
 

 

 

 شیعه کالم در »الهی حکمت «کاربرد انتقادی تحلیل
 

 ١جنان ایزدی
 )١٨/٠٩/١٣٩٤: ش نهایی تاریخ پذیر-٠٣/٠٣/١٣٩٤: تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

کار رفته  صفت حکمت الهی در کالم شیعه برای اثبات برخی قواعد و اصول اعتقادی به
های خود هدف آفرینش انسان یا مکلف نمودن او را  متکلمان شیعه در استدالل. است

 دانند و آنچه های الزم برای رسیدن به هدف را بر او واجب می کنند و وسیله تعیین می
در این نوشتار با روش  .شمارند بینند بر خدا قبیح می را که مانع رسیدن به هدف می

تحلیل منطقی کفایت ادلۀ مبتنی بر حکمت الهی، در قاعدۀ لطف، عدل الهی، ضرورت 
ترین متکلمان شیعه مورد بررسی  نبوت و امامت، و ضرورت معاد، در آثار معروف

کارگیری   مشترکی وجود دارد که ریشه در روش بههای در این ادله خلل. اند قرارگرفته
رسد که ادلّۀ متکلمان در تعیین  به نظر می. های کالمی دارد حکمت الهی در استدالل

دانند ابزارهای منحصر به  آنچه آنان واجب علی هللا می: غرض الهی فاقد کفایت است
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 درآمد. ١
تک مسائل آن الزم است  برای شناخت هرچه بیشتر کالم اسالمی عالوه بر تمرکز بر تک

متکلمان چه نظام استداللی و دوم بررسی کرد و دید که  علم کالم را با نگاهی درجه
شناسی علم کالم  توان روش چنین نگاهی را می. اند بحثی برای تبیین آرای خود داشته

این روش بررسی را برای یکی از مکاتب کالمی، همچون . یا فلسفۀ علم کالم دانست
با چنین نگاهی به کالم شیعه، صفت حکمت الهی . توان به کاربست کالم شیعه، نیز می

بینیم که حکمت  برای نمونه، در کالم خواجۀ طوسی می. یابیم دارای نقش خاصی میرا 
الهی در بحث از صفات به عنوان یکی از اوصاف خدا در کنار سایر صفات الهی اثبات 

های خواجه   حکمت به عنوان حد وسط استداللتجریدجای کتاب  اما در جای. شود می
این .  یک صفت الهی در این کالم اثرگذار استصفت حکمت الهی بیش از. رود کار می به

در این نوشتار به بررسی نقش و . وصف، کلیدی برای حل بسیاری از مسائل کالمی است
 . ایم کارکرد وصف حکمت الهی در کالم شیعه پرداخته

قاعدۀ . رفته استکار  در کالم شیعه حکمت الهی در اثبات برخی اصول و فروع به
بات اعتقادات مذهبی متعددی است؛ عدل الهی، که فارق بین عدلیه لطف، که زیربنای اث

های کالمی اهل سنت جدا  و اشاعره است؛ نبوت و امامت، که کالم شیعه را از نظام
عنوان یکی از ارکان اصلی کالم اسالمی و شیعی؛ همه بر مبنای صفت  کند؛ و معاد، به می

خن، در کالم شیعه، توحید زیربنای به دیگر س. شوند حکمت الهی، تبیین و اثبات می
گانۀ مذهب تشیع، چهار اصل عدل، نبوت، امامت و  صفت حکمت است و از اصول پنج
در این نوشته عالوه بر ترسیم و تحلیل نقش . شوند معاد، بر اساس حکمت ثابت می

شود که حکمت الهی در  صفت حکمت الهی در مسائل مختلف کالمی، نشان داده می
صورت لمی و پیشینی مورد استفادۀ متکلمان  ر قلمرو افعال الهی بهکالم شیعه د
پیش از ورود به بحث برای جلوگیری از خلط و مغالطه، ابتدا معانی . قرارگرفته است

 .حکمت بررسی و نظام معنایی آن ترسیم شده است
 

 پیشینه تحقیق. ٢
، اما ]٧؛ ٢٥؛ ٣١؛ ٤٥: برای نمونه[در زمینۀ حکمت الهی در کالم شیعه آثاری وجود دارد 

 . ایم آوری متکلمان شیعه نیافتهشناسی و کارکرد وصف حکمت در استدالل اثری دربارۀ روش
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 در اندیشۀ کالمی » حکمت الهی«معنای . ٣
؛ ٥؛ ٢٢[اند  داشتن و منع کردن دانسته را به معنای بازداشتن، نگه» حکمت«عالمان لغت واژۀ 

، ١، ج٣٩[کار رفته است  عنای استوار شدن نیز بهحکمت به م]. ٤١٢-٤١١، ص١، ج٣٩
به » حکمه«این واژه را از ]. ٥٦٤، ص ١، ج٤؛ ١٤٠٩-١٤٠٨، ص ٢، ج١٣؛ ٤١٢-٤١١ص

]. ٤١٢-٤١١، ص١، ج٣٩[اند  دارد، دانسته معنای لگام حیوان، که آن را از چموشی بازمی
 .]٥[است » منع ظلم«نوعی متضمن منع است،  که به» حکمت«معنای دیگر 

این وصف که در قرآن کریم برای . حکمت در کالم اسالمی یکی از اوصاف خداوند است
خداوند ذکرشده است، معنای کالمی خود را نیز از شبکه مفاهیم مرتبط در قرآن کسب 

: برای نمونه[همراه است » علیم«و » عزیز«در قرآن معموالً با اوصاف » حکیم«. کرده است
 در مبحث صفات به المراد کشفعالمه حلی در ]. ٢٥/؛ حجر١٣٩/؛ انعام٢٠٩، ١٢٩، ٣٢/بقره

برای آن تصریح کرده است » صدور الشیء علی وجه األکمل«و » معرفة األشیاء«دو معنای 
داند  سو یکی از معانی حکمت خدا را معرفت و عرفان و علم الهی می او از یک]. ٣٠١، ص١٨[

احکام و اتقان افعال الهی که معنای دوم و، از سوی دیگر، در بحث اثبات علم باری به 
، ١٨[» و اإلحکام و التجرد و استناد کل شیء الیه دالئل العلم«: کند حکمت است تکیه می

توان نتیجه گرفت که وی معنای محوری حکمت خداوند را بدین ترتیب می]. ٢٨٤ص 
ه به معنای لغوی نیز داند ک می» صدور الشیء علی وجه األکمل«یا » اتقان و احکام افعال خدا«

 . فرع و نتیجۀ آن است-» علم خدا «-معنای دوم . تر است نزدیک
الزمۀ حکمت خداوند، به معنای اتقان و احکام در افعال، این است که فعل خداوند 

اند و  رو متکلمان این دو الزمه را دو مصداق حکمت دانسته ازاین. هدفمند و حَسَن باشد
مندی افعال الهی دو دیدگاه عمده  مندی و هدف دربارۀ غایت. ندا آن را نیز حکمت خوانده

متکلمان شیعه مانند عمده معتزله بر این باورند که افعال الهی اهدافی دارد؛ . مطرح است
هدفی به معنای لغو، بیهودگی، عبث و گزاف بودن فعل است و خداوند از این  چراکه بی

مندی در افعال خدا از  هدف. االطالق است ها پیراسته است، زیرا او کامل علی نقصان
دیدگاه آنان مستلزم نقص و نیاز نیست، زیرا میان افعال الهی و افعال انسان این تفاوت 

 فایده یا کمالی نسبت به خود فاعل است؛  وجود دارد که هدف افعال انسان رسیدن به
، ١٨[صور ندارد االطالق است و کسب کمال دربارۀ وی ت که خداوند، کامل علی درحالی

