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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 al-

Razzaq 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 counter-

examples 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. 
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ی کالمیِ مبتنی بر صفت حکمت الهی، ها استداللارزیابی 

 بر آرای فیاض الهیجی دیتأکبا 

 

 4، امیرعباس علیزمانی3، بابک عباسی2، محسن جوادی*1ی مغانیئجواد وفا

حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد  ة، دانشکدفلسفه دین و مسائل جدید کالمی دانشجوی دکتری رشتۀ. 1

 علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران

دانشگاه قم، قم، ایران . استاد گروه فلسفۀ اخالق،2  

حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد  ةاستادیار گروه فلسفه، دانشکد. 3

 اسالمی، تهران، ایران

 . دانشیار گروه فلسفۀ دین، دانشکدة الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران4

 (10/12/1398پذیرش:  تاریخ ؛3/4/1398دریافت:  تاریخ) 

 چكیده
مبناایی بارای اصالی دیگار، روا       عناوان  بهمستقل یا  صورت بهی متکلمان ها استداللاستفاده از صفت حکمت الهی در 

ی الهیجی را که بر این صفت مبتنی هستند، با روش تحلیال منطقای نقاد و    ها استداللبسیاری داشته است. نویسندگان، 

لحاا  منطقای مناتج     باه  هاا  اساتدالل ی از موارد، ناصحی، است و ا پارهر د دستکم. استفاده از این صفت، دنکن یمبررسی 

ی هاا  گازاره مستدل کاردن عقلایِ    منظور بهپسینی بوده و تنها  صورت بهۀ از این صفت استفاد غالباً رسد یمنظر  نیستند. به

انکه اظهار نظرِ در این مسئله، مستلزم علم باطنی و کامل نسبت به زوایاای   عالوه بهنقلی، به این روش تکیه شده است. 

هستی و علت غایی مهان خواهد بود. ومود موارد نقضِ فراوان نیز که مطابقِ با همین مبنا، قاعدتاً باید از سوی خداوند 

هد بود. شایان ذکر است که بحث محقق شده باشد، اما در واقع محقق نشده است، دلیل دیگری بر نادرستی این مبنا خوا

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
  .قاعدۀ لطا، نقض غرض ی، خداوند حکیم، عبدالرزاق الهیجی،برهان حکمت، حکمت اله
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 مقدمه

ی رسیدن به اعتقادات اصلی ها راه نیتر مهمخاص مذهب تشیع، عقل از  طور بهدر اسالم و 

نیسات   زیماا یک فرد است و تقلیاد در اصاول دیان، باه نظار مشاهور فقهاا و متکلماان         

(. هماین  27: 1406؛ طوسای،  263: 1412 ؛ حمصای رازی، 13: 1376ی خمینای،  هاشم یبن)

ی هاا  شیرایا و، گاذرد  یماسالم  مبدأمسئله سبب شده است که در گذر چهارده سده که از 

ی اعتقادی عرضه شود. گااهی اساتداللی بار وماود خادا      ها استداللمتفاوت و متکاملی از 

؛ ولی بار اثار گاذر زماان و نمایاان شادن برخای        شد یمچندین سده یقینی و بدیهی تلقی 

 1اناد.  گرفتاه  تار  یهیبدو  تر متقنۀ ومود حذف شده و مای ان را براهین عرصها، از  شکالا

هاای فاراوان هماراه شاده اسات کاه بار اثار          در برخی موارد نوع تبیین یک دلیل، با انتقاد

حذف یا اضافه شدن برخی دیگر، همان برهان با  اناًیاحبازسازی مجددِ برخی از مقدمات و 

 2.کند یممتکلمان بعدی خودنمایی  شکل مدیدی در اثار

برند، حکمات الهای    ی کالمی، از ممله مقدماتی که فراوان از ان بهره میها استدالل در

، در بسایاری از  میرمستقیغمستقیم، یا اثار و لوازمش به گونۀ  طور بهاست. این صفت خود 

رای مثال در اثبات نیاز بشر به دین، ارسال رسال، عصامت انبیاا،    ب. کند یمبراهین نقش ایفا 

ۀ شارور، عادالناه باودن شاریعت،     مسئلنیاز به امام، عصمت امام، عدم تحریا قران، تبیین 

 اثبات معاد و موارد فراوان دیگر، از این رهگذر استفاده شده است.

 صاورت  باه ، و گااه  ۀ روشان و صاری  گون  بهدر این میان استفاده از صفت مذکور، گاه 

ۀ دیگاری  قاعاد ی دیگار، مبناایی بارای    ا وهلهۀ بدیهیِ پنهان، مفروض تلقی شده و در گزار

 .شود یمقرار گرفته است و به ان مستند  3ۀ لطا(قاعد)همچون 

                                                                                                                                        

وفاور اساتفاده    ۀ همین موارد است کاه در لساان متکلماان باه    مملۀ لطا در براهین متعدد، از قاعداستفاده از  .1

 . شود یمۀ فراوان منسوخ شده و به مبنای ان که حکمت است، تمسک استفادان  باًیتقر، ولی اکنون شد یم

، متفاوت با تقریر همین برهان است که در مکتب درو یمبرهان حدوث و قدمی که در مکتب شیخ مفید سخن از ان  .2

 .30 – 5: 1397. برای اطالعات بیشتر رک: عطایی نظری، رود یمکار  یعنی مکتب شریا مرتضی به متأخربغداد 

ۀ لطا بنا بر نظر فیاض الهیجی و شماری از متکلمان دیگر، مبنایش و برهانش صفت حکمت الهی است؛ قاعد .3
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شایان ذکر است که بحث، در مقام ثبوت و واقع نیست؛ چرا که باا ادلاۀ قطعایِ عقلای،     

هستند؛ بلکه سخن در مقام کشاِ ان حکمات و فهامِ   تمامیِ افعال خدا در نهایت حکمت 

 عقلِ پر از محدودیت و نقص بشر نسبت به ان مصادیق است. 

