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چﮑیده
عصمت یا همان مصونیت مطلق از ارتکاب معاصی و تعلّق ارادهي خداوند بر این امر ،شاخصه برگزیدگان الهی است که
بی آن ،هدف بعثت و غایت خلقت تحقّق نمیپذیرد ،زیرا آدمی را یاراي آن نیست که بدون بهره گیري از وحی و تبیین
معصوم ،ره به سر منزل مقصود برد و طریق هدایت پیماید .این موضوع که از ضروريترین شروط نُبوّت و امامت و یکی
از مسائل مهم کالمی است به صاحب منصبان الهی که زبانهاي گویاي پروردگار در میان خلق و حکمایی مؤدّب به
حکمت اویند ،چنان حجّیتی اعطاء میکند که عالوه بر قطع عذر مردم ،اطاعت مطلق از قول و فعل و تقریر معصوم را
ایجاب مینماید ،زیرا خمیر مایه چنین موهبتی ،مأخوذ از علم حقّ است ،از این رو کسی نمیتواند از راه اکتساب به
عصمت دست یابد و بدین دلیل ،منتخبین به بهرهمندي از چنین علمی از جانب پروردگار داراي بینش و بصیرتی الهی
هستند ،چنان که گویی بر هدایت و بیّنه سوارند و در کنف چنین بصیرتی است که ایشان داراي شرح صدر و مقام اهتداء
و امنیت هستند .بنا براین نایل شدن به مقامات الهی ،مرهون عصمت و نفی آن به منزله انتفاء این مناصب خواهد بود .از
این رو تبیین این موضوع و بررسی موضوعی آن بر اساس تطبیق با واژه حکمت ،بابی به سوي حقایق و رفع شبهات در
بارهي انبیاي مکرّم الهی میگشاید و نشان میدهد با وجود اختالف آرا حول عصمت اصفیاي الهی ،کالم وحی و روایات
معصومان (ع) و براهین دیگر ،عصمت مطلق ایشان را چون آفتاب ،نمایان میکند؛ زیرا اعطاي حکم و علم از جانب خدا
به ایشان ،نه آمیخته به تردید است و نه آمیخته به جهل ،و حکمت مقابل هوي دو لشکر از لشکریان عقل و جهل محسوب
میشوند ،و اتّصاف راهبران الهی به حکمت ،حاکی از آن است که ایشان به طور مطلق از هواهاي نفسانی به دورند.
کلید واژهها :پیامبران ،عصمت ،حکمت ،هوي ،علم ،جهل.
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مقدمه
واژه عصمت و مشتقات آن ،آن گونه که در اذهان متصوّر اسـت بـه معنـاي اصـطالحی آن در قرآن کریم (آل عمران101/
و  ،101نساء 141/و  ،171مائده ،17/یونس ،27/هود ،41/یوسف ،12/حج ،77/احزاب ،17/غافر ،11/ممتحنه )10/و برخی
روایات (براي مثال نک :نهج البالغه1171 ،ش ،حکمت ،141ص /710صحیفه سجادیه1174 ،ش ،دعاي ،11ص/221
کفعمی1417 ،ق ،ص /211صدوق1177 ،ش ،ص 12و صدوق1171 ،ش ،ج ،2ص /172حرّانی1174 ،ش ،ص)212
استعمال نشده است ،بلکه کاربرد لغوي آن ملحوظ اسـت که در ادامه به هر دو معنا اشاره میشود .بررسی این موضوع از
جمله مسائلی است که خردمنـدان از دیرباز بدان توجّه کردهاند .برخی اندیشمندان به عصمت مطلق انبیاي الهـی و بعضـی
بـه نسـبی بودن آن اتقاق نظر دارند .مقاله پیش رو در صدد است این موضوع را با استفاده از متضـاد حکمـت یا به عبارت
دیگر ،عصمت پیامبران را بر اساس تطبیق با واژه حکمت ،تبیین نماید و همچنین چند شبهه مطروحه در بـاب مـاجراي
حضـرت آدم (ع) و نسـبت نـارواي شـرك ایشـان بـه حضرت باري تعالی و نیز نسبت نارواي تکیه یوسف (ع) بر غیر
خدا در ماجراي به حـبس افتـادن ایشان را به مدد الهی بررسـی نمایـد تا بدین وسیله ،تأویلهاي ناصواب برخی صاحب
نظـران را آشـکار و بـا ارائـه تعریفـی روشـن ،شبهات مطروحه را مرتفع نماید.
