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  بررسى و نقد براهين عدل االهى از ديدگاه محمدحسين طباطبايى

 *محسن فتاحى اردكانى

  چكيده 

از نگاه محمدحسين طباطبايى، حقيقت عدل همـان مسـاوات و موازنـه بـين امـور 
است، به طوری كه هر چيزی در جايگاهى كه استحقاق آن را دارد، يعنى در جايگاه 

دانند و از طرفى  ايشان عدل را مساوق و مالزم با حسن مى. اش، قرار گيرد شايسته
پـس از . انـد حسن و قبح عقلى قرار دادهافعال االهى را مبتنى بر  الميزاندر تفسير 

برای اثبات عدل االهـى . نگاه ايشان اوامر و نواهى االهى مبتنى بر عدل نيز هست
در كتب فلسفى و كالمى به براهين عقلى و نقلى متعددی تمسك شده كه در ايـن 

كوشيم به بررسى برخـى از بـراهين عـدل االهـى بپـردازيم، كـه از نظـر  مقاله مى
توان در جهت اثبات عدل االهى از آنها بهره جست؛ براهينى از قبيـل  مى طباطبايى

  .الوجود بالذات بودن خداوند، برهان صديقين، و برهان عنايت واجب

الوجود، بـراهين اثبـات وجـود خـدا،  عدل، عـدل االهـى، واجـب :ها كليدواژه
  .طباطبايى

  

                                                 
 .دانشگاه اديان و مذاهب) كالم شيعه(شناسى  مشغول به سطح چهار حوزه و دانشجوی دكتری شيعه *
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  مقدمه

طور مطهری اشـاره كـرده، متكلمـان در  تر يك بحث كالمى است و همانبحث عدل االهى بيش
های حكمای اسالمى را  اند و ديدگاه گام بوده، آن را سرلوحه مباحث خود قرار داده اين عرصه پيش

عـدل ايشان در مقدمه كتاب ). 28: 1386مطهری، (وجو كرد  بايد در خالل مباحث فلسفى جست
انند كه حكمای اسالمى برخالف متكلمين در باب االهيـات بـابى د اهل فن مى«: گويد مى االهى

الی ساير مباحث بايـد بـه  عقايد حكما را درباره اين مسئله از البه. اند تحت عنوان عدل باز نكرده
) 198: 1407طوسـى، (متكلمانى همچون خواجـه نصـيرالدين طوسـى ). 17: همان(» دست آورد

بعـد از بيـان حسـن و ) 420: 1422حلى، (و عالمه حلى ) 112: 1406ميثم،  ابن(ميثم بحرانى  ابن
  .اند قبح فعلى به بيان عدل االهى خداوند پرداخته

كنـد و  عدل االهى از جمله مسائلى است كه ذهن هر انسان موّحدی را به خود معطـوف مى 
تبيين درست اين مسئله . دارد نه تنها دينداران بلكه منتقدان افكار دينى را به تكاپو و جنبش وا مى

گری و الحاد شده بخشكاند و  تواند ريشه بسياری از مشكالتى را كه باعث پيدايش علل مادی مى
مسئله عدل االهـى بـه جهـت ارتبـاط . زمينه بسياری از انحرافات عقيدتى و عملى را از بين ببرد

مشغولى انسان است، اگرچه خود به ايـن مسـئله  تنگاتنگ آن با حوزه رفتار انسان همواره جزء دل
د دهـ توجهى نداشته باشند؛ چراكه با توجه به حوادث و وقايع ناگواری كه در زندگى انسان رخ مى

گونه حوادث دو  حال، آحاد مردم نسبت به ظهور اين. آيد هايى در ذهن او به وجود مى قطعًا پرسش
پردازنـد و زمـان و زمـين را مقصـر  اند؛ گروهى فرياد اعتراض سر داده، به شـكوه و نالـه مى گونه
نان حـل دانند و اين مسئله برای آ االطالق مى دانند و گروهى ديگر چون خداوند را عادل على مى

زيـرا . كننـد شده است، اگر به سبب اين حوادث و شرور هم پى نبرند، فرياد به اعتراض بلنـد نمى
هـای  تنيده و الزمه نظام مـادی، وجـود ويژگى  دانند كه خيرات و شرور اين عالم مادی در هم مى

اطبـايى اين پژوهش به تبيين و بررسى برخى از براهين عقلى عدل االهى از ديدگاه طب. آن است
   ١.پرداخته است

برای حصول به هدف اين مقاله، كه پژوهشى تحليلى است، ابتدا به اختصار به معنای عدل از 
خواهيم رفـت كـه از نگـاه   نگاه طباطبايى خواهيم پرداخت و سپس به سراغ برخى براهين عقلى

داشـت كـه در آثـار توان در اثبات عدل االهى از آنها بهره جست؛ البته بايـد توجـه  طباطبايى مى
جا به اين مسئله و بـه خصـوص عـدل االهـى  طباطبايى، بحث مستقلى به صورت منقح كه يك
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توان گفت كه اين بحث به نوعى يـك بحـث انتزاعـى  بنابراين، مى. توان يافت پرداخته باشد نمى
های طباطبـايى بـه نقـد آن نيـز  كوشيم ضمن تحليل و بررسـى ديـدگاه در اين نوشتار مى. است

  . بپردازيم

 مفهوم عدل از ديدگاه طباطبايى. 1 

 مقـاييس اللغـه، )5/420: 1985طريحـى، ( مجمـع البحـرينهـايى همچـون  با مراجعه بـه كتاب
و همچنـين ) 11/430: تا منظور، بى ابن( لسان العرب، )4/246: 1404ابوالحسين احمد بن زكريا، (

معـانى » عـدل«ريافـت كـه بـرای لغـت تـوان دمى) 551: تا راغب اصفهانى، بى(راغب  مفردات
طباطبايى همين معنا را دربـاره . متعددی از جمله مساوات و برابری بين دو شىء، بيان شده است

ابتـدا معنـای ) 90: نحـل(» إن اّهللاٰ يأمر بالعدل و االحسـان«وی ذيل آيه . عدل به كار برده است
همـان حـد وسـط و اجتنـاب از  عدل«: گويدلغوی عدل را از مفردات راغب نقل كرده، سپس مى

جانب افراط و تفريط در امور است و اين معنا الزمه معانى عدل است؛ چراكه حقيقت عدل همـان 
اش داده شـود، بـه  مساوات و موازنه بين امور است، به اينكه به هر چيزی سهم و جايگاه شايسته
: 1417طباطبـايى، (» طوری كه هـر چيـزی در جايگـاهى كـه اسـتحقاق آن را دارد قـرار گيـرد

12/330.(   
: 1379دشـتى، (» العدل يضع االمور مواضعها«: فرمايددر خصوص عدل مى) ع(حضرت على 

دهند كه عدل به اين معناست كـه هـر  ايشان در اين روايت به اين نكته توجه مى). 437حكمت 
اطبـايى در طب. چيزی در جايگاه مناسب خودش قرار گيرد و از آن جايگـاه تعـدی و تجـاوز نكنـد