 ۀ تحقیقنیشیپ

؛ ولای در خصاوص   خاورد  یما چشام   ۀ لطا منابع زیادی باه قاعداگرچه در نقد و بررسی 

ۀ مقالی فیاض الهیجی که مبتنی بر صفت حکمت است، هیچ ها استداللتحلیل ان دسته از 

چشام   مستقلی یافت نشد. از طرف دیگر مقاالتی در زمینۀ گستره و کاربرد حکمت الهی باه 

حاال، موضاوع ماذکور )یعنای نقادِ       (. اماا باا ایان   114 - 97: 1395)مبرییلای،   خاورد  یم

کلی و با نگاهی متفاوت، تنها در یک مقالاه دیاده    صورت بهی مبتنی بر حکمت( ها استدالل

ی متکلماان را  ها استداللکلی  صورت به(. نویسنده در انجا 158 - 137: 1394شد )ایزدی، 

 .پردازد یمکند و با نگاهی انتقادی به این مسئله  بررسی می

 ۀ فیاض الهیجی از حكمت الهیاستفادو بررسیِ موارد  نقد

ی مباحث کالمی از صفت حکمت الهای اساتفاده کارده یاا     ما یماعبدالرزاق الهیجی، در 

ی کاه مبناای ان، صافت حکمات     ا قاعدهۀ لطا، قاعدۀ واسط بهمستقیم و صری،، یا  طور به

 منظور نقد و بررسی، بعضی از موارد را بیان خواهیم کرد. الهی است. در ذیل به

 حُسن و ضرورت بعثت انبیا

 . کند یمالهیجی در مقام تبیین ضرورت بعثت انبیا، گاهی به لطا و گاهی به نقض غرض تکیه 

، اِخبار به وامبات و محرمات وماود داشاته اسات و هماین     عیشراۀ همدر  اول(تبیین 

. کناد  یما )وامبات و منهیات عقلیاه( نزدیاک    اش هیعقلاطالع داشتن، مکلَا را به تکالیا 

                                                                                                                                        
شود )الهیجای،   ۀ از صفت حکمت الهی در پوشش دیگری محسوب میاستفادلذا تمسک به این قاعده در واقع 

؛ 106: 1382؛ حلاای، 82: 1416؛ طوساای، 387: 1412؛ حمصاای رازی، 351: 1383یجاای، ؛ اله80 - 79: 1372

 (.118 - 117: 1406؛ بحرانی، 70: 1386ربانی گلپایگانی، 
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تعهد تکالیا شرعیه، المحاله مکلا را به تعهد بر تکاالیا عقلیاه مقارب خواهاد      نیبنابرا

 (؛89: 1372انبیاست )الهیجی،  کرد و همین مسئله دلیل وموب بعثت

 .  کند یمۀ دیگری از حکمت استفاده و بر نقض غرض تأکید گون  بهایشان  تبیین دوم(

 عبارت ایشان چنین است:

مستقل است باه   کهی احکامعقل در  تیتقو، مانند: اریبس دیفوانبوت مشتمل است بر »

عقل از خواب غفلت  هیتنبان و  ادراکبه  ستینمستقل  کهی احکامان، و داللتش بر  ادراک

ی و ارشااد نااس باه ضاارل و ناافع از      ماودانیلۀ سعادت تهی و الهمعرفت  لیتحصبه مهت 

عقل را به معرفت ان،  ستینی راهناچار است انسان را از استعمال ان، و  که هیاغذو  هیادو

و  هیا اغذمال ی از اساتع خاال در ان زمان  کهی است زمانی مستدعاز تجربه، و تجربه  ریغبه 

 هالکات ی باه  مؤدل کهاصل تجربه، بسا  انکهشود؛ و حال  هالکنتواند بود و منجر به  هیادو

ی شخصا  نیچنا وماود   امکاندر  ستین شکی. و تحصی ال الّتان من الفوائد  ریغگردد، و 

افضال اناواع    کاه ی و ارسال رسول، مومب اهمال نوع انسان نب جادیا ترک؛ پس الجمله یف

. پس بعثت دیانوع شود و نقض غرض الزم  هالکی به مؤداست، باشد، و اهمال،  کائنات

 (.359: 1383)الهیجی، « وامب باشد الجمله یفو ارسال رسل  ایانب

 نقد و بررسی استدالل

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

یقینی تشاخیص دهاد؟! و    صورت بهلطا بودن فعلی را ان هم  تواند یمیی تنها بهانسان  ایا

ی ماواردی کاه فیااض    راسات  بهمثبت باشد، ایا  سؤالۀ مزییه پاسخ این مومب صورت بهاگر 

، از همان مواردی است که علم بشر یارای رسیدن به ان را دارد کردهالهیجی از ان استفاده 

بودن و عمق داشتن ی ا هیالمنفی خواهد بود.  سؤالکه پاسخ هر دو  رسد یمنظر  یا خیر؟! به

لحا  علمی محادودیت فراوانای    مصادیقِ لطا، امری است که تشخیصش بر انسانی که به

ی از روشان  بهاین اشکال در داستان خضر و موسی،  1دارد، دشوار و بلکه محال خواهد بود.

                                                                                                                                        

 یست، بلکه محال وقوعی مراد است.نمقصود محالِ ذاتی  .1
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فاردی کاه علماش نسابت باه       عنوان بهزبان خداوند متعال بیان شده است. حضرت موسی 

کسای کاه    عناوان  بهیۀ ظاهری لطا تومه دارد و خضرِ نبی الست و تنها به محدود ا عیوقا

؛ داناد  یممصداق لطا، بلکه از مصادیق ظلم  تنها نهعلم فراتر داشته است و فعل ظاهری را 

(.82 - 65چرا که تومهش به باطن مامراست )رک: کها: 

یص مصاادیق  دو تبیین از این مهت )یعنی تشاخ  هرکه  شود یمگذشت روشن  انچهاز 

 مدی مای مناقشه دارند؛ صورت بهۀ الهی( مانیحکافعالِ 

 اشکال دوم: بر تبیین دوم

 رساول،  ارسال و ینب جادیترک ا»فیاض در بخشی از تبیین دومِ خود چنین اورده است که: 

اگر اهمال نوع انساان، قبای،   «. باشد ،استکائنات  انواع افضلکه  انسان نوع اهمال مومب

شاود؟ ایاا    دلیلی تنها راه خرو  از این اهمال، ایجاد و ارسال نبی دانساته مای  است، به چه 

ی دیگری را تصور کرد؟ چرا نتوان فرض کرد که در روز قیامت خدا بگوید ها راه توان ینم

ی هایچ انساانی، هایچ رساول ظااهری و بشاری       ساو  بهکه برای من موضوعیت داشت که 

فطرت و عقالِ خودشاان محاماه خواهاد شاد؟! در      با همان  ها انساننفرستم، بلکه بر همۀ 

نتیجه این مقدمه هم مستلزم علم کامل و دقیق نسبت به زوایای مهان هستی و علت غاایی  

 شود.  مهان است که نسبت به ادمیان منتفی محسوب می

 اشکال سوم: بر تبیین دوم

 با تومه به دو اشکال فوق، حکم به نقض غرض نیز منتفی است. 

