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Abstract
In the field of religious knowledge, several arguments have been presented to prove
the necessity of religion from a theological and philosophical perspective. The present
article examines and analyzes the arguments for the necessity of religion from the
perspective of wisdom and grace from the viewpoint of some scholars. This study,
more like the theologians' method, while defining the concept of prophet with a logical
structure, presents two arguments, the first of which is an argument based on the
wisdom of God, stating that the purpose of human creation was expediency and
benefit to human beings. In this regard, some scholars believe in the legislative will,
and some believe in the divine generative will, and some return the ultimate cause to
the efficient cause, and some to the will of the Prophet and the guardian. That is, the
wills occur in the soul of the prophet and the guardian since the will of God is not the
place of events that need the legislative will. In other words, there are wills about
human beings in the soul of the prophet or guardian, but they belong to the interests
of the people themselves and go back to them in terms of duties and prove the
necessity of religion and prophecy through the necessity of fulfilling the interests in
God's wisdom. The second argument is the argument based on grace, which considers
revelation to include grace in intellectual duties and to be a condition in auditory ones.
This argument, after examining two propositions about the grace of revelation in
intellectual duties and its condition in auditory duties, explains and proves the
necessity of religion and the prophet.
Keywords: Necessity of Religion, Argument of Grace, Argument of Wisdom,
Rational Duties, Auditory Duties.
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چكيده
در حوزه فرآیند معرفت دینی ادله متعددی برای اثبات ضـــرورت دین از منظر کﻼمی و
فلسـفی مطرح شـده است .مقاله حاضر ادله ضرورت دین را از دیدگاه حکمت و لطف از
منظر برخی از علما بازخوانی منطقی ،بررســی و تحلیل میکند .در بیان خود ،بیشــتر به
طریق متکلمان ،ضـــمن تعریف نبی با ســـاختاری منطقی دو برهان میآورد که ا ّولین
برهان ،برهانی اســت مبتنی بر حکمت خدا ،با این بیان که مقصــود از آفرینش انســان،
مصـلحت و منفعتی بوده که به انسـان ها برسد ،که در این زمینه بعضی از علما به اراده
تشریعی معتقدند و بعضی به اراده تکوینی اﻻهی در دین قائلاند و بعضی علت نهایی را
به علت فاعلی برمی گردانند و بعضــی اراده را به اراده پیامبر و ولی ،یعنی اینکه در نفس
اراده خدا محل حادثات نیســت که بخواهد
پیامبر و ولی ،ارادهها حادث میشــود وگرنه ٔ
اراده تشــریعی حاصــل شــود .به عبارت دیگر ،در نفس نبی یا ولی ارادههایی راجع به
ٔ
انســان ها وجود دارد ،اما متعلقش منافع خود مردم اســت و در باب تکالیف به خود مردم
برمیگردد و در مجرای وجوب برآوردن آن مصــلحت در حکمت خدا ،ضــرورت دین و
نبوت را اثبات می کند .دومین برهان ،برهانی اســت مبتنی بر لطف که در آن اســتدﻻل،
بعثت را مشــتمل بر لطف در تکالیف عقلی و شــرط در تکالیف ســمعی میداند و پس از
گزاره لطفبودن بعثت در تکالیف عقلی و شـرطبودن آن در تکالیف سمعی،
بررسـی دو ٔ
ضرورت دین و نبی را تبیین و اثبات میکند.
كليدواژهها :ضرورت دین ،برهان لطف ،برهان حکمت ،تکالیف عقلی ،تکالیف سمعی.
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طرح مسئله
موضــوع ضــرورت دین یا ضــرورت نبی یکی از مباحث مهم فلســفه دین اســت که از
دیرزمـان ،انـدیشـــمندان در مقام نفی و اثبات به آن اهتمام داشـــته و دربارهاش تحقیق
کردهاند و هر کســی از ظنّ خود جوانبش را بررســی کرده اســت .حال با توجه به اینکه
امروزه بحثهایی درباره دین و ضـرورت آن و نیازمندی انسان به نبی رواج یافته است،
از یک سو اندیشمندانی با افکاری نو میکوشند دین را در عرصه حیات بشری پدیدهای
غیرضـــروری جلوه دهند و از ســـوی دیگر وجود آثار غنی فلســـفی و کﻼمی در میان
اندیشـمندان جهان اسـﻼم در تبیین فلســفه ضـرورت دین ،ما را بر آن داشــت تا در این
مقاله ادّله ضرورت دین را از دیدگاه حکما بازخوانی کنیم.
پیش از بیان دیدگاه بعضـی حکما ،ﻻزم اسـت به این نکته اشــاره شود که هر جا از
ضـرورت نبوت و لزوم نیازمندی به نبی ،کﻼمی به میان آمده اسـت ،سـخن از ضرورت
دین اســت؛ زیرا این دو تﻼزم تام دارند ،محصــول نبوت همان چیزی اســت که »دین«
مینامیم و دین بدون نبی محقق نمیشود .با این توصیف ،دین چیزی نیست جز رهاورد
انبیا و آنچه انبیا آوردهاند .بنابراین ،با توجه به تﻼزم دین و نبوت ،ســـخن از ضـــرورت
نبوت سخن از ضرورت دین است.
 . ١استدﻻل منطقي بر ضرورت دين از راه برهان حكمت
سـیوری ،به عنوان یکی از متکلمان برجسته ،استدﻻلی را بیان می کند که در آن برخﻼف
اشـــاعره بعثت را در حکمت خدا واجب میداند و به بیان ذیل بر آن دلیل میآورد» :هو
انه لما کان المقصــود من ایجاد الخلق هو المصــلحة العائدة إلیهم ،کان إســعافهم بما فیه
مصالحهم ،و ردعهم عما فیه مفاسدهم واجباً فی الحکمة و ذلک إما فی أحوال معاشهم و
احوال معادهم« )السيوري(٩٢ :١٤٠٧ ،؛ »به دلیل اینکه مقصود از آفرینش انسان ،مصلحت و
منفعتی بوده که بدانها برســد ،لذا یاریدادن آنها به آنچه مصــلحتشــان در آن اســت و
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بازداشـتن آنها از آنچه موجب فسـاد و تباهیشان است ،در حکمت خدا واجب است و
این یاری دادن و بازداشــتن یا مربوط به احوال معیشــت و حیات دنیویشــان اســت یا
مربوط به احوال معاد و آخرتشان«.
 .١ .١تنظيم صوري استدﻻل

این برهان که میتوان آن را »برهان حکمت« نامید ،به صــورت دو قیاس اســتثنایی تقریر
شده که به بیان ذیل است:
 .١اگر مقصـــود از آفرینش انســـان مصـــلحتی بوده که بدان برســـد ،آنگاه برآوردن آن
مصلحت در حکمت خدا واجب است.
 .٢اما مقصود از آفرینش انسان مصلحتی بوده که بدان برسد.
 .٣پس برآوردن آن مصلحت در حکمت خدا واجب است.
 .١اگر برآوردن مصــلحت در حکمت خدا واجب اســت ،آنگاه نبوت در حکمت خدا
واجب است.
 .٢اما برآوردن مصلحت در حکمت خدا واجب است.
 .٣پس نبوت در حکمت خدا واجب است.
در دو قیاس اسـتثنایی مذکور ،دو مقدمه شـرطیه وجود دارد که هر مقدمه شرطیهای
دارای یک مقدم و تالی است که بهترتیب عبارتاند از:
مقدمه شـرطیه اول :اگر مقصود از آفرینش انسان مصلحتی بوده که بدان برسد ،آنگاه
برآوردن آن مصلحت در حکمت خدا واجب است.
مقدمه شـرطیه دوم :اگر برآوردن مصلحت در حکمت خدا واجب است ،آنگاه نبوّت
در حکمت خدا واجب است.
حال آنچه باید روشــن شــود ،اثبات رابطه لزومیه میان مقدم و تالی در این دو مقدمه
شرطیه است که هر کدام را شرح میدهیم )محمدي.(١٠٠ :١٣٨٧ ،
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 .٢ .١تبيين مقدمات قياس

