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Abstract
The appeal to Divine Wisdom, either as independent axiom or a framework for other
principles, has been widely prevalent in theologians’ arguments. In the present
study, after presenting some cases of this trend and through logical analysis, Abd alRazzaq Lahiji’s arguments based on Divine Wisdom are scrutinized and criticized in
particular. As a hypothesis, the author believes Lahiji’s appeal to this divine attribute
is, at least partially, inaccurate and thus, his arguments are logically inconclusive.
Seemingly, the use of this divine attribute is often in a posterior manner, and this
method has been applied merely to discursively rationalize religious dogmas and
revealed propositions. In addition, elaboration on this particular topic requires
comprehensive inner knowledge about all details of the universe and the ultimate
goal of the creation. Many other cases which, based on this principle, must have
been done or created, yet are left unrealized, can be taken as serious counterexamples to this theological framework. It must be noted the main theme of the
present study does not concern the objective reality per se, for based on decisive
rational arguments and explicit religious teachings, all Divine actions are carried out
in the ultimate wisdom for the ultimate good.
Keywords: Divine Wisdom, The All Wise, Argument from Wisdom, Principle of
Benevolence, Abd al-Razzaq Lahiji.
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 .1دانشجوی دکتری رشتۀ فلسفه دین و مسائل جدید کالمی ،دانشکدة حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ،واحد
علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .2استاد گروه فلسفۀ اخالق ،دانشگاه قم ،قم ،ایران
 .3استادیار گروه فلسفه ،دانشکدة حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،تهران ،ایران
 .4دانشیار گروه فلسفۀ دین ،دانشکدة الهیات ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت1398/4/3 :؛ تاریخ پذیرش)1398/12/10 :

چكیده
استفاده از صفت حکمت الهی در استداللهای متکلمان بهصورت مستقل یا بهعناوان مبناایی بارای اصالی دیگار ،روا
بسیاری داشته است .نویسندگان ،استداللهای الهیجی را که بر این صفت مبتنی هستند ،با روش تحلیال منطقای نقاد و
بررسی میکنند .استفاده از این صفت ،دستکم در پارهای از موارد ،ناصحی ،است و اساتداللهاا باهلحاا منطقای مناتج
نیستند .بهنظر میرسد غالباً استفادۀ از این صفت بهصورت پسینی بوده و تنها بهمنظور مستدل کاردن عقلایِ گازارههاای
نقلی ،به این روش تکیه شده است .بهعالوه انکه اظهار نظرِ در این مسئله ،مستلزم علم باطنی و کامل نسبت به زوایاای
هستی و علت غایی مهان خواهد بود .ومود موارد نقضِ فراوان نیز که مطابقِ با همین مبنا ،قاعدتاً باید از سوی خداوند
محقق شده باشد ،اما در واقع محقق نشده است ،دلیل دیگری بر نادرستی این مبنا خواهد بود .شایان ذکر است که بحث
مقاله ،در مقام ثبوت و واقع نیست؛ چرا که با ادلۀ قطعیِ عقلی ،تمامیِ افعال الهی ،در نهایت حکمت هستند؛ بلکه بحاث
در مقام کشاِ ان حکمت و فهمِ عقلِ پر از محدودیت و نقص انسان نسبت به ان مصادیق است.

واژگان کلیدی
برهان حکمت ،حکمت الهی ،خداوند حکیم ،عبدالرزاق الهیجی ،قاعدۀ لطا ،نقض غرض.

* نویسندۀ مسئول

Email: hojrehman@yahoo.com

  468فلسفه دین ،دورة  ،17شمارة  ،3پاییز 1399

مقدمه
در اسالم و بهطور خاص مذهب تشیع ،عقل از مهمترین راههای رسیدن به اعتقادات اصلی
یک فرد است و تقلیاد در اصاول دیان ،باه نظار مشاهور فقهاا و متکلماان ماایز نیسات
(بنیهاشمی خمینای13 :1376 ،؛ حمصای رازی263 :1412 ،؛ طوسای .)27 :1406 ،هماین
مسئله سبب شده است که در گذر چهارده سده که از مبدأ اسالم میگاذرد ،ویارایشهاای
متفاوت و متکاملی از استداللهای اعتقادی عرضه شود .گااهی اساتداللی بار وماود خادا
چندین سده یقینی و بدیهی تلقی میشد ؛ ولی بار اثار گاذر زماان و نمایاان شادن برخای
اشکالها ،از عرصۀ ومود حذف شده و مای ان را براهین متقنتر و بدیهیتار گرفتاهاناد.

1

در برخی موارد نوع تبیین یک دلیل ،با انتقاد هاای فاراوان هماراه شاده اسات کاه بار اثار
بازسازی مجددِ برخی از مقدمات و احیاناً حذف یا اضافه شدن برخی دیگر ،همان برهان با
شکل مدیدی در اثار متکلمان بعدی خودنمایی میکند.