 اگر افعال که بدان«: گوید  نیز در بیان معنای دیگر حکمت می الهیجی فیاض].٣٠٦ص
 عبث بودی، و صدور عبث ممتنع است از هرآینهخدای تعالی را غرض نبودی، 
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 اشاعره بیشتر بر ].٧٣، ص٤٠[» پس افعال خدای تعالی معلل است به اغراض ...الوجود واجب
 دارند و بر این باورند که الزمۀ هدف داشتن نوعی نیاز است؛ زیرا صفت غنای الهی تمرکز

خواهد با انجام کاری، بدان  شود که کمالی را فاقد است و می هدف دربارۀ کسی مطرح می
االطالق است و هیچ کمالی را فاقد نیست که  اما خداوند غنی علی. کمال و هدف برسد

: برای نمونه[پس افعال خدا از هدف پیراسته است . بخواهد با ،انجام فعل به هدفی دست یابد
. پیراستگی از فعل قبیح نیز الزمۀ دیگر حکمت است]. ٢٠٣ و ٢٠٢، ص ١١؛ ١١٣، ص ٣٨

که بر انجام فعل قبیح قادر است، آن را انجام  از نظر معتزله و شیعه، خداوند در عین این
 :ردزیر را برای حکمت برشم معانی توان در مجموع می. دهد نمی

: »فضل العلوم، فالحکیم بمعنی العلیمبأفضل المعلومات أ ة عن معرفة عبارةالحکم«. ١
، پس حکیم به ها دانایی به برترین ها دانستنیحکمت عبارت است از دانستن برترین 

  .معنی علیم است
تقان التدبیر فیها و حسن إحکام فی حق هللا تعالی فی خلق االشیاء هو معنی اإل«. ٢
 خداوند در آفریدن موجودات، تدبیر متقن و تقدیر بارۀ مقصود از احکام در:»ر لهاالتقدی

 .هاست آننیکوی 
حکمت الهی عبارت است از  » عن فعل ما ال ینبغی عن کونه مقدساًة عبارةالحکم«. ٣

 .]٢٨٢-٢٨٠، ص٢٠[ مقدس و منزه بودن خداوند از افعال ناشایسته
 ].٧٣، ص٤٠[عبث نبودن این افعال معلل بودن افعال الهی به غرض و . ٤
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ای حکمت الهی در کالم، اتقان فعل است که سه  توان گفت که معنای هسته می
که در مباحث آینده خواهیم دید، در کالم شیعه  چنان. شوند معنای دیگر از آن منتج می

عنوان یکی از مقدمات مهم استدالل استفاده  معموالً وقتی از صفت حکمت الهی به
 .رود تعالی به کار می داری حق مندی و هدف شود، حکمت الهی به معنای غایت می

 
 حکمت و قاعدۀ لطف. ٤

لطف یکی از قواعد مهم کالمی است که متکلمان امامیه و برخی از معتزله آن را در اثبات 
برخی اصول اعتقادی خویش همچون وجوب تکلیف، اثبات شرایع، ارسال رسل، عصمت 

، ]٣٧٥، ص ١٦؛ ٥٦٣، ص ٤٧[اند  و عصمت امام، و وعد وعید به کار گرفتهپیامبران، وجود 
اند  اما متکلمان اشعری و برخی از معتزله این قاعده را انکار نموده و به ابطال آن پرداخته

متکلمان لطف را به اقسام متعددی چون لطف ]. ٢٠٠، ص ١١؛ ٩٧، ص ٨؛ ١٠٤، ص ٣٨[
] ٢٤٣؛ ص ٤٦؛ ٥٠٦ و ٥٠٥، ص ١، ج٣٣؛ ٣٥ ؛٣٥١ و ٣٥٠، ص ١٦[مقرب و لطف محصل 

 . اند تقسیم کرده] ٩٦ و٩٥ ص ،٣٠ [تشریعی لطف و تکوینی و لطف
که به تعریف لطف بپردازد از   بدون ایناالعتقاد تجریدخواجه نصیرالدین طوسی در 

گوید و به شبهاتی دربارۀ لطف پاسخ  وجوب لطف و اقسام و شرایط آن سخن می
لطف مقرب : کند عالمه حلی دو قسم لطف را چنین تعریف می]. ٣٢٤، ص ١٦[گوید  می

شود،  تر و از معصیت دورتر می مکلف با وجود آن به انجام طاعت نزدیک چیزی است که
همچنین لطف نباید به حد الجاء . اما در توانا ساختن مکلف بر انجام تکلیف مؤثر نیست

 محصل عالوه بر قیود موجود در در لطف. برسد و مکلف را مجبور به انجام طاعت کند
شود  طور اختیاری برای مکلف حاصل می ای است که طاعت به گونه لطف مقرب، لطف به

 ]. ٣٢٥ ـ ٣٢٤، ص ١٦[کند  و بدون آن مکلف اطاعت نمی
گروهی از متکلمان لطف را بر رحمت و احسان الهی و گروهی بر عدل و حکمت 

د خدا انسان را به عدل دستور داده ولی با او گوی شیخ صدوق می. اند الهی مبتنی ساخته
شیخ مفید . نماید و آن لطف و تفضل از سوی اوست به چیزی برتر از عدل رفتار می

زیرا او نخست بندگان را . داند مبنای جمیع حقوق انسان را جود و کرم خداوند می
راین تمام بناب. های او برآید تواند از عهدۀ شکر نعمت کس نمی متنعم ساخت که هیچ

، ٤٤[حقوق انسان تفضالت الهی است و لطف اساس عدالت بین خداوند و آدمی است 
گوید اگر خداوند   میـاز بزرگان معتزلۀ اهل بصره  ـقاضی عبدالجبار معتزلی ]. ٤٤٤ص 
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دانست که صالح ما به این شرعیات تعلق دارد، بایستی آن را به ما معرفی کند تا در امر 
نشود و از عدل است که بر واجب اخالل وارد نسازد و اساس عدالت واجب خللی وارد 

شیخ مفید این رأی را قبول نداشت و . طلبد که آدمی را با لطف مدد رساند الهی می
گونه که برخی  گفت که لطف از جهت جود و کرم خداوند واجب است نه آن می

آن را ندهد ظالم محسوب که خداوند  اند که عدل آن را واجب گردانیده و چنان پنداشته
 به ـخواجۀ طوسی مبنای لطف را حکمت الهی ]. ١٢٧ و ١٢٢، ١٢١همان، ص [شود  می

واضح است که در نگاه خواجه ]. ٣٢٤، ص ١٦[داند   میـمند  معنای انجام افعال هدف
 .گردد نه به خدا هدف افعال الهی به انسان برمی

 .ر صفت حکمت الهی استوار استبنیان استدالل خواجه طوسی بر وجوب لطف نیز ب
. هستند بررسی قابل خود جای در که اند شده اقامه  لطف قاعدۀ بر نیز دیگری البته دالیل

 تخلف استحالۀ مبنای بر است مرتضی سید استدالل ها استدالل این از یکی نمونه، برای
]. ١٩٤ و ١٩٣ ص ،٢٤ [برد می کار به را مسبب و سبب تعابیر او البته. است علت از معلول
 مصادیق از لطف معتقدند معتزله از برخی. است اصلح وجوب لطف، وجوب بر دیگر دلیل
 واجب خداوند بر لطف انجام پس. است واجب خداوند بر اصلح رعایت و است اصلح فعل
 آدمی، آفرینش آغاز در خداوند که اند عقیده این بر معتزله از برخی و مفید شیخ. است
 برای گردانده، واجب اش بنده بر را تکلیف که اکنون ولی نیست، او صلحتم رعایت به ملزم