بعد از بيان برخى مصاديق عدل، از جمله عدل در اعتقاد و عدل در عمل و عـدالت  تفسير الميزان
گيری كرده كه عدل مساوق با حسـن و  در مردم و در بين مردم و توضيح درباره آنها چنين نتيجه

بـه  چون مقصود از حسن آن چيزی است كه طبع انسان مايل بـه آن اسـت و. مالزم با آن است
شود و استقرار هر چيزی در جايگاه شايسته و مناسب خـود چيـزی اسـت كـه طرف آن جذب مى

طبع انسان مجذوب شـده و بـه حسـن آن اعتـراف دارد و اگـر كسـى خـالف آن را عمـل كنـد 
اگر چه ممكن اسـت مـردم در . كند و حتى دو نفر نيز در حسن آن اختالفى ندارند عذرخواهى مى

   ).12/331: همان(ه شوند مصداق آن دچار اشتبا
هايى كه درباره برخى مصاديق عدل به  بنابراين، از تصريح كالم طباطبايى و همچنين از مثال

آيد كه وی عدل را مطلقًا مسـاوق و مـالزم بـا حسـن عنوان نمونه ذكر كرده است، به دست مى
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بـه مـتن . ا حسن استعدالت در هر جايى كه باشد و به كار برده شود مساوق و مالزم ب. داند مى
و من هنا يظهر أن العدل يساوق الحسن و يالزمه اذ النعنى بالحسن االّ «: عبارت وی توجه كنيد

ما، من طبعه أن تميل اليه النفس و تنجذب نحوه و اقرار الشىء فى موضعه الذی ينبغـى أن يقـر 
  ).12/331: همان(» عليه من حيث كذلك مما يميل اليه االنسان و يتعرف بحسنه

افعال خداوند را مبتنى بر حسن و قبح عقلى قـرار داده ) 7/121: همان( تفسير الميزانوی در 
لذا نه تنها اوامر و نواهى خداوند مبتنى بر حسن و قبح است، بلكه خداوند در افعال خود نيز . است

  .بر اساس حسن و قبح فعلى را انجام داده يا اينكه فعلى را ترك كرده است
آيد كه افعال خداوند مبتنى بر حسن و قبح اسـت،  كالم وی اين نكته به دست مىاز مجموع 

از طرفى عدل نيز مـالزم و مسـاوق بـا . طوری كه اوامر و نواهى خداوند مبتنى بر آن است همان
خداونـد فعلـى را انجـام . پس افعال و اوامر و نواهى خداوند مبتنى بر عدل نيز هست. حسن است

لـذا . كند، مگر اينكه در آن قبح باشـد ه در آن حسن باشد و فعلى را ترك نمىدهد، مگر اينك نمى
  .چون فعل عدل، حسن است؛ و ظالم نيست، چون فعل ظلم قبيح است. خداوند عادل است

  ادله عدل االهى از ديدگاه طباطبايى. 2

برای اثبات عدل االهى داليل عقلى فراوانى اقامه شده است كه طباطبايى در آثار خود به برخى  
  .از آنها اشاره كرده و ما نيز به بررسى آنها خواهيم پرداخت

  استدالل بر پايه وجوب وجود. 1. 2

. الوجود است توان از آن بهره جست برهان واجبيكى از براهينى كه برای اثبات عدل االهى مى 
. الوجود بالذات است، پس هر صفت كمالى را به نحو اتم و اعلـى واجـد اسـت چون خداوند واجب

الوجود بالذات بـودن متصـف بـه  بنابراين، هيچ صفتى از او مسلوب نبوده، بلكه به مقتضای واجب
در فصـل هشـتم از مرحلـه  نهايه الحكمـهطباطبايى در . تمام اوصاف كمالى از جمله عدل است

قد تقدم إن الوجود الواجبى اليسلب عنه كمال وجـودی قـط فمـا «: گويد دوازدهم در اين باره مى
: 1378طباطبـايى، (» فى الوجود من الكمـال فـالوجود الـواجبى واجـد لـه بنحـو اعلـى و اشـرف

4/1107.(  
به ايـن مسـئله اشـاره  )4/1079: انهم( نهايه الحكمهوی در فصل چهارم از مرحله دوازدهم 

كرده است، به اين بيان كه هر ماهيتى با توجه به حد و مـرز وجـودش صـحيح اسـت كـه از آن 



ی با با ن  مد ی از دیدگاه  دل اال ن  ا قد  ی و   ر

       109 

 ژپوش
فی  ی 

کالی -  

توان گفت كه آن ماهيت، متحصل از ايجاب و سـلب اسـت؛ مـثًال بنابراين مى. چيزی سلب شود
چيزی سلب شـود پس هر ماهيتى كه از آن . انسان از طرفى انسان است و از طرفى فرس نيست

توان چنين نتيجه گرفت كه هـر مـاهيتى كـه مركـب نيسـت مركب است و به عكس نقيض مى
الحقيقه است هـيچ كمـال وجـودی از او   بنابراين، خداوند چون بسيط. چيزی از او مسلوب نيست

   .مسلوب نيست
ى ندارد الوجود وجود محض است و عدم در ذات او هيچ راه گويد واجب طباطبايى در ادامه مى

به دليل اينكه هر كمال وجـودی ممكـن، معلـول . و هيچ كمال وجودی از خداوند مسلوب نيست
تواند فاقد شود و معطى شىء نمىالوجود بالذات منتهى مى علت خود است و سلسله علل به واجب

ه بنابراين، خداوند تمامى كماالت وجودی معاليل خـود را دارد، بـدون اينكـه شـائب. آن شىء باشد
صـفات سـلبيه خداونـد در حقيقـت «: گويـد در خصوص صفات سـلبى نيـز مى. عدم در آن باشد

كند و سلب سلب وجود است و سلب نقص در حقيقـت همـان كمـال بازگشت به سلب نقص مى
بنابراين اگر در مورد خداوند ). 8/350: 1417؛ طباطبايى، 4/1080: 1378طباطبايى، (» وجود است
  . الوجود عادل است وجود ظالم نيست، يعنى اينكه واجبال شود واجب گفته مى

موجود ال يشـوبه ] اّهللاٰ [فهو «: گويد نيز به همين مطلب اشاره دارد و مى الميزانطباطبايى در  
فله تعالى من كل كمال محضه، و إن شئت زيادة تفهم و تفقـه ... عدم، و حق ال يعرضه بطالن، 

ناهيا و آخر غير متناه تجد غير المتنـاهى محيطـا بالمتنـاهى لهذه الحقيقة القرآنية فافرض أمرا مت
  ).6/89: 1417طباطبايى، (» بحيث ال يدفعه المتناهى عن كماله المفروض أی دفع، فرضته

ُ ال ِإلَـَه ِإال ُهـَو لَـُه «: وی برای اثبات اين مطلب به آياتى از قرآن نيز اشـاره كـرده اسـت اّهللاٰ
َ ُهَو الَْحق الُْمبِينُ «؛ )8: طه(» األْسَماُء الُْحْسَنى هو الحـى ال الـه اال «؛ )25: نور(» َويْعَلُموَن َأن اّهللاٰ