 -2ﻋﺼﻤﺖ در لغﺖ و اصطالح
عصمت در لغت عبـارت است از« :محافظت کردن ،منع کردن و بازداشتن» «عَصَمَ اهللُ فالناً من الشَّرِّ أو الخطإ عِصمَةَ :حفظَه
و وقاهُ و مَنَعَهُ .و یقال :عَصَمَ الشیءَ :مَنَعَهُ» (مدکور1112 ،ق ،ص )111عصمت به معناي منع در همه جا میتواند استفاده
شود مانند :عَصَمه الطعامُ :منَعه من الجوع .و هذا طعامٌ یَعْصِمُ أَي یمنع من الجوع» (مهنا1411 ،ق ،ج ،2ص )174برخی اصلِ
عصمت را به ابزار مصونیت معنا کردهاند و نه عمل باز داشتن( .مفید1114 ،ق ،ج ،4ص )17از این رو عرب به ریسمانی
که بار به وسیله آن بسته میشود عصام میگوید ،زیرا بار را از افتادن و از هم پاشیدگی حفظ میکند( .طبرسی1172 ،ش،
ج ،2ص )702و از همین ریشه ،کلمه «اعتصام» است و بر خالف تصوّر بسیاري که آن را به معناي «چنگ زدن» معنا
کردهاند ،با توجّه به آیه  101آل عمران« ،وَ اعْتَصِمُواْ بحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا» مؤمنین را به کسی تشبیه کردهاند که در حال سقوط
است و طنابی در مقابلش هست که می تواند با چنگ زدن به آن ،خود را از سقوط حفظ کند ،در حالی که این کلمه به
معناي «در حفظ و امان قرار گرفتن» میباشد( .آلوسی1411 ،ق ،ج ،2ص )211هر چند عصـمت ،یـک اصـطالح قرآنـی
نیسـت ،ولی شواهد و قرائن حاکی از آن است که کـالم وحـی تصـریح بـه عصـمت برگزیـدگان الهـی میکند که
شاخصترین آن عبارت است از این آیه« :الَّذِینَ ءَامَنُوا وَ لَمْ یَلْبِسُواْ إِیمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئكَ لهَمُ الْأَمْنُ وَ هُم مُّهْتَدُون» «امنیت فقط

براي کسانی است که ایمانشان را به هیچ [شرك و] ظلمی نیامیختهاند و آنانند که هدایت یافتهاند» (انعام )72،با توجّه به
سیاق کالم وحی ،واژهي «ظلم» اطالقی است که چون در مقام مناظره با مشرکین انجامیده است ،قهراً منطبق بر شرك
مشرکین است ،چنان که کلمه «األمن» نیز منطبق بر امنیت از عذاب مخلّد و شقاوت مؤَبَّد است و صرف نظر از سیاق
وحی ،این کالم از جهت بیان ،کریمهاي است مستقل و چنین نتیجه میدهد که امنیت و اهتداء ،تنها و تنها مترتب بر ایمانی
است که صاحبش را از جمیع انحاء ظلم ،نظیر شرك ،شکّ و مانند آندو برکنار میدارد ،ضمن این که چنین فردي مشمول
هدایت بیواسطه و خاصّ الهی است( .فرات کوفی1410 ،ق ،ج ،1ص / 114کلینی1407 ،ق ،ج ،2ح ،4ص)111
آیه دیگر که ناظر بر عصمت است چنین است«:صِرَاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَير الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّين» (فاتحه )7،با
توجّه به این آیه ،این افراد داراي دو ویژگی مهم هستند :اوّل آن که مورد غضب الهی نیستند .دوّم آن که ضالّ نیستند.