2

در استداللهای کالمی ،از ممله مقدماتی که فراوان از ان بهره میبرند ،حکمات الهای
است .این صفت خود بهطور مستقیم ،یا اثار و لوازمش به گونۀ غیرمستقیم ،در بسایاری از
براهین نقش ایفا میکند .برای مثال در اثبات نیاز بشر به دین ،ارسال رسال ،عصامت انبیاا،
نیاز به امام ،عصمت امام ،عدم تحریا قران ،تبیین مسئلۀ شارور ،عادالناه باودن شاریعت،
اثبات معاد و موارد فراوان دیگر ،از این رهگذر استفاده شده است.
در این میان استفاده از صفت مذکور ،گاه به گونۀ روشان و صاری ،و گااه باهصاورت
گزارۀ بدیهیِ پنهان ،مفروض تلقی شده و در وهلهای دیگار ،مبناایی بارای قاعادۀ دیگاری
(همچون قاعدۀ لطا) 3قرار گرفته است و به ان مستند میشود.
 .1استفاده از قاعدۀ لطا در براهین متعدد ،از مملۀ همین موارد است کاه در لساان متکلماان باهوفاور اساتفاده
میشد ،ولی اکنون تقریباً ان استفادۀ فراوان منسوخ شده و به مبنای ان که حکمت است ،تمسک میشود.
 .2برهان حدوث و قدمی که در مکتب شیخ مفید سخن از ان میرود ،متفاوت با تقریر همین برهان است که در مکتب
بغداد متأخر یعنی مکتب شریا مرتضی بهکار میرود .برای اطالعات بیشتر رک :عطایی نظری.30 – 5 :1397 ،
 .3قاعدۀ لطا بنا بر نظر فیاض الهیجی و شماری از متکلمان دیگر ،مبنایش و برهانش صفت حکمت الهی است؛
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شایان ذکر است که بحث ،در مقام ثبوت و واقع نیست؛ چرا که باا ادلاۀ قطعایِ عقلای،
تمامیِ افعال خدا در نهایت حکمت هستند؛ بلکه سخن در مقام کشاِ ان حکمات و فهامِ
عقلِ پر از محدودیت و نقص بشر نسبت به ان مصادیق است.
پیشینۀ تحقیق
اگرچه در نقد و بررسی قاعدۀ لطا منابع زیادی باهچشام مایخاورد؛ ولای در خصاوص
تحلیل ان دسته از استداللهای فیاض الهیجی که مبتنی بر صفت حکمت است ،هیچ مقالۀ
مستقلی یافت نشد .از طرف دیگر مقاالتی در زمینۀ گستره و کاربرد حکمت الهی باهچشام
میخاورد (مبرییلای .)114 - 97 :1395 ،اماا باا ایانحاال ،موضاوع ماذکور (یعنای نقادِ
استداللهای مبتنی بر حکمت) بهصورت کلی و با نگاهی متفاوت ،تنها در یک مقالاه دیاده
شد (ایزدی .)158 - 137 :1394 ،نویسنده در انجا بهصورت کلی استداللهای متکلماان را
بررسی میکند و با نگاهی انتقادی به این مسئله میپردازد.
نقد و بررسیِ موارد استفادۀ فیاض الهیجی از حكمت الهی
عبدالرزاق الهیجی ،در مایمای مباحث کالمی از صفت حکمت الهای اساتفاده کارده یاا
بهطور مستقیم و صری ،،یا بهواسطۀ قاعدۀ لطا ،قاعدهای کاه مبناای ان ،صافت حکمات
الهی است .در ذیل بهمنظور نقد و بررسی ،بعضی از موارد را بیان خواهیم کرد.
حُسن و ضرورت بعثت انبیا

الهیجی در مقام تبیین ضرورت بعثت انبیا ،گاهی به لطا و گاهی به نقض غرض تکیه میکند.
تبیین اول) در همۀ شرایع ،اِخبار به وامبات و محرمات وماود داشاته اسات و هماین
اطالع داشتن ،مکلَا را به تکالیا عقلیهاش (وامبات و منهیات عقلیاه) نزدیاک مایکناد.
لذا تمسک به این قاعده در واقع استفادۀ از صفت حکمت الهی در پوشش دیگری محسوب میشود (الهیجای،
80 - 79 :1372؛ الهیجاای351 :1383 ،؛ حمصاای رازی387 :1412 ،؛ طوساای82 :1416 ،؛ حلاای106 :1382 ،؛
ربانی گلپایگانی70 :1386 ،؛ بحرانی.)118 - 117 :1406 ،
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بنابراین تعهد تکالیا شرعیه ،المحاله مکلا را به تعهد بر تکاالیا عقلیاه مقارب خواهاد
کرد و همین مسئله دلیل وموب بعثت انبیاست (الهیجی)89 :1372 ،؛
تبیین دوم) ایشان به گونۀ دیگری از حکمت استفاده و بر نقض غرض تأکید میکند.
عبارت ایشان چنین است:
«نبوت مشتمل است بر فواید بسیار ،مانند :تقویت عقل در احکامی که مستقل است باه
ادراک ان ،و داللتش بر احکامی که مستقل نیست به ادراک ان و تنبیه عقل از خواب غفلت
به مهت تحصیل معرفت الهی و تهیلۀ سعادت ماودانی و ارشااد نااس باه ضاارل و ناافع از
ادویه و اغذیه که ناچار است انسان را از استعمال ان ،و راهی نیست عقل را به معرفت ان،
به غیر از تجربه ،و تجربه مستدعی زمانی است که در ان زمان خاالی از اساتعمال اغذیاه و
ادویه نتواند بود و منجر به هالک شود؛ و حال انکه اصل تجربه ،بسا که مؤدلی باه هالکات
گردد ،و غیر ان من الفوائد الّتی ال تحصی .و شک نیست در امکان وماود چناین شخصای
فیالجمله؛ پس ترک ایجاد نبی و ارسال رسول ،مومب اهمال نوع انسان کاه افضال اناواع
کائنات است ،باشد ،و اهمال ،مؤدی به هالک نوع شود و نقض غرض الزم اید .پس بعثت
انبیا و ارسال رسل فیالجمله وامب باشد» (الهیجی.)359 :1383 ،
نقد و بررسی استدالل

اشکال اول :بر هر دو تبیین (اشکال مصداقی بر لطف)

ایا انسان بهتنهایی میتواند لطا بودن فعلی را ان هم بهصورت یقینی تشاخیص دهاد؟! و
اگر بهصورت مومبۀ مزییه پاسخ این سؤال مثبت باشد ،ایا بهراساتی ماواردی کاه فیااض
الهیجی از ان استفاده کرده ،از همان مواردی است که علم بشر یارای رسیدن به ان را دارد
یا خیر؟! بهنظر میرسد که پاسخ هر دو سؤال منفی خواهد بود .الیهای بودن و عمق داشتن
مصادیقِ لطا ،امری است که تشخیصش بر انسانی که بهلحا علمی محادودیت فراوانای
دارد ،دشوار و بلکه محال خواهد بود 1.این اشکال در داستان خضر و موسی ،بهروشانی از
 .1مقصود محالِ ذاتی نیست ،بلکه محال وقوعی مراد است.
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زبان خداوند متعال بیان شده است .حضرت موسی بهعنوان فاردی کاه علماش نسابت باه
وقایع محدود است و تنها به الیۀ ظاهری لطا تومه دارد و خضرِ نبی بهعناوان کسای کاه
علم فراتر داشته است و فعل ظاهری را نهتنها مصداق لطا ،بلکه از مصادیق ظلم میداناد؛
چرا که تومهش به باطن مامراست (رک :کها .)82 - 65 :
از انچه گذشت روشن میشود که هر دو تبیین از این مهت (یعنی تشاخیص مصاادیق
افعالِ حکیمانۀ الهی) بهصورت مدی مای مناقشه دارند؛
اشکال دوم :بر تبیین دوم