له الملـك و «؛ )165: بقره(» ان القوه ّهللاٰ جميعا«؛ )54: روم(» َوُهَو الَْعلِيُم الَْقِديرُ «؛ )65: غافر(» هو
انـتم «؛ )147: بقـره(» ربك الحق من«؛ )65: يونس(» ان العزه ّهللاٰ جميعا«؛ )1: تغابن(» له الحمد

  ).15: فاطر(» الفقراء الى اّهللاٰ و اّهللاٰ هو الغنى
اين آيات و آيات ديگر هر كمال مفروضى را باالصاله برای خداوند اثبـات «: گويد و سپس مى

» كند و هيچ كمالى برای ديگر موجودات نيست مگـر اينكـه خداونـد آن را عطـا كـرده باشـد مى
   ).6/89: همان(
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  ستدالل بر پايه برهان صديقين ا. 2. 2 

توان اثبات عدل االهى را بر آن مبتنى كـرد برهـان صـديقين اسـت كـه  از جمله براهينى كه مى
از مزايا و خصوصياتى كه بـرای ايـن . طباطبايى اين برهان را بسيار كوتاه و رسا تقرير كرده است

، بلكه تمام صفات كماليـه برهان شمرده شده اين است كه به كمك همين برهان نه تنها وحدت
ما در صـدد شـرح و بررسـى و تفصـيل برهـان . توان اثبات كردخداوند، از جمله عدل، را نيز مى

صديقين نيستيم، چراكه اين نوشتار در مقام تبيين اين برهان نيست، ولـى از آنجـايى كـه بحـث 
ای از برهـان را ذكـر صفات خداوند و از جمله عدل االهى مرتبط با اين برهان است، لذا خالصـه

  .كنيمكرده، سپس تقرير و كالم طباطبايى را در اين زمينه ذكر مى
  :دهداصول مقدمات اين برهان را سه مقدمه تشكيل مى

 . وجود اصيل است

ای كه وجود معلـول مسـتقل از مراتب داشتن وجود و تشكيك خاص بين علت و معلول، به گونه
 . وجود علت نيست

 .به علت، همان ربطى بودن آن استمالك نياز معلول 

  :برهان صديقين از چند جهت محل توجه است 

  تكيه بر مفاهيم وجودی و ذكر نشدن ماهيت و امكان ماهوی در اين برهان. 1
 نياز نداشتن به ابطال دور و تسلسل . 2

اين نكته كه به كمك همين برهان نه تنها وحدت، بلكه ساير صفات كماليه خداوند را . 3
  ).2/372: 1378مصباح، (توان اثبات كرد  نيز مى

گونه كه اشاره شد، طباطبايى برهان صديقين را با نظر به اصل واقعيـت نـه مفهـوم آن، بـا  همان
وی در . توان عـدل االهـى را اثبـات كـرد عبارتى كوتاه و رسا تقرير كرده است كه بر پايه آن مى

  : گويدمى اصول فلسفه و روش رئاليسمكتاب 

پذيرد و نابودی اقعيت هستى كه در ثبوت وی هيچ شكى نداريم هرگز نفى نمىو
به عبارت ديگر، واقعيت هستى بى هيچ قيد و شرط، واقعيـت هسـتى . داردبرنمى

شود و چون جهان، گذران و هر جزء از است و با هيچ قيد و شرطى الواقعيت نمى
ناپذير نيست، بلكه بـا آن  پذيرد، پس عين همان واقعيت نفىاجزاء جهان نفى مى
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طباطبـايى، (ای نداشته و منفى اسـت دار و بى آن، از هستى بهره واقعيت، واقعيت
1382 :5/116.(  

  :گويدچنين مى اسفاروی در حاشيه 

شعوری ناچـار  شود و آن واقعيت كه هر ذیآن واقعيت كه با آن سفسطه دفع مى
حتـى فـرض بطـالن و . كندمى به اعتراف به آن است عدم و بطالن را ذاتًا نفى

پس اگر به طور مطلق و يا در وقتى . عدم آن مستلزم ثبوت و اعتراف به آن است
خاص فرض بطالن اصل واقعيت را بنماييم، در اين صورت معتقـديم كـه اصـل 
واقعيت واقعًا باطل است و اگر معتقد به بطالن واقعى آن بشويم، ثبوت واقعيت را 

اگر سوفسـطايى، اشـيا را موهـوم بپندارنـد و يـا در اصـل ايم و همچنين پذيرفته
واقعيت آنها شك كند اشيا در نظر او واقعًا موهوم خواهند بود و واقعيت در نـزد او 

ای است كـه  باشد و اين به معنای اثبات واقعيت از همان نقطهواقعًا مشكوك مى
د پس واجب بالذات كنشود و اگر واقعيت ذاتًا بطالن و عدم را قبول نمىانكار مى

است و همه اشيايى كه برای آنها واقعيتى است در وجـود خـود محتـاج بـه ايـن 
   ).6/15: 1428طباطبايى، (واقعيت هستى هستند 

شود، برهان صديقين به تقريری كه طباطبـايى از آن دارد در اولـين طوری كه مالحظه مى همان
در . كندرا به عنوان اولين تعين آن اثبات مى مرتبه پرده از اطالق ذات برداشته، از آن پس وجوب

علـم و احاطـه يكـى  پرتو ظهور اطالق و عدم تناهى واقعيت صفات ديگر او نظير وحدت، حيات،
شود و پس از تعينات و اوصاف ذاتى مراتـب و خصوصـيات ظهـورات و پس از ديگری آشكار مى

  ).222: 1378جوادی آملى، (شود تجليات فعلى نيز پديدار مى
  :گويددر بحث اثبات صفات خداوند مى اصول فلسفه و روش رئاليسموی در كتاب 

همچنين تأمل جزئى، ثبوت اين نظريه را كه خدای هستى همه كماالت هسـتى 
زيرا اگر به خدای جهان از اين سوی برهان نگاه كنيم كه . سازدرا دارد مسلم مى

روشن ساختيم كـه علـت  9و در مقاله  -بخش جهان است  وجوددهنده و هستى
ناچار حكم خواهيم كرد  -دهدفاعلى بايد دارای كمالى باشد كه به معلول خود مى

كه بخشاينده هستى، همه كماالت هستى را داراست و اگر به خدای جهان از اين 
سوی برهان نگاه كنيم كه واقعيت مطلق از آن اوست ناچار هر كمـال و فعليـت 

  ).5/163: 1382طباطبايى، (بود واقعى نيز از آن او خواهد 
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وی در اين كتاب به دو برهان اشاره كرده است؛ يكى از راه خود ذات و واقعيت هستى كه صفات 
كند؛ يعنى برهان صديقين به بيـان و تقريـری كـه خـود از برهـان دارد و خداوند را نيز اثبات مى

و آن ايـن اسـت كـه كمـاالت وجـودی  ذكر كـرده نهايه الحكمهديگری همان استداللى كه در 
شود و از طرفـى چـون الوجود مى ممكنات ناشى از علل خود است و سلسله علل منتهى به واجب