کسی که آگاهانه پذیراي کفر شود ،مشمول غضب الهی است( :نحل )101،و کسی که خداوند را عصیان و نافرمانی کند،
به مقدار عصیان و نافرمانیاش – که مساوي است با اطاعت شیطان – ضالّ و گمراه است( :یس )10-12،طبق این آیات،
جِبِلّ (جماعت و گروه) بسیار زیادي به وسیله شیطان ،گمراه شدهاند« :وَ لَقَدْ أَضَلَّ مِنكمُجِبِالًّ كَثِيرًا»  -از این رو ،گروه قلیلی
متمایز از این دسته باقی میمانند که بر طریق مستقیمند .این گمراهی نیز در عبادت یعنی اطاعت شیطان است« :أَن لَّا تَعْبُدُواْ
الشَّيْطَانَ» که همان معصیت و نافرمانی از دستورات الهی است .یعنی شخص عاصی و گنهکار ،ضالّ است .با این توضیح
روشن میشود که «الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم» نه تنها به کفر آلوده نیستند ،بلکه حتّی به شیطان هم آلوده نشدهاند و این همان
معناي عصمت از گناه است( .آل عمران ،42،انعـام 74-77،و  ،71–10مـریم 41،و  11و  ،17طـه ،122،زمـر،17،
احـزاب ،11،نجم)2-4،
در صدر اسالم و از لسان پیغمبر اکرم (ص) نیز براي تبیین این مقـام از ایـن اصـطالح اسـتفاده میشده است .از جمله
ایشان در باره خود و اوصیایشان فرمودنـد« :اَنا وَ عَلیٌّ وَ اَلحَسَنُ وَ اَلحُسَينُ تِسعَةٌ مِن وُلدِ الُحُسَينِ مُطَهَرونَ مَعصومونَ» (مجلسی،
1401ق ،ج ،21ص )201همچنین ایشان در باره امیرالمؤمنین و ائمّه هداة  -علیهم السّالم – فرمودند« :فَاَنَّهُم خِيَرَةُ اهللِ و
صَفوَتُةُ وَ هُمُ المَعصُومُونَ مِن كُلِّ ذَنبٍ وَ خَطِيئَتةٍ» (همان ،ج ،11ص)244
 -1ﺣﮑﻤﺖ در لغﺖ
«حُکم ،منع براي اصالح و قضاوت است« :حَكَمَ أصله :منع منعا إلصالح» (راغب اصفهانی1412 ،ق ،ص )247برخی آن را
به معناي داوري میدانند« :الحُكْمُ :مصدر قولك حَكَمَ بينهم یَحْكُمُ أى قضَى» (جوهري1171 ،ق ،ج ،1ص )1101معناى اوّلى

و اصلی این کلمه همان منع از فساد و منع براى اصالح است و این معنا ،در تمام موارد صادق است .قضاوت و داورى
که یکى از معانی حکمت است در حقیقت به معناي جلوگیري از فساد و براى اصالح میباشد .همچنین است معناي
استوار کردن و غیره .حکمت نیز بر همین قیاس است و به معناي چیزي است که از جهل جلوگیري میکند« :و الحِكمة
هذا قياسُها ،ألنّها تمنع من الجهل» (ابن فارس1404 ،ق ،ج ،2ص )11به عبارت دیگر ،با مراجعه به اصل معنى کلمه میتوان
به دست آورد که حکمت یک حالت و خصیصه درك و تشخیص است که شخص به وسیله آن میتواند حقّ و واقعیّت
را درك کند و مانع از فساد شود و کار را متقن و محکم انجام دهد .از این رو حکمت ،حالت نفسانى و صفت روحى
است ،نه شىء خارجى ،بلکه شىء محکم خارجى از نتایج حکمت است( .قرشی1412 ،ق ،ج ،12ص )111حکمت ،عطاى
خداوند است ،نه کسب کردنى ،گر چه مقدّمات آن قابل کسب است( .قرائتى1171 ،ش ،ج ،1ص)217
 -3ﺣﮑﻤﺖ در اصطالح فالسفه و ﻋرفا
حکماء در تعریف حکمت گفتهاند حکمت ،علم به حقیقت اشیاء است به قدر طاقت بشریّت ،و چنین علم و دانشى که
در باطن اشیاء نفوذ داشته باشد از عطاهاى پروردگار است( .امین1111 ،ش ،ج ،10ص )114حکمت در نزد فالسفه اسالم
