نظام کیانی حاکم 
کند و تکوین بر عالم در مورد انسان نیز صدق می
طور که جهان جهان و انسان هماهنگ است. همان

ول و دگرگونی است، انسان همواره در حال تح
نیز هماهنگ با جهان همواره در حال تحول و 

 (.136 :1362دگرگونی است )ابراهیمی دینانی، 
عدل الهی حاکی از تعادل و توازنی است که 
سایه بر گسترۀ تکوینیات و اعتباریات گسترانده 

روست که ختم رسل )ص( فرمود: است. از این
و اساس عالم ؛ اصل «بالعدل قامت السّموات»

ممکنات )تکوینیات یا تشریعیات و اعتباریات( بر 
/ 2تا: استوار است )فیض کاشانی، بی« عدالت»پایة 
سرتاسر  (. عدالت، در مفهوم توازن و تعادل،628

پهنة گیتی را درنوردیده و حکومت خویش را بر 
 ممکناتتمامی شئون تکوینی و تشریعی جهان 

 /6 :1374، اطبایی)طبتثبیت و مستقر نموده است 
. تحقق عدالت در نظام هستی بدین معنا (297

است که خداوند بر اساس اصول و با نظم و 
ترتیب عمل کند. این ضوابط و اصول هم بر نظام 

که در حوزۀ عقل نظری مورد عالم حاکم است ـ
ـ و هم بر رفتار و زندگی بشر گیردبررسی قرار می

تشریعی  حاکم است که به حوزۀ عقل عملی و
 مربوط است.

 مندي. مراتب قانون7
مند مندی در سه معنا قابل طرح است: قانونقانون

مند عمل کردن طبیعت عمل کردن خداوند، قانون
مند عمل کردن بشر، که این نوع و قانون

مندی نیز به دو حوزه مربوط است؛ حوزۀ قانون
 نظم فطری و حوزۀ نظم تشریعی.

 ن خداوندمند عمل کردقانون. 5ـ2
مندی را در سه حوزه مورد فالسفة اسالمی قانون

اند و در هر سه حوزه در پیوند با مداقه قرار داده
 یکدیگر، قائل به ضرورتند. 

مندی، وجود قوانین طبیعی اگر مراد از قانون
باشد، بدین معنا که قوانینی وجود داشته باشد که 

لی برخاسته از طبیعت و نتیجة روابط علت و معلو
این  پرسشدر طبیعت باشد ـ به عبارت دیگر، اگر 

کند یا مند عمل میباشد که آیا طبیعت قانون
خیر؟ـ در این معنا، اشاعره سخت منکر این نوع 

مندی هستند. آنها وجود طبیعت و ذات، از قانون
صورت نوعیه و نظام علت و معلولی در طبیعت 

ن، آنچه را به هیچ وجه باور ندارند. به اعتقاد آنا
شود، صرف تقارن و در طبیعت علیت نامیده می

 های مکرر و اتفاقی است. توالی
اگر مراد از قانون، همان قانون الهی باشد، یا آن 

خوانند، چیزی که در اصطالح دینی قضا و قدر می
خداوند است. این  کردنمند عمل سخن از قانون

/ 8: 1371پذیرند )ایجی، معنا را نیز اشاعره نمی
مندی انگیزۀ اشاعره از نپذیرفتن قانون .(181

مندی الهی(، دفاع از آزادی معنای دوم )قانونبه
مندی این مطلق خداوند است. اگر معنای قانون

قانون است، باید گفت او « تابع»باشد که خدا 
است و در برابر هیچ کس مسئول « فعال ما یشاء»

ر او پس قانونی ب«. الیُسأل عما یفعلل»نیست؛ 
حکمفرما نیست. او تابع هیچ چیز نیست و همه 
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« علم»چیز تابع اوست. خدای اشعری حتی تابع 
خود هم نیست. او فرمانروای مطلقی است که 

کند خواهانة خویش عمل میجا به ارادۀ دلهمه
 (. 332ـ333/ 3: 1375سینا، )ابن

معنای اول به مندیقانونانگیزۀ اشاعره از رد 
طبیعی( نسز توجیه معجزه است. اگر مندی )قانون

ناپذیر تلقی عنوان امری ضروری و اجتنابقانون به
شود، باید خرق آن و تخلف از آن را غیر ممکن و 