تواند باشد، بنابراين خداوند واجد تمام اوصاف و كمـاالت وجـودی معطى شىء فاقد آن شىء نمى
  .است

  استدالل بر پايه عنايت خداوند به آفرينش. 3. 2 

توان برای اثبات عدالت و همچنين حكمت خداونـد اسـتفاده كـرد راهينى كه از آن مىاز جمله ب 
علم تفصيلى خداونـد «: گويد مى نهايه الحكمه طباطبايى در تعريف عنايت در. برهان عنايت است

به اشيا و موجودات علت برای وجود آنها بوده است، آن هم به اين نحو كـه تمـام خصوصـيات و 
پس خداوند به خلق خود عنايـت . حقاق اشيا و موجودات در نظر گرفته شده استاستعدادها و است
: همــان(نهايــة الحكمــه وی در جــای ديگــری از ). 4/1137: 1378طباطبــايى، ( »داشــته اســت

پردازد كه ما در اينجـا از ذكـر آن بـه دليـل اطنـاب بحـث  به توضيح عنايت االهى مى) 4/1189
تر و  كنيم كه عنايت را با عبارتى روشن اكتفا مى اسفارر حاشيه بر خودداری كرده، به بيان ايشان د

وی در آنجا عنايت را در كنار اعتنا و توجـه بـه  ).7/58: 1428طباطبايى، (گوياتر معنا كرده است 
كند به اينكه فاعل در ايجاد اصل شىء يا ايجاد و خلق آن شىء در شىء قرار داده، آن را معنا مى

طـور نبـوده كـه  خصوصيات وجودی آن تمام همت خود را گمارده اسـت و ايننهايت كماالت و 
اشتغال و توجه به امر عظيمى او را از امور ريز و كوچك باز دارد، در نتيجه آنها را ترك كند، بلكه 
هر چيزی را در نظر گرفته است و از هيچ خصوصيت و قـابليتى و رعايـت مصـالح و جزئيـات آن 

توجهى بشر بـه امـور حقيـر و كوچـك و توجـه و  وی علت انصراف و بى. شىء غافل نبوده است
چون حالت . داندها مى اشتغال به امور بزرگ را به دليل وجود قريحهٴ مقايسه بين دو چيز در انسان

مقايسه كردن بين دو چيز در انسان وجود دارد دو فعل واجبى را كه يكـى اهـم و ديگـری مهـم 
ها وجود  اگر اين حالت در ما انسان. كنيمدو در امر مهم تسامح مى است با حالت مقايسه بين اين

كرديم و به دليل اشتغال و توجه به يكى از ديگری غافل نمىنداشت ما به هر دو واجب توجه مى
   .شديم
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بنابراين، عبارت طباطبايى گويای ايـن اسـت كـه خداونـد تمـام خصوصـيات و اسـتعدادها و 
ا در نظر گرفته، و به هيچ واجبى اخالل نورزيده است، هر چيزی را در استحقاق اشيا و موجودات ر

جای خويش قرار داده است و هر چيـزی را بـه كمـال و نهايـت مطلـوب خـود رسـانده اسـت و 
طباطبايى در حاشيه بر . استحقاق و شايستگى و خصوصيت هر موجودی را از او دريغ نكرده است

  :داندمى صفت عنايت را مشتمل بر سه چيز اسفار

  علم خداوند به خلقت؛. 1
  سببيت و علت بودن عنايت خداوند برای تحقق و ايجاد عالم؛. 2
  .حّب و رضايت خداوند به خلق چنين عالمى كه خلق كرده است. 3

  ).7/58: همان(» العلم والسببيه والرضا: اّن العنايه تجمع بمفهومها امورًا ثالثه«

كند كه صفت گيری مى بعد از توضيح درباره عنايت چنين نتيجه اسفاروی در پايان حاشيه خود بر 
توان اين صفت را هم، شود كه مىشود، اگرچه قائل مىعنايت از اوصاف فعلى خداوند شمرده مى

  .)7/58: همان(از صفات ذات خداوند به حساب آورد 
ونـد راضـى در هر صورت نظام هستى مطابق با علم و عنايت خداوند تحقق يافته است و خدا

هر چيزی در جای . ها و استعدادها در نظر گرفته شده است به خلق چنين نظامى بوده و استحقاق
شايسته و مناسب خود قرار گرفته، خصوصيات و مصالح آن چيز در نظر گرفته شده و بـه او عطـا 
شده است و به طور كلى هر چيزی در كل نظام هستى چه در تكوين و چه در تشريع بـر اسـاس 
علم و عنايت خداوند محقق شده و هر چيزی در كل نظام هستى در جای مناسب خود قرار گرفته 

نظامى كه از هر نظر مورد رضايت و عنايت بوده و اين چيزی جـز همـان عـدل و حكمـت . است
پس چنين نظامى به تمام معنا بر پايه عـدل . اين نظام بر پايه عنايت خداوند است. خداوند نيست
  . كه چنين نظامى به تمام معنا بر پايه حكمت خداوند است اناست، همچن

عنايـت و توجـه و اعتنـای ) 1191و  4/1190: 1378طباطبايى، (طباطبايى در نهاية الحكمه 
در استدالل اول، وی از طريق برهان لّمى عنايـت . خداوند به خلقت را از دو راه اثبات كرده است

علت به معلول و در استدالل دوم، عنايـت خداونـد را از طريـق  خداوند را اثبات كرده، يعنى از راه
ما در ابتدا كالم طباطبايى و استدالل وی را . كند، يعنى از راه معلول به علّتبرهانى انّى ثابت مى

  .پردازيمدر اين زمينه بيان كرده، سپس در پايان مقاله به بررسى آن مى
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  در اثبات عدل االهي استدالل اول طباطبايي بر عنايت. 1. 3. 2

  :گويدطباطبايى در استدالل اول خود راجع به عنايت خداوند چنين مى

خداوند غنى بالذات است و نياز به كمال هيچ موجودی ندارد، بلكه او منشأ تمـام 
كماالت وجودی است، نسبت به كمال و خصوصيات هيچ موجودی اهمـال نمـى

كماالت و استحقاق تمـام موجـودات  او عالم به تمام جوانب و خصوصيات و. كند
باشد، پس خلقت و ايجاد او مطابق بـا علـم است، علمى كه عين ذات خداوند مى

. ای اهمـال و كاسـتى در ايـن راه بـوده باشـدخداوند بوده است، بدون اينكه ذّره
بنابراين، خداوند در اعطای هيچ خصوصيتى اهمال نكرده است و هيچ موجـودی 

بنـابراين، . استعدادهای شايسته خـويش محـروم نسـاخته اسـتها و را از ويژگى
خداونـد بــه همــه موجــودات و خصوصــيات آنهـا توّجــه و عنايــت داشــته اســت 

   ).4/1190: 1378طباطبايى، (

يعنى از راه علـت بـه معلـول رفتـه . طباطبايى در اين استدالل از برهان لّمى استفاده كرده است 
نـد علـت قـرار گرفتـه شـده بـرای جميـع موجـودات بـا تمـام در اينجا علم و عنايت خداو. است