  ]. ١٢١ و ١١٥ ص ،٤٤ [رساند یاری لطف به را او بایستی تکلیف تحقق
کند که مکلف نمودن انسان، هدف و  در استدالل مبتنی بر حکمت الهی خواجه بیان می

اگر . شود و ترک نواهی حاصل نمیای دارد و آن هدف جز از راه امتثال اوامر  غرض حکیمانه
خداوند تعالی بداند و قادر باشد بر کاری که مکلف را به طاعت نزدیک و از معصیت دور کند 
و مکلف نیز بدون آن، به هدف حکیمانه الهی نرسد، بر خداوند الزم است که آن کار را انجام 

اوند قبیح است و صورت نقض غرض خواهد شد و نقض غرض بر خد دهد؛ چراکه در غیر این
، ١٦[» اللطف واجب لتحصیل الغرض به«: نویسد خواجه می. کار قبیح از خداوند محال است

. گیرند معموالً متکلمان برای توضیح بیشتر این مطلب از یک تمثیل کمک می]. ٣٢٤ص 
داند که آمدن او منوط به مقدماتی است  کند و می شخصی فردی را به مهمانی دعوت می

حال اگر شخص میزبان بر انجام مقدمات . تادن راهنما یا اعالم نشانی محل مهمانیمانند فرس
حال، از این کار خودداری کند، عقل او را به نقض غرض محکوم  مذکور توانا باشد و بااین

]. ١٩٠، ص ٢٤؛ ٣٢٥، ص ١٦[شمارد  کند و فعل او را قبیح و برخالف حکمت می می
 :بندی کرد مقدمات صورتتوان با این  استدالل فوق را می
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 خداوند انسان را مکلف ساخته است؛. ١
 صورت آزادانه و داوطلبانه خواسته است؛  خداوند امتثال این تکلیف را به. ٢
 الزمۀ امتثال، فراهم ساختن زمینه اطاعت است؛. ٣
الزمۀ حکمت الهی این است که تکلیف خویش را با لطف همراه سازد؛ وگرنه . ٤

 یف حاصل نخواهد شد بلکه نقض غرض خواهد گردید؛غرض وی از تکل
 .نقض غرض بر حکیم محال است. ٥

) ٤(و ) ٣(پذیرفتنی هستند، اما مقدمات ) ٥(و ) ٢(، )١(ات در این استدالل مقدم
هاست؟ چه میزان از آیا امتثال منوط به فراهم ساختن زمینه. رسند تردید به نظر می قابل

فراهم باشند تا برای تحقق خواست آزادانه کافی باشند؟ های مقرب و مبعد باید  زمینه
ها بعد  هاست یا فقط قادر به توصیف آن بینی زمینه آیا ذهن بشر قادر به تشخیص و پیش

ها از سوی خداست؟ اساساً آیا برای انسان ازنظر مصداقی  از کاربست این زمینه
ار قدرت بر تکلیف؟ آیا تشخیص است که چه چیز زمینه یا لطف است و چه چیز ابز قابل

دانیم که تحقق آن را  الزمۀ حکمت خدا لطف است؟ آیا ما غرض از تکلیف را دقیقاً می
 . ایم ها نیافته دانیم؟ پاسخ قابل قبولی در اندیشۀ کالمی برای این سؤال مستلزم لطف می

مینه ها، به فرض پذیرش استدالل فوق باید خداوند آنچه را زعالوه بر وجود این ابهام
اما . شودها هدایت نمی چون در غیر این صورت اکثر انسان. امتثال است فراهم آورده باشد

قرآن . اند ها به راه هدایت و ایمان نرفته بینیم اکثر آنها می با تأمل در اوضاع انسان
آیا بر اساس این ]. ١٠٣/یوسف[» و ما اکثر الناس و لو حرصت بمؤمنین«: فرماید می

سوی بشر سرازیر  م نیست خداوند بر اساس حکمت خویش، الطاف بیشتری بهاستدالل الز
هایی صحیح باشند،  ها به غرض خلقت برسند؟ اگر چنین سنخ استدالل کند تا اکثر انسان
اکنون به بشر عنایت  توان مصداق لطف دانست که واجب است خدا هم امور زیادی را می

قبول نیست؟ دلیل  ای برای ما قابل تیجهچرا چنین ن! کند و هنوز عنایت نکرده است
ای این است که متکلمان ابتدا مصادیق لطف را با توجه به  پذیرفتنی نبودن چنین نتیجه

 .کنند وجوب آن بر خدا را ثابت کنند  و بعد تالش می١کنند فعل خدا شناسایی می
 کالم به دلیل اشکاالت و تالی فاسدهایی از این دست، قاعدۀ لطف در سیر تحوالت

در اندیشۀ بزرگانی چون مالصدرا و . شود اسالمی و فلسفی شدن آن به تدریج کمرنگ می
 .شود پیروان مکتب وی که کالم و فلسفه را تلفیق کردند دیگر اثری از قاعدۀ لطف دیده نمی

                                                                                                                                                                             
 .دارد بررسی و تحقیقی جداگانه جای خود یکدیگر از لطف و تکلیف ابزار تشخیص امکان. ١
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 حکمت و عدل الهی. ٥
از تعادل و اند  عبارت ها آن ترین مهماند که  معانی مختلفی ذکر نموده »عدل«ۀ برای کلم

تناسب، تساوی و برابری، اعتدال در امور و حد وسط میان افراط و تفریط، استواء و 
، این یادشدهمعنی جامع میان معانی ]. ٣٢٥ ص ،٢١؛ ٥٢ و ٥١ ، ص٢، ج ٤١[ استقامت

، ٢[» العدل یضع االمور مواضعها« :است که هر چیزی در جایگاه مناسب خود قرار گیرد
، ٢٣[» عطاء کل ذی حق حقهإء فی موضعه و  وضع کل شی «و ]٤٣٧کلمات قصار، 

 که بیان شد گونه همان، زیرا گردد بازمیسن عدالت به حُ که توان گفت می] ٥٤ص
از طرفی حسن آن . حقیقت عدل این است که هر چیزی در جایگاه ویژه خود قرار گیرد

 گردد، و قرار دادن  باشد که نفس انسان دلباخته و جذب اوای گونه بهاست که هر چیزی 
 ].٣٣١، ص١٢، ج ٣٢[هر چیزی در جایگاه مناسب آن، برای نفس خوشایند است 

مقصود از عدل . کار رفته است  بهعدل کالمی و عدل اخالقیعدل به دو معنای 
 که مربوط به افعال الهی است و موضوع بحث استکالمی، عدل در اصطالح علم کالم 

اخالقی، عدل از دیدگاه عالمان اخالقی است که مربوط ، و مقصود از عدل استمتکلمان 
عدل کالمی از صفات فعل  .شود  واقع میمورد بحثبه افعال بشری بوده و در علم اخالق 

این است که افعال الهی همگی  ـ از دیدگاه متکلمان عدلیه ـ  و معنای آناستالهی 
در تعریف عبدالجبار قاضی  . است  قبح و زشتی پیراستههرگونهپسندیده و زیباست، و از 
کنیم، مقصود   خداوند را به عدل و حکمت توصیف می هرگاهما «:عدل کالمی گفته است

بر او  ) صفات کمالمقتضای به ( و به آنچهگزیند برنمیاین است که خداوند فعل قبیح را 
، ص ٤٧[ ١» افعال او پسندیده و زیباستۀکه هم رساند، و این واجب است خلل نمی