فیاض در بخشی از تبیین دومِ خود چنین اورده است که« :ترک ایجاد نبی و ارسال رساول،
مومب اهمال نوع انسان که افضل انواع کائنات است ،باشد» .اگر اهمال نوع انساان ،قبای،
است ،به چه دلیلی تنها راه خرو از این اهمال ،ایجاد و ارسال نبی دانساته مایشاود؟ ایاا
نمیتوان راههای دیگری را تصور کرد؟ چرا نتوان فرض کرد که در روز قیامت خدا بگوید
که برای من موضوعیت داشت که بهساوی هایچ انساانی ،هایچ رساول ظااهری و بشاری
نفرستم ،بلکه بر همۀ انسانها با همان فطرت و عقالِ خودشاان محاماه خواهاد شاد؟! در
نتیجه این مقدمه هم مستلزم علم کامل و دقیق نسبت به زوایای مهان هستی و علت غاایی
مهان است که نسبت به ادمیان منتفی محسوب میشود.
اشکال سوم :بر تبیین دوم

با تومه به دو اشکال فوق ،حکم به نقض غرض نیز منتفی است.
حُسن و ضرورت تكلیف شرعی

فیاض برای اثبات ضرورت تکالیا شرعی ،به قاعدۀ لطا تکیه میکند و گاهی مستقیماً از
نقض غرض و از حکمت الهی سخن میراند .وی معتقد است که متعهد شدن بار تکاالیا
شرعیه ،بدون شک ،مکلفان را به تعهدِ در تکالیا عقلیه نزدیاک مایکناد؛ از ایان مهات،
وموب تکالیا ،لطاِ مقرب از طرف خداوند است (الهیجی.)89 :1372 ،
در مای دیگر با تفصیل بیشتری در مقام ضرورتِ تکالیا شرعی ،دو دلیل میاورد:
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دلیل اول ...« :دلیل بر حسن تکالیا شرعیه ،بودن اوست لطا در تکالیا عقلیاه؛ چاه
هرگاه مکلا مواظب باشد بر عبادات شرعیه ،از صاله و صایام و ساایر طاعاات ،المحالاه
نزدیکتر باشد به عمل کردن به مقتضای تکالیا عقلیه ،مانند تحصایل معرفات و مراعاات
حقوق و استعمال عادل ،و امتنااب از ماور و ظلام و امثاال ان و دور شاود بالشابهه از
مخالفت ان .پس تکالیا شرعیه لطا باشد و هر لطفی وامب ،پس صدور تکالیا شرعیه
از خدای تعالی وامب باشد ،و اگر نه اهمال عقل و احکام عقلیه الزم اید و مناقض غرض
از ومود انسان باشد» (الهیجی.)353 :1383 ،
خالصۀ دلیل دوم چنین است:
 .1اِخالل به تکلیا ،نقض غرض است (زیرا تکلیا باعثِ رسااندن انساان باه کماال
حقیقیش میشود)؛
 .2نقض غرض قبی ،است .پس تکلیا المحاله وامب است (الهیجی.)354 :1383 ،
نقد و بررسی

اشکال اول

الهیجی معتقد است که« :متعهد شدن بار تکاالیا شارعیه ،قطعااً مکلفاین را باه تعهادِ در
تکالیا عقلیه نزدیک میکند  »...به راستی با چه مالکی میتوان فهمید که چه چیزی مقرب
و چه غیرمقرب نیسات؟! باهعاالوه ،بسایاری از تکاالیا شارعی ،همچاون نمااز و حاج،
دربردارندۀ سختیها و مسئولیتهاایی هساتند کاه عقالِ ادمای در حسان و ضارورت ان
مسئولیتها ،هیچگونه نظری ندارد؛ چرا که تکالیا شرعی دو نوع اسات« :گااهی تکاالیفی
است که عقل بدان راه داشته و عقل و شرع در مقامِ تأیید یکدیگر گام برمیدارند؛ اما گاهی
تکالیفی است که از چارچوب اندیشۀ عقل ،تخصصاً خار است»؛
اشکال دوم

اگر قبول کنیم که تکلیا شرعی ،مومب رساندن انسان به کمال حقیقی شود؛ به چه دلیلای
عدم تکلیا ،مومب نرسیدن به کمال حقیقی خواهد شد؟! بهعباارت دیگار انحصاار ایان
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مطلب را از کجا بهدست اوردید؟ بدیهی است که بدون اثبات انحصار ،استدالل از حجیات
میافتد؛
اشکال سوم

اینکه گفته شده است که« :هرگاه مکلاا مواظاب باشاد بار عباادات شارعیه ... ،المحالاه
نزدیکتر باشد به عمل کردن به مقتضای تکالیا عقلیه ،مانند تحصایل معرفات و مراعاات
حقوق و استعمال عدل و  ،...و دور شود بالشبهه از مخالفت ان» .در این زمیناه ساه نکتاه
ومود دارد:
اوالً :به چه دلیلی هر انچه مکلا را به عملِ نسبت به مقتضای تکاالیا عقلیاه نزدیاک
کند ،بر خداوند تحقق ان چیز الزم است؟! ثانیاً :مصادیقی هستند که ومودشان سبب تقرب
مکلا به احکام عقلیه میشود ،ولی در عالم واقع چنین چیزی اتفااق نیفتااده اسات؛ ثالثااً:
بهراستی با چه مالکی میتوان به گزارۀ زیر ضرورت بخشید که:
«هر ان چیزی که انسانها با عقل (سرشار از محدودیت و پر از نقصِ) خود مایفهمناد
که ان چیز باعث تقرب مکلفین به تکالیا عقلی میشود ،محقق کردنش بر خداوند حکایم
قطعاً الزم است»؟
لزوم عصمت انبیا

عبدالرزاق الهیجی عصمت انبیا را از سه مهت بر خداوند متعال وامب میداند:
ا اول از ان مهت که برای انبیای الهی لطا است؛
ا دوم از ان مهت که برای مکلفان لطا است.
ا سوم از ان مهت که اگر عصمتی در کار نباشد ،غرض الهی حاصل نشود.
وی در مقام توضی ،ومه اول و دوم چنین میگوید:
اول :عصمت لطفی است مر انبیا را در تبلیغ که تکلیفی است مخصوص به ایشاان .چاه
لطا ان است که مقرب مکلا باشد به ادای تکلیا .و عصمت نیز مقرب انبیاا اسات باه
ادای تکلیا مخصوص که تبلیغ است.