ای در اين خصوصيات اهمال شده باشد و روشن است كه وقتـى خصوصيات آنها، بدون اينكه ذّره
پس موجودات با تمام خصوصيات و شرايط خـود، . علت موجود باشد وجود معلول نيز واجب است

بنابراين، نظام بر پايه اتقان و استواری خلـق . دان در نظام هستى در جايگاه مناسب خود قرار گرفته
پس چنين نظـامى كـه بـر پايـه عنايـت خداونـد . شده و اين همان عدل و حكمت خداوند است

به عبارت ديگر، عنايت خداوند تمام نظام هستى و تمام افعـال . ريزی شده، نظام احسن است پايه
گيرد، بدين معنا كه بـه تمـام خصوصـيات ر مىاو را اعّم از افعال تكوينى و تشريعى و جزائى در ب

لذا عنايت او عدل و حكمـت او را در پـى . ای اهمال كرده باشد آنها توجه داشته، بدون اينكه ذّره
  .كه عنايت او سبب و علت آن دو نيز هست دارد، چنان

  استدالل دوم طباطبايي بر عنايت در اثبات عدل االهي. 2. 3. 2

  :گويدوم خود بر عنايت االهى چنين مىطباطبايى در استدالل د

والمشهود من النظام العام الجاری فى الخلق و النظام الخاص الجـاری فـى كـل 
نوع و النظم و الترتيب الذی هو مستقر فى اشخاص االنواع، يصـدق ذلـك، فـاذا 
تأملّنا فى شىء من ذلك، وجدنا مصالح و منافع فى خلقه نقضى منها عجبًا و كلّما 
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و تعمقنّا فيه، بدت لنا منافع جديده و روابط عجيبه، تدهش اللّـب، و تكشـف امعنّا 
  ).4/1191: 1378طباطبايى، (عن دّقه األمر و اتقان الصنع 

گونه كه روشن است، طباطبايى در اسـتدالل دوم خـود بـر عنايـت خداونـد از برهـان انّـى  همان
جاری در نظام هستى، كه معلول است به استفاده كرده، در اينجا از مشاهده روابط جاری در نظام 

ايم، به اين معنا كه با  عنايت خداوند رسيده است؛ يعنى در واقع ما از وجود معلول پى به علت برده
های آنها، كه باعت  دقت در روابط بين موجودات و توجه و دقت نظر در تمام خصوصيات و ويژگى

ى هر چيـزی در جايگـاه مناسـب خـود قـرار يابيم كه در نظام هست شود، درمى شگفتى انسان مى
بنابراين، نظام بر پايه اتقان و استواری خلق شده و اين همان عدل و حكمت خداوند . گرفته است

  .است

 شده در اثبات عدل االهى نقد و بررسى براهين اقامه. 3

  نقد استدالل مبتنى بر وجوب وجود. 1. 3

الوجود بالذات است، پـس هـر  ون خداوند واجبكالم طباطبايى بر اين پايه استوار است كه چ
بنابراين، نتيجه استدالل ايشان ايـن اسـت كـه . صفت كمالى را به نحو اتم و اعلى واجد است

الوجود بالذات بودن متصف به تمام  هيچ صفتى از خداوند مسلوب نبوده، بلكه به مقتضای واجب
  .اوصاف كمالى از جمله عدل است

اصول فلسفه و روش رئاليسم و چه در ) 4/1107: 1378طباطبايى، ( نهايه الحكمهوی چه در 
بـه ايـن مطلـب ) 8/350: 1417طباطبـايى، ( تفسير الميزانو چه در ) 5/164: 1382طباطبايى، (

تكيه دارد كه چون خداوند بسيط الحقيقه و وجود محض است، شائبه عدم در او راه ندارد و هـيچ 
ساير صفات از او مسلوب نبوده، بلكه به نحو اتم و اكمل همه كمال وجودی مانند علم و قدرت و 

آورد كه هر كمال وجودی ممكنى خود وی برای اثبات مدعای خود به اين دليل روی مى. را دارد
شـود و وجـود و معلول علت است و سلسله علل و موجودات و هر چيزی در عالم منتهى به او مى

مالك تمام موجودات است و از طرفى معطى شىء نمـى پس خداوند. هستى آنها از خداوند است
بنابراين، خداوند تمامى صفات و كماالتى را كه در عـالم وجـود دارد، از . تواند فاقد آن شىء باشد

  .قبيل علم، قدرت، بينايى و شنوايى، رزق، رحمت، بخشش، عزت، عدالت و امثال آن، دارد
است كه اسـتدالل وی، كمـاالت و صـفات ولى نقدی كه متوجه كالم طباطبايى هست اين 

موجود در عالم و كماالتى را كه برای ممكنات است برای خداوند به نحو اتم و اكمل اثبـات مـى
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بنابراين، خداوند هـر . كند و از اين نظر استدالل طباطبايى تمام بوده، قابل خدشه و اشكال نيست
حيات، قدرت، رحمت، بخشش، عـدالت، صفت و كمال وجودی را كه در عالم است، از قبيل علم، 

  .حكمت و امثال اين صفاتى كه ما در عالم سراغ داريم، دارد
ولى كالم طباطبايى هر كمال و صفت مفروضى را كـه مـا در عـالم بـرای موجـودات سـراغ 

كند و از اين نظر استدالل و بيان طباطبـايى قاصـر اسـت؛ چراكـه نداريم برای خداوند اثبات نمى
ايى در اثبات تمامى صفات و كماالت وجودی برای خداوند بر روی اين مطلب اسـت تكيه طباطب

كه تمامى اوصاف وجودی موجودات كه ما در عالم سراغ داريم از ناحيه علـت آنهاسـت و روشـن 
بنـابراين، خداونـد بايـد واجـد صـفات . است كه بازگشت تمامى علل و موجودات به خداوند است

ر خودش افاضه كرده اسـت؛ چراكـه اگـر مالـك و دارای ايـن صـفات كمالى باشد كه خود به غي
 تفسـير الميـزانالبته اين اشكال متوجه كـالم وی در . توانست به ديگری ببخشدكمالى نبود نمى

إن كل كمال مفروض فهو اّهللاٰ سبحانه باالصـله و لـيس لغيـره «: گويد نيست؛ چراكه در آنجا مى
وی در ايـن عبـارت هـر كمـال ). 6/89: 1417اطبـايى، طب(» شىء اال بتمليكه تعـالى لـه ذلـك

  .مفروضى را برای خداوند اثبات كرده است
گويد نهايت چيزی كه اين اسـتدالل ثابـت  مصباح يزدی با توجه به همين نكته است كه مى

كند اين است كه خداوند جميع كماالِت ممكنات را و نه هر كمال مفروضى را، به نحـو اتـم و مى
به عبارت ديگر، استدالل منافاتى ندارد با اين مطلب كه خداونـد كمـالى را كـه هـيچ  .اكمل دارد