متکلمان عدل را بر علومی اطالق « : عدل گفته استبارۀنیز در عالمه حلی .]٣٠١
اند که بیانگر احکام افعال الهی است، یعنی وجه حسن افعال پسندیده و مالک  کرده

، ١٤[ ٢»نماید وجوب افعال واجب و برهان نفی صدور افعال قبیح را از خداوند بیان می
که توحید کمال واجب است در ذات و صفات،  گونه همان «به تعبیر الهیجی]. ١٠٥ص 

 از برخی یادشده برای عدل،تعریف  ].٥٧، ص٤٠ [»عدل نیز، کمال واجب است در افعال
در بیان توحید و  )ع(شود، چنانکه حضرت علی استفاده مینیز ) ع(احادیث معصومان

                                                                                                                                                                             
 ال یخل بمـا     ال یختاره، و   نحن اذا وصفنا القدیم تعالی بانه عدل حکیم، فالمراد به انه ال یفعل القبیح او              . ١

 ههو واجب علیه و ان افعاله کلها حسن
اطلق المتکلمون العدل علی العلوم التی لها تعلق باحکام افعاله تعالی من حسن الحـسن منهـا وجـوب            . ٢

 الواجب و نفی القبیح عنها
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 الهی توحید آن است، که با مقیاس وهم دربارۀ وجود و صفات «:عدل الهی فرموده است
، کلمات قصار، ٢[ ١»نظر ندهی، و عدل آن است که خداوند را به افعال ناروا متهم نسازی

فاعل عادل و حکیم « :شیخ مفید نیز در وصف فاعل عادل و حکیم گفته است. ]٤٧٠
، ٢٧[ ٢»رساند دهد، و به انجام فعل واجب اخالل نمی کسی است که فعل قبیح انجام نمی

شود عدل کالمی دقیقاً حکمت الهی در معنای سوم آن  میکه مالحظه   چنان.]٢٧ص
های اخروی از  متکلمان عدلیه در بحث از شرور و برخی مسائل مربوط به پاداش. است

 .کردند حکمت و عدل الهی برای تبیین آراء خویش استفاده می
عدل تکوینی، یا ) الف :کنند را به سه بخش کلی تقسیم میعدل الهی متفکران معاصر 

دل در آفرینش و تدبیر و مفاد آن این است که خداوند هر موجودی را با توجه به استعداد ع
ذاتی او ایجاد نموده و متناسب با غایت مطلوب وی، اسباب و شرایط الزم حیات را برای او 

عدل ) ب . استشده طراحیو نظام آفرینش نیز بر اساس بهترین طرح،  .آورد فراهم می
، خداوند موجوداتی که شایستگی دریافت کماالت عقالنی و معنوی اوالًه ک یعنی این :تشریعی

که  ـ مند ساخته و معارف، احکام و تعالیم دینی را  تشریعی بهرههای هدایترا دارند، از 
به آنان ابالغ  ـ دهنده استعدادهای آنان است کننده نیازهای مادی و معنوی و پرورش تأمین

رسل، انزال کتب و تشریع شرایع آسمانی از مظاهر بارز عدل نموده است، بنابراین ارسال 
تشریع و تقنین الهی بر پایه عدل و حکمت استوار است، و  :ثانیاً .تشریعی خداوند است

یعنی  :عدل در مقام جزا) ج. تکلیف ما ال یطاق و خالی از غایت در تشریع الهی راه ندارد
 را نسبت به گناهانی که مرتکب شده سیهرک و کیفرهای الهی عادالنه است و ها عقوبت

 .]٣١٩ـ٣١٨، ص ١، ج٤٨ [کاهد کند، و از پاداش نیکوکاران نیز چیزی نمی است عقوبت می
عدل . پرداختندقدمای متکلمان در بحث از عدل بیشتر به عدل تشریعی و عدل جزایی می

 : نیمک ها اشاره می الهی در کالم شیعه نتایج متعددی دارد که به برخی از آن
 عقل ازنظرتکلیف ما ال یطاق  اند متکلمان عدلیه گفته: امتناع تکلیف ما ال یطاق  .١

 است عدل و حکمت الهی، صدور فعل قبیح از خداوند محال مقتضای بهقبیح است، و 
، ص ١٨[»  للنظام خالفا الحکمه حیث من امتنع «: گفته استدر این زمینهعالمه حلی 

  ـالقبیح یفعل ال حکیم أنّه بیّنّا قد ی ـتعال اللّه و«: دارد یوی همچنین اظهار م]. ٢٤٩
متکلمان اشعری در این مسئله دو ]. ١٥٢، ص ١٤[» یطاق ال بما یکلّف أن منه یجوز فال

                                                                                                                                                                             
 التوحید االّ تتوهمه، و العدل االّ تتهمه. ١
 .یخل بواجبالعدل الحکیم هو الذی ال یفعل قبیحا و ال . ٢
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دانند، بر وقوع آن نیز  که تکلیف ما ال یطاق را جایز می نظر دارند، برخی عالوه بر این
، ولی ]٣٣٩، ص ٣٤[توان نام برد   رازی را میفخرالدیناصرار دارند که از آن جمله 

اند که از آن جمله  برخی دیگر فقط به جواز آن معتقدند اما وقوع آن را نپذیرفته
  ].٢٩٧، ص ٤، ج١٠ [استسعدالدین تفتازانی 

عالمه حلی در شرح عبارت : دارد خدا طاعات را اراده کرده و معاصی را مکروه می .٢
گوید که معتزله معتقدند خدا طاعات  می» الحسن إرادة ترك کذا و قبیحة القبیح إرادة و«

را هم از مؤمن و هم از کافر خواسته است، چه این طاعات انجام شوند و چه نشوند، و 
گویند که هرچه  اما اشاعره می. دارد، چه اتفاق بیفتند و چه نیفتند معاصی را مکروه می

یکی از . ت خواه طاعت باشد یا معصیتدر جهان واقع شود مورد ارادۀ الهی بوده اس
و . دهد دالیل معتزله این است که خدای تعالی حکیم است بنابراین فعل قبیح انجام نمی

گونه که ترک فعل  و همان. طور که فعل قبیح قبیح است ارادۀ قبیح نیز قبیح است همان
ت که دلیل دوم آنان این اس. حسن قبیح است ارادۀ ترک فعل حسن نیز قبیح است
اش  حکیم به آنچه مورد اراده. خداوند به طاعات امر کرده و از معاصی نهی کرده است

 ].٣٠٧ص  ،١٨[دارد  کند نه به آنچه ناپسند می است امر می
از مسائل متفرع بر عدل و حکمت الهی مختار بودن : انسان فاعل مختار است .٣

باشند،   و نکوهش میردستایشمو، قرارگرفتهانسان در افعالی است که در مدار تکلیف 
 انسان مجبور و ستایش یا نکوهش او بر کاری که از وی صادر گردیده کردنزیرا تکلیف 

 اصل عدل و حکمت ۀواصل بن عطا مؤسس مکتب اعتزال نیز بر پای. قبیح و نارواست
خداوند عادل و حکیم است و « :الهی بر مختار بودن انسان استدالل کرده و گفته است

» نیست که آنان را بر انجام کاری مجبور سازد، و آنگاه به خاطر آن مجازاتشان کنجایز 
، ص ١٨ [١داند  انسان را ضروری میۀخواجۀ طوسی فاعلیت مختاران]. ٤٧، ص ١، ج٢٦[

و گاه بر اساس حکمت ] ٢٧، ص١٥ [٢داند عالمه حلی نیز گاه آن را ضروری می]. ٣٠٨
اگر خدا فاعل افعال بشری بود امر «: گوید درجایی می. کند الهی بر آن استدالل اقامه می