 ت تكلیف شرعیحُسن و ضرور

و گاهی مستقیماً از  کند یمفیاض برای اثبات ضرورت تکالیا شرعی، به قاعدۀ لطا تکیه 

است که متعهد شدن بار تکاالیا    معتقد. وی راند یمنقض غرض و از حکمت الهی سخن 

؛ از ایان مهات،   کناد  یما را به تعهدِ در تکالیا عقلیه نزدیاک   مکلفانشرعیه، بدون شک، 

 (.  89: 1372اِ مقرب از طرف خداوند است )الهیجی، وموب تکالیا، لط

 :اورد یمدر مای دیگر با تفصیل بیشتری در مقام ضرورتِ تکالیا شرعی، دو دلیل 
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؛ چاه  هیا عقل ای، بودن اوست لطا در تکالهیشرع ایبر حسن تکال لیدل»... دلیل اول: 

طاعاات، المحالاه    ریو ساا  امیو صا  ه، از صالهیهرگاه مکلا مواظب باشد بر عبادات شرع

معرفات و مراعاات    لی، مانند تحصا هیعقل ایتکال یباشد به عمل کردن به مقتضا تر کینزد

حقوق و استعمال عادل، و امتنااب از ماور و ظلام و امثاال ان و دور شاود بالشابهه از        

 هیشرع ایوامب، پس صدور تکال یلطا باشد و هر لطف هیشرع ایمخالفت ان. پس تکال

و مناقض غرض  دیالزم ا هیمب باشد، و اگر نه اهمال عقل و احکام عقلوا یتعال یاز خدا

 (.  353: 1383)الهیجی، « از ومود انسان باشد

 خالصۀ دلیل دوم چنین است: 

. اِخالل به تکلیا، نقض غرض است )زیرا تکلیا باعثِ رسااندن انساان باه کماال     1

 (؛شود یمحقیقیش 

 (.354: 1383وامب است )الهیجی، . نقض غرض قبی، است. پس تکلیا المحاله 2

 یبررس و نقد

 اشکال اول

مکلفاین را باه تعهادِ در     قطعااً متعهد شدن بار تکاالیا شارعیه،    »الهیجی معتقد است که: 

فهمید که چه چیزی مقرب  توان یمبه راستی با چه مالکی ...«  کند یمتکالیا عقلیه نزدیک 

ا شارعی، همچاون نمااز و حاج،     عاالوه، بسایاری از تکاالی    و چه غیرمقرب نیسات؟! باه  

هساتند کاه عقالِ ادمای در حسان و ضارورت ان        ییهاا  تیمسئولو  ها یسختدربردارندۀ 

گااهی تکاالیفی   : »نوع اسات نظری ندارد؛ چرا که تکالیا شرعی دو  گونه چیه، ها تیمسئول

؛ اما گاهی دارند یبرمیکدیگر گام  دییتأاست که عقل بدان راه داشته و عقل و شرع در مقامِ 

 ؛«ۀ عقل، تخصصاً خار  استشیاندتکالیفی است که از چارچوب 

 اشکال دوم

اگر قبول کنیم که تکلیا شرعی، مومب رساندن انسان به کمال حقیقی شود؛ به چه دلیلای  

عباارت دیگار انحصاار ایان      عدم تکلیا، مومب نرسیدن به کمال حقیقی خواهد شد؟! به
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 تیا حجبدیهی است که بدون اثبات انحصار، استدالل از  دست اوردید؟ مطلب را از کجا به

 ؛افتد یم

 اشکال سوم 

المحالاه  ... ، هیهرگاه مکلاا مواظاب باشاد بار عباادات شارع      »اینکه گفته شده است که: 

معرفات و مراعاات    لی، مانند تحصا هیعقل ایتکال یباشد به عمل کردن به مقتضا تر کینزد

در این زمیناه ساه نکتاه    «. بالشبهه از مخالفت ان ، و دور شود...حقوق و استعمال عدل و 

 ومود دارد:

مکلا را به عملِ نسبت به مقتضای تکاالیا عقلیاه نزدیاک     انچه: به چه دلیلی هر اوالً

کند، بر خداوند تحقق ان چیز الزم است؟! ثانیاً: مصادیقی هستند که ومودشان سبب تقرب 

، ولی در عالم واقع چنین چیزی اتفااق نیفتااده اسات؛ ثالثااً:     شود یممکلا به احکام عقلیه 

 به گزارۀ زیر ضرورت بخشید که:  توان یمی با چه مالکی راست به

 فهمناد  یما با عقل )سرشار از محدودیت و پر از نقصِ( خود  ها انسانهر ان چیزی که »

، محقق کردنش بر خداوند حکایم  شود یمکه ان چیز باعث تقرب مکلفین به تکالیا عقلی 

 ؟«الزم است قطعاً

 لزوم عصمت انبیا  

 :داند یمعبدالرزاق الهیجی عصمت انبیا را از سه مهت بر خداوند متعال وامب 

 ا اول از ان مهت که برای انبیای الهی لطا است؛

 ا دوم از ان مهت که برای مکلفان لطا است.