مقدمه شرطیه اول :اگر مقصود از آفرینش انسان مصلحتی بوده که بدان برسد ،آنگاه
برآوردن آن مصلحت در حکمت خدا واجب است.
پس در مقدمه قیاس اول آمده اسـت ،مقصـود از آفرینش انسـان مصــلحت و منفعتی
بوده اسـت که به انسان برسد؛ با صادقبودن مقدم ،تالی اش نیز صادق خواهد بود؛ یعنی
برآوردن آن مصـلحت در حکمت خدا واجب اسـت .اکنون که غرض از آفرینش انسان
رسـیدن این مصـلحت به او اسـت ،حال پرسـش از چیستی مصلحت است و اینکه این
مصـلحت چگونه مصـلحتی اسـت که باید به انســان برســد؟ مصلحت همان یاریدادن
انسـانها در موجبات رسـتگاری و بازداشـتنشان در آن چیزی است که موجب فساد و
تباهی اســت ،به گونهای که موجب ســعادت آنها در معیشــت دنیوی و حیات اخروی
شــود .در صــورت نبود مصــلحت ،نهتنها معیشــت دنیوی و نظام اجتماع انســانی مختل
میشــود ،بلکه دســتیابی به ســعادت اخروی نیز ناممکن خواهد شــد .پس در حکمت
خدا واجب اســت که این »اســعاف« و »ردع« ،یعنی یاریدادن و بازداشــتن که غرض
آفرینش انســان اســت ،تحقق یابد؛ زیرا در غیر این صــورت نقض غرض خواهد شــد و
نقض غرض برای خدا نقص است و چون خداوند از هر گونه نقص مبرا است ،پس در
حکمت اﻻهی برآوردن آن مصلحت واجب و ضروری است.
نبوت
مقدمه شـرطیه دوم :اگر برآوردن مصلحت در حکمت خدا واجب است آنگاه ّ
در حکمت خدا واجب است.

در قیاس اول ثابت شــد که برآوردن مصــلحت در حکمت خدا واجب اســت .اما طریق
برآوردن آن مصــلحت چیســت؟ در قیاس دوم که اثبات ضــرورت نبوت اســت ،چنین آمده
اســت» :اگر برآوردن آن در حکمت خدا واجب اســت ،آنگاه نبوت در حکمت خدا واجب
اسـت« .اثبات تالی مسـتلزم اثبات مقدم است؛ با توجه به اینکه در قیاس اول ،مقدم اثبات شد
و از سوی دیگر برآوردن آن مصلحت لطف است ،لذا نبوت در حکمت خدا واجب است.
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اما در بیان مﻼزمه میان مقدم و تالی باید گفت هنگامی که برآوردن مصــلحت واجب
باشـــد ،بعثت و نبوت واجب خواهد بود؛ زیرا برآوردن آن مصـــلحت که عبارت بود از
یاری دادن در مسیر رستگاری و بازداشتن از طریق فساد و تباهی ،جز با تعلیم و ارشاد و
تدبیر نبی هرگز محقق نخواهد شــد و علم به آن متوقف بر نبوت اســت و هر آنچه امر
واجب )برآوردن مصـالح( بر آن متوقف باشـد ،پس آن نیز واجب است؛ بنابراین ،نبوت
واجب است )همان.(١٠٢-١٠١ :
فاضـل مقداد سـیوری بعثت انبیا را در انتظام معیشت و زندگانی دنیوی و نیز احوال
معاد و آخرت انســانها ضــروری میداند .لذا در تبیین وجوب بعثت انبیا در امر دنیای
انسانها میگوید:
هنگامي كه ضــرورت حفظ نوع انســاني انگيزه گرايش به ســوي اجتماع اســت،
اجتمـاعي كـه بـا وجود آن قوام هر يـك از انســـانهــا براي همنوع خود در آنچــه
همنوعش بدان نيازمند اســت ظاهر ميشــود و اين اجتماع تجاذب و تنازع را در پي
دارد كه از محبت و منفعتطلبي هر يك از آنها براي خود ،نه براي ديگري حاصــل
ميآيد ،به گونهاي كه اين خودخواهي و منفعتطلبي به فســاد و تباهي نوع انســاني
ميانجامد ،پس حكمت اﻻهي وجود شـخص عادلي را اقتضـا ميكند كه شريعتي را
وضـع كند كه آن شــريعت در ميان نوع بشـر جاري باشــد ،به گونهاي كه هر يك از
افراد انســاني به فرمان او گردن نهند و به نواهي او بازايســتند .حال اگر وضــع اين
شــريعت به خود مردم واگذار شــود ،همان مشــكل اول )فســاد و تنازع( حاصــل
ميشــود؛ زيرا هر كدام از آنها رأيي دارند كه عقلشــان آن را اقتضــا ميكند و ميلي
دارند كه از طبع و سـرشت آنها برميآيد .پس ناگزير از وجود شارع و قانونگذاري
هسـتيم كه به آيات و نشـانههايي از ديگران ممتاز شــده و بر صدقش دﻻلت كند تا
شـــريعـت را وضـــع كنـد و مبلّغ آن از جـانب پروردگارش باشـــد ،به نحوي كه
فرمـانبردار را وعـده و گنـاهكار را وعيد دهد تا اين كار انگيزهاي براي گردننهادن
آنها به اوامر و نواهي او باشد )السيوري.(٩٣-٩٢ :١٤٠٧ ،
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سـهروردی نیز وقتی از ضـرورت نبی برای اصﻼح نظام اجتماعی ،تزکیه و تربیت نفوس
و دعوت به ســوی حقتعالی ســخن به میان میآورد ،در اســتدﻻلش به ناتوانی انســانها در
وضــع قانون و نیز تعارض عقولشــان در این خصــوص اشــاره میکند و میگوید در عقول
انسـانها تعارض و تکافؤ هسـت و در حل تعارض ،همه در وضـعیت یکسانی قرار دارند و
کسـی حاضــر به فرمانبرداری از دیگری نیسـت» :و عقولهم متعارضــة متکافئة و ﻻیذعن من
یدعی کمال رأی لمثله« )ســهروردي .(٩٥ :١٣٧٢ ،مســلماً عامل فســاد و تنازع در اجتماع و به
عبارت دیگر تعارض و تکافؤ در عقول ،چیزی نیســت جز عجز و ناتوانی آدمیان در وضــع
قانون و شریعتی که هدایتگرشان در اصﻼح حیات اجتماعی و فردیشان باشد.
از دیدگاه فاضـل مقداد ،دلیل وجوب بعثت انبیا در احوال آخرت مردم این است که
چون ســعادت اخروی جز از راه کمال نفس در همین دنیا به واســطه معارف حقیقی و
اعمال صـالح حاصل نمیشود و دلبستگی به امور دنیوی و فرورفتن عقل در پوششهای
بدنی )دلبســـتگیهای مادی( مانع از ادراک آن به گونهای تمامتر و روشـــی درســـتتر
میشـود یا اینکه ادراک آن حاصـل می شـود ،اما با مداخله تعارضات از ظنون و شک و
اوهامی که به نفس وسوسه میشود و دلبستگی های مادی که مانع راه است ،پس در این
حال ناگزیر از وجود شـخصی هستیم که آن دلبستگی ها مانعی برایش نباشد؛ به گونهای
که دﻻیل را برای مردم تقریر کند و آنها را توضـیح دهد و شبهات را زایل ،و آنها را دفع
کنـد و آنچـه را عقول آنها بدان راه یافته تأکید کند و آنچه را بدان راه نیافته تبیین کند و
آفریدگار و معبودشان را به یادشان آورد و چیستی و چگونگی عبادات و اعمال صالح را
برایشـان مشـخص کند؛ به گونهای که موجب نزدیکی آنها به پروردگارشـان شود ،و آن
عبادات را بر آنان تکرار کند تا یاد خدا با تکرار در دلها حفظ شـــود تا اینکه ســـهو و
نسـیان که طبیعت ثانوی آدمی است ،بر آنها مستولی نگردد و آن شخصی که انسانها در
احوال معاش و معاد بدو نیازمندند ،همان نبی اسـت و نبی در حکمت خدا واجب است
و این نتیجه مطلوب ما است )السيوري.(٩٣ :١٤٠٧ ،
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 .٣ .١بررسي و نقد