جبر مستلزم «: گوید و در جای دیگر می] ٣٥ص ،١٨[» و نهی و تکلیف بشر قبیح بود
 ]. ٣٥همان، ص [» ٣ سفیه دانستن خداست که با حکمت او منافات دارد

                                                                                                                                                                             
 .إلینا أفعالنا باستناد قاضیة الضرورة و. ١
 . بذلک قاضیة الضّرورة و باالختیار، فاعلون إنّا. ٢
 بمـا  الغیـر  یـأمرون  إنّمـا  العقـالء  ألنّ الحکمه، ضدّ یفعل أنّه و تعالى، اللّه إلى السّفه نسبة منه یلزم إنّه. ٣

 مـن  و عنـه،  نهـاه  و فعال غیره من أراد من إنّ و منه، قاعهإی یکرهون عمّا ینهون و منه، إیقاعه یریدون
 السّفه و الحمق إلى العقالء نسبه به أمر و فعال کره
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ن وارد متکلمان عدلیه، آالم و مصائبی را که بر مکلفا: وجوب عوض بر آالم ابتدایی .٤
آالم استحقاقی آن است که به  .اند ابتدایی و استحقاقی تقسیم کرده شود به دو قسم می

ولی آالم ابتدایی آن است  .شود شوند بر آنان وارد می خاطر گناهانی که مکلفان مرتکب می
مقتضای عدل الهی  اند  آنگاه گفته.که بدون آنکه مستحق عقوبت باشند بر آنان وارد گردد

 و مناسب درخورگردند عوض   که خداوند به کسانی که گرفتار آالم ابتدایی میاین است
 نسبت به سایر مکلفان مشتمل بر لطف باشد، تا یادشدهعالوه بر این باید آالم  .کنداعطا 
 عدل الهی، در برابر مقتضای به دارد که اظهار میشیخ مفید . که لغو و عبث الزم نیاید این

شود و موجب صالح دیگران است عوض واجب است، ولی بر  اقع میآالمی که بر مؤمنان و
شود، عوض واجب نیست، زیرا آالم آنان جز بر سبیل عقوبت و  آالمی که بر کافران واقع می

 ].١٢٩، ص ٢٨[ ممکن است سبب اصالح دیگران نیز باشد اگرچهاصالح خود آنان نیست، 
محقق طوسی  .قام مظلوم از ظالمانتصاف عبارت است از گرفتن انت: وجوب انتصاف .٥

در حلی عالمه  ». و سمعاًو االنتصاف علیه تعالی واجب عقالً«:  گفته است زمینه در این
به ظالم توانایی داده و او را در ستم کردن به  خداوند توضیح دلیل عقلی آن گفته است

بازدارد، از این کار ار اجب بهتوانست او را   میکه با اینمظلوم به حال خود واگذار نموده است، 
 به دادخواهی مظلوم گذارد هرگاه می وا اصل تکلیف و اختیار او را به حال خود مقتضای به

 ].٢٦٤ و ٢٦٣، ص١٨[ عقل قبیح است ازنظرگردد و این کار  قیام نکند، حق او ضایع می
 .کند در همۀ نتایج یادشده متکلم از عدل و حکمت الهی وظایف الهی را استنتاج می

های لمّی مبتنی بر حکمت الهی،  ها نیز مانند بسیاری از استدالل در این نمونه استدالل
یعنی حکمت خدا و عدم ارتکاب فعل قبیح، موردقبول است اما به هم مقدم و هم تالی، 

پذیرفتنی است که خدا . روش حرکت از مقدم به سوی تالی قابل تأمل استرسد  نظر می
 معنا که اگر فعلی وجوب از جانب او داشته باشد، انجام عادل و حکیم است، به این

توان پذیرفت که افعال،  می. شود دهد و اگر فعلی قبیح باشد خداوند مرتکب آن نمی می
نفسه حسن و قبح دارند و این اصل چه بر افعال الهی و چه بر افعال بشری جاری  فی

رو افعال بشری مصادیق و اما مصادیق حسن و قبح در قلمرو افعال الهی و قلم. است
در قلمرو افعال الهی اگر خداوند فعلی را انجام دهد از انجام وی . ای دارند احکام جداگانه

توان نتیجه گرفت که این فعل وجوب من هللا داشته است چون الشیء ما لم یجب لم  می
ن توان گفت فال نمی. قبول نیست اما حرکت استداللی در خالف این جهت قابل. یوجد

. فعل قبیح است و قبیح بر خدا محال است بنابراین ارتکاب فالن فعل بر خدا محال است
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افعال الهی با حسن و » فالن فعل قبیح است«دلیل این امتناع آن است که در حکم به 
تواند شکل، لوازم و احکام  اما این فعل از سوی خداوند می. شوند قبح بشری سنجیده می

تواند قبیح باشد یا  رای نمونه غضب یا مکر از جانب انسان میب. متفاوتی داشته باشد
لوازم قبیح داشته باشد اما انتساب چنین اموری به خداوند قبیح نیست، چون مصداق 
غضب الهی و مصداق انسانی احکام متفاوتی دارند و مصداق مکر الهی و مکر انسانی نیز 

اساس حکمت الهی، در واقع  لهی بربینی افعال ا در نتیجه، پیش. احکام مختلفی دارند
 .های افعال بشری و بشروار دانستن خداست ترسیم افعال خدا با قالب

 

 حکمت و نبوت و امامت. ٦
متکلمان بزرگ شیعی، و همچنین برخی متکلمان بنام معتزلی و ماتریدی، بر مبنای 

 ـلهی دانست توان آن را از نتایج کالمی حکمت ا  که میـحکمت الهی و گاه قاعدۀ لطف 
خواجۀ طوسی و شارح کتاب وی، عالمه . اند بر نیاز به نبوت و ضرورت آن استدالل کرده

خواجه ]. ٤٧٠، ص١٨[کنند  حلی، نیاز به پیامبر را از طریق قاعدۀ لطف توجیه می
شمارد و به دلیل اشتمال آن بر لطف در  برمی» حسن«نخست به دلیل فواید بعثت، آن را 

و واجبة ... البعثة حسنة الشتمالها علی فوائد«: کند ن را واجب ذکر میانجام تکالیف، آ
: نویسد ابن میثم نیز می]. ٢٧١، ص ١٨[» الشتمالها علی اللطف فی التکالیف العقلیة

وجود النبی ضروری فی بقاء نوع اإلنسان و اصالح احواله فی معاشه و معاده و کل ما «
مة اإللهیة فوجود النبی واجب فی الحکمة کان ضروریاً فی ذلک فهو واجب فی الحک

قاضی عبدالجبار و ابومنصور ماتریدی نیز با دلیل حکمت بر ]. ١٢٣، ص ٦[» االلهیة
عالمه حلی در ]. ١٧٧، ص ٤٢؛ ٥٦٤، ص ٤٧[اند  وجوب بعثت پیامبران استدالل کرده

به  بحث نبوت را پس از بحث عدل آورده است و شارح کتاب نیز باب حادی عشرکتاب 
 ]. ٣٤، ص١٥[همین دلیل نبوت را از فروع مسئلۀ عدل دانسته است 

قصد رستگاری و سعادت بشر، پیوسته   خداوند باید بهـ بنابر قاعدۀ لطف ـنظر امامیه  از
واسطۀ حضور او، به صحت اعتقادات و اعمال  رهبرانی را برای مردم برگزیند تا مردم به

. شکالت اجتماعی خود با عدالت کامل موفق شوندفصل م و دینی خود یقین کنند و در حل
یافته، با ختم نبوت، در شخصیت  گونه که این حجت خداوند در انبیای الهی تجلی همان
بنابراین ضرورت وجوب نصب امام نیز مانند . یابد و جانشینان او نمود می) السالم علیه(علی 