  ).424: 1405مصباح، (ای از آن كمال برای ممكنات حاصل نشده و نخواهد شد دارا نباشد مرتبه
طباطبايى درباره صفات سلبيه خداوند قائل شده اسـت بـه اينكـه صـفات سـلبيه خداونـد در 

كند و سلب سلب وجود است و سلب نقص در حقيقـت همـان ب نقص مىحقيقت بازگشت به سل
طباطبـايى، (و هـم در نهايـه ) 8/350: 1417طباطبـايى، (وی هم در الميـزان . كمال وجود است

به اين مضمون و توضيح كه جهات نقص و حاجتى . كندبه اين مطلب اشاره مى) 4/1081: 1378
، ذلت، ناتوانى، جهل و امثال اين امـور، اينهـا در مقابـل كنيم مانند فقركه ما در عالم مشاهده مى

كمال است و نفى اين امور در خصوص خداوند در واقع اثبات كمال است؛ مثًال اينكـه گفتـه مـى
شود خدا جاهل نيست، در واقع همان اثبات علم است، يعنى خداوند عالم است و يا اگر گفته مـى

ب و نفى نقص و ظلم يا هر صفت ديگری كـه حكايـت از شود خداوند ظالم نيست در واقع، با سل
بـه عبـارت نهايـه، كـه گويـای نظـر . كنـيمكند برای خداوند صفت كمال را اثبات مىنقص مى
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الصـفات السـلبيه راجعـه الـى سـلب النقـائص و ! قلنا«: طباطبايى در اين زمينه است، دقت كنيد
  ).4/1081: همان(» ما قيلاالعدام و سلب السلب وجود و سلب النقص كمال وجود ك

كالم وی كامًال درست است كه با نفى اين امور، كمال وجودی را بـرای خداونـد اثبـات مـى
كنيم در واقع صفت عدالت را بـرای كنيم، هنگامى كه ظلم را كه يك نقص است از خدا نفى مى

گويـد سـلب  مى رسد تعبير وی تعبير مسامحى باشـد؛ چراكـهايم، ولى به نظر مىخدا اثبات كرده
سلب وجود است، در حالى كه سلب سلب يا سلب نقص، سلب و عدم است، در همه حالى سلب و 

بـه عبـارت . تواند به عنوان وجود و كمال وجود شمرده شـودگاه عدم نمى عدم، عدم است و هيچ
 السلب وجود با السلب وجود چـه تفـاوتى از نظـر حمـل دارد، بلـه تنهـا ديگر، اين قضيه كه سلب

تفاوتى كه هست اين است كه در اولى الزمه سلب عدم وجود است، بنـابراين اولـى و بهتـر ايـن 
سلب سلب مالزم با وجـود «گفته شود » سلب سلب وجود است«است كه به جای اين عبارت كه 

به اين دليل كه ارتفاع نقيضين محال است و سلب نقض مالزم با وجود كمـال اسـت بـه » است
ع ملكه و عدم ملكه در موضوعى كه قابليت ملكه و عـدم ملكـه را دارنـد محـال دليل اينكه ارتفا

آيد خود طباطبايى نيز متوجه اين اشكال بوده است كه در پايان عبارت خود كما به نظر مى. است
  )4/1082: همان(قيل را ذكر كرده است 

  نقد استدالل مبتنى بر برهان صديقين. 2. 3

به بيان و تقريری كه خود از برهان دارد، بـا نظـر بـه اصـل ذات و طباطبايى برهان صديقين را، 
تـوان  واقعيت هستى نه مفهوم آن، با عبارتى كوتاه و رسا تقرير كرده است كه بـر اسـاس آن مى

ناپذير است، بلكه  وی با بيان و تقرير اين مطلب كه واقعيت هستى نفى. عدل االهى را اثبات كرد
پردازد كـه  ستلزم ثبوت و اعتراف به آن است به اثبات اين نكته مىحتى باالتر فرض بطالن آن م

اگر به خدای جهان از اين سوی برهان نگاه كنيم كه واقعيت مطلق از آن اوست ناچار هر كمال «
  ).5/163: 1382طباطبايى، (» و فعليت واقعى نيز از آن او خواهد بود

الوجود بالذات و همه صفات خداوند  اجبزمان و توان گفت كه برهان صديقين همبنابراين، مى
نهايـت  او وجود محض و واقعيتى است كه دارای كمـال بى. كند از جمله عدل االهى را اثبات مى

او نه تنهـا تمـام اوصـاف و كمـاالت . بوده، تمام اوصاف و كماالت وجودی در او جمع شده است
وجودی را كه بتوان فرض كرد نيز وجودی ممكنات و معاليل خود را دارد، بلكه هر كمال و صفت 

كند حتـى اگـر به عبارت ديگر، برهان صديقين هر كمال مفروضى را برای خداوند ثابت مى. دارد
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بنابراين، مى. كمالى از كماالت و اوصاف وجودی را ما در عالم برای ممكنات سراغ نداشته باشيم
درباره صفات خدا داشـتند  ايه الحكمهنهتوان نتيجه گرفت كه اين بيان طباطبايى از بيانى كه در 

كند، ولـى بيـان وی در تر است؛ چراكه اين بيان هر صفت مفروضى را برای خداوند ثابت مى تمام
ناظر به اين مطلـب بـود  اصول فلسفه و روش رئاليسمو بخش اول از بيان وی در  نهايه الحكمه

م و اكمـل دارد، بـه دليـل اينكـه كه خداوند تمام صفات و كماالت وجودی ممكنات را به نحو ات
در اينجـا ديگـر سـخن از . تواند فاقد شىء باشـدسلسله علل منتهى به اوست و معطى شىء نمى

سلسله علل و ممكنات و كماالت وجودی آنها نيست، بلكه در پرتو اطالق و عدم تناهى واقعيـت 
راه دوم وارد اسـت ايـن  با توجه به آنچه گذشت، نقصى كه بـه. شودصفات ديگر او نيز اثبات مى

كنـد و نسـبت است كه راه دوم فقط صفات و كماالت وجودی موجودات را برای خداوند ثابت مى
  .به بيش از آن ساكت است

  نقد استدالل مبتنى بر عنايت. 3. 3 

  نقد استدالل مبتني بر عنايت به نحو لمي در اثبات عدل االهي. 1. 3. 3

طباطبايى گفته شد كه به نظـر وی، عـدل همـان حـد وسـط و در تعريف مفهوم عدل از ديدگاه 
اجتناب از جانب افراط و تفريط در امور است و اين معنا الزمه معانى عدل است؛ چراكـه حقيقـت 

اش  عدل همان مساوات و موازنه بين امور است، به اينكه به هر چيزی سـهم و جايگـاه شايسـته
طباطبـايى، (كه اسـتحقاق آن را دارد قـرار گيـرد داده شود، به طوری كه هر چيزی در جايگاهى 

1417 :12/330.(  
از سوی ديگر، وی در استدالل بر عنايت االهى به مخلوقات به نحو برهان لّمى كه تبعًا عدل 

كند، از راه استدالل به علت كه همان عنايت خداوند است به معلول يعنـى  االهى را نيز اثبات مى
پـس عنايـت خداونـد علـت قـرار گرفتـه بـرای . ها رسيده اسـتموجودات با تمام خصوصيات آن