 اشد، غرض الهی حاصل نشود.ا سوم از ان مهت که اگر عصمتی در کار نب

 :دیگو یموی در مقام توضی، ومه اول و دوم چنین 

. چاه  شاان یاست مخصوص به ا یفیکه تکل غیرا در تبل ایاست مر انب یعصمت لطفاول: 

اسات باه    ایا مقرب انب زی. و عصمت نایتکل یلطا ان است که مقرب مکلا باشد به ادا

 است. غیمخصوص که تبل ایتکل یادا
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اسات مار    یفا ی، کاه تکل ایا انب قیرا در تصاد  نیلطا است مر مکلفا  ایانب عصمت :دوم

 .شانیا قیشوند به تصد کینزد نی، مکلفایرا. چه با وموب عصمت انب نیمکلف

 :مییشکل اول گو قیهر دو ومه به طر نیا ریو در تقر

 . است هر لطا وامب: 2مقدمۀ   .لطا است ایعصمت انب: 1مقدمۀ 

 وامب است. ایدهد که عصمت انب جهینت

 در مقام ومه سوم یعنی نقض غرض نیز به شکل قیاس استثنایی چنین اورده است:

 . دیالزم ا یوامب نباشد، نقض غرض اله ایاگر عصمت انبمقدم: 

 وامب باشد. ایدهد که پس عصمت انب جهیممتنع است، نت ینقض غرض اله کنیلتالی: 

 (.379: 1383؛ الهیجی، 91 - 90: 1372)الهیجی، 

 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 

لطاا اشاکاری کاه در کناارش لطاا       بسا چهچه دلیلی بر کلیت مقدمۀ دوم ومود دارد؟ 

لطا اشکاری که باا   بسا چهو همچنین  برخوردار استری بوده که از مصلحت باالت یپنهان

است؛ لذا کلیات   خبر یبلطا مساویِ دیگری در تعارض قرار دارد که انسان از حکمت ان 

لطا بودنِ یک فعال   اوالًباید  تنها نهتحقق لطا الهی  منظور بهکبری مخدوش خواهد بود. 

و در نهایت  خواهد یمان لطا دلیل ۀ دوم، نبودن مانع برای تحقق وهلثابت شود؛ بلکه در 

ۀ یقینی دانسته شود؛ که مجموع این موارد مستلزم علمی است به گونانحصار ان لطا، باید 

 شود؛ ی معمولی منتفی محسوب میها انسانکه نسبت به 

 ها یژگیوحیطۀ عصمت پیامبران و لزوم داشتن برخی از 

و دلیل بار ان را لطاا دانساته و از     ددان یمالهیجی حیطۀ عصمت پیامبران را بسیار وسیع 
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از عصامت    گساتره بوده که هر لطفی بر خداوند وامب است؛ در نتیجه این معتقد انجا که 

 :شود یمهم الزم خواهد شد. به باور وی حیطۀ عصمت پیامبران، شامل مصادیق ذیل 

 از مهت کملی: هم قبل از بعثت و هم بعد از بعثت )تمام عمر(؛

 از مهت کیفی:

 از مهت گناهان: مصون باشد از تمامی ذنوب اعم از: ا

 * صغیره و کبیره؛

 و نسیاناً؛ سهواًکردن،  لیتأو، عمداً* 

 * چه در اعتقادات، چه در امور تبلیغی، چه در فتوا دادن و چه در حاالت و افعال.

 ها یژگیواز اوصاف و  تنزها از مهت 

اماراض مزمناه/ خساسات و دنائات     * ممیع عیوب مسمانیه/ اخالق ذمیمۀ نفساانیه/  

ذات/ کفر پدر و مادر/ رذالت قبیله/ و هر انچه مومب تنفر طبع شود تاا ماانع از گرویادن    

 (.423و  379: 1383؛ الهیجی، 92: 1372مردم نشود )الهیجی، 

. از ردیپاذ  یما باشد، اتمل دانسته است و ان را  تر مامعو  تر کاملوی هرگونه لطفی راکه 

در و  ومه چیه بهمردم است، نفرت  انچه مومب خواهد بود کهلطا ان ی منظر وی مقتضا

 حقق نشود.م زمانی چیه

 نقد و بررسی

شود که الهیجی حیطۀ عصمت را چاه حاوزۀ وسایعی     از مجموع انچه بیان شد، روشن می

باعاث نزدیاک شادن     هر انچه»که  شود یمی که تمام ان با یک گزاره ثابت ا طهیح. داند یم

؛ لذا بر خدا الزم است که ان را شود یم، لطا محسوب شود یمطاعت از پیامبران مردم به ا

 «.محقق سازد

 اشکال اول

نادرسات( برخای از ماردم نسابت باه پیاامبر شاود،         بسا چهچرا هر چیزی که باعث تنفرِ )

پیامبری را با اوصااف زیار    توان ینممقتضای لطا ان است که پیامبر منزه از ان باشد؟! ایا 
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ی رذل، یا از پدر و مادری کاافر، یاا برخاوردار از    ا لهیقبشده از  کرد؟ پیامبری مبعوث تصور

لحاا  ظااهری    بینی یا حتی نابینا، یا پیامبری فلج یا باه  شنوایی یا کم عیب مسمانی مانند کم

ی چاه  راسات  بهۀ متوسط رو به پایینی داشته باشد. چهرباشد و زیبایی  پوست اهیسکوتاه قد و 

باه علات اتماام حجات بار       مثالً؛ داند یماشکالی دارد که خدا به مهت مصلحتی که خود 

ی پَسات و رذل مبعاوث   ا لاه یقببندگانش، یا ازمودن رساولش، برخای از پیاامبرانش را در    

ی که حتی مردماان زماناه   ا گونه بهگرداند یا برای مدت زمانی، به مریضی خاصی مبتال کند؛ 

خاوانیم کاه رناج و     وی طرد کنند؟ در داستان ایاوب پیاامبر مای     یضیرمخاطر  هم او را به

یارانش او را ترک کردناد و   نیتر کینزدبیماری او هفت یا هجده سال طول کشید که حتی 

اقوال و روایاتی  بنا بر(. 296: 1373تنها همسرش نسبت به او وفادار ماند. )مکارم شیرازی، 

توانی و مریضی، یا فقر و تنگدستی یا مجموع این که نقل شده است یا ضعا مسمانی و نا

او را طرد کنند و از اطرافش پراکناده شاوند )طباطباایی،     اش زمانهموارد سبب شد که مردم 

ظااهر اگار    حساب  ر با  کاه  یحال(. در 240: 1387؛ قمی، 364: 1415؛ طبرسی، 227: 1397

به مریضیِ بسیار طوالنی یا فقر ی ابتال)یعنی  ها شیازما گونه نیاایوب نبی، از سوی خدا به 

کردناد و از گِاردش دور    بسیار شدید( مبتال نشاده باود، ماردم و اقاوامش او را رهاا نمای      

)و ان  دانساته  یما ، خداوند متعال به علات مصالحتی کاه خاود     حال نیع در. اما شدند ینم