  474فلسفه دین ،دورة  ،17شمارة  ،3پاییز 1399

دوم :عصمت انبیا لطا است مر مکلفاین را در تصادیق انبیاا ،کاه تکلیفای اسات مار
مکلفین را .چه با وموب عصمت انبیا ،مکلفین نزدیک شوند به تصدیق ایشان.
و در تقریر این هر دو ومه به طریق شکل اول گوییم:
مقدمۀ  :1عصمت انبیا لطا است.

مقدمۀ  :2هر لطا وامب است.

نتیجه دهد که عصمت انبیا وامب است.
در مقام ومه سوم یعنی نقض غرض نیز به شکل قیاس استثنایی چنین اورده است:
مقدم :اگر عصمت انبیا وامب نباشد ،نقض غرض الهی الزم اید.
تالی :لیکن نقض غرض الهی ممتنع است ،نتیجه دهد که پس عصمت انبیا وامب باشد.
(الهیجی91 - 90 :1372 ،؛ الهیجی.)379 :1383 ،
نقد و بررسی

الهیجی در مقام اثبات عصمت انبیا از دو مهت دلیل اورد :اول تکیه به قاعدۀ لطاا و دوم
استفاده از نقض غرض که هر دو از لوازمِ حکمت الهی هستند.
اشکال

چه دلیلی بر کلیت مقدمۀ دوم ومود دارد؟ چهبسا لطاا اشاکاری کاه در کناارش لطاا
پنهانی بوده که از مصلحت باالتری برخوردار است و همچنین چهبسا لطا اشکاری که باا
لطا مساویِ دیگری در تعارض قرار دارد که انسان از حکمت ان بیخبر است؛ لذا کلیات
کبری مخدوش خواهد بود .بهمنظور تحقق لطا الهی نهتنها باید اوالً لطا بودنِ یک فعال
ثابت شود؛ بلکه در وهلۀ دوم ،نبودن مانع برای تحقق ان لطا دلیل میخواهد و در نهایت
انحصار ان لطا ،باید به گونۀ یقینی دانسته شود؛ که مجموع این موارد مستلزم علمی است
که نسبت به انسانهای معمولی منتفی محسوب میشود؛
حیطۀ عصمت پیامبران و لزوم داشتن برخی از ویژگیها
الهیجی حیطۀ عصمت پیامبران را بسیار وسیع میداند و دلیل بار ان را لطاا دانساته و از
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انجا که معتقد بوده که هر لطفی بر خداوند وامب است؛ در نتیجه این گساتره از عصامت
هم الزم خواهد شد .به باور وی حیطۀ عصمت پیامبران ،شامل مصادیق ذیل میشود:
از مهت کملی :هم قبل از بعثت و هم بعد از بعثت (تمام عمر)؛
از مهت کیفی:
ا از مهت گناهان :مصون باشد از تمامی ذنوب اعم از:
* صغیره و کبیره؛
* عمداً ،تأویل کردن ،سهواً و نسیاناً؛
* چه در اعتقادات ،چه در امور تبلیغی ،چه در فتوا دادن و چه در حاالت و افعال.
ا از مهت تنزه از اوصاف و ویژگیها
* ممیع عیوب مسمانیه /اخالق ذمیمۀ نفساانیه /اماراض مزمناه /خساسات و دنائات
ذات /کفر پدر و مادر /رذالت قبیله /و هر انچه مومب تنفر طبع شود تاا ماانع از گرویادن
مردم نشود (الهیجی92 :1372 ،؛ الهیجی 379 :1383 ،و .)423
وی هرگونه لطفی راکه کاملتر و مامعتر باشد ،اتمل دانسته است و ان را مایپاذیرد .از
منظر وی مقتضای لطا ان خواهد بود که انچه مومب نفرت مردم است ،بههیچومه و در
هیچ زمانی محقق نشود.
نقد و بررسی

از مجموع انچه بیان شد ،روشن میشود که الهیجی حیطۀ عصمت را چاه حاوزۀ وسایعی
میداند .حیطهای که تمام ان با یک گزاره ثابت میشود که «هر انچه باعاث نزدیاک شادن
مردم به اطاعت از پیامبران میشود ،لطا محسوب میشود؛ لذا بر خدا الزم است که ان را
محقق سازد».
اشکال اول

چرا هر چیزی که باعث تنفرِ (چهبسا نادرسات) برخای از ماردم نسابت باه پیاامبر شاود،
مقتضای لطا ان است که پیامبر منزه از ان باشد؟! ایا نمیتوان پیامبری را با اوصااف زیار

  476فلسفه دین ،دورة  ،17شمارة  ،3پاییز 1399

تصور کرد؟ پیامبری مبعوثشده از قبیلهای رذل ،یا از پدر و مادری کاافر ،یاا برخاوردار از
عیب مسمانی مانند کمشنوایی یا کمبینی یا حتی نابینا ،یا پیامبری فلج یا باهلحاا ظااهری
کوتاه قد و سیاهپوست باشد و زیبایی چهرۀ متوسط رو به پایینی داشته باشد .بهراساتی چاه
اشکالی دارد که خدا به مهت مصلحتی که خود میداند؛ مثالً باه علات اتماام حجات بار
بندگانش ،یا ازمودن رساولش ،برخای از پیاامبرانش را در قبیلاهای پَسات و رذل مبعاوث
گرداند یا برای مدت زمانی ،به مریضی خاصی مبتال کند؛ بهگونهای که حتی مردماان زماناه
هم او را بهخاطر مریضی وی طرد کنند؟ در داستان ایاوب پیاامبر مایخاوانیم کاه رناج و
بیماری او هفت یا هجده سال طول کشید که حتی نزدیکترین یارانش او را ترک کردناد و
تنها همسرش نسبت به او وفادار ماند( .مکارم شیرازی .)296 :1373 ،بنا بر اقوال و روایاتی
که نقل شده است یا ضعا مسمانی و ناتوانی و مریضی ،یا فقر و تنگدستی یا مجموع این
موارد سبب شد که مردم زمانهاش او را طرد کنند و از اطرافش پراکناده شاوند (طباطباایی،
227 :1397؛ طبرسی364 :1415 ،؛ قمی .)240 :1387 ،در حالیکاه بار حساب ظااهر اگار
ایوب نبی ،از سوی خدا به اینگونه ازمایشها (یعنی ابتالی به مریضیِ بسیار طوالنی یا فقر
بسیار شدید) مبتال نشاده باود ،ماردم و اقاوامش او را رهاا نمایکردناد و از گِاردش دور
نمیشدند .اما در عینحال ،خداوند متعال به علات مصالحتی کاه خاود مایدانساته (و ان
مصلحت قطعاً فراتر از مصلحتِ عدم پراکندگیِ مردم از اطراف پیامبر بوده) است ایاوب را
به این شرایط بسیار سخت مبتال کرد.
اشکال دوم