که گفته شد، مبتنی بر  ن که لطف خود، چنا ـارسال نبی، مبتنی بر قاعدۀ لطف است
بنابراین . زند چون خداوند حکیم است و از حکیم جز حکمت سر نمی. حکمت الهی است
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سازی برای سعادت و خوشبختی و رسیدن به کمال و فراهم ساختن مقدمات کمال  زمینه
مادی و معنوی نیز از حکمت است، و عدم اقدام به لطف نقض غرض و مخالف حکمت 

ضرورت عقل و  از نظر عالمه حلی، امامت لطفی است که بنا به. ]٣٦٢، ص ١٨[است 
همۀ جهات نظام ]. ٢١، ص ١٧[ها مقررشده است  منظور تضمین آزادی و اختیار انسان به

 . گیرد حکومتی در اسالم در عصر امامت امام معصوم ظاهر، از همین نظریه ریشه می
جود امام لطف است و مانع شود این است که اگر و جا مطرح می سؤالی که در این

گردد، چرا در  وقوع آشوب و فتنه است و به سبب او، امر دین و دنیای مردم منظم می
عمل چنین چیزی محقق نشده است؟ آیا این نقض غرض نیست؟ پاسخ عالمه حلی این 
است که وجود امام، همانند بعثت پیامبر لطف است و لطف بر خداوند واجب است؛ ولی 

آنچه بر خداوند واجب است نصب . شود، از جانب مردم است، نه خدا طف میآنچه مانع ل
، ص ١٨[اما تصرف و اذنش در امور به اختیار مردم است، تا جبر الزم نیاید . امام است

 : اند از مبانی استدالل کالمی فوق بر وجوب نبوت و امامت عبارت]. ١٠٩
  ؛)به معنای غرضمندی و هدفمندی( حکمت الهی .١
؛ بنابراین کسانی که قائل به حسن و )قبح نقض غرض( عقلی بودن حسن و قبح .٢

قبح شرعی هستند مانند اشاعره، و آنان که قائل به اعتباری بودن حسن و قبح هستند 
 . مانند حکما و برخی از اصولیان، با این استدالل متکلمان قانع نخواهند شد

  تعیین غرض الهی از خلقت؛ .٣
از سوی ) نبوت و امامت(اری و ضروری لطف بودن؛ اگر این الطاف  مصداق انحص.٤

 . آید خدا تحقق پیدا نکند نقض غرض الزم می
متکلم ) ٣(در بررسی مقدمۀ . پردازیم می) ٤(و ) ٣(در این بخش به بررسی مبانی 

های متعدد  در آیات و روایات پاسخ. داند غرض خداوند از خلقت چیست مدعی است می
، اظهار قدرت، ٢، رحمت١عبادت. رای چیستی غرض خلقت موجود استو متنوعی ب

برخی از متفکران .  ازجمله موارد ذکرشده هستند٣طاعت، رضوان الهی و نعمت جاودان
                                                                                                                                                                             

 ].٥٦/ذاریات[» ما خلقت الجن و اإلنس االّ لیعبدون«. ١
» إال مـن رحـم ربـک و لـذلک خلقهـم     . و لو شاء ربک لجعل الناس أمه واحده و ال یزالـون مختلفـین    «. ٢

 ].١١٩ و ١١٨/هود[
إنّ هللا تبارک و تعالی لم یخلق خلقه عبثاً و لم یترکهم سدیً؛ بل خلقهم إلظهـار قدرتـه و لـیکلفهم                  «. ٣

طاعته، فیستوجبوا بذلک رضوانه؛ و ما خلقهم لیجلب منهم منفعـهً و لیـدفع بهـم مـضرهً بـل خلقهـم                      
 .]٩، ص ٣[» لینفعهم و یوصلهم إلی نعیم األبد
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حتی ]. ٤١٢، ص ٣ـ١، ج ٤٣[دانند  رسیدن انسان به کمال را غرض خلقت وی می
دلیل این عدم . نیستتعیین  طور قطعی قابل که مالحظه شد به عنوان غرض خلقت چنان

توان پیچیدگی ساختار وجودی انسان و ناشناخته ماندن وی برای خودش  تعین را می
توان دقیقاً هدف خلقت انسان را  شناسی چگونه می با وجود این ابهام در انسان. دانست

تعیین کرد؟پیش از اثبات وجوب خلق شیئی بر خداوند، ابتدا باید غرض خداوند در 
 . را اثبات کرد؛ و این امر فراتر از علم بشری استخلقت آن شیء 

وقتی هدف خلقت . شود نیز آشکار می) ٤(بر اساس آنچه گفته شد، ابهامات مقدمۀ 
بدیل و بی جایگزین در  توان گفت یک امر مشخص لطفی بی انسان ابهام دارد، چگونه می

با وجود آید که  راستای خلقت انسان است؟ از سوی دیگر، این سؤال پیش می
ها نخورده است و نیز روایاتی که در باب  هایی که هیچ خبر آسمانی به گوش آن انسان

حجت بر ایشان از دنیا  اطفال، مجانین، سفها و مستضعفان رسیده که آنان پیش از اتمام
توان وجوب لطف از جانب خدای متعال را ثابت کرد؟ بنابراین، اساس  روند، چگونه می می

المی بر وجوب لطف از جانب خداوند متعال، وابسته به معرفت خداوند های ک استدالل
 .گنجداست و چنین معرفتی در وجود محدود بشری نمی

برخی معتقدند این اشکال ناشی از تعابیر وجوب علی هللا، وجوب عن هللا و وجوب 
. این تعابیر در سخنان متکلمان عدلیه شایع است]. ٤٤ و ٤٣، ص ٩[من هللا است 

اعره با توجه به انکار حسن و قبح عقلی و همچنین با تصویری که از تعبیر وجوب اش
آنان بر . اندکارگیری این تعبیر دربارۀ خدا خودداری کرده اند، از بهدربارۀ خداوند داشته

بریم، او را محکوم به حکمی نموده  اند که وقتی وجوب را دربارۀ خدا به کار می این گمان
؛ ٢٩٤، ص ٤، ج١٠؛ ١٩٥، ص ٨، ج١١[ایم  مورد تکلیف قراردادهو ساحت ربوبی را

ال وجوب علیه کما ال وجوب عنه و ال «: کنند آنان اظهار می]. ٣٤٨، ص١٣٨٢الهیجی،
اما عدلیه که معتقد به حسن و قبح عقلی هستند و عقل را در باب حسن . »استقباح منه

 بر خداوند واجب و برخی را بر وی قبیح ای از افعال را دانند، پاره و قبح اجماالً حاکم می
هللا را به معتزله و تعابیر وجوب عن هللا  تعبیر وجوب علی]. ١٩٦، ص ٨، ج ١١[دانند  می

هرچند در سخنان حکما ]. ٢٤٨، ص ١، ج١١[اند و من هللا را به حکما نسبت داده
 . کاررفته است بیشتر واژه ضرورت به

های پیشینی، که از راه نیاز بشر به اثبات  ر استداللاند که دبه این مسئله پاسخ داده
شود، تعیین تکلیف برای خدا مطرح نیست؛ یعنی  نبوت و ضرورت آن پرداخته می

گویند چون بشر نیاز دارد، خداوند مکلف است و بر او واجب است پیامبران را  نمی
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ه ذات باری بنابراین منظور این نیست ک. بیافریند تا این کاستی خلقت برطرف شود
. محکوم حکمی باشد؛ زیرا هرگز هیچ حکمی بر حاکم محض و سلطان محض وجود ندارد