فاضــل مقداد در مقدم قیاس اول ،غرض خدا از آفرینش انســان را چنین بیان میکند که
مصــلحت و منفعتی به انســان برســد ،همانطور که مولوی نیز در

به این

مطلب اذعان دارد:
بلکه تا بر بندگان جودی کنم

من نکردم خلق تا سودی کنم

)مولوي ،٢٣٨/١ :١٣٨٠ ،دفتر دوم ،بيت (١٧٥٦

اما آیا غرض از آفرینش انســـان همین اســـت؟ اگر با تأملی دقیقتر به این مســـئله
بنگریم ،درخواهیم یـافـت که غرض پروردگار نمی تواند چنین چیزی باشـــد؛ زیرا اگر
غرض خدا این باشــد که بر بندگان جود و خیر و منفعتی برســد ،محذوراتی چند پیش
میآید .بهتر آن اسـت تبیین مسئله را با این پرسش آغاز کنیم :آیا خدا از آفرینش غرضی
یا هدفی داشـته است یا خیر؟ مسلماً پاسخ مثبت است .پس میپرسیم غرضش چه بوده
اســـت؟ غرض خدا اکمال خودش بود یا اکمال غیر؟ اگر گفته شـــود غرضـــش اکمال
خودش بوده که ﻻزمه چنین چیزی ناقصبودن خدا اســت .چون به واســطه آفرینش غیر
می خواهد خود را از نقص به کمال برســاند ،اما چون نقص در خدا راه ندارد و او کمال
محض است ،بنابراین غرض او اکمال خودش نیست.
اما اگر بگوییم غرض خدا اکمال غیر و به بیان فاضــل مقداد رســاندن مصــلحت و
منفعت به غیر )انسـان( بوده اسـت ،حال میپرسـیم اعطای این مصلحت و منفعت برای
خدا چگونه است؟ اگر اولی باشد ،میگوییم کسی که انجامدادن کاری برایش اولی باشد
اگر آن کـار را انجام ندهد کمالی را نخواهد داشـــت و چنین فرد فاقد کمالی ،در ذاتش
ناقص اسـت و کسـی که کمالش متوقف بر امر دیگری باشد ،فقیر است ،هرچند آن امر
رساندن مصلحت و منفعت به غیر باشد .اما اگر رساندن منفعت به غیر و عدم آن نسبت
به فاعل و اعطاکننده )خدا( مســاوی و یکســان باشــد ،برای فاعل انگیزهای برای آن کار
نخواهد بود و مرجّحی در رسـاندن آن منفعت برای غیر نیست .پس صدور فعل از خدا
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در حد امکان )تساوی وجود و عدم فعل( باقی میماند ،اما اگر دو طرف رساندن خیر یا
نرســاندن خیر ،برای فاعل مســاوی نباشــد و یکی از آن دو طرف ترجیح پیدا کند ،در
نهایت همان پرسـش از غرض او در صدور فعل به قوه خود باقی است و این پرسش از
چرایی غرض نســـبـت به فاعل در انجامدادن آن کار به طور مکرر ادامه مییابد تا اینکه
برسـد به ذات فاعل ،به اینکه خیری به او برگردد یا شـرّی از او دفع شــود و پرسش از
چرایی غرض ،زمانی پایان مییابد که به حصول خیر یا زوال شر از او بینجامد.
حاصـل بحث اینکه :هر طالب غرضـی ناقص است ،چون طالب غرض چیزی را که
برای او نیست طلب میکند .پس یا باید بگوییم خدا غرضی در آفرینش نداشته که چنین
چیزی محال اســت ،یا باید بگوییم غرضــی داشــته و در دام محذورات مذکور گرفتار
شـویم )صـدرالدين شـيرازي ٢٦٩ :١٣٦٨ ،و  .(٢٧٠با توجه به پاسـخ مﻼصـدرا به این مسئله،
میتوان گفت خداوند مسـلماً غرض داشته است ،اما چنین نیست که اگر بگوییم غرض
داشته محذوراتی ﻻزم آید.
مﻼصـــدرا با تبیین علت غایی و علت فاعلی میگوید» :لو نظرت حق النظر الی العلة
الغـائیة وجدتها فی الحقیقة عین العلة الفاعلیة دائماً انما التغایر بحســـب اﻻعتبار« )همان:

 .(٢٧٠از نظر مﻼصـــدرا ،علت غایی به علت فاعلی برمی گردد و در حقیقت علت غایی
همان علت فاعلی اسـت .وی برای روشـنشـدن مطلب مثال انسان گرسنهای را میآورد
که برای سـیرشدن ،غذا می خورد .شخص گرسنه قبل از خوردن طعام ،ابتدا سیری خود
را تصــور میکند )مرحله تخیل( ،ســپس به منظور رســیدن به ســیری در عالم خارج به
طرف طعـام حرکـت می کنـد )وجود عینی خـارجی( ،یعنی از مرحلـه تخیـل به مرحله
عینیت و واقعیت میرســد ،پس او از آن جهت که تخیل ســیری را دارد به خوردن روی
میآورد تا از این طریق به لحاظ واقع و وجود خارجی نیز ســـیر شـــود .بنابراین ،تخیل
ســیری از این نظر که در فاعلیت فاعل منشــأ اثر اســت و هر چه منشــأ اثر اســت ،فاعل
است ،لذا تخیل سیری که علت غایی است به این لحاظ علت فاعلی است.
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در اینجا بعضـــی از علمای علم اصـــول بحث دیگری دارند که با این بحث و علت
غایی آفرینش ارتباط دارد که :آیا غرض و نفع عاید خدا میشود یا انسانها؟ علما درباره
این بحث تحت عنوان »اراده تشــریعی و اراده تکوینی در انســانها و خداوند« بحث و
فحص می کنند که بعضـــی آن را درباره خدا انکار میکنند و درباره اراده تشـــریعی در
انسانها در حصه ای قبول دارند .از جمله آخوند خراسانی بارها اراده را به اراده پیامبر و
ولی برمیگرداند ،یعنی در نفس آنها این ارادهها رخ می دهد ،وگرنه بعضی از علما که به
اراده تشـریعی خدا در دین معتقد نیسـتند ،استدﻻلشان این است که میگویند خدا محل
حادثات نیســت که بخواهد در نفســش اراده تشــریعی حاصــل شــود .اینها میگویند در
انسـانها اراده تشـریعی زمانی معنا دارد که فایدهای عاید به نفس مرید باشد .چون معنا
ندارد که اراده به چیزی تعلق بگیرد که فایدهای برایش نداشــته باشــد .در میان انســانها
نفســی هســت که مرید میبیند از متعلق اراده ،نفعی به خودش میرســد ،و اﻻ حرکت
نمیکند و آن اراده و شـوق حاصـل نمی شـود .در خصـوص فعل غیر این معقول است.
پس اراده تشـریعی در انسـانها تصـویر دارد ،اسـتدﻻلش هم این است که شوق و اراده
باید داعی داشـته باشـد و داعی آن است که به خود شخص برمیگردد .قوای ما همواره
به دنبال غایتی اســت و آن غایت معنا ندارد که مصــلحت دیگری باشــد .غایت برای هر
قوه ،اسـتکمال همان قوه است .بنابراین ،اگر هیچ یک از قوا نفعی برای خود نبیند و نفع
برای دیگری باشد ،اصﻼً حرکت معنا ندارد .بحثی که آخوند خراسانی مطرح میکند این
اســـت که در نفس نبی یا ولی ارادههایی نســـبت به انســـانها وجود دارد ،اما متعلقش
چیست؟ منافع خود مردم است که در باب تکالیف به خود مردم برمیگردد ،نه به نبی و
ولی؛ اما درباره خدا یک اراده ذاتی بیشـتر نداریم که حقیقتش ابتهاج ذات و رضا است.
لذا شـوق معنا ندارد ،چون معموﻻً شوق در ابتهاج و رضایتی که به فاعل ناقص برگردد
به کار میرود که با آن شـــوق می خواهد جلب کمالی کند .درباره خداوند که وجودش
کمال محض اس ت ،این معنا ندارد .در آنجا هیچ عدمی به هیچ معنایی راه ندارد .او شوق
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به چیزی ،به این معنا که در انسـان ها وجود دارد ،ندارد و در آنجا رضا و ابتهاج ذات به
ذات هست .چون همه چیز در آنجا موجود است و حقیقت اراده هم همین است.
محمدحسـین اصـفهانی در ادامه همین بحث میگوید کل نظام ارسـال رسـل و انزال
کتـب و تکـالیف در همین اراده تکوینی خداوند بالعرض یا بالتبع قرار میگیرد .خداوند
خود را و آثار خود را دوسـت دارد .از جمله این آثار ،این عالم ،انسـانها ،ارسـال رسل،
انزال کتب و  ...اسـت .ماحصـل این حرفها این است که اراده تشریعی در دین و انزال
کتـب رســـل وجود نـدارد .بلکه علت نزولش از باب برهان لطف و رحمت و مغفرت
اﻻهی اســت .توضــیح اینکه ارادهٔ خدا به فعل غیر تعلق نمیگیرد .خداوند از غیر چیزی
را طلب نکرده اســت ،چون اگر طلب میکرد باید انجام میگرفت .امر خدا »کن فیکون«
است .لذا به این دلیل است که بعضی از حکما میگویند اراده تشریعی تصویری در دین
ندارد و هر چه هســت آثار ارادهٔ تکوینی اســت .به عبارت دیگر ،خداوند در مقام ذات،
فقط خود را میبیند و ابتهاج بالذاتِ بالتبع دارد .بالتبع و عرض هم عالمی دیده میشــود
و ارادههای با آثار خود ،نظام ارسـال رسل هم هست و دیگر این به اراده تشریعی ربطی
ندارد .چنین نیســت که به فعل غیر خواســتی تعلق بگیرد .نظام تحریک عباد اســت و نه
خواســـت فعـل آنهـا .بله خداوند بعث و زجر دارد ،ولی بعث و زجر هم خود تکوینی
اسـت )به نقل از :ﻻريجاني ،درس خارج اصول ،از مباحث درس اصول محمدحسين اصفهاني ،جلسه

 ،٤٧٧مورخ .(١٣٨٤/٨/٢٩
پس تحقق اراده از مرید امکان ندارد ،مگر به رجوع مصــلحت عاید به نفس مرید .از
این ناحیه اراده تشــریعی در تکالیف شــرعی منتفی اســت .حتی در نفس پیامبر و ائمه و
درباره خدا آنچه به عنوان اراده متصــور اســت ،اراده تکوینی اســت و اراده تشــریعی به
معنای اراده متعلق به فعل غیر اصـــﻼً معنا ندارد؛ این محصـــل مدعیات محمدحســـین
اصـــفهانی اســـت )نك :.اصـــفهاني ٢٧٨/١ :١٤٢٩ ،و  ٣٦٥/٢و  .(١٢١/٣وی در جای دیگری
می گویـد نـه در مبـدأ اعﻼ و نـه در مبادی عالیه ،یعنی نفس پیامبر و ائمه ،بلکه در هیچ
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جای دیگری که صـﻼح غیر مطرح اسـت و نفعی عاید نفس مرید نمیشود ،بحث اراده
تشریعی نداریم .حتی در مطلق علما و مبلّغان که مقصودشان عود نفع به دیگران است و
نه به خودشــان ،اراده تشــریعی تصــویر ندارد )همان ،٣٦٦/٢ :بحث اجتماع امر و نهي؛ ،١٢١/٣

بحث ظنّ(.
همه این ســخنان به تبعیت از حکما اســت که میگویند فاعلهای نفســانی در جمیع
مراتبشان )حس ،خیال ،عقل( دنبال تحصیل کمال ثانوی هستند و تا غایتی برایشان مطرح
نباشـد ،حرکت نمیکنند؛ لذا انسـان در سـه مرتبه میتواند فاعل باشد ،در مرتبه حس و
خیال و عقل .در جمیع این مراتب ،انسان به دنبال کمال ثانوی خود است و کمال ثانوی،
آن غرض و غـایت و صـــﻼحی اســـت که به او بازمیگردد و تا نفعی نبیند و نداند که
میتوانـد بـه آن برســـد ،حرکتی نمی کند .این چارچوب ،تصـــور حکمای ما در بحث
فاعلهای اختیاری است )نيز نك :.همان ،ج٣-١؛ و اصفهاني ،رساله اراده و طلب(.
بدینترتیب خﻼصـه اسـتدﻻل اصفهانی این است :در خصوص خداوند ،چون وجود
و آگاهی تمام اســت ،در آنجا ابتهاج ذات به ذات اســت و خدا اولین چیزی را که اراده
می کند ،همان رضا و اراده ذاتی خودش است و از این اراده ذاتی به ذات ،ارادهای بالتبع
نسـبت به آثار ذات حاصـل میشود .پس آنجا رضا و ابتهاج حقیقی در خود ذات است،
اﻻ اینکه خداوند که وجود تام اســـت و طبیعتاً اقتضـــای ظهور و تجلی و حصـــول آثار
می کند ،بالتبع هم نسـبت به آثار خود اراده و ابتهاجی دارد؛ پس ارسال رسل ،انزال کتب
و اوامر و نواهی و  ...همگی داخل در آن اراده بالتبعی اســت که ظهور و اثر آن حقیقت
و ذات است .اما فعل غیر ،داخل در اراده خدا نیست )به نقل از :ﻻريجاني ،درس خارج اصول،