ایاوب را  مصلحت قطعاً فراتر از مصلحتِ عدم پراکندگیِ مردم از اطراف پیامبر بوده( است 

 بسیار سخت مبتال کرد. طیشرابه این 

 اشکال دوم

الهیجی اعتقاد دارد که حقیقت لطاِ در عصمت ان است که مومب نفرت مردم باه هایچ   

ه مردم را از مخالفت با پیامبر دور کارده و نسابت   هر انچعنوان و در هیچ زمانی نشود؛ لذا 

به انقیاد او نزدیک کرده، الزم است. اگر چناین مالکای را بپاذیریم، مصاادیقی هساتند کاه       

اناد. مانناد ثروتمناد باودن      ، در واقاع محقاق نشاده   دکنا  یمگرچه مردم را به پیامبر نزدیک 

نداشااتن اوالد و  ی، کفاارساارماخوردگپیااامبران، مااریض نشاادن همیشااگی ولااو بااه یااک  

برخورداری از باالترین مراتب عصمت حتی انجام ندادن هیچ ترک اولی. اگر انبیا از ماوارد  
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اشتیاقِ مردم به انان بیشتر و با لطاِ اتمِّ الهی تناساب بیشاتری    دیترد یبمذکور منزه بودند، 

است. ی مفهم کجداشت؛ لذا یا خالف حکمت عمل شده یا انچه مصداق لطا دانسته شده، 

از انجا که حکمت الهی با ادلۀ عقلیِ قطعی اثبات شده است، پس مصادیق ماذکور صاحی،   

فهم انسان از مصادیق و مزییات لطا و حکمت یک فهم سطحی و غیردقیق  اساساً. ستین

ی که مهاان  ا گونه بهاست )چه معلوم که مهان ما ذیل یک مهان کاملِ دیگری نبوده باشد، 

 حکم یک قطعه از هزاران قطعۀ پازل ان مهان کامل باشد؟( شدنی ما، تنها در درک

 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.

خالفت و کار  دیو مخالفتش الزم ا دینقض غرض الزم ا ،اگر امام معصوم نباشدمقدم: 

 .دیایاز او ن

  باطل است. ،نقض غرض و لزوم مخالفت و عدم حصول کار خالفت کنیلتالی: 

: 1372)الهیجای،   دهد که امام وامب است که معصاوم باشاد. و هاو المطلاوب     جهینت

114.) 

وی دربارۀ عصمتِ امام اعتقاد دارد که شامل عصمت از مطلق ذنب و نزاهت از مطلاق  

هرگاه امام به صافت ماذکوره باشاد، نزدیاک شاوند مکلفاین باه         ، چرا کهشود یمها  نقص

اطاعتش و دور شوند از مخالفت او؛ پس لطا باشد بودنِ امام به صافت ماذکوره و لطاا    

 (.116: 1372وامب است )الهیجی، 

 نقد و بررسی

 اشکال اول

 تواناد  یما ؛ چرا که ومود مصلحتی مخفی در امام غیرمعصاوم  ستینمقدم صحی،  ضرورتاً

)اذا مااء   شاود  یما متصور باشد و زمانی که ومود احتماالی تصاور شاد، اساتدالل باطال      

الشاارایطِ غیرمعصااوم،  کااه در ولاایل فقیااهِ مااامع گونااه هماااناالحتمااال بطاال االسااتدالل(. 
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عبارت دیگر حکم به نقض غارض، علامِ باه تماام      . بهشود یمی فراوانی تصور ها مصلحت

 بت به انسان منتفی است؛که ان نس طلبد یمزوایای مسئله را 

 اشکال دوم

هایی که در عصمت پیامبران بیان شد، در اینجا نیز ماری است که از تکرار ان پرهیز  اشکال

 ؛میکن یم

 لزوم تصریح بر نام امام

 ۀاسات از مفساد   یمکلاا در معرفات اماام و خاال     یبارا  میاست عظا  یلطف ،ومود نص

نص بر امام صادر نشود. و ممتنع اسات از او   یتعال یاست که از خدا ،ی، پس قبهبالضرور

 : مییشکل اول گو قیپس به طر .یتعال یبر امام وامب باشد بر خدا صی، پس تنص،یقب

  ؛بر امام لطا است در معرفت امام صیتنصمقدمۀ اول: 

 یتعاال  یبر امام بر خدا صیدهد که پس تنص جهیو لطا بر خدا وامب، نتمقدمۀ دوم: 

 (.117 - 116: 1372)الهیجی،  وامب باشد

 نقد و بررسی

 اشکال اول

بارای لازوم    تاوان  یما کاه   گونه همان. خواهد یماینکه تصری،ِ بر نامِ امام لطا است، دلیل 

یی هاا  حکمت توان یمیی برشمرد، برای عدم صراحت بر نام امام هم ها حکمتتصری،ِ امام 

 را برشمرد؛ همچون محک درک و فهم مردم در شناسایی امام و غیره

 اشکال دوم

بر فرضی که تصری، در امام لطا باشد، چنین نیست که ان، یگانه راه شناسااندن اماام باه    

 تواناد  یما ی دیگری همانند معجزه داشاتن اماام هام    ها راهمردم محسوب شود؛ چرا که از 

شود  یایشان را به مردم معرفی کند. با تومه به نکتۀ ذکرشده، زمانی مقدمۀ اول مفید واقع م

 که انحصارش ثابت شود و حال انکه انحصارِ تنصیص در استدالل ثابت نشده است؛
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 اشکال سوم

اورده  صاراحت  باه . این مطلب که اگر نام امام خواهد یمانحصارِ رمحان داشتنِ نص دلیل 

کاه در ایان خصاوص     خواهاد  یما ی است یاا خیار، دلیال    ا مفسدهشود، خالی از هرگونه 

 است؛ استداللی اورده نشده 

 اثبات معاد

و صدور  یاز محرمات عبث بود یوموب معاد است و الّا امر به طاعت و نه یمقتض ،حکمت

ثواب و عقاب است و  صالیمومب ا ،ممتنع است. پس امتناع صدور عبث یتعال یعبث از خدا

 :مییگو ییاستثنا اسیق قیپس معاد وامب باشد. پس به طر ،به معاد موقوفِ ،صالیا

  ی؛عبث بود یباطل و امرونه دیوعد و وع ی،معاد وامب نبوداگر مقدم: 