که به نظر اشاعره معجزه محال دانست درحالی
تخلف از قانون است. بنابراین، از منظر اشاعره، 

عمل « ضابطهبی»و هم « واسطهبی»خداوند هم 
، چون باواسطه عمل کردن را نشانه عجز کندمی
دانند و تابع ضابطه بودن را دلیل بر جبر، که می

هیچ کدام در مورد خدا صادق نیست )غزالی، 
 (؛ خداوند نه عاجز است و نه مجبور. 237: 1361

گونه پاسخ فیلسوفان با رد نظر اشاعره، این
دهند که کار خداوند ضروری و مطابقِ ضابطه می

تعبیر تها ضرورتی که در اینجا حاکم است بهاست، من
«. یجب علی اهلل»است نه « یجب عن اهلل»ابن سینا، 

است که این « عنایت»اصطالح علم به نظام اصلح به
قوانین را ضروری ساخته است. در کار خدا 
ضرورت هست اما ضرورتی که برخاسته از صفات 

 .(251 :1374کاکایی، جمال و جالل اوست )

 مندی طبیعتانون. ق7ـ2
مند از لوازم نظم است وجود ناظم حکیم و قانون

و عالم مجموعة منظمی است که خدای حکیم از 
کند. به طریق صنع قوانین علمی، آن را هدایت می

کند. از مند عمل میعبارت دیگر، طبیعت قانون
منظر مالصدرا، قانون طبیعی تابع قانون الهی است 

مند است، هم عنا، قانونو نظام هستی به هر دو م
مندی الهی. مندی طبیعی و هم قانونمعنای قانونبه

به عبارت دیگر، خداوند هم باواسطه و هم 
معنای عاجز و کند و این بهباضابطه عمل می

مجبور بودن خداوند نیست. از منظر حکمت 
اسالمی، نظم در سراسر هستی سریان دارد و 

کند ه عمل نمیضابطواسطه و بیخداوند هرگز بی
 تابد.نظمی را برنمیو ساحت ربوبی او بی

 حکمامالصدرا در تبیین دیدگاه جمهور 
)حکمای مشاء( در مورد علم خداوند به نظام 

از »گوید: احسن و فاعل بالعنایه بودن خداوند، می
است،  بالعنایهمنظر حکما چون خداوند فاعل 

علمش به نظام احسن باعث پیدایش این نظام 
(. 221/ ص2: 1379)مالصدرا، « سن شده استاح

مند لذا طبق نظام ربانی و نظام کیانی، طبیعت نظام
است، زیرا هر شیئی ذاتی و طبیعتی دارد و آن 

هایی هستند که ذات، لوازمی. قوانین گزاره
کنندۀ یک سلسله لوازم ذاتی اشیاء هستند، بیان

 هایی که در آنها، محمول الزمة ذاتییعنی گزاره
موضوع است. خداوند موضوعات را آفریده اما 

ها لوازم آنها هستند و مورد جعل مستقیم محمول
گیرند. به این ترتیب، قوانین، خداوند قرار نمی

ها هستند نه حاکم بر محکوم ذات و ذاتیات پدیده
 ها مخلوق خداوندند. آنها؛ هر چند خود پدیده

 واسطهطبق نظام احسن، حکما خداوند را بی
ابی اهلل ان »بینند و به این اصل معتقدند که دخیل نمی

همچنین عمل او را «. اال باسبابها االموریجری 
دانند. البته قول معتزله را رد نیز نمی« ضابطهبی»

کنند که قوانینی وجود داشته باشد که حاکم بر می
خداوند بوده )مثل حسن و قبح و عدل و....( و 

نها عمل کند، زیرا قانونی خداوند موظف باشد طبق آ
اند و که بخواهد مؤثر باشد عدمی نبوده و وجودی

توانند واجب الوجود باشند، پس دلیل توحید، نمیبه
ممکن الوجودند، و در نتیجه مخلوق خداوند، پس 

که به بر او حاکم، نیستند. بنابراین، سخن معتزله 
 قائلند، خطاست.« یجب علی اهلل»

تمامی مراتب و شئون در  نزد حکیمان، نظم در
شود، آیینة وجود و سپهر هستی محض دیده می

ترتیب ازلی ای که جمیع کائنات و اعیان بهگونهبه
اند. تأمل در و در مقیاس کیهانی، به هم پیوسته