از مباحث درس اصول محمدحسين اصفهاني ،جلسه  ،٤٨١مورخ .(١٣٨٤/٩/٦
بـه تعبیر دیگری کـه در کتـب حکمت و عرفان هم آمده اســـت ،آنچه در این نظام
امکانی پدید میآید در مرحله سابق در نظام شریف ربانی م حقق بوده و اگر در این نظام
امکانی چیزی پدید نیامد ،معلوم میشود که در آنجا هم اراده نشده است .فعل متعلق امر
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و نهی گاهی از عبد حاصـل نمیشـود ،پس معلوم می شود که در نظام ربانی مراد نبوده،
پس یک اراده حقیقی در ذات نسبت به ذات وجود دارد و یک اراده بالتبع نسبت به آثار.
اما افعال غیر که متعلق اراده تشـریعی گفته می شـود ،اگر محقق نشود داخل در نظام تام
ربانی نیســـت و اگر محقق شـــود داخل در نظام تام ربانی اســـت .پس ما از ناحیه خدا
ارادههای تشریعی به افعال عباد نداریم ،به طوری که گاهی از متعلق اراده تکوینی تخلف
کند )تخلف مرید از مراد( )اصفهاني.(٦٥/٣ :١٤٢٩ ،
موسـوی خمینی هم نظری مطابق با این دیدگاهها دارد .وی میگوید اصﻼً اراده فعل
غیر ،معقول نیسـت و اراده تشـریعی همان اراده بعث و زجر است ،چون عمل هر کسی
متعلق اراده خودش است؛ یعنی اراده منفک از مراد نمیشود و اراده امکان ندارد به فعل
غیر تعلق گیرد و اﻻ باید فعل غیر تحت حرکت او میآمد )موسوي خميني.(١٦٠ :١٤٢١ ،
بـا تأمل و نظری عمیق در آیات قرآن و نظر بعضـــی از حکما در بحث علت غایی
آفرینش و ارادهٔ تشـــریعی و تکوینی خداوند ،در ضـــرورت دین به این نتیجه و تحلیل
دســـت مییـابیم کـه هر امری از ا مور موجودات طبیعی در ارتباط با اراده خدا تکوینی
اسـت و خداوند در ارتباط خود با موجودات طبیعی اراده تشـریعی ندارد و فلسفه مرگ
و زندگانی را به عنوان آزمونی برای انســانها قرار داده اســت تا بهترین اعمال را از آنها
بپذیرد و اخﻼص و ایمان را ملکه اخﻼقی و نفسـانیشا ن گرداند تا درجاتشان در دنیا و
آخرت عالی شـود؛ ١چراکه فقط در چارچوب قوانین طراحیشده خدا است که میتوان
به جایگاه رفیع و خیر اعﻼ که همان رســیدن به رضــوان اﻻهی و نعمتهای جاودانه و
ســرمدی و ابدی اســت ،نائل شــد و این فقط در چارچوب نقشــه بزرگ ســرنوشــت
مقدرشـدهٔ اﻻهی در دین ضـرورت دارد و برای انسـان تاریخی امکانپذیر است .در غیر
این صورت ،رسیدن به جایگاه جاویدان بدون سعی و تﻼش و جهاد فی سبیل اﷲ و فی
اﷲ به دســت نمیآید و انســان قابلیت و ظرفیت زندگی ازلی و ســرمدی پیدا نمیکند و
اینجا اسـت که لذت و رضوان برای انسان تاریخی بغیر حق ،و ظلم و بیعدالتی است و
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خدا هم از بیعدالتی بغیر حق به دور اسـت ،چراکه سراسر سنتهایش در دین و ارسال
رسـل خیر و برهان حکمت و لطف محض اســت ،همانطور که از ظواهر آیات روشــن
اســت .بنابراین ،ذات حق نور آســمانها و زمین اســت و همواره در حال نورافشــانی و
فیضر سانی به خلق است و از صفات ذاتی او خَلق و رَبّ است و بقیه صفات بالتبع در
طول این دو اســت ،یعنی همواره در حال خَلق و پرورش و هدایت آن اســت و تا جایی
که امکان و راه داشــته باشــد ،به خلق ،لطف و رحمت نازل میکند تا آنها را به رشــد و
کمال خویش برساند و ذاتاً اینچنین است ،از زمانی که نور حق متجلی شد و به محض
تجلی ،راههـای مختلف و قوانین و ســـنت های طبیعی در خلق و خُلق موجود شـــد و
حرکت و جنب و جوش در عالم پدید آمد .این سنت ها و قوانین طبیعی ،هر کس را در
حد توان و طاعتِ کار و تﻼشـــش در راه کمال خویش به حظّ و بهره در دنیا و آخرت
میرســاند .زیرا فعل و گفتار پروردگار در عالم خارج انجامشــدنی اســت و این تعریف
واقعی اراده تکوینی او اســت ،یعنی مَثَل نور پروردگار ،مانند نور چراغی اســت ٢که به
محض روشـنشدن ،همه جا را روشن ،و وادار به جنب و جوش میکند .نور ،حقیقتاً از
صـفات ذاتی و تعریف واقعی چراغ است .نمیتوان به چراغ گفت» :چرا نور میدهی؟«.
در جواب میگوید » :نورافشـانی کار و مشـی من اسـت؛ اگر نورافشــانی نکنم که اسمم
چراغ نیست« .در نتیجه ،نمیتوان از خدا پرسید» :چرا ربّ هستی؟« .حقیقتاً ،خالق خلق،
پرورشدهنده آن هم هســت؛ زیرا صــفت ربّ و پروردگار ،ادامهدهنده و تکمیل صــفت
خلق اســت .اگر ربوبیت نکند ،هر مخلوقی نمیتواند به کمال مطلوب تعریفشـــدهاش
برسـد و خلق عبث و سرگردان می شود و قوام و استحکام ﻻزم و کافی را در هدایت به
سوی مطلوب نخواهد داشت .چون منشأ و فیاض هر لطفی ،خالق حکیم و عظیم است.
لذا خلق هم با ید کریم ،و در نهایتِ تســـلیم و بندگی باشـــد؛ نتیجه اینکه ،اراده خدا در
خصـوص موجودات طبیعی ،تکوینی اسـت و اراده تشریعی در دین تصویر ندارد؛ یعنی
اینکه دین صــرف موعظه و ارشــاد باشــد ،حال اگر کســی خواســت عمل کند و اگر
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نخواســت عمل نکند که امر خدا در خارج انجام نشــود ،در حالی که امر خدا در خارج
کن فیکون و انجام شـدنی اسـت و تخلف مرید از مراد صورت گیرد که بر اساس آیاتی
چند امر خدا انجام شدنی است و وجود عینی خارجی دارد و انسان هم جزء این طبیعت
اسـت و منطق سنت ها و افعال گفتاری موﻻ درباره همه اشیا یکسان است و استثنایی در
این منطق افعال گفتاری وجود ندارد .چون بنای حرکت و رشـد انسان تاریخی بر مبنای
سـنت های اﻻهی طراحی شده و خدا هم بنا ندارد هیچ سنتی را تغییر دهد یا تبدیل کند.
چنین نیسـت که اراده خدا درباره بعضـی تشـریعی و درباره بعضی دیگر تکوینی باشد،
چراکه تبدیل و تغییری در اراده اﻻهی نیســـت ٣و اراده خدا محل حادثات نیســـت .این
معمای اصــلی بحث در کیفیت اراده خدا در ارتباط با علت آفرینش اســت که در اینجا
مجال گفتار دربارهاش نیســت ،وگرنه اراده اﻻهی همان ســنتها و اســبابی اســت که در
قـالـب دین در آیـاتِ قرآن نزول یـافتـه و همواره مجـاری فیض پروردگار نســـبت به
موجودات طبیعی اسـت .در این بین ،تخلفی هم از معلول نسبت به علت تامه در دین و
قرآن صـورت نگرفته است و اراده در قرآن زمانی معنا و مفهوم دارد که شروط مقتضای
امر مهیا ،و موانع مقتضی مفقود باشد» :اذا قضی امر«؛ ٤یعنی در صورت شرایط مقتضیات
اوامر و نواهی و رفع اس ـباب و ســنتهای مانع عرفی ،امر کن فیکون خواهد شــد .فقط
آیات قرآن همان تجلی دین در قالب کلمات اســـت و از نظام عالم تکوینیات در وجود
خارج خبر داده اســت و این خود نوعی فضــل و لطف بزرگ اﻻهی در حق انســانها
است.
بنابراین ،میان ضـرورت دین و اراده اﻻهی به گونهای تﻼزم برقرار است که با فرض
وجود یکی ،وجود دیگری هم ضــروری اســت .رابطه ضــرورت بالقیاس الی الغیر بین
علـت تامه و معلول برقرار اســـت ،اما آیات به مجرد نزول در عالم امکان برای انســـان
فرضی و تاریخی ،صرف خبر از ارادهٔ تکوینی درباره طبیعت موجودات خارجی است و
این تﻼزم بالقیاس بین آنها ضرورت منطقی برقرار کرده است.
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و به این دلیل ،آیات با توجه به اینکه امر اﻻهی اســت به صــورت دفعی کن فیکون
نمی شود؛ چون مقتضیات امر و رفع موانع خارجی هنوز تمام نیست؛ به مجرد تمامشدن
قضای امر و امور در خصوص هر کاری ،آن امر در خارج کن فیکون خواهد شد )قاعده
مقتضـی و مانع( .لذا نسـبت تﻼزم بین اراده انسـان و اختیارش با اراده اﻻهی ،ضرورت
بالغیر است؛ یعنی شیئی که در خارج ممکن ذاتی است نسبتش به وجود و عدم ،تساوی
اسـت و به سبب اراده غیرخودش ضرورت مییابد و موجود میشود .اینکه میان اشیا به
گونهای تﻼزم برقرار است که با فرض وجود یکی در خارج وجود دیگری هم ضرورت
پیدا می کند ،همان رابطه میان معلول و علت ،اعم از ناقصــه و تامه ،اســت ،چراکه امر و
اراده خدا انجامشدنی است ،به طوری که قرآن در آیات متعددی آن را متذکر شده است،
از جمله» :کانَ اَمرُ اﷲ مفعوﻻ« )نساء(٤٧ :؛ »انّ اﷲ یَفعل مایُرید« )حج(١٤ :؛ »ولکن اﷲ یَفعل
ما یُرید« )بقره .(٢٥٣ :این تمام و کمال در بحث حکمت اراده تشــریعی و تکوینی خدا در
دین و علت آفرینش موجودات است.
همانطور که گفته شـــد ،غایت به ذات فاعل بازمی گردد .این مطلب درباره خدا نیز
صــادق اســت .یعنی خدا به عنوان فاعل در انجامدادن کار ،از یک ســو که موجودات را
خلق کرده ،علت فاعلی اسـت و از سوی دیگر که موجودات و امور عالم به سوی او در
مســیر کمال محض در صــیرورت و حرکتاند ،علت غایی و غایت بالذّات نیز هســت،
آنچنان که در کﻼم مجید میفرماید» :أﻻ الی اﷲ تصیر اﻻمور« )شوري (٥٣ :و »انّ الی ربّک
الرّجعی« )علق . (٨ :پس غرض خـداونـد از پیـدایش عالم و انســـان ،نه اکمال خویش و
کسب سپاس و ثنا است و نه اکمال غیر و رساندن مصلحت و منفعت به آنها ،بلکه خود
به عنوان غایت بالذات ،غرض پیدایش هسـتی است )صدرالدين شيرازي.(٢٧٢-٢٧١ :١٣٦٨ ،
با ا ین توضـیحات ،برهان حکمت شاید در نظام کﻼمی واجد اهمیت باشد ،ولی در نظام
فلسفی خالی از اشکال نیست.
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 . ٢استدﻻل بر ضرورت دين از راه لطف و شرط
فاضــل مقداد در دو اثر