دهاد کاه پاس     جهیممتنع است نت یو عبث بودن امرونه دیبطالن وعد و وع کنیلتالی: 

 (.159: 1372)الهیجی،  معاد وامب باشد

 نقد و بررسی

 اشکال اول

 ؛شود یم؛ بلکه با تناسخ نیز تومیه ستینمعاد مصطل،  الزاماًنتیجۀ استدالل مذکور، 

 اشکال دوم

در  ومار   هار  ی، نفعای چاون نباود    امرونها تصور کرد که معادی نباشد، اما برای  توان یم

پدر حکیمی را تصور کارد کاه فرزنادش را     توان ینممامعه یا امور دیگری تصور کرد. ایا 

حکمتای   تاوان  ینم؛ بدون انکه دنیای پس از مرگی برایش تصور شود؟ ایا کند یمی امرونه

علِ این پدر حکیم تصور کرد؟! اثباتِ گوش به فرمان بودن فرزناد و برخاورداری از   برای ف

 دنیایی امن، کمترین ثمره است. 

 های کلی اشکال

ی فیاض الهیجی از صفت حکمت الهی و نقد و بررسی ان، ها استفادهپس از بیان برخی از 
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کاه   زماانی  گرید  عبارت بههای کلی این موارد را ذکر کنیم.  نوبت ان رسیده است که اشکال

از ان صافت   متفارع ی و ریا گ جهینتبشر بخواهد با تومه به صفت حکمت الهی، اموری را 

 تاوان  یما لحاا  منطقای    هایی بر این نوع استفاده وارد است و ایا اساساً باه  کند، چه اشکال

 کلی بیان کنیم. صورت بهها را  ی کرد یا خیر؟ در ادامه برانیم تا این ایرادا استفادهچنین 

 . کمیِ احاطۀ علمی آدمیان1

ی از ا قطاره دارد؛ از سوی مخلاوقی کاه    منتها یبحکم دربارۀ افعالِ مومودی که علم و حکمتی 

یی است. انسانی که چندصباحی در این عالم گو گزافهعلم و حکمت او را ندارد،  کرانیبدریای 

ی ا رشحهاز ابتدای مهان تا انتهای ان،  اش یینها تیغاخواهد بود و نسبت به زوایای خلقت و 

( 85توصیا شده است )رک: اساراء:  « قلیل و کم»از علم هم ندارد و علمش در کالم خالقش 

 میدانا  یمی ما چه راست به چرایی فعلی یا عدم فعلی را با عقل خود تومیه کند؟ تواند یمچگونه 

کجاای هساتی قارار گرفتاه     که یک فعلی به چه حکمتی است و در چارچوب نظام خلقت در 

حکیماناه و   تواناد  یما تنها خالق  شک یب؟ شود یماست و قبل و بعد ان، به چه هدفی رهنمون 

 غیرحکیمانه بودنش را تشخیص دهد. 

 های متکی بر صفت حکمت . پسینی بودن استدالل2

متکلمان پس از اثباات یاک فعال     اساساًپسینی است.  صورت بهها، اغلب  استدالل گونه نیا

اناد و   یِ باه گماانِ خاود عقلای کارده     نا یچ مقدماه نقلای، شاروع باه     صورت بهالهی ان هم 

بحاث ان باوده کاه ابتادائاً حکیماناه یاا        فارض  شیپا  کاه  یحاال . در کنند یمی ساز حکمت

ی باه مناسابت اشااره    ا مسائله غیرحکیمانه بودن فعلی ثابت نشده است. شیخ صدوق ذیال  

بفهماد؛ بلکاه    تواند ینمپیشینی  صورت بهکه عقل انسان، مصلحت و لطا بودن را  کند یم

راه شناخت عدل و ظلام  »پسینی است )که روش متکلمان است(  صورت بهاگر هم بفهمد، 

و مالک تشخیص دادنِ )مصادیقشان(، تمایل و نفرت انسان نسبت به ان امور نیست؛ بلکاه  

نیست که ما نسابت   زیما؛ لذا شمرد یمیکو و یا قبی، عقل فقط از منظر خودش، ان امر را ن

به فعلی از افعال، حکم به قباحت ان کنیم؛ چرا که نسبت باه علال ان نااگااهیم و نبایاد از     

 (.396: 1398)قمی، ...« حد عدالت خار  شده و مطابق ظاهرِ ان فعل حکم کنیم 
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؛ کشاند  یما ل به تصویر ی برای ان فعقطعیی ها حکمتاورندگان به پندار خود  استدالل

ی که اگر خداوند ان را محقق نکند، غیرحکیم اسات و حاال انکاه از انجاایی کاه      ا گونه به

ی سااز  حکمات ، با اطمینان خااطر باه   اند افتهشده ی ابتدائاً در متون نقلی چنین فعلی را ثابت

پیش از کسب معرفتِ نقلی، به قطعیت حکیمانه بودن ان فعل  توان ینم. بنابراین پردازند یم

 حکم کرد. 

 برقرار است و ان اینکه: هیسو کی یا مالزمهنتیجه انکه تنها 

ۀ گازار حکیماناه اسات )تصادیقِ صاادق/      قطعااً ، دهد یم. هر فعلی که خداوند انجام 1

 پسینی(؛

 که: از سوی دیگری هم مالزمه را برقرار دانست توان یماما ایا 

. هر فعلی که با عقل و علم خودمان تشخیص دهیم کاه حکیماناه اسات، بار خادای      2

 ۀ پیشینی(؛گزارحکیم الزم است که این فعل را محقق کند )تصدیق کاذب/ 

ی ا مالزماه ی است که مورد قبول متکلمان است و حال انکه چنین ا مالزمهۀ دوم، مالزم

زمۀ اول، علم به حکیمانه یاا غیرحکیماناه   ۀ مالواسط بهکاذب است، ولی در حقیقت ایشان 

 ی صحی، است، اما نقلی خواهد بود. خالصه انکه: ا مالزمهکه  کردهبودن فعلی پیدا 

 در بحث است )چون پسینی و نقلی است(؛ دیرمفیغۀ اول، صادق ولی مالزما 

 ۀ دوم، مفیدِ در بحث )چون پیشینی و غیرنقلی بوده( ولی کاذب است.مالزما 

 آورندگان ارهای دوگانه داشتن استدالل. معی1

از عبااراتی چاون    ان را تومیاه کناد،   تواند ینممتکلمان در موامهه با افعالی که عقل ادمی 