زیرا این حکم و قانون، یا امری واجب است یا ممکن؛ شق نخست مطابق برهان توحید باطل 
شود که خدا  است، شق دوم نیز درست نیست؛ زیرا ممکن مخلوق خداست چگونه می

ها این است که گردش خلقت بر   محور سخن در این برهان].٢٧، ص ١٢[محکوم آن باشد 
شود و  اگر چیزی در خلقت موردنیاز نباشد آفریده نمی. هاست ها و هماهنگی اساس نیازمندی

شود؛ یعنی چیزی که بدان نیاز است و با سایر نیازها هماهنگی  اگر هم آفریده شود حذف می
با .  است باید امکان آفرینش هم داشته باشدالبته چیزی که مورد نیاز. ماند دارد باقی می

 .کند تحقق این دو شرط فیض الهی مطلق است و افاضه می
شود، این ضرورت و  وگو می وقتی از ضرورت امری بر خدا یا از جانب خدا گفت

گونه توضیح  فیلسوفان مطلب را این. وجوب از باب کشف است و نه حکم بر خداوند
ان تحقق داشت و هیچ فسادی در پی نداشت، چون خداوند دهند که وقتی امری امک می

بنابراین . فهمیم که صدور این کار از سوی خداوند حتمی است مبدئیت تامّ دارد، می
دیدگاه، با توجه به نیکی و خیری که در کاری وجود دارد و با توجه به حکمت خداوند 

گذارد،  نمی  فروسازد و آن را که بر اساس آن کارهای حسن و نیک را محقق می
این وجوب، مقتضای حکمت . یابیم که صدور این کار از سوی خداوند حتمی است درمی

حکم ما به وجوب از باب حاکم بودن بر خدا نیست، بلکه . و مبدئیت تام خداوند است
برخی تفسیر وجوب ]. ١٢، ص ٢٩: ک.برای نمونه ن[ایم  این وجوب را کشف کرده

، ١١[آن اخالل به حکمت است و خداوند مخل به حکمت نیست که ترک  هللا به این علی
، یا این کار از سوی خداوند حتمیت دارد لقیام ]٢٩٥، ص ٤، ج١٠؛ ١٩٦، ص ٨ج 

 . اند را نیز به تفسیر پیشین برگردانده] ٢٩٥، ص ٤، ج١٠[الداعی و انتفاء الصارف 
 

 حکمت و معاد. ٧
شده است مانند برهان حکمت،  اد اقامه های عقلی گوناگونی بر اثبات ضرورت مع برهان

برهان حکمت، که موردبحث این نوشتار . برهان عدالت، برهان رحمت و برهان فطرت
خدا حکیم است و . است و از عنوانش پیداست، بر صفت حکمت الهی مبتنی است

ای آفریده است که بیشترین  گونه خدای متعال جهان را به. آفرینش جهان بیهوده نیست
رو که انسان دارای روح قابل  از سوی دیگر، ازآن. و کمال ممکن بر آن مترتب شودخیر 

مقایسه با کماالت مادی  تواند واجد کماالت ابدی و جاودانی، که قابل  بقاست و می
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نیست، شود، اگر حیات او منحصر به همین حیات دنیوی و محدود باشد، با حکمت الهی 
هایی فراوان است و  ها و سختی دنیوی توأم با رنجهمچنین حیات . سازگار نخواهد بود

شود؛ اگر زندگی انسانی محدود به  تحصیل لذت بدون تحمل رنج و زحمت فراهم نمی
حیات دنیوی انسان باشد، درنهایت، چیزی جز پوچی و بیهودگی عاید این انسان 

د داشته بنابراین باید زندگی دیگری ورای زندگی محدود دنیوی انسان وجو. گردد نمی
مقدمات و ]. ٤١٢، ص ٣ـ١، ج ٤٣[باشد، تا آفرینش او مخالف حکمت الهی نباشد 

 :بندی کرد صورت زیر صورت توان به نتیجۀ این دلیل را می
تعالی،  هر فعلی از جانب حق. شود خداوند حکیم است و از او فعل بیهوده و لغو صادر نمی .١

 .هاست سیدن موجودات به کمال مطلوب آندارای غایت و هدفی است و غایت افعال الهی ر
 .آفرینش انسان فعلی از افعال حکیمانه خداست و غایت خاصی دارد .٢
غایت و هدف نهایی خلقت انسان، رسیدن به کمال الیق اوست؛ کمالی که ابدی و  .٣

 .جاویدان است
ات شود و با پایان یافتن حی این هدف و غایت در زندگی چندروزه دنیا محقق نمی .٤

 .رسد و بدین ترتیب، خلقت او لغو و عبث است او، آدمی به هدفش نمی
کند که آدمی حیاتی فراتر از حیات دنیوی داشته  که حکمت الهی اقتضاء می نتیجه آن
این حیات، حیات اخروی است که با معاد . جا به کمال حقیقی خود نایل شود باشد و در آن

 .شود ، وگرنه خلقت آدمی لغو و عبث میپس معاد امری ضروری است. شود محقق می
در این مقدمه، غایت و . توان مورد مناقشه قرار داد را می) ٣(در استدالل فوق مقدمۀ 

اولین سؤال این است که منظور از . شود هدف خلقت انسان رسیدن به کمال معرفی می
نظر غرض خلقت، غرض خلق همه افراد انسانی است یا غرض از خلقت نوع انسانی مد

غایت برسند کافی  ها به این غایت برسند یا اگرچند نفر به تک انسان آیا باید تک. است
ها باشند، طبق اعتقادات مذهبی برخی از آنان به  است؟ اگر منظور فقط برخی از انسان

توان با استناد به معراج نبی اکرم، رسیدن او به کمال را ثابت  حداقل می. اند کمال رسیده
تک افراد بشری هستند، حتی با وجود معاد نیز بسیاری از  گر منظور تکاما ا. کرد

رسند و بنابراین خلقت الهی به غرض خود نخواهد رسید و  ها به این کمال نمی انسان
 .آید که باصفت حکمت الهی در تناقض است نقض غرض الزم می

 تحقق رایسؤال دوم آن است که با توجه به تشکیکی بودن کمال چه حدی از کمال ب
ای از  غرض خلقت کافی است؟ کمال محدود کافی است یا کمال نامحدود؟ اگر هر درجه

تواند به درجات باالتر برسد  که انسان می کمال را غرض خلقت بدانیم با توجه به این
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اگر کمال نامحدود را غرض . ایم توان اشکال کرد که چرا هدف باالتر را انتخاب نکرده می
 تواند به کمال نامحدود برسد؟ صورت آیا انسان محدود میبدانیم در این 

با توجه به ابهام در مفهوم و مصداق . کند خود را نمایان می) ٤(بنابراین ابهام مقدمۀ 
ها در همین جهان حاصل  توان گفت هدف خلقت برای برخی از انسان کمال، چرا نمی

های   این جهان و چه در جهانها چه در شود و به دلیل سوء انتخاب و اختیار انسان می
قبول است اما  دیگر قابل تحقق نیست؟ در مجموع حکمت خداوند امری قطعی و قابل

 .تعیین غرض خلقت و تعیین شرایط رسیدن به غرض از محدوده ذهن بشری خارج است
های اخروی را نیز ناشی  متکلمان عالوه بر وجوب تحقق معاد امور دیگری چون عقاب

انسان با «: گوید خواجۀ طوسی در این زمینه می. اند ف الهی دانستهاز حکمت و لط
که عقاب  کند برای این ارتکاب گناه و ترک واجب استحقاق کیفر و مذمت را پیدا می