و

به طریقه متکلمان برهان دیگری

را در وجوب بعثــت میآورد کــه مبتنی بر لطف اســـت .وی در بیــان مقــدمــات چنین
میگوید ]» :البعثة[ مشـتملة علی اللطف فی التکلیف العقلی و شرطٌ فی التکلیف السّمعی
و کلّ ما کان کذلک فهو واجبٌ« )الســيوري(١٦٧-١٦٦ :١٣٩٦ ،؛ »بعثت مشــتمل بر لطف در
تکلیف عقلی و شـرط در تکلیف ســمعی اسـت و هر آنچه چنین باشــد ،پس آن واجب
است«.
 .١ .٢تنظيم صوري استدﻻل

برهان مذکور در قالب قیاس اقترانی شکل اول است که پس از بیان آن ،مقدمات را شرح
میدهیم.
مقدمه  :۱بعثت مشتمل بر لطف در تکالیف عقلی و شرط در تکالیف سمعی است.
مقدمه  :۲هر آنچه مشــتمل بر لطف در تکالیف عقلی و شــرط در تکالیف ســمعی
باشد ،بر خدا واجب است.
نتیجه :بعثت بر خدا واجب است )محمدي.(١٠٦ :١٣٨٧ ،
 .٢ .٢تبيين مقدمات قياس

مقدمه اول :بعثت مشتمل بر لطف در تکالیف عقلی و شرط در تکالیف سمعی است.
در مقدمه اول دو گزاره وجود دارد که عبارت است از:
الف .بعثت ،لطف در تکالیف عقلی است.
ب .بعثت ،شرط در تکالیف سمعی است.
با توجه به اینکه مقدمه اول از دو گزاره تشـکیل شــده است ،لذا هر یک را جداگانه
بررسی میکنیم.
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الف .بعثت ،لطف در تكاليف عقلي است.

فاضـل مقداد در بیان صـغرای نخست میگوید» :ﻻّن العبادات متلقاة من النبی و ﻻشک ان
المواظبة علیها باعثة علی معرفة المعبود الواجبة عقﻼً فیکون لطفاً فیها و ﻻنّ الثواب والعقاب
لطفان کما یجیء و ﻻ یعلم تفاصـیلها الّا من جهته أیضـاً« )همان .(١٦٧ :وی در بیان صغرای
نخســت به دو مطلب در لطفبودن بعثت اشــاره میکند؛ نخســت اینکه ،عبادات از پیامبر
دریافت شــدهاند و تردیدی نیســت که مراقبت بر عبادات انســان را به شــناخت معبود ،که
عقﻼً واجـب اســـت ،برمیانگیزد .پس این عبادات در معرفت خدا لطف اســـت و وقتی
عبادات ،مقدمه لطف باشــد ،بعثت پیامبر نیز که ذیالمقدمه اســت ،لطف خواهد بود .دوم
اینکه ،در پی طاعت ،ثواب ،و در پی معصــیت ،عقاب ،لطف اســت و انســان جز از طریق
پیـامبر تفصـــیل آن دو را نمیداند .اگرچه انســـان عقﻼً میتواند حســـن و قبح اعمال را
تشـخیص دهد ،ولی از شناخت کیفیت و مصادیق آنها و نیز از شناخت آثار اخرویشان و
چگونگی ثواب و عقاب ناتوان است .بنابراین ،بعثت لطف در تکالیف عقلی است.
دلیل دیگر بر اثبات اینکه »بعثت لطف در تکلیف عقلی اسـت« ،این است که تکلیف
سـمعی مولود بعثت اسـت؛ به این معنا که بعثت و پیامبری تکالیف سمعی را با خود به
همراه دارد ،آنچنـان کـه فاضـــل مقداد در تعریف تکلیف ســـمعی میگوید» :التکلیف
الســمعی هو ما أمر به النبی« )الســيوري ،(٢٩٩ :١٤٠٥ ،تکلیف س ـمعی آن چیزی اســت که
پیـامبر بـه آن امر می کنـد و چون فاضـــل مقداد چنین اســـتدﻻل میکند که »ان وجبت
التکالیف السمعیة وجبت البعثة ،لکن المقدم حق فالتالی مثله« )همان.(٢٩٨ :
.۱

اگر تکالیف سمعی واجب باشد ،آنگاه بعثت واجب است.