، اجتماعیمبادی و مبانی هرگونه نظم فردی، 
اخالقی و مانند آن، به نحوۀ فاعلیت الهی، 
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و قوانین تشریعی، مسبوق  چگونگی قوانین کیهانی
تأثیر ماده، شرط »گوید: است؛ چنانکه ابن رشد می
توان منکر شد. اشیاء و معدّ در عالم را نمی

حدودی دارند که ضروری الوجودند. اینکه 
توانیم به اشیاء اسم و حدّ بدهیم و بگوییم این می

توانیم بگوییم آتش است و آن آب، اینکه می
و « جوز و فیما الیجوز، واحدحکم االمثال فیما ی»
، اینکه «حکم در شاهد و غائب یکی است»

توانیم برهان و حد بیاوریم، اینکه معتقدیم می
، همه «ذوات االسباب ال تعرف اال باسبابها»

مندی و نظم و ضرورت دارد و حکایت از قانون
علم ما به همة این قوانین ضروری است. اگر گفته 

ت، در جواب شود هیچ علمی ضروری نیس
« گوییم همین علم هم ضروری نیستمی

 .(781ـ785 :تارشد، بیابن)
صدرالمتألهین با تکیه بر اصل سنخیت علت و 

گرداند معلول، تباین موجودات را به تشکیک برمی
و خیر و حیات را از خداوند در همة موجودات 

/ 3: 1379بیند )مالصدرا، ساری و جاری می
عدۀ متین و محکم حکم قاو به (283ـ286

، خداوند «ال مؤثر فی الوجود اال اهلل»توحیدی 
علت حقیقی و تنها علت وجود موجودات و 

(. ولی این 216/ 2افعال و آثار آنها است )همان: 
بدان معنا نیست که آفرینش و تدبیر جهان دچار 

 هرج و مرج و آشفتگی باشد. 
ضابطه عمل واسطه و بیخداوند هرگز بی

مندی نظام هستی، سخت مورد لذا قانونکند، نمی
پذیرش حکمای اسالمی است و به یک معنا، 

گویند سخت مورد انکار اشاعره. اشاعره می
خداوند قدیر محض است، پس افعالش تابع هیچ 

تابد. اما ای را برنمیغرضی نبوده و هیچ ضابطه
گویند خداوند در عین حال که قدیر و حکما می

ز هست. درست است که نی« حکیم»غنی است، 
هیچ فاعلی وجود ندارد که او را زیر سؤال ببرد 
)الیُسالُ عمّا یَفعَل(، اما چون حکمتش نیز مطلق 
است، پس او حکیمی است که قدیر و غنی است 

خواهانة و اگر چنین باشد دیگر سخن از ارادۀ دل
 ضابطه در کار نخواهد بود. گزاف و بی

کمت است. بر سراسرِ کار خداوند، نظم و ح
همین اساس، صفت عدل الهی نیز حکایت از نظم 

الله تبديال  و لن  ةولن تجد لسن»دارد. طبق آیة شریفة 
(، اگر نظمی در 44)فاطر/ « الله تحويال   ةلسنتجد 

کار عالم نبوده و تنها ارادۀ جزافیة خداوند حاکم 
میان آید. باشد، نباید سخنی از سنت و قاعده به

دند خدا قادر است )طبق ارادۀ متکلمان معتق
جزافیه( صورت انسان را از خاک بدون هیچ 

چنین  اگرگویند ای بیافریند. فالسفه میواسطه
چیزی ممکن بود، بدون واسطه آفریدن، 

تر بود تا با واسطه آفریدن، در صورتی که حکیمانه
خداوند با واسطه آفریدن را بهترین نوعِ خلق و 

 ند.داترین آن میحکیمانه
الل»فرماید: می کریمقرآن   ةٍ لقد خلقنا االنسان من س 

 ةعلق ةمن طين ثما جعلناه  فى قراٍر مكين ثم  خلقنا النطف
عظاما  فكسونا  ةو فخلقنا المضع ةفخلقنا العلقه مضع

العظام لحما  ثمًّ انشأناه خلقا  آخر، فتبارک الله احسن 
مند بطه(. در این آیه، ضا12ـ14)مؤمنون، « الخالقيين

بودن خداوند که ناشی از حکمت و نظام ربانی 
است، و با واسطه بودن آفرینش انسان در مراحل 
مختلف، حکایت از نظام کیانی دارد و نظام کیانی 