محدودیت علم انسان، غایت نهایی مهان، تقدیم مصال، عمومی بر مصال، فردی، ندانساتن  

نقلی، ان افعاال را ثابات    لیدال؛ اما در مواردی که کنند یمحکمت افعال الهی و ... استفاده 

 پردازند؛ یمی به حکمت سازیِ عقلی سادگ بهکرده است؛ 

 . وجود موارد نقض فراوان 2

؛ ناد یا یما شمار  مطابق مبنای متکلمان، موارد ذهنیِ فراوانی ومود دارد که فعلی حکیمانه به
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ز ان اسات کاه افعاال الهای، در     . وماود ایان مسائله حااکی ا    اناد  نشدهاما در واقع محقق 

و در این مسئله باید تاابع نقال باشایم و ناه      گنجند ینمسازیِ ذهن بشر  چارچوب حکمت

 عقل خودمان.  

 ی زیر تومه کنید:ها گزارهبه 

 (ص)اکارم   امبریا پ تولاد تاا   (ع) یسیع حضرت عرو  یِزمان ۀدر باز که یصورت در. 1

 کیا فعال   نیا د،کنن کیتا مردم را به سعادت نزد اند شدهمبعوث  یگرید یِعیتشر امبرانَیپ

 ؛است مانهیحک فعل

 داشات  یومود م یغیتبل امبرانیپنقاط مهان  یدر اقص (ص)اکرم  امبریپ ۀزمان در اگر. 2

  ؛بود مانهیحک یفعل ،کنندارشاد  شانیا رسالتبه  نسبتتا قومشان را 

 ای ماناه یحک فعل رود، ینم شانیکه خوف مان ا مکان هرزمان و  هرائمه در  حضور. 3

 ؛است

قاران قابالً    اتیا نو اورده شود که ان معجزه در ا یا معجزه سال هرحاضر  عصر در اگر. 4

 ؛شد یبندگان م تیمقرب باعث که بودمانب خدا  از یلطا و حکمت فعل، نیا ،ه بودشد ذکر

اهلل و اشهد ان  رسول اًان محمد اشهد»که  شد یم دهیاز اسمان شن ییبار ندا کی یسال. 5

 ؛بود شده ینیب شیپ (ص)اکرم  امبریکار توسط پ نیا و «اهلل یول اًیعل

 ؛بود امدهدر قران  ،یصورت صر به (ع) نیرالمؤمنیخالفت بالفصل ام یمامرا. 6

کاه   یا مسائله  ،یهرگونه انحاراف و اشاتباه   از هیفق یلول تیمصون وداشتن  عصمت. 7

 است. مانهیحک یکرده و قطعاً فعل کینزد یرا به قرب اله ناقطعاً مؤمن

؟ قاعدتاً شد یمی فوق، در عالم واقع اتفاق افتاده بود، چه ها گزارهتصور کنید اگر هر یک از 

شد و در مقام استدالل، باه   فعلی حکیمانه تلقی و با همین اسلوب کلی برهانِ حکمت اثبات می

از ایان   کی چیهی ومود داشته است که تر بزرگ. ولی بدون شک مصلحت کردند یمان استناد 

مخفی است و خدا به ان علام   ها انساناند. مصلحتی که از منظر  امور در عالم واقع محقق نشده

 دارد.
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  سؤالچند 

ی که برخی از ا گونه بها اگر دو فعلِ دارای حکمت، با هم تعارض پیدا کنند، چه باید کرد؟ 

و بر خادا انجاام دادن ان الزم    است یبزرگتشخیص دهند که این فعل مصداق لطا  عقال

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       

 ا خداوند باید این فعل را انجام دهد یا خیر؟  غیرحکیمانه، ای

هسات یاا تنهاا ان ذات عاالمِ حکایمِ       سؤاالتایا عقل بشر را یارای پاسخ به این قبیل 

 یا خیر؟! شود یمکه این فعل در چارچوب حکمتش گنجانده  داند یملطیا 

 ساؤال بایاد باه ساه     دساتکم که برای دانستنِ تحقق فعلی از سوی خدا،  رسد یمنظر  به

 پاسخ داد.

 ای است؟ )در عالم اثبات( . ایا این فعل، فعل حکیمانه1

 . ایا محقق شدن این فعلِ حکیمانه، مانعی ندارد؟ )در عالم ثبوت(2

ی که تحققش بدون مانع است، یک لطاا انحصااری خواهاد    ا مانهیحک. ایا این فعل 3

حکیمانه بودنِ این فعال و  دیگری را در نظر گرفت؟ )ترمی،  تر بزرگلطا  توان ینمبود و 

 (خواهد یمیگانه بودنش، دلیل دیگری 

از منظار   بساا  چهحکمتِ امور، تابع نکات ظریا، عمیق، دقیق و پنهانی است که  اساساً

فاصله داشته باشد و سخن در ایان فضاا، حااکی از مهال ادمیاان       تینها یبفکری ادمیان، 

 است.

 ها شنهادیپی و ریگ جهینت

روشن شد که استفاده از حکمت الهی و علمِ به مصادیق این صفت، ان هم از انچه گذشت 

نظار   سبب ومود نقاط پنهان و تاریکش و نیز نقصان علم بشر، محال به کمک عقل، به تنها به

ی که نقشاش در  ا قاعدهۀ لطا نیز ماری است. قاعدکه البته همین اشکال در مورد  رسد یم
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شاده   کمرناگ ، حذف یا بسیار ها یینارساعلت برخی  به کالم شیعه بسیار پررنگ بوده، ولی

ۀ ان، یعنای  شا یرۀ لطا، باه مبناا و   قاعدبرخی به گمان خود برای مایگزین کردن  1است.

از هماان ابهاماات و    مملاو ، غافل از انکه استفاده از ان مبنا نیز، اند کردهحکمت الهی تکیه 

 .  هاست یدگیچیپ

صفت حکمت الهی مساتقیم یاا غیرمساتقیم )مانناد      ی فراوانی ازها استداللالهیجی در 

ی، ناصحی، باوده  ریگ بهرهۀ مصداقی کرده که این استفادۀ نقض غرض( قاعدۀ لطا و قاعد

ی نقلی تکیه کرد که خاالی از ایان   ها گزارهعقلی مایگزین شود یا حتی به  لیدالو باید به 

از صافت   سوءاساتفاده هرگوناه  اوالً ملاوگیری از   منظاور  بهانتها  درقبیل اشکاالت هستند. 