.۲

لیکن تکالیف سمعی واجب است.

نتیجه :بعثت واجب است )محمدي.(١٠٦ :١٣٨٧ ،
و در تبیین صــدق مقدم )تکالیف ســمعی واجب اســت( میگوید» :تکالیف ســمعی
الطافی در تکالیف عقلیاند ،پس هنگامی که ضــرورت این مطلب را دانســتیم که انســان
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وقتی بر انجـام دادن اعمـالی مانند نماز و روزه ،به عنوان تکالیف ســـمعی ،مراقبت کند،
آنگاه انجامدادن آن اعمال او را دعوت میکنند به شــناخت خدای تعالی و صــفات او که
تکالیف عقلیاند« )السيوري.(٢٩٩ :١٤٠٥ ،
حال که ثابت شــد تکالیف ســمعی الطافی در تکالیف عقلیاند ،پس بعثت و نبی که
امرکننده به تکالیف سمعی و مسبوق به آن است نیز لطف در تکلیف عقلی خواهد بود.
ب .بعثت شرط در تكاليف سمعي است.

اگرچه فاضـل مقداد گزاره دوم مقدمه اول را واضح و بینیاز از توضیح میداند ،ولی در
تبیین این قسـم از مقدمه اول بیان نکته ای ضروری است و آن اینکه در علت تامه وجود
سه جزء ضروری است تا معلول تحقق یابد .۱ :شرط؛  .۲مقتضی؛  .۳فقدان مانع .مثﻼً در
تحقق معلول »سـوختن پنبه« این سـه جزء بالضـروره باید باشـند :شرط= پنبه ،مقتضی=
آتش ،فقدان مانع= رطوبت .در چنین شـرایطی ،علت ،تامه است .لذا معلول ،که سوختن
اســت ،قطعاً صــورت میگیرد .با این توصــیف ،منظور از این عبارت »بعثت شــرط در
تکالیف سـمعی اسـت« روشـن میشـود؛ چراکه در تحقق تکالیف سمعی نیز وجود سه
جزء شـرط ،مقتضـی و فقدان مانع ضروری است که در آن ،شرط ،بعثت است؛ مقتضی،
ارادهٔ خدا اسـت و مانعی هم در طریق بعثت و ارسال رسل نیست .بنابراین ،با تحقق این
سـه جزء از اجزای علت تامه ،تکلیف سـمعی نیز ،که مشــروط به این اجزاءالعلة است،
تحقق مییابد.
مقدمه دوم :هر آنچه مشـتمل بر لطف در تکالیف عقلی و شــرط در تکالیف سمعی
باشد بر خدا واجب است.
در این مقدمه دو مطلب نیازمند توضـیح است :الف .وجوب لطف در تکالیف عقلی؛
ب .وجوب شـرط در تکالیف سـمعی .با شرح این دو مطلب نتیجه مطلوب که وجوب
بعثت است ،اثبات خواهد شد.
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الف .وجوب لطف در تكاليف عقلي

همان طور که قبﻼً در تعریف لطف گفته شد ،لطف عبارت است از آنچه موجب نزدیکی
مکلّف به طاعت و دوریاش از معصـــیت شـــود ،بدون آنکه به اجبار او بینجامد .لطف
واجب است ،زیرا اگر لطف واجب نباشد نقض غرض خدای تعالی در تکلیف میشود؛
ﻻزم باطل است ،ملزوم نیز مثل آن باطل است .توضیح مﻼزمه اینکه ،خداوند از بندهاش
انجامدادن طاعت و ترککردن معصیت را می خواهد .حال اگر بداند که مکلّف طاعت را
برنمیگزیند و معصـیت را ترک نمیکند ،مگر در صـورت تحقق لطف ،پس اگر خدا آن
لطف را محقق نکنــد آن گــاه غرض خود در تکلیف را نقض کرده و نقض غرض برای
خدا نقص اســـت ،اما چون نقص در خدا راه ندارد ،پس صـــدور لطف بر خدا واجب
است )همان.(٢٧٧ :
ب .وجوب شرط در تكاليف سمعي

وقتی گفته میشــود بعثت شــرط در تکالیف ســمعی اســت ،یعنی بعثت شــرط اســت و
تکالیف سمعی مشروط .همانطور که در مقدمه اول قیاس توضیح داده شد ،وجود شرط
به عنوان جزءالعله بالضـّروره باید باشد ،وگرنه با نبود این جزء ،مشروط تحقق نمییابد.
لذا فاضـل مقداد در بیان وجوب بعثت در تکالیف سمعی میگوید» :التکلیف فشرطه لو
لم یکن واجبـاً لجـاز اﻻخﻼل به فیجوز اﻻخﻼل بالمشـــروط الواجب و هو علی الحکیم
محال« )همو . (١٦٧ :١٣٩٦ ،اگر شـــرط تکلیف )بعثت( واجب نباشـــد ،آنگاه اخﻼل بعثت
جایز خواهد بود و ]با اخﻼل در بعثت[ ،اخﻼل مشـــروط واجب )تکلیف( جایز خواهد
بود که بر خدای حکیم محال اســـت .بنابراین ،همان طور که تکالیف ســـمعی به عنوان
مشروط ،واجب است ،شرط آن یعنی بعثت نیز بر خدا واجب است.
با این توضیح باز میگردیم به کبرای قیاس که »هر آنچه مشتمل بر لطف در تکالیف
عقلی و شرط در تکالیف سمعی باشد بر خدا واجب است« .پس نتیجه میگیریم» :بعثت
بر خدا واجب است«.
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نتيجه
حکما در اثبات ضـــرورت دین و نبوت ،دو برهان اقامه میکنند که در برهان نخســـت،
مقصـود از آفرینش انسـان را عبارت از مصلحتی میدانند که بدانها برسد و مصلحت نیز
همان یاریدادن انسـانها در موجبات رسـتگاری و بازداشـتن آنها از آن چیزی است که
موجب فساد و تباهی است .در حکمت خدا واجب است که این یاری دادن و بازداشتن،
که غرض آفرینش انسان است ،تحقق یابد؛ زیرا در غیر این صورت نقض غرض خواهد
شــد و نقض غرض برای خدا نقص اســت و چون خدا مبرای از هر گونه نقص اســت،
پس در حکمت اﻻهی برآوردن آن مصـــلحت واجب و ضـــروری اســـت .هنگامی که
برآوردن مصـــلحت واجب باشـــد ،بعثت و نبوت واجب خواهد بود؛ زیرا برآوردن آن
مصـلحت که عبارت بود از یاری دادن در مسـیر رسـتگاری و بازداشتن از طریق فساد و
تباهی ،جز با تعلیم و ارشاد و تدبیر نبی محقق نخواهد شد و علم به آن متوقف بر نبوت
اسـت و هر آنچه امر واجب )برآوردن مصـالح( بر آن متوقف باشد ،آن نیز واجب است؛
بنابراین ،نبوت واجب است.
با بررسـی غرض خداوند از آفرینش انسـان ،دریافتیم که اگر غرض این باشــد که بر
بندگان جود و خیر برســاند و به تعبیر فاضــل مقداد مصــلحت و منفعتی بدانها برســد،
محذوراتی چند پیش میآمد که اشـکال و خدشهای بر مقدمه اول برهان بود و مسلّماً در
برهان هر گاه بر مقدمات ،ولو یک مقدمه ،خدشـهای وارد شـود ،تمام برهان و نتیجه نیز
مردود و غیرمنتج خواهد بود .با تبیین دیدگاه مﻼصدرا در غرض آفرینش ،اشکالی که بر
برهان فاضـل مقداد وارد بود مستدلتر پاسخ داده شد ،با این بیان که علت غایی به علت
فاعلی برمی گردد و در حقیقت علت غایی همان علت فاعلی اســـت .در این صـــورت،
غرض خداوند از پیدایش عالم و انسـان ،نه اکمال خویش و کسـب سپاس و ثنا است و
نه اکمال غیر و رســاندن مصــلحت و منفعت به آنها ،بلکه خود به عنوان غایت بالذات،
غرض پیدایش هستی است.
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حکما برهان دیگری در وجوب بعثت تقریر میکنند که مبتنی بر لطف اســت .با این
بیان که بعثت مشـتمل بر لطف در تکلیف عقلی و شـرط در تکلیف سـمعی است و هر
آنچه چنین باشـد ،پس واجب است .در این برهان نیز پس از بیان معنای لطف ،شرح و
تبیینی جامع از مقدمه اول آن ،که شــامل دو گزاره »لطفبودن بعثت در تکالیف عقلی« و
»شـرطبودن بعثت در تکالیف سـمعی« اسـت ،صورت گرفت که نتیجه و حاصل برهان
اثبات وجوب بعثت بر خدا است.
در مقایســـه اجمالی میان این دو برهان میتوان گفت گرچه هر دو برهان جایگاهی
ارزنده در نظام کﻼمی دارند ،اما برهان دوم اسـتحکام و اتقان بیشتری دارد و از نقدهای
واردشده بر برهان اول ،مبرّا است.
پینوشتها
» .١الﱠذی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیاةَ لِیبْلُوَکمْ أَیکمْ أَحْسَنُ عَمَﻼً وَ هُوَ الْعَزیزُ الْغَفُور« )ملک.(۲ :
» .٢اللﱠهُ نُورُ السﱠمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کمِشْکوةٍ فیها مِصْبَاح« )نور.(۳۵ :
» .٣ذلِک بِأَنﱠ اللﱠهَ لَمْ یک مُغَیراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلی قَوْمٍ حَتﱠی یغَیرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَ أَنﱠ اللﱠهَ سَمیعٌ عَلیم« )انفال:
.(۵۳
» .٤وَ إِذا قَضی أَمْراً فَإِنﱠما یقُولُ لَهُ کنْ فَیکون« )بقره.(۱۱۷ :