فالکل من نظامه الکیانی/ »تابع نظام ربانی است: 
 (.176: 1369)سبزواری، « ینشأ من نظامه الربانی

 مند عمل کردن بشر. قانون9ـ2

با عالم  تطابقعنوان عالم صغیر، در آفرینش انسان، به
ای است که گرایش فطری به نظم دارد گونهکبیر، به

و قوانین تشریعی منطبق با این گرایش بشری 
رو مند و دارای تقدیر و اندازه معین است. از ایننظام

خداوند بر ضرورت داشتن نظم در انجام تکالیف 
مندی بشر در دو ا قانونشرعی تأکید نموده است. لذ

 حوزه قابل طرح است؛ نظم فطری و نظم تشریعی.

 مندی در حوزة نظم فطری. قانون5ـ9ـ2
فطرت اهلل »از نظر صدرالمتألهین، بر اساس آیة 



 559  عی از منظر حکمت متعالیهضرورت نظم در تکالیف شر

 

)انعام/ « التی فطر الناس علیها التبدیل لخلق اهلل
(، مبدأ بشر همان فطرت است و معاد و 31

کما بدأکم » بازگشت بشر نیز به فطرت است؛
( که بیانگر یک دورۀ کامل 29)اعراف/ « تعودون

سیر نزولی و صعودی در نظام آفرینش است 
(. نظم و قانون در تکوین 373: 1389)مالصدرا، 

عنوان موجودی از موجودات این عالم بشر به
ای است گونهسریان دارد و آفرینش فطری بشر به

ام که میل وگرایش فطری به نظم فردی و انتظ
 اجتماعی دارد.

سه نوع فطرت در عرصة اجتماع اهمیت پیدا 
فردی با یکدیگر یا  هایفطرتکند: ارتباط می

جامعة فطری که مبتنی بر فطرت افرادِ مختلف 
باشد. فطرت اجتماعی یا فطرت گرایش به دیگری. 

مثابه یک وجودِ] فلسفی[ فطرت جامعه یا جامعه به
فرد انسانی، دارای تک شعورمندِ اصیل که مانند تک

 های فطری است.ها و بینشگرایش
 هایفطرتطور که فطرت جامعه متأثر از همان

های فردی نیز متأثر از فطرت فردی است، فطرت
وجود های فردی در بهجاری در جامعه است. فطرت

آمدن فطرت اجتماعی و فطرت جامعه اثرگذارند، 
 طور که فطرت اجتماعی در رشد یا زوالهمان

فطرت افراد تأثیری روشن دارد. فطریات شکوفا 
های اخالقی در گیری ارزشتوانند در شکلشده می

جامعه مؤثر واقع شده و عقل عملی را در مقیاس 
اجتماعی، رهنمون شوند. سیرۀ عملی عقال از 

شود و بنای عقال منبعث از فطریات آدمی متأثر می
 (.89/ 9: 1379فطرت انسانی است )همو، 

های آدمی فردی است و ی از گرایشبرخ
بعضی اجتماعی؛ فردی مثل گرایش به نظم و 

، کمک تعاونانضباط، و اجتماعی مثل گرایش به 
و یؤثرونَ علی »به دیگران و گرایش به ایثار؛ 

. نظم (9/ حشر« )انفسهم و لو کانَ بهم خصاصةٌ
های اخالقی تحقق اجتماعی در سایة ارزش

نشأ میل و گرایش فطری ( و م89یابد )همان: می
داند که بشر به نظم، حب ذات است. انسان می

عدل، جامعه را منتظم و ظلم جامعه را مختل 
کند، لذا در پی ترویج عدل و جلوگیری از ظلم می
مداری رود. مالصدرا این را دلیل بر اخالقمی

طور که حسن و قبح مقوالتی داند. همانانسان می
سنجة حب به ذات و  مانند عدل و ظلم را با

زنند و انتظام کماالت ذاتی نفس محک می
دانند، اجتماعی را طریقی برای نیل بدان کمال می

ی اجتماعی «هاشایسته»و « هابایسته»طریق اولی به
نیز باید با استناد به حب ذات و کمال نفس در 

 نظم اجتماعی، سنجیده شوند )همانجا(.