الهیجی اعتقاد دارد که حقیقت لطاِ در عصمت ان است که مومب نفرت مردم باه هایچ
عنوان و در هیچ زمانی نشود؛ لذا هر انچه مردم را از مخالفت با پیامبر دور کارده و نسابت
به انقیاد او نزدیک کرده ،الزم است .اگر چناین مالکای را بپاذیریم ،مصاادیقی هساتند کاه
گرچه مردم را به پیامبر نزدیک میکناد ،در واقاع محقاق نشادهاناد .مانناد ثروتمناد باودن
پیااامبران ،مااریض نشاادن همیشااگی ولااو بااه یااک ساارماخوردگی ،کفاار نداشااتن اوالد و
برخورداری از باالترین مراتب عصمت حتی انجام ندادن هیچ ترک اولی .اگر انبیا از ماوارد
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مذکور منزه بودند ،بیتردید اشتیاقِ مردم به انان بیشتر و با لطاِ اتمِّ الهی تناساب بیشاتری
داشت؛ لذا یا خالف حکمت عمل شده یا انچه مصداق لطا دانسته شده ،کجفهمی ماست.
از انجا که حکمت الهی با ادلۀ عقلیِ قطعی اثبات شده است ،پس مصادیق ماذکور صاحی،
نیست .اساساً فهم انسان از مصادیق و مزییات لطا و حکمت یک فهم سطحی و غیردقیق
است (چه معلوم که مهان ما ذیل یک مهان کاملِ دیگری نبوده باشد ،بهگونهای که مهاان
درکشدنی ما ،تنها در حکم یک قطعه از هزاران قطعۀ پازل ان مهان کامل باشد؟)
عصمت امام و حیطۀ آن
الهیجی معتقد بود همچنانکه ومود امام لطا است ،عصمت امام نیاز لطاا خواهاد باود.
بلکه لطا بودن متحقق نشود ،مگر به عصمت.
مقدم :اگر امام معصوم نباشد ،نقض غرض الزم اید و مخالفتش الزم اید و کار خالفت
از او نیاید.
تالی :لیکن نقض غرض و لزوم مخالفت و عدم حصول کار خالفت ،باطل است.
نتیجه دهد که امام وامب است که معصاوم باشاد .و هاو المطلاوب (الهیجای:1372 ،
.)114
وی دربارۀ عصمتِ امام اعتقاد دارد که شامل عصمت از مطلق ذنب و نزاهت از مطلاق
نقصها میشود ،چرا که هرگاه امام به صافت ماذکوره باشاد ،نزدیاک شاوند مکلفاین باه
اطاعتش و دور شوند از مخالفت او؛ پس لطا باشد بودنِ امام به صافت ماذکوره و لطاا
وامب است (الهیجی.)116 :1372 ،
نقد و بررسی

اشکال اول

ضرورتاً مقدم صحی ،نیست؛ چرا که ومود مصلحتی مخفی در امام غیرمعصاوم مایتواناد
متصور باشد و زمانی که ومود احتماالی تصاور شاد ،اساتدالل باطال مایشاود (اذا مااء
االحتمااال بطاال االسااتدالل) .همااانگونااه کااه در ول ایل فقی اهِ مااامعالشاارایطِ غیرمعصااوم،
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مصلحتهای فراوانی تصور میشود .بهعبارت دیگر حکم به نقض غارض ،علامِ باه تماام
زوایای مسئله را میطلبد که ان نسبت به انسان منتفی است؛
اشکال دوم

اشکالهایی که در عصمت پیامبران بیان شد ،در اینجا نیز ماری است که از تکرار ان پرهیز
میکنیم؛
لزوم تصریح بر نام امام
ومود نص ،لطفی است عظایم بارای مکلاا در معرفات اماام و خاالی اسات از مفسادۀ
بالضروره ،پس قبی ،است که از خدای تعالی نص بر امام صادر نشود .و ممتنع اسات از او
قبی ،،پس تنصیص بر امام وامب باشد بر خدای تعالی .پس به طریق شکل اول گوییم:
مقدمۀ اول :تنصیص بر امام لطا است در معرفت امام؛
مقدمۀ دوم :و لطا بر خدا وامب ،نتیجه دهد که پس تنصیص بر امام بر خدای تعاالی
وامب باشد (الهیجی.)117 - 116 :1372 ،
نقد و بررسی

اشکال اول

اینکه تصری ِ،بر نامِ امام لطا است ،دلیل میخواهد .همانگونه کاه مایتاوان بارای لازوم
تصری ِ،امام حکمتهایی برشمرد ،برای عدم صراحت بر نام امام هم میتوان حکمتهاایی
همچون محک درک و فهم مردم در شناسایی امام و غیره را برشمرد؛
اشکال دوم

بر فرضی که تصری ،در امام لطا باشد ،چنین نیست که ان ،یگانه راه شناسااندن اماام باه
مردم محسوب شود؛ چرا که از راههای دیگری همانند معجزه داشاتن اماام هام مایتواناد
ایشان را به مردم معرفی کند .با تومه به نکتۀ ذکرشده ،زمانی مقدمۀ اول مفید واقع میشود
که انحصارش ثابت شود و حال انکه انحصارِ تنصیص در استدالل ثابت نشده است؛
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اشکال سوم