به حکمت نظرى و عملى تقسیم شده است؛ زیرا اعیان موجودات که احوال آنها موضوع بحث اهل حکمت است یا به
قدرت و اختیار انسان است که موضوع حکمت عملى مىباشد و یا از قدرت و اختیار انسان بیرون است که موضوع
حکمت نظرى است( .خاتمی1170 ،ش ،ص )101به عبارت دیگر ،حکمت در عرف اهل معرفت عبارت است از :دانستن
چیزها چنان که باشد ،و قیام نمودن به کارها چنان که باید -به قدر استطاعت -تا نفس انسانى به کمالى که متوجّه آن است
برسد ،و هر که این دو معنى در او حاصل شود ،حکیمى کامل -و انسانى فاضل باشد ،و مرتبه او بلندترین مراتب نوع
انسان باشد( .سجادي1171 ،ش ،ج ،2ص )1172طبق این معنا ،حکمت را در عرف ،بر علم کامل و تمام میکنند و چون
علم حضرت حقّ ،اتم و اکمل علوم است ،پس بدین معنى نیز حکیم است( .علوى عاملى ،بی تا ،ص)114
«فلسفه» و «حکمت» را تسامحاً مترادف و به یک معنا به کار مىبرند ،امّا با تأمل مىتوان میان آن دو جداییها یافت .لفظ
فلسفه ،مصدر مجعول یا اسمى است مشتق از کلمه یونانى «فیلوسوفیا» به معناى دوستدار حکمت و «حکمت» در زبان
عرب به معناى اتقان در عمل و بازداشتن از کجروى است ،و در اصطالح ،به دانش خاص -فلسفه -گفته مىشود ،زیرا
فلسفه واقعى بازدارنده انسان از تاریکى جهل و کجروى و گمراهى است .با این اعتبار در حکمت ،چنان که ذکر شد دو
عنصر علم و عمل (یا پندار و کردار) هر دو ،نهفته است؛ علم براى عمل و یک زندگانى انسانى ،و عمل براى صیقل دادن
دل و جان ،و شناخت بهتر خود و جهان و آفریدگار آن( .صدر المتألهین1177 ،ش ،ص )1از این رو حکمت تعریف شده

به :استکمال نفس انسانی ،با تخلّق به اخالق اللّه -علماً و عمالً  -به قدر طاقت بشر( .سبزوارى1171،ش ،ص )17و این،
همان معنایی است که در این آیه نمود پیدا میکند« :یُؤْتىِ الْحِكْمَةَ مَن یَشَاءُ وَ مَن یُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتىِ خَيرًا كَثِيرًا وَ مَا یَذَّكَّرُ
إِلَّا أُوْلُواْ الْأَلْبَاب» (بقره )211،و از همین باب است سخن امیرالمؤمنین (ع) که فرمود« :وَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ذَا نَفْسٍ نَاطِقَةٍ ،إِنْ
زَكَّاهَا بِالْعِلْمِ وَ الْعَمَلِ فَقَدْ شَابَهَتْ جَوَاهِرَ أَوَائِلِ عِلَلِهَا وَ إِذَا اعْتَدَلَ مِزَاجُهَا وَ فَارَقَتِ الْأَضْدَادَ فَقَدْ شَارَكَ بِهَا السَّبْعَ الشِّدَاد» «انسان،
صاحب نفس ناطقه آفریده شده است( ،یعنى مُدرك حقیقت اشیاء) هر گاه پاك کند نفس خود را به علم و عمل ،پس شبیه
شود به علّتهاى اوّل خود که عقولاند( ،یعنی شبیه با مجردات که علّت وجود اویند ،میشود) که کماالت آنها بالفعل
است .پس هر گاه مزاج نفس معتدل شود و بر عدل و وسط اخالق حرکت نماید و از اخالق رذیله دورى کند ،شریک
شود در کمال ،و اِحکام و اتقان با هفت آسمان بلند مرتبه شریک میشود» (مجلسی1401 ،ق ،ج ،40ص . )111در حدیث