دهد که  عالمه حلی این امر را چنین شرح می]. ٤٠٨، ص ١٨[» مستلزم لطف الهی است
خص مکلف عالم باشد، در صورت که عقاب لطف است این است که اگر ش دلیل بر این«

در این صورت وی از ارتکاب معصیت سر باز . گیر او خواهد شد ارتکاب گناه، عقوبت دامن
، ١٩: ک.همان؛ نزدیک به این مضمون را ن[» شود زند و به انجام طاعت نزدیک می می

نکتۀ شایان تأمل آن است که لطف بودن کیفر اخروی یک شرط دارد و آن ]. ٣٧٧ص 
تواند در حق بنده لطف باشد که موجب ایذاء و ضرر وی نباشد یا  است که چیزی میاین 

کننده از لطفی ناچار باشد که مشتمل بر ضرر و زیان است، باید  الاقل اگر شخص لطف
منفعت مقابل لطف  مصلحت و منفعت لطفِ مشتمل بر ضرر نسبت به عبد از مصلحت و

های اخروی در صورتی  دیگر عذاب عبارت  به.بیشتر باشد وگرنه این لطف نخواهد بود
که واقعیت عکس این است؛ یعنی فساد و  درحالی. اند که دفع افسد به فاسد باشند لطف

شود اصالً قابل قیاس با ضررهای  زیانی که عبد از ناحیۀ تحمل عقاب اخروی متحمل می
استدالل مالعلی در پاسخ به (محقق کمپانی با تفطن به این نکته . ارتکاب معاصی نیست

الزمۀ وعیدهای «: گوید می) نجفی که قائل بود عذاب آخرت دفع افسد به فاسد است
مراتب از مفاسد محرمات دنیوی  الهی، ابتالء عبد به کیفر اخروی است که مفسدۀ آن به

تواند از باب دفع افسد به فاسد  پس کیفر اخروی نمی. و ترک مصالح آن بیشتر است
وی در تعلیل ]. ٥٦، ص ٣٦؛ ١٧٨، ص ١، ج ٣٧[» عکس آن استباشد بلکه حقیقت 
عنوان عامل بازدارندۀ انسان از فعل قبیح  کیفرهای اخروی که به«: گوید نظریۀ خویش می

شود که مستلزم   شده است، در صورتی لطف و احسان در حق بنده محسوب می وضع
» ه واقعیت عکس آن استک ضرر و مفسده بیش از خود فعل قبیح در دنیا نباشد، درحالی
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که اصل اشکال در لطف بودن عذاب ابدی  نکتۀ دیگر این]. ١٧٨، ص ١، ج ١٤١٤همو، [
عذابی که جاودانه و سرمدی است چگونه . شود برای کفار و مشرکین، مضاعف می

 تواند در حق متألم لطف باشد؟ می
ندی فعل در بحث ضرورت معاد باید توجه داشت که این ضرورت نه ناشی از هدفم
های قطعی  الهی و نه ناشی از حکمت و لطف است این ضرورت ضرورتی ناشی از وعده

به دیگر سخن بحث از ضرورت . الهی است که در آیات قرآن و روایات ذکر شده است
معاد بحثی است که بیشتر سرچشمه در نقل دارد و البته براهین عقلی نیز به توجیه و 

 .اند مستدل ساختن آن پرداخته
 

 نتیجه
های استداللی متکلمان و میزان قوت و استحکام  بخشی از فلسفۀ علم کالم بررسی روش

بنابراین . های علم کالم جدلی و نه برهانی است معموالً استدالل. هاست این استدالل
نقد و بررسی روشی نظام کالمی . های مورد استفاده در ادله کالمی قابل نقد هستند روش

. ادیده گرفتن نقاط قوت آن یا تردید در معتقدات این نظام نیستشیعی به معنای ن
همچنین باید . برد که در منطق ایضاح شده است که نقد دلیل، مدعا را زیر سؤال نمی چنان

 نقاط اشعری کالم و نیست اشاعره با همسویی معنای به عدلیه کالم نقد توجه داشت که
های  ۀ فیلسوفان مسلمان نسبت به نظامهای موشکافان  بررسی.دارد را خود خاص ضعف

کالمی، بزرگانی چون خواجۀ طوسی و پس از وی به صورتی دیگر مالصدرا و پیروان 
 .مکتب او را به سمت فلسفی کردن کالم و تلفیق فلسفه و کالم هدایت کرد

کند که بیشتر محصول تعامالت  صفت حکمت الهی نقشی در کالم شیعی ایفاء می
هایی شبیه  بحث از حکمت و ضرورت ناشی از آن و استدالل. زله استفکری شیعه و معت

اما کالم شیعی . آنچه در این نوشتار موردبحث قرار گرفت در آثار معتزله نیز وجود دارد
دهد و  تدریج رخ می این امر به. گیرد از این نحوۀ استدالل فاصله می در تاریخ پویای خود

های آن و کاربست  برای نمونه قاعدۀ لطف، استدالل. ندنمایا در آثار متأخران بهتر رخ می
 . آن دیگر در تفکر شیعی معاصر جایی ندارد

. ترین مباحث کالمی است عدل الهی که در این نوشته بدان پرداختیم یکی از صعب
مجاب نمودن مخاطب نسبت به عدل مخصوصاً برخی از مخاطبانی که با درد و رنجی 

ها در  ترین نظام عرفان اسالمی یکی از موفق. ار آسانی نیستکنند ک وپنجه نرم می دست
پردازند  عرفا برخالف متکلمان به ترسیم پیشینی رفتار الهی نمی. زمینۀ عدل الهی است
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زند تالش  که خداوند حسن مطلق است و از او جز حسن سر نمی بلکه بر اساس آن
گرش پیشینی متکلمان عدلیه ن. کردند تا نگرش خود را به بالیا و مصائب تغییر دهند

، مؤمنان را درگیر مصادیق »صدور فالن افعال از خداوند واجب است«که  مبنی بر این
نگرش عرفانی شاید . کند ناپذیر تبدیل می ای حل کند و مسئلۀ عدل را به مسئله می

در اندیشۀ . شبیه اندیشۀ اشعری به نظر برسد اما تفاوتی عظیم میان این دو وجود دارد
تصور است ولو آنکه این فعل شر باشد مانند  شاعره انجام هر فعلی از جانب خدا قابل ا

اما در نگرش عرفانی که در فلسفۀ اسالمی هم نمود . سوزاندن اطفال مشرکان در جهنم
 .شوند دارد، خدا خیر و حسن مطلق است و فقط خیرات از او صادر می

 ضرورت نبوت، امامت و معاد، به های مبتنی بر حکمت الهی برای اثبات استدالل
در تفکر کالمی عدلیۀ خداوند دارای غرض زائد بر ذات . پردازند غرض الهی از خلقت می

رود و مورد قبول نیست که  مندی در فلسفۀ اسالمی زیر سؤال می این غرض. است
بنابراین تعیین مصداق برای . خداوند در افعالش غرضی زائد بر ذات خویش داشته باشد

های فلسفی و عرفانی نبی و امام واسطۀ  در نگرش. رض خداوند هم منطقی نخواهد بودغ
ها در نظام هستی، جریان فیض الهی  فیض خداوند هستند و دلیل ضرورت وجودی آن

در اثبات ضرورت معاد غیر از برهان حکمت براهین دیگری نیز وجود دارند ضمن . است
معاد از دیدگاه عارفان و فیلسوفان . گشاست گرهکه تکیه بر نقل در این بحث بسیار  آن

مسلک، قوس صعودی است که به دنبال قوس نزول، دایرۀ فیض هستی را تکمیل  عارف
 .های پیشینی و لمی در کالم شیعه باشند توانند جایگزین روش ها می این نگرش. کند می
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