بررسی و تحلیل منطقی ادله ضرورت دین بر مبنای برهان لطف و حکمت ۱۸۳ /

منابع
قرآن کریم.
اصفهانی ،محمد حسین ).(۱۴۲۹

 ،بیروت :آل البیت ﻻحیاء التراث.

سـهروردی ،شهابالدین ).(۱۳۷۲

تصحیح و مقدمه :هنری کربن ،تهران:

مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
 ،حققه و علّق علیه :محمد علی

الســیوری ،الفاضــل المقداد ).(۱۳۹۶
القاضی الطباطبایی ،تبریز :مطبعة شفق.

 ،تحقیق :مهدی الرجائی ،قم:

السـیوری ،الفاضـل المقداد ).(۱۴۰۵
مکتبة آیة اﷲ المرعشی.

قم :مؤسسة اهل البیت )ع(.

السیوری ،الفاضل المقداد ).(۱۴۰۷
صدرالدین شیرازی ،محمد بن ابراهیم ).(۱۳۶۸
ﻻریجانی ،صادق ).(۱۳۸۴

 ،قم :مصطفوی.
 ،قم :حوزه ولی عصر )عج(.

محمدی ،محمود ) .(۱۳۸۷بررســـی و نقد ادله ضـــرورت دین از دیدگاه فﻼســـفه )فارابی ،ابنســـینا،
ســهروردی ،مﻼصــدرا( و متکلمان )خواجه نصــیرالدین ،فاضــل مقداد ،مﻼعبدالرزاق ﻻهیجی(،
پایاننامه کارشـناسـی ارشـد فلسـفه و کﻼم اسﻼمی ،استاد راهنما :امیر دیوانی ،استاد مشاور :محمد
جاودان ،قم :دانشگاه مفید.
 ،تهران :مؤسسه تنظیم و

موسـوی خمینی ،روحاﷲ ).(۱۴۲۱
نشر آثار امام خمینی.
مولوی ،جﻼلالدین محمد ).(۱۳۸۰

 ،بر اسـاس نسخه قونیه و مقابله با تصحیح نیکلسون،

تصحیح :قوامالدین خرمشاهی ،تهران :دوستان.

 شماره دوم، سال اول، الهیات و فلسفه معاصر/ ۱۸۴

References
The Holy Quran
Al-Soyuri, al-Fazel al-Meghdad. 1985. Ershad al-Talebin ela Nahj al-Mostarshedin
(Guiding Students to the Approach of the Guided), Researched by Mahdi alRajayi, Qom: Library of Ayatollah Marashi Najafi. [in Arabic]
Al-Soyuri, al-Fazel al-Meghdad. 1987. Al-Nafe Yawm al-Hashr (The Beneficent Day
of Judgment), Qom: Ahl al-Bayt (AS) Institute. [in Arabic]
Al-Soyuri, al-Fazel al-Meghdad. 2018. Al-Lawame al-Elahiyah fi Mabaheth alKalamiyah (Divine Allusions in Theological Topics), Researched & Annotated by
Mohammad Ali al-Ghazi al-Tabatabayi, Tabriz: Twilight Press. [in Arabic]
Isfahani, Mohammad Hosayn. 1993. Nehayah al-Derayah fi Sharh Kefayah al-Osul,
Beirut: Al al-Bayt Institute for Heritage Revival.
Larijani, Sadegh. 2006. Dars Kharej Osul Feghh (Higher Lessons of the Principles of
Jurisprudence), Qom: Wali Asr Seminary. [in Farsi]
Mohammadi, Mahmud. 2009. Barresi wa Naghd Adelleh Zarurat Din az Didgah
Falasefeh (Farabi, Ibn Sina, Sohrewardi, Molla Sadra) wa Motekalleman (Khajeh
Nasir al-Din, Fazel Meghdad, Molla Abd al-Razzagh Lahiji) (Examining and
Criticizing the Arguments for the Necessity of Religion from the Point of View of
Philosophers (Farabi, Ibn Sina, Sohrawardi, Molla Sadra) and Theologians
(Khajeh Nasir al-Din, Fazel Meghdad, Molla Abd al-Razzaq Lahiji), Master's
Thesis in Islamic Philosophy and Theology, Supervisor: Amir Diwani, Advisor:
Mohammad Jawedan, Qom: Mofid University. [in Farsi]
Molawi, Jalal al-Din Mohammad. 2002. Mathnawi Manawi, According to Konya
Version cf Nicholson's Correction, Edited by Ghawam al-Din Khorramshahi,
Tehran: Friends. [in Farsi]
Musawi Khomeyni, Ruhollah. 2000. Lamahat al-Osul; Efadat Ayatollah Borujerdi,
Tehran: Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeyni's Works. [in
Arabic]
Sadr al-Din Shirazi, Mohammad ibn Ibrahim. 1990. Al-Hekmah al-Motealiyah fi alAsfar al-Arbaah (Transcendent Wisdom in the Four Journeys), Qom: Mostafawi.
[in Arabic]
Sohrewardi, Shahab al-Din. 1994. Majmueh Mosannafat (Collection of Works),
Edited and Foreworded by Henry Carbon, Tehran: Institute for Cultural Studies
and Research. [in Arabic]