 تشریعی مندی در حوزة نظم. قانون7ـ9ـ2
حقیقت انسان حقیقتی است نظیر وحدت تألیفیة 
عالم. وحدت او وحدتی است دارای مراتب 
متفاوت و مختلف، از حیث تجرد و تجسم و 
صفا و تکدر؛ بدین جهت او را عالم صغیر 

نامند، زیرا مجموعة عالم کبیر انتظام و تشکیل می
یافته است از مراتب موجودات مختلفی که با همة 

اختالف مشهود در آنها، منحصرند در  کثرت و
گانة عقلیات، مثالیات و محسوسات. اجناس سه

همچنین ذات و حقیقت انسان مشتمل است بر 
عقل و نفس و طبع؛ کمال انسان در این است که 
در نتیجة سعی و کوشش، از مرتبه و حد طبع به 

. (498: 1382، همو)مرتبه و حد عقل ارتقاء یابد 
مند، بشر را در ات و قوانین نظامشریعت با دستور
 کند.این راه یاری می

طور که در عالم، نظم از نظر مالصدرا، همان
تکوینی جاری است و خداوند با ضابطه عمل 

طور که فطرت بشری مفطور به کند، و همانمی
نظم است، دستورات و قوانینی که توسط انبیا 

و  مندقانونبرای بشر ارسال گردیده نیز همه 
مند است. نظم در زندگی بشر، بر اساس نظام

ضرورت نظم در نظام هستی، الزم است. پرسشی 
که در اینجا پیش روی متکلمان اشعری است، این 

مند و با ضابطه عمل است که اگر خداوند قانون
نکند و در جهان قوانینی همچون قانون علیت 
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از هر چیز  چیزیحاکم نباشد و پدید آمدن هر 
توانند در این ها نیز میباشد، انسان دیگر ممکن

عالم، آشفته، بدون قانون و بدون ضابطه عمل 
کنند و اساساً چه ضرورتی برای وجود نظم در 

بر خالف ؟ زندگی بشر وجود خواهد داشت
متکلمین اشعری، فالسفة اسالمی بر اساس 
حکمت عملی، نظم در زندگی بشر را از 

 اند.ضروریات دانسته
ر زندگی بشر از دو جهت قابل ضرورت نظم د

سو خداوند آفرینش و تکوین بررسی است: از یک
کند و از جهان و بشر را منظم و مقدر معرفی می

سوی دیگر، تکالیف شرعی و امور عادی و معاش 
بشر را با تقدیر و اندازه معین فرموده است و بشر 

همه چیز  کریمقرآن ملزم به انتظام در امور است. 
؛ 2کند )فرقان/ معرفی می اندازهدارای  را مقدر و

؛ اسراء، 36؛ توبه/ 33؛ انبیا/ 59؛ فرقان/ 7هود/ 
(، چنانکه وضع تکوین و آفرینش را منظم و 12

همین تناسب، تکالیف کند. بهمقدر معرفی می
شرعی و امور معاد و معاش را نیز با تقدیر و 
اندازه تنظیم کرده و برای هر یک، زمانی و ساعتی 

جای خویش نیکو است. قرر داشته که هر کار بهم
مثالً روزه را در ماه رمضان و حج را در ماه 

الحجه قرار داده و برای هر یک ایامی خاص و ذی
، 183زمانی محدود تعیین فرموده است )بقره/ 

 (. 213و  189
بر این اساس، در این جهان محدود، هر چیزی 

ت و را زمانی الزم اس کاریرا وقتی و هر 
شناسی و تنظیم امور در اساس آفرینش مورد وقت

توجه آفریدگار بوده و انجام تکالیف شرعی باید 
 بر اساس نظم و قانون باشد.

اند: هنگامی در احوال پیامبر اکرم)ص( نوشته
شد، اوقات خود را که آن حضرت وارد منزل می

نمود: قسمتی را برای به سه قسمت تقسیم می
برای خانواده و قسمتی را برای عبادت، قسمتی را 

خود؛ بخش مربوط به خویش را نیز میان خود و 

 /4: 1416کاشانی، کرد )فیض مردم تقسم می
روز به بیست و چهار . اصالً تقسیم شبانه(161

ساعت بدین منظور بوده که انسان برای هر کاری 
وقتی و برای هر موضوعی آغاز و انجامی در نظر 

 (.463ـ264 :1373بگیرد )مهدوی کنی، 
از نظر مالصدرا، عدم التزام کامل به عبادات 
شرعی موجب هالکت و گمراهی است 