ای اهمـال كـرده، يـا موجودات با تمام خصوصيات آنها بدون اينكه خداوند در ايـن خصـوص ذّره
اش  افراط و تفريطى در امور صورت گرفته باشد، بلكه خداوند به هر چيزی سهم و جايگاه شايسته

. متين و درست است و ما نيز با طباطبايى همراه هستيماين استدالل كامًال . را عنايت كرده است
ای كه در خور تأمل و قابل خدشه است اين است كـه طباطبـايى در ايـن اسـتدالل و در  اما نكته

كنند كه فقط به همين مقدار اكتفا مى) 4/1190: 1378طباطبايى، ( نهايه الحكمهفصل هفدهم از 



ی با با ن  مد ی از دیدگاه  دل اال ن  ا قد  ی و   ر

       119 

 ژپوش
فی  ی 

کالی -  

در خصوص خلقت، به اين معناست كه خداوند به تمـام خداوند غنى بالذات است و عنايت خداوند 
مصالح و خصوصيات اشيا و موجوداتى كه خلق كرده است علـم داشـته و در مـورد هـيچ يـك از 

گونه نبوده كه خداوند از برخى خصوصيات غافل بـوده  ای اهمال نكرده است؛ اينخصوصيات ذّره
پس خداوند به خلـق خـود عنايـت . فته استها را در نظر گر باشد، بلكه تمام كماالت و استحقاق

  .داشته است
تكيه وی در اين استدالل فقط به علم خداوند و سببيت آن برای تحقق عالم است، در حـالى 

ان العنايه تجمع بمفهومهـا «: داندكه خود وی در حاشيه بر اسفار عنايت را مشتمل بر سه چيز مى
اّهللاٰ سبحانه له علم بكل شىء على ما هو عليه مـن غيـر أن و... العلم والسببيه والرضا : امورًا ثالثة

يوهنه او يغيره قياس و نحوه، و هو السبب االعلى لكل ذی سبب، و مسـبّبابه مالئمـه لذاتـه فلـه 
  ).7/58: 1428طباطبايى، (» عنايه باألشياء

 نقدی. اند بدين معنا كه عنايت مشتمل بر سه مفهوم است كه همگى برای تحقق عالم دخيل
در تبيين عنايت االهى، به حب و رضـايت  نهايه الحكمهكه مطرح است اين است كه چرا وی در 

برخى از معاصران در خصوص عنايـت خداونـد . ای نكرده استخداوند به فعل خودش هيچ اشاره
  : اند چنين گفته

عدم عنايه الفاعل بفعله حتى تحقق على احسن الوجوه اّما ان يكون ألجل جهلـه 
لخير، او ألجل عجزه عن تحقيقه، أو الجل عدم حبّه لكماله و عدم ارادتـه بوجه ا

له، أو ألجل بخله و امساكه و استئثار ذلك الكمـال لنفسـه فكـل هـذه النقـائص 
مسلوبه عنه سبحانه و مقابالتها ثابته له تعالى، فيثبت من طريق اللّم كون العـالم 

) 7: سـجده(» ىء خلقـهالـذی احسـن كـل شـ «:على احسن مايمكن، قال تعالى
  ).463: 1405مصباح، (

خداوند به فعل خودش عنايت و توجه داشته است؛ چراكه عدم عنايت او به فعـل خـودش يـا بـه 
دليل جهل خداوند به خصوصيات و كماالت اليق موجودات است، يا به دليل عجز، يـا بـه دليـل 

اينكه نسبت به مخلوقات خـود اين است كه به كمال رسيدن مخلوقات خويش را دوست ندارد، يا 
در نتيجه به آنها ظلم . بخل ورزيده و نخواسته است آنها استحقاق و لياقت خويش را دريافت كنند

انـد محـروم كـرده اسـت، در روا داشته و آنها را از خصوصياتى كه استحقاق دريافت آن را داشته
با سلب اين . شودخداوند سلب مى حالى كه خداوند از همه اين نقايص مبّراست و همه اين امور از

شـود؛ يعنـى اينكـه خداونـد هـم عـالم بـه امور از خداوند، اوصاف مقابل آن بـرای او ثابـت مـى
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خصوصيات و كماالت موجودات است و هم قدرت بر خلق آنها دارد؛ و نه تنها نسبت بـه اعطـای 
ند به فعل خـودش حـب و آن كماالت بخل نورزيده و آنها را برای خود نخواسته است، بلكه خداو

  .شود كه نظام هستى، نظام احسن استبنابراين، از طريق لم، ثابت مى. رضايت داشته است
رسد اين استدالل هر سه مفهومى را كه عنايت مشتمل بـر آن اسـت در برگرفتـه به نظر مى

 است، به طوری كه در آن هم علم خداوند به فعل خودش و هم سببيت و عليت آن برای تحقـق
  .عالم و هم حّب و رضايت خداوند به فعلش محل توجه قرار گرفته است

  نقد استدالل مبتني بر عنايت به نحو انّي در اثبات عدل االهي. 2. 3. 3

گونه كه روشن است، طباطبايى در اين استدالل از برهان انّـى اسـتفاده كـرده، در اينجـا از  همان
مشاهده روابط جاری در نظام هستى، كه معلول است، به عنايت و در نتيجه عدل االهى پى برده 
شده، به اين معنا كه با دقت در روابط بين موجودات و توجه و دقت نظـر در تمـام خصوصـيات و 

يابيم كه در اين عالم هر چيزی در جايگاه  های آنها كه باعت شگفتى انسان مى شود درمى ژگىوي
مناسب خويش قرار گرفته، بنابراين، نظام بر پايه اتقان و استواری خلق شده و اين همان عـدل و 

  . حكمت خداوند است
نيز در پى دارد،  به استدالل دوم طباطبايى در خصوص عنايت خداوند، كه طبعًا عدل االهى را

  .اشكاالتى وارد است

اين استدالل برهانى است كه متوقف بر يك سری مقدماتى است كه از مشاهده نظم و روابط . 1
عجيب حاكم بر نظام هستى تشكيل شده، در حالى كه مقدمه مذكور از اسـتقرای نـاقص كـه 

آور  نسـته شـده و يقـيندر منطق، استقرايى مفيد يقين دا. آور نيست، به دست آمده است يقين
است كه تام باشد و همه جوانب و موارد آن بررسى شده باشد، در حالى كه استدالل ذكرشـده 

، فاقد استقرای تام است، به دليل اينكه بسـياری از اجـزای عـالم از موضـوع نهاية الحكمهدر 
ه ما از آنها خبر اند؛ چراكه از يك سو بسياری از اجزای عالم در گذشته بوده كاستقرا خارج شده

اند تا ما آنها را مشاهده كرده، به روابـط و نداريم؛ از سوی ديگر، بسياری نيز هنوز محقق نشده
. مصالح و وضع مناسب آنها و به طور كلى به نظام احسن بودن آنها، اعتـراف و اذعـان كنـيم