انحصارِ رمحان داشتنِ نص دلیل میخواهد .این مطلب که اگر نام امام باهصاراحت اورده
شود ،خالی از هرگونه مفسدهای است یاا خیار ،دلیال مایخواهاد کاه در ایان خصاوص
استداللی اورده نشده است؛
اثبات معاد
حکمت ،مقتضی وموب معاد است و الّا امر به طاعت و نهی از محرمات عبث بودی و صدور
عبث از خدای تعالی ممتنع است .پس امتناع صدور عبث ،مومب ایصال ثواب و عقاب است و
ایصال ،موقوفِ به معاد ،پس معاد وامب باشد .پس به طریق قیاس استثنایی گوییم:
مقدم :اگر معاد وامب نبودی ،وعد و وعید باطل و امرونهی عبث بودی؛
تالی :لیکن بطالن وعد و وعید و عبث بودن امرونهی ممتنع است نتیجه دهاد کاه پاس
معاد وامب باشد (الهیجی.)159 :1372 ،
نقد و بررسی

اشکال اول

نتیجۀ استدالل مذکور ،الزاماً معاد مصطل ،نیست؛ بلکه با تناسخ نیز تومیه میشود؛
اشکال دوم

میتوان تصور کرد که معادی نباشد ،اما برای امرونهای ،نفعای چاون نباود هار ومار در
مامعه یا امور دیگری تصور کرد .ایا نمیتوان پدر حکیمی را تصور کارد کاه فرزنادش را
امرونهی میکند؛ بدون انکه دنیای پس از مرگی برایش تصور شود؟ ایا نمیتاوان حکمتای
برای فعلِ این پدر حکیم تصور کرد؟! اثباتِ گوش به فرمان بودن فرزناد و برخاورداری از
دنیایی امن ،کمترین ثمره است.
اشکالهای کلی

پس از بیان برخی از استفادههای فیاض الهیجی از صفت حکمت الهی و نقد و بررسی ان،
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نوبت ان رسیده است که اشکالهای کلی این موارد را ذکر کنیم .بهعبارت دیگر زماانیکاه
بشر بخواهد با تومه به صفت حکمت الهی ،اموری را نتیجهگیاری و متفارع از ان صافت
کند ،چه اشکالهایی بر این نوع استفاده وارد است و ایا اساساً باهلحاا منطقای مایتاوان
چنین استفادهای کرد یا خیر؟ در ادامه برانیم تا این ایرادها را بهصورت کلی بیان کنیم.
 .1کمیِ احاطۀ علمی آدمیان
حکم دربارۀ افعالِ مومودی که علم و حکمتی بیمنتها دارد؛ از سوی مخلاوقی کاه قطارهای از
دریای بیکران علم و حکمت او را ندارد ،گزافهگویی است .انسانی که چندصباحی در این عالم
خواهد بود و نسبت به زوایای خلقت و غایت نهاییاش از ابتدای مهان تا انتهای ان ،رشحهای
از علم هم ندارد و علمش در کالم خالقش «قلیل و کم» توصیا شده است (رک :اساراء)85 :
چگونه میتواند چرایی فعلی یا عدم فعلی را با عقل خود تومیه کند؟ بهراستی ما چه میدانایم
که یک فعلی به چه حکمتی است و در چارچوب نظام خلقت در کجاای هساتی قارار گرفتاه
است و قبل و بعد ان ،به چه هدفی رهنمون میشود؟ بیشک تنها خالق مایتواناد حکیماناه و
غیرحکیمانه بودنش را تشخیص دهد.
 .2پسینی بودن استداللهای متکی بر صفت حکمت
اینگونه استداللها ،اغلب بهصورت پسینی است .اساساً متکلمان پس از اثباات یاک فعال
الهی ان هم بهصورت نقلای ،شاروع باه مقدماهچینایِ باه گماانِ خاود عقلای کاردهاناد و
حکمتسازی میکنند .در حاالیکاه پایشفارض بحاث ان باوده کاه ابتادائاً حکیماناه یاا
غیرحکیمانه بودن فعلی ثابت نشده است .شیخ صدوق ذیال مسائلهای باه مناسابت اشااره
میکند که عقل انسان ،مصلحت و لطا بودن را بهصورت پیشینی نمیتواند بفهماد؛ بلکاه
اگر هم بفهمد ،بهصورت پسینی است (که روش متکلمان است) «راه شناخت عدل و ظلام
و مالک تشخیص دادنِ (مصادیقشان) ،تمایل و نفرت انسان نسبت به ان امور نیست؛ بلکاه
عقل فقط از منظر خودش ،ان امر را نیکو و یا قبی ،میشمرد؛ لذا مایز نیست که ما نسابت
به فعلی از افعال ،حکم به قباحت ان کنیم؛ چرا که نسبت باه علال ان نااگااهیم و نبایاد از
حد عدالت خار شده و مطابق ظاهرِ ان فعل حکم کنیم ( »...قمی.)396 :1398 ،
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استداللاورندگان به پندار خود حکمتهایی قطعی برای ان فعل به تصویر مایکشاند؛
بهگونهای که اگر خداوند ان را محقق نکند ،غیرحکیم اسات و حاال انکاه از انجاایی کاه
ابتدائاً در متون نقلی چنین فعلی را ثابتشده یافتهاند ،با اطمینان خااطر باه حکماتساازی
میپردازند .بنابراین نمیتوان پیش از کسب معرفتِ نقلی ،به قطعیت حکیمانه بودن ان فعل
حکم کرد.
نتیجه انکه تنها مالزمهای یکسویه برقرار است و ان اینکه:
 .1هر فعلی که خداوند انجام میدهد ،قطعااً حکیماناه اسات (تصادیقِ صاادق /گازارۀ
پسینی)؛
اما ایا میتوان از سوی دیگری هم مالزمه را برقرار دانست که:
 .2هر فعلی که با عقل و علم خودمان تشخیص دهیم کاه حکیماناه اسات ،بار خادای
حکیم الزم است که این فعل را محقق کند (تصدیق کاذب /گزارۀ پیشینی)؛
مالزمۀ دوم ،مالزمهای است که مورد قبول متکلمان است و حال انکه چنین مالزماهای
کاذب است ،ولی در حقیقت ایشان بهواسطۀ مالزمۀ اول ،علم به حکیمانه یاا غیرحکیماناه
بودن فعلی پیدا کرده که مالزمهای صحی ،است ،اما نقلی خواهد بود .خالصه انکه:
ا مالزمۀ اول ،صادق ولی غیرمفید در بحث است (چون پسینی و نقلی است)؛
ا مالزمۀ دوم ،مفیدِ در بحث (چون پیشینی و غیرنقلی بوده) ولی کاذب است.
 .1معیارهای دوگانه داشتن استداللآورندگان
متکلمان در موامهه با افعالی که عقل ادمی نمیتواند ان را تومیاه کناد ،از عبااراتی چاون
محدودیت علم انسان ،غایت نهایی مهان ،تقدیم مصال ،عمومی بر مصال ،فردی ،ندانساتن
حکمت افعال الهی و  ...استفاده میکنند؛ اما در مواردی که دالیل نقلی ،ان افعاال را ثابات
کرده است؛ بهسادگی به حکمت سازیِ عقلی میپردازند؛
 .2وجود موارد نقض فراوان
مطابق مبنای متکلمان ،موارد ذهنیِ فراوانی ومود دارد که فعلی حکیمانه بهشمار مایایناد؛
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اما در واقع محقق نشدهاناد .وماود ایان مسائله حااکی از ان اسات کاه افعاال الهای ،در
چارچوب حکمتسازیِ ذهن بشر نمیگنجند و در این مسئله باید تاابع نقال باشایم و ناه
عقل خودمان.
به گزارههای زیر تومه کنید:
 .1در صورتیکه در بازۀ زمانیِ عرو حضرت عیسی (ع) تاا تولاد پیاامبر اکارم (ص)
پیامبرانَ تشریعیِ دیگری مبعوث شدهاند تا مردم را به سعادت نزدیک کنند ،این فعال یاک
فعل حکیمانه است؛
 .2اگر در زمانۀ پیامبر اکرم (ص) در اقصی نقاط مهان پیامبران تبلیغی ومود میداشات
تا قومشان را نسبت به رسالت ایشان ارشاد کنند ،فعلی حکیمانه بود؛
 .3حضور ائمه در هر زمان و هر مکان که خوف مان ایشان نمیرود ،فعل حکیماناهای
است؛
 .4اگر در عصر حاضر هر سال معجزهای نو اورده شود که ان معجزه در ایاات قاران قابالً
ذکر شده بود ،این فعل ،لطا و حکمتی از مانب خدا بود که باعث مقربیت بندگان میشد؛
 .5سالی یک بار ندایی از اسمان شنیده میشد که «اشهد ان محمداً رسولاهلل و اشهد ان
علیاً ولیاهلل» و این کار توسط پیامبر اکرم (ص) پیشبینی شده بود؛
 .6مامرای خالفت بالفصل امیرالمؤمنین (ع) بهصورت صری ،در قران امده بود؛
 .7عصمت داشتن و مصونیت ولیل فقیه از هرگونه انحاراف و اشاتباهی ،مسائلهای کاه
قطعاً مؤمنان را به قرب الهی نزدیک کرده و قطعاً فعلی حکیمانه است.
تصور کنید اگر هر یک از گزارههای فوق ،در عالم واقع اتفاق افتاده بود ،چه میشد؟ قاعدتاً
فعلی حکیمانه تلقی و با همین اسلوب کلی برهانِ حکمت اثبات میشد و در مقام استدالل ،باه
ان استناد میکردند .ولی بدون شک مصلحت بزرگتری ومود داشته است که هیچیک از ایان
امور در عالم واقع محقق نشدهاند .مصلحتی که از منظر انسانها مخفی است و خدا به ان علام
دارد.
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چند سؤال