( و آدمی تا زنده است 32الف: 1381)مالصدرا، 
نباید از آن غافل شود و باید همواره رهرو راستین 

(. او تفکر صحیح و علم نافع را 11باشد )همان: 
لی در کنار اخالق حسنه و تهذیب نفس و تعا

داند. ضامن این رفتار، با روح، شرط ضروری می
 شود. گر میسیر انسان در اسفار اربعه جلوه

بعد از شناخت خدا و عمل در راه وصول به 
تواند در کمال و محو در حق تعالی، انسان می

ساحت حیات اجتماعی و سیاسی وارد شود و 
های دیگر را عنوان یک تکلیف اجتماعی، انسانبه

ماید، زیرا بعد از سه سفر نخست از اسفار یاری ن
اربعه، انسان شایستگی هدایت جامعه را پیدا 

 (.811/ 2ب: 1381کند )همو، می
از نظر مالصدرا، کمال آدمی و برتری آن 
نسبت به دیگر مخلوقات، معرفت اوست )همو، 

(. سعادت یا باالترین کمال برای 15الف: 1381
رکن دیگر (. 31انسان، معرفت است )همان: 

سعادت انسان، التزام به عمل صالح است، 
ای که بدون عمل صالح راه وصول به گونهبه

معرفت اهلل مسدود است هریک از علم و عمل 
آورد بلکه علم اصل است و تنهایی سعادت نمیبه

کند نقش ایجابی دارد، و عمل موانع را رفع می
 (.171/ 9: 1379)همو، 

ام در انجام اعمال نیز در کنار علم، عمل و انتظ
برای رسیدن به سعادت نقش کلیدی دارد )همو، 

(. مالصدرا با نقل این حدیث از 193الف: 1381
من اخلص لله اربعين »پیامبر اکرم)ص( که فرمود: 

؛ پس از من قلبه على لسانه ةصباحا  ظهر ينابيع الحكم
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ورزی در عمل و انجام چهل روز تفکر و اخالص
مان معین، خداوند به فرد اعمال منظم در ز
/ 74: 1413)مجلسی، « کندحکمت ارزانی می

(، بر اهمیت داشتن نظم و التزام بشر بر انجام 76
اعمال شرعی برای رسیدن به سعادت تأکید 

(. تأکید بر عدد 52الف: 1381کند )مالصدرا، می
چهل روز و استمرار در عمل، بسیار تأمل برانگیز 

مندی و انوناست و حکایت از اهمیت ق
 مندی در قوانین تشریعی دارد.نظام

 گیرينتیجهبحث و 
نظام ربانی، نظام علمی خداوند است و علم عنایی 
خداوند موجب ظهور و ایجاد عینی اشیاء است. 
خداوند در ذات خود به نظام اکمل و اتم علم 
دارد و نظام موجود و عینی عالم، تابع نظام علمی 

نظام کیانی تابع علم  تی،عبارحق تعالی است. به 
عنایی و نظام ربانی است. نظم و چینش این جهان 
دلیل بر بهترین تدبیر و حکمت است و حکمت 

کند. ضرورت در کنار عدالت معنا و مفهوم پیدا می
عقلی نظم که برخاسته از حکمت است، ارتباط 
تنگاتنگی با عدل الهی دارد. لذا خداوند هرگز 

نظمی در کند و بیعمل نمیضابطه واسطه و بیبی
تابد. بر همین اساس، تکوین و تشریع را برنمی

مندی در سه حوزۀ نظام ربانی، نظام نظم و قانون
 کند.کیانی و نظام تشریعی ضرورت پیدا می

از منظر مالصدرا حکمت عملی مبتنی بر 
حکمت نظری است و ضرورت نظم بشری به 

ر عالم طور که دگردد. هماننظم تشریعی برمی
تکوین نظم جاری است و خداوند با ضابطه عمل 

به  مفطورطور که فطرت بشری کند و همانمی
نظم است، دستورات و قوانینی که توسط 
انبیاءبرای آمده و ایجاب عبادات و اطاعات، با 

مند حکمت و عدل الهی منطبق بوده و همه قانون
 مند است.و نظام

الم را انسان در سایة عقل نظری حقایق ع
کمک عقل عملی، به نظم و ترتیب یابد و بهمی

پردازد تا عالم شهادت در امور زندگی خود می
 خدمت عالم غیب قرار گیرد.
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