از ايـن پوشـى از اسـتقرای نـاقص در ايـن اسـتدالل، بـ گذشته از اينكه حتى در صورت چشم
استدالل كه مبتنى بر استقرای ناقص است برای ادعای ما مفيد نيست، چراكه ما قادر به درك 

 ).4/1191: همان(همه مصالح و منافع يك نمونه از موجودات هم نيستيم 
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ای در توضيح بحث عنايت مغفول مانده و آن اينكه چرا در ايـن اسـتدالل  رسد نكته به نظر مى. 2
اكم در نظام عالم مادی محسوس توجه و از اين راه بـه عنايـت خداونـد پـى صرفًا به روابط ح

گيـرد،  برده شده، در حالى كه گستره عنايت خداوند فقط عالم مـادی محسـوس را در بـر نمى
  .بلكه تمام افعال االهى، اعّم از افعال تكوينى و تشريعى و جزايى، معلول عنايت خداوند است

كه گفته شد، استداللى است بر عنايت خداوند از طريق برهـان انّـى، گونه  اين استدالل، همان. 3
يعنى از طريق نظم و خصوصيات نظام هستى و روابط عجيب آن كه معلول اسـت، بـه علـت 

طوری كـه  يعنى به عنايت خداوند به خلقت خود، پى برده شده، در حالى كه برهان انّى، همان
: 1375؛ مظفر، 339: 1382مجتهد خراسانى، (ى در كتب منطق. مشهور است، مفيد يقين نيست

حال پرسش و نقدی كه در اينجا مطرح است ايـن . نيز به اين مطلب تصريح شده است) 327
است كه چرا طباطبايى در استدالل خود از برهان انّى برای اثبات عنايت خداونـد بـه خلقـت، 

بـه  نهايه الحكمـهدر ابتدای خود استفاده كرده است؟ جای تعجب است كه طباطبايى با اينكه 
تواند مفيد يقين باشد، چگونه خود، از برهان انّـى در  اين مطلب اشاره كرده كه برهان انّى نمى

 : گويدوی مى. اينجا استفاده كرده است

واما برهان االن فقد تحقق فى كتاب البرهـان مـن المنطـق أّن السـلوك مـن «
يبقـى للبحـث الفلسـفى اال برهـان اّالن الـذی المعلول الى العلّه اليفيد يقينًا وال 

يعتمد فيه على المالزمات العامه فيسلك فيه مـن احـد المتالزمـان العـامين الـى 
  ).1/30: 1378طباطبايى، (» اآلخر

تواند برهان دومى باشد برای عنايت خداوند، بـه خلقـت خـود و بنابراين، ظاهرًا اين استدالل نمى
ت و خصوصيات آنها اهمال نكرده است و آنها را از خصوصـيات خـود اينكه خداوند درباره موجودا

رسد كـه چنين به نظر مى. محروم نساخته است، بلكه با عدل و حكمت با آنها برخورد كرده است
تواند يك استدالل اقناعى و برای ساكت كردن خصم مفيد باشد؛ به بيان دوم طباطبايى صرفًا مى

كند گفته شود كه نظام جـاری خداوند به خلقت خود را نفى مى اين بيان كه به خصمى كه عنايت
در عالم و روابط و وضع مناسب هر يك از موجودات كه با مشاهده آن هر انسـانى بـه حيـرت وا 

به عبـارت ديگـر، بيـان . شود، چنين نظامى حاكى از عنايت خداوند به خلقت خود استداشته مى
قين نيست، اما با توجه به اينكه استقرای ناقص مـى توانـد طباطبايى اگرچه برهان نبوده و مفيد ي

  . افادهٴ گمان معتبر كند اين قياس، قياسى ظنى خواهد بود و در اين حد اعتبار خواهد داشت



ی  نا عل م –  ص ه  ی دا دھمال س: ژپو ماره پا ماره ایپپی ،   )١٣٩٣تان (   ۶٠ھارم، 

122 

 ژپوش
فی  ی 

کالی -    

عالوه بر اين شايد نقد ديگری نيز در اينجا مطرح باشد و آن اينكه چنـين اسـتداللى متضـمن . 4
اهيد با مشاهده روابط و وضـع مناسـب هـر يـك از خودور است، چراكه از يك طرف شما مى

موجودات و خصوصيات آنها و به طور كلى عدل االهى و حكمت موجود در نظـام هسـتى بـه 
كنيد به عدم اهمال در خصوصيات، يعنى همان عنايت برسيد، از طرفى عنايت را هم تعبير مى

دور، يعنـى توّقـف يـك  توجه به عدل و حكمت در رابطه با موجودات و اين چيزی نيست جز
 .شىء بر خودش

  نتيجه 

توان چنين نتيجه گرفت كه از ميان براهينى كه طباطبـايى  بنابراين، از آنچه تاكنون گفته شد، مى
ولـى در ايـن . برای عدل االهى اقامه كرده شايد بتوان گفت كه برخى از آنها قابل خدشـه اسـت

طباطبايى برهـان . ای دارد آن دارد، جايگاه ويژهميان برهان صديقين، با تقريری كه طباطبايى از 
واقعيت هستى كـه : گويد وی مى. ای كامًال كوتاه و رسا تقرير كرده است صديقين را به بيان ويژه

در ثبوت آن هيچ شك و ترديدی نيست قابل نفى نيست، چراكه فرض بطالن آن مستلزم اثبـات 
اگر كسى واقعيت، واقعـًا . ايم واقعيت را پذيرفته زيرا اگر معتقد به بطالن آن شويم ثبوت. آن است

پـس . شـود ای است كه انكار مى نزد او مشكوك باشد اين به معنای اثبات واقعيت از همان نقطه
  . كند پس واجب بالذات است اگر واقعيت ذاتًا عدم را قبول نمى

كه تمام صـفات های اين تقرير اين است كه نه تنها وحدت خداوند، بل از خصوصيات و ويژگى
الوجود  زمان هم واجب اين برهان هم. توان اثبات كرد كماليه خداوند از جمله عدل االهى را نيز مى

بالذات را و هم صفات او را نظير علم، وحدت، قدرت، عدالت، حكمت، رحمـت، بخشـش و امثـال 
  .كندآن اثبات مى

ن مرتبـه، اطـالق و وجـوب ذات برهان صديقين، با تقريری كه طباطبايى از آن دارد، در اولي
كند و در پرتو آن تمام صفات كماليه خداوند از جملـه عـدل االهـى را اثبـات  خداوند را اثبات مى

كند، حتـى اگـر  بنابراين، اين برهان تمام صفات كمالى مفروض را برای خداوند اثبات مى. كند مى
در اينجـا . سـراغ نداشـته باشـيمكمالى از كماالت و اوصاف وجودی را ما در عالم برای ممكنات 

ديگر نياز نيست سلسله علل را به خداونـد بـاز گـردانيم و در نتيجـه بگـوييم كمـاالت وجـودی 
كند و از آنجايى كه معطـى شـىء فاقـد شـىء نيسـت، پـس  ممكنات نيز بازگشت به خداوند مى

  .خداوند دارای اوصاف و كماالت وجودی علل خويش است
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