ا اگر دو فعلِ دارای حکمت ،با هم تعارض پیدا کنند ،چه باید کرد؟ بهگونهای که برخی از
عقال تشخیص دهند که این فعل مصداق لطا بزرگی است و بر خادا انجاام دادن ان الزم
است .اما برخی دیگر محقق نشدن همین فعل از مانب خداوناد را مصاداق لطاا عظایم
دیگری بدانند که باید ملوی ان گرفته شود .در اینجا چه باید کرد؟
ا اگر فعل الا ،برای برخی حکیمانه باشد و هماین فعال (الاا) بارای برخای دیگار
غیرحکیمانه ،ایا خداوند باید این فعل را انجام دهد یا خیر؟
ایا عقل بشر را یارای پاسخ به این قبیل سؤاالت هسات یاا تنهاا ان ذات عاالمِ حکایمِ
لطیا میداند که این فعل در چارچوب حکمتش گنجانده میشود یا خیر؟!
بهنظر میرسد که برای دانستنِ تحقق فعلی از سوی خدا ،دساتکم بایاد باه ساه ساؤال
پاسخ داد.
 .1ایا این فعل ،فعل حکیمانهای است؟ (در عالم اثبات)
 .2ایا محقق شدن این فعلِ حکیمانه ،مانعی ندارد؟ (در عالم ثبوت)
 .3ایا این فعل حکیمانهای که تحققش بدون مانع است ،یک لطاا انحصااری خواهاد
بود و نمیتوان لطا بزرگتر دیگری را در نظر گرفت؟ (ترمی ،حکیمانه بودنِ این فعال و
یگانه بودنش ،دلیل دیگری میخواهد)
اساساً حکمتِ امور ،تابع نکات ظریا ،عمیق ،دقیق و پنهانی است که چهبساا از منظار
فکری ادمیان ،بینهایت فاصله داشته باشد و سخن در ایان فضاا ،حااکی از مهال ادمیاان
است.
نتیجهگیری و پیشنهادها
از انچه گذشت روشن شد که استفاده از حکمت الهی و علمِ به مصادیق این صفت ،ان هم
تنها بهکمک عقل ،بهسبب ومود نقاط پنهان و تاریکش و نیز نقصان علم بشر ،محال بهنظار
میرسد که البته همین اشکال در مورد قاعدۀ لطا نیز ماری است .قاعدهای که نقشاش در
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کالم شیعه بسیار پررنگ بوده ،ولی بهعلت برخی نارساییها ،حذف یا بسیار کمرناگ شاده
است 1.برخی به گمان خود برای مایگزین کردن قاعدۀ لطا ،باه مبناا و ریشاۀ ان ،یعنای
حکمت الهی تکیه کردهاند ،غافل از انکه استفاده از ان مبنا نیز ،مملاو از هماان ابهاماات و
پیچیدگیهاست.
الهیجی در استداللهای فراوانی از صفت حکمت الهی مساتقیم یاا غیرمساتقیم (مانناد
قاعدۀ لطا و قاعدۀ نقض غرض) استفادۀ مصداقی کرده که این بهرهگیری ،ناصحی ،باوده
و باید به دالیل عقلی مایگزین شود یا حتی به گزارههای نقلی تکیه کرد که خاالی از ایان
قبیل اشکاالت هستند .در انتها بهمنظاور اوالً ملاوگیری از هرگوناه سوءاساتفاده از صافت
حکمت الهی و ثانیاً ترمیم و بهروزرسانیِ مجموعه استداللهای مطرحشده ،دو ساؤال زیار
مطرح میشود .امید انکه محققان و نویسندگانِ دغدغهمندِ این عرصه ،بیندیشند و دست باه
قلم شوند و به راهحل مفیدی راهنمایی کنند.
 .1استفادۀ مصداقی کردن از صفت حکمت الهی ،باید از چه اساتانداردهایی برخاوردار
باشد؟ اساساً برای استفاده از این صفت ،باید به معیار و استاندارد دقیقای دسات یافات تاا
دانستن حدود و ثغور این صفت ،مانع هرگونه کجروی و سوءاستفاده در این موضوع شود؛
 .2بهمای استداللهای فیاض الهیجی که به این شکل از صفت مذکور (چه مساتقیم و
چه غیرمستقیم) استفاده کرده است ،از چه استداللهای مایگزینِ دیگری میتوان بهره بارد
تا این نقیصه مرتفع شود؟
در نهایت سزاوار است که بهمنظور در امان ماندن از این قبیل اشکالها و رهنمون شدن
به نتایج مورد نظر ،از راهکارهای مایگزینی استفاده کارد کاه در اداماه باه برخای از ایان