زیار   ساؤال ، دو شده مطرحی ها استداللیِ مجموعه روزرسان بهحکمت الهی و ثانیاً ترمیم و 

این عرصه، بیندیشند و دست باه   مندِ دغدغه. امید انکه محققان و نویسندگانِ شود یممطرح 

 مفیدی راهنمایی کنند. حل راهقلم شوند و به 

ۀ مصداقی کردن از صفت حکمت الهی، باید از چه اساتانداردهایی برخاوردار   استفاد. 1

باشد؟ اساساً برای استفاده از این صفت، باید به معیار و استاندارد دقیقای دسات یافات تاا     

 در این موضوع شود؛ سوءاستفادهی و رو کجدانستن حدود و ثغور این صفت، مانع هرگونه 

یجی که به این شکل از صفت مذکور )چه مساتقیم و  ی فیاض الهها استداللی ما به. 2

بهره بارد   توان یمی مایگزینِ دیگری ها استداللچه غیرمستقیم( استفاده کرده است، از چه 

 تا این نقیصه مرتفع شود؟

ها و رهنمون شدن  در امان ماندن از این قبیل اشکال منظور بهکه  سزاوار استدر نهایت 

ی مایگزینی استفاده کارد کاه در اداماه باه برخای از ایان       ارهاراهکمورد نظر، از  جینتابه 

                                                                                                                                        

نارساایی خاالی    ۀ لطاا، از ضاعا و  قاعاد ی متکی به ها استدالل: دیگو یممالصدرا دربارۀ قاعدۀ لطا چنین  .1

ی الطاف الهی نسبت به بندگانش کوتاه است )شیرازی، ها یدگیچیپاز درک  ها انساننیست؛ چرا که دستِ عقول 

1366 :475.) 
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ی دارناد و  ا هیتوصا ۀ منبا راهبردها اشاره خواهیم کرد. شایان ذکر است که این امور بیشاتر  

ۀ محققاان و  عهاد دقیق و مشخصی برای اثبات نتیجه، مورد نظار نیسات؛ بلکاه بار      راهکارِ

، مسیر مدیدی را طی کنناد و باه   ها هیصتواندیشمندان این حوزه است که با تمرکز بر این 

 دینیِ مورد نظر رهنمون شوند. جینتا

 . استفاده از صفت حکمت با روش حصر عقلیِ دقیق1

اشکال و ابهامی وماود   گونه چیهتثبیت و تحکیم بحث و اینکه مای  منظور بهتوضی، انکه 

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؛

 یِ جدید در علم کالمساز نظام. 2

غاز شده و اینکه اساساً مبنا و سیر منطقی مباحث کالمی، از مبحث خداشناسی و اوصاف خدا ا

، سایر صاحیحی   رساد  یما سرانجام به انسان و راهنماشناسی و در نهایت مقصدشناسی )معاد( 

ی انکاه از خاالق   ماا  باه . سزاوار است که سیر منطقی کالمی متفاوت و بحاث  رسد ینمنظر  به

ی او( اغااز شاود و در اداماه باه     هاا  یژگا یوشروع شود، از سوی مخلوق )یعنی خود انسان و 

ۀ مادل  ثمار مقصد پسینیِ علم کاالم بپردازناد.    عنوان بهسی و اوصاف خداوند موضوع خداشنا

هایی که در این رساله به ان اشااره شاده اسات، مااری      اشکال گونه نیاپیشنهادی ان است که 

از اوصاف الهی همچاون صافت حکمات کماک      خواهد یمنخواهد شد؛ زیرا زمانی که متکلم 

یی ومود دارد و ان، قیاس اوصاف الهی ها مشکلد برسد، ۀ دلخواه اعتقادیِ خوجینتبگیرد و به 

ی نادرسات را در پای خواهاد داشات و     ا جهینتبه احواالت ادمیان است و این قیاسِ نادرست، 

از ان بارای   تاوان  ینمی خوب بهاساساً از انجا که عمقِ اوصاف الهی برای انسان ناشناخته است؛ 

وط است( همچون نیاز به وحی، نباوت، معااد و   اثبات موضوعات بعدی )که به خود انسان مرب

اگر سیر بحث از انسان و اوصااف او شاروع شاود، از     که یصورت درتکلیا و ... استفاده کرد. 

و احواالتِ خود، التفاات و علام حضاوری کااملی      ها یژگیوکه وی نسبت به اوصاف،  انجایی

ی متهم کرد. بنابراین تغییار سایر منطقای    نیچن نیاهای  این قبیل علوم را به اشکال توان ینمدارد؛ 

 ی اساسی برای حل این مشکالت تلقی شود؛ راهکارمباحث علم کالم، شاید 
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 ها استدالل. استفاده از روش پسینی در 3

از روش عقلی اساتفاده   تواند یمکه  تا مایی کوشد یمفیاض در مباحث اثباتی کالمی، بسیار 

های متعاددی مواماه اسات، در     قصنو  ها تیمحدودکند و از انجا که این روش اغلب با 

هایی از قبیل انچاه در ایان    رو خواهند شد. اشکال های منطقی فراوانی روبه نهایت با اشکال

ی از ا پااره ان اسات کاه در )حاداقل     رساد  یما نظر  ی که بها نکتهمقاله به ان اشاره شد. اما 

رای مثاال بارای اثباات    با پسینی بحث شاود.   صورت بهموضوعات( هیچ اشکالی ندارد که 

عقلی تکیه شود و ادعای پیشینی بودن بحاث   لیدالی انکه به ما بهشریعت و لزوم تکلیا، 

ۀ نقلیِ مرباوط کماک   ادلپسینی پیش ببرند و از  صورت بهرا داشته باشند، صراحتاً بحث را 

از اثبااتِ عقلای رساول و    مؤید استفاده کنند؛ چارا کاه اساسااً پاس      عنوان بهبگیرند و تنها 

به مهت شریعت و لازوم   توان یمعصمت ان، تمامیِ کلمات او دارای اعتبار خواهد شد و 

 تکلیا، به ان استناد کرد.
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