 .1مالصدرا دربارۀ قاعدۀ لطا چنین میگوید :استداللهای متکی به قاعادۀ لطاا ،از ضاعا و نارساایی خاالی
نیست؛ چرا که دستِ عقول انسانها از درک پیچیدگیهای الطاف الهی نسبت به بندگانش کوتاه است (شیرازی،
.)475 :1366
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راهبردها اشاره خواهیم کرد .شایان ذکر است که این امور بیشاتر منباۀ توصایهای دارناد و
راهکارِ دقیق و مشخصی برای اثبات نتیجه ،مورد نظار نیسات؛ بلکاه بار عهادۀ محققاان و
اندیشمندان این حوزه است که با تمرکز بر این توصیهها ،مسیر مدیدی را طی کنناد و باه
نتایج دینیِ مورد نظر رهنمون شوند.
 .1استفاده از صفت حکمت با روش حصر عقلیِ دقیق
توضی ،انکه بهمنظور تثبیت و تحکیم بحث و اینکه مای هیچگونه اشکال و ابهامی وماود
نداشته باشد ،یکی از کارهای قالبی و شکلی که شاید از سوی متکلم انجام گیرد ،ان اسات
که مقدمات بحث از راه حصر عقلیِ دقیق پیش گرفته شود؛
 .2نظامسازیِ جدید در علم کالم
اینکه اساساً مبنا و سیر منطقی مباحث کالمی ،از مبحث خداشناسی و اوصاف خدا اغاز شده و
سرانجام به انسان و راهنماشناسی و در نهایت مقصدشناسی (معاد) مایرساد ،سایر صاحیحی
بهنظر نمیرسد .سزاوار است که سیر منطقی کالمی متفاوت و بحاث باهماای انکاه از خاالق
شروع شود ،از سوی مخلوق (یعنی خود انسان و ویژگایهاای او) اغااز شاود و در اداماه باه
موضوع خداشناسی و اوصاف خداوند بهعنوان مقصد پسینیِ علم کاالم بپردازناد .ثمارۀ مادل
پیشنهادی ان است که اینگونه اشکالهایی که در این رساله به ان اشااره شاده اسات ،مااری
نخواهد شد؛ زیرا زمانی که متکلم میخواهد از اوصاف الهی همچاون صافت حکمات کماک
بگیرد و به نتیجۀ دلخواه اعتقادیِ خود برسد ،مشکلهایی ومود دارد و ان ،قیاس اوصاف الهی
به احواالت ادمیان است و این قیاسِ نادرست ،نتیجهای نادرسات را در پای خواهاد داشات و
اساساً از انجا که عمقِ اوصاف الهی برای انسان ناشناخته است؛ بهخوبی نمیتاوان از ان بارای
اثبات موضوعات بعدی (که به خود انسان مربوط است) همچون نیاز به وحی ،نباوت ،معااد و
تکلیا و  ...استفاده کرد .در صورتیکه اگر سیر بحث از انسان و اوصااف او شاروع شاود ،از
انجاییکه وی نسبت به اوصاف ،ویژگیها و احواالتِ خود ،التفاات و علام حضاوری کااملی
دارد؛ نمیتوان این قبیل علوم را به اشکالهای اینچنینی متهم کرد .بنابراین تغییار سایر منطقای
مباحث علم کالم ،شاید راهکاری اساسی برای حل این مشکالت تلقی شود؛
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 .3استفاده از روش پسینی در استداللها
فیاض در مباحث اثباتی کالمی ،بسیار میکوشد تا ماییکه میتواند از روش عقلی اساتفاده
کند و از انجا که این روش اغلب با محدودیتها و نقصهای متعاددی مواماه اسات ،در
نهایت با اشکالهای منطقی فراوانی روبهرو خواهند شد .اشکالهایی از قبیل انچاه در ایان
مقاله به ان اشاره شد .اما نکتهای که بهنظر مایرساد ان اسات کاه در (حاداقل پاارهای از
موضوعات) هیچ اشکالی ندارد که بهصورت پسینی بحث شاود .بارای مثاال بارای اثباات
شریعت و لزوم تکلیا ،بهمای انکه به دالیل عقلی تکیه شود و ادعای پیشینی بودن بحاث
را داشته باشند ،صراحتاً بحث را بهصورت پسینی پیش ببرند و از ادلۀ نقلیِ مرباوط کماک
بگیرند و تنها بهعنوان مؤید استفاده کنند؛ چارا کاه اساسااً پاس از اثبااتِ عقلای رساول و
عصمت ان ،تمامیِ کلمات او دارای اعتبار خواهد شد و میتوان به مهت شریعت و لازوم
تکلیا ،به ان استناد کرد.
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