قدسى وارد است که« :مَا زَالَ الْعَبْدُ یَتَقَرَّبُ إِلَیَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي یَسْمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الَّذِي یُبْصِرُ بِهِ وَ یَدَهُ الَّتِی
یَبْطِشُ بِهَا « »...همواره بنده من نزدیک مىشود به من به سبب نوافل و کارهاى خیر ،تا آن که به جایى مىرسد که من
چشم او مىشوم که به من مىبیند ،و گوش او مىشوم که به من مىشنود ،و دست او مىشوم که غلبه مىکند به آن»
(شعیري ،بی تا ،ص )71و این است حاصل قوّه نظریه و عملیه موافق قول حکما و موافق اخبار و آیات ،و هرگاه انسان،
ترك متابعت عقل و نقل نموده ،طبق هواى نفسانى و شهوانى حرکت نماید ،صفت حیوانات و شیاطین در جوهر ذات او
رسوخ نماید و در درکات طبیعت و جهل حرکت کند و به همان نسبت که نفوس کامله در درجات کمال ترقّى کنند ،او
در درکات نقص و انیت تنزل نماید و مزاج نفس از اعتدال بیرون رفته و مریض شود ،پس هر گاه به مرض جهل مرکب
و کفر گرفتار شود ،براى او نجات متصوّر نشود( .اسفراینى1171 ،ش ،ص)211
 -4ﺣﮑﻤﺖ در اصطالح مفسران و ﻋرف اﺣادیث
حکمت در لسان شرع به معناى دانشى است که براى آخرت سودمند باشد ،و گاهى هم در معنایى اعمّ و فراگیرتر از این
به کار برده مىشود( .ابن میثم بحرانى1417 ،ق ،ج ،1ص )210به طور کلى اعطاي حکم و علم به انبیاء (یوسف.22/
مریم .12/قصص .14/انبیاء .74/شعراء ).71/در امور کلیه و معارف الهى ،و نیز در امور جزئیه در اثر ارتباط با تعلیمات
غیبى و شهود است و از سنخ علم حصولى نیست( .حسینى همدانى1404 ،ق ،ج ،1ص )47این علم هر چه باشد خالص
علم است و دیگر آمیخته با هواى نفس و وسوسههاى شیطانى نیست ،زیرا دیگر معقول نیست که آمیخته با جهل و یا هوا
و هوس باشد ،چون قرآن کریم آنرا به خدا نسبتش داده و دهندة آن علم و آن حکم را خدا شمرده است .از این رو نفوسى
که این علم و حکم به آنها داده مىشود با سایر نفوس تفاوت بسیار دارند .نفوس دیگر خطا کردار و تاریک و جاهلند ولى

این نفوس چنین نیستند( .طباطبایى1417 ،ق ،ج ،11ص )117حکم به معنى فرمان دادنی است که قاطع و یقینى باشد ،و
از مصادیق آن قضاء است که اگر توأم با یقین و قاطعیت باشد و حکم اعم است از این که در موضوعات تشریعى باشد
و یا در حقایق تکوینى و یا در معارف الهى ،و این معنى در صورتى محقق مىگردد که انسان با نور الهى منور گشته ،و
ارتباط قلبى با عوالم غیب پیدا کرده ،و بتواند روشن ضمیر واقعى باشد .و این معنى از لوازم نبوت است ،و تا انسان به
مقام نبوّت نرسیده است ،ممکن نیست که چنین نوارنیتى پیدا کند( .مصطفوى1170 ،ش ،ج ،11ص )170برخی گفتهاند
که منظور از اعطاي حکم ،حکمت عملیه است و منظور از علم ،حکمت نظریه است و وجه تقدیم حکمت عملى بر نظرى
به جهت آن است که اصحاب ریاضت ،از عمل به علم میرسند ،چنان که طریقه حضرت یوسف (ع) است که اوّل صبر
بر بال و محنت کرد ،پس خداى تعالى ابواب مکاشفات را بر او گشود( .شریف الهیجى1171 ،ش ،ج ،2ص )107و امّا
حکمت از لسان حضرت صادق (ع) چنین آمده است« :حکمت ،روشنایى و جلوه معرفت ،و میزان و میراث تقوى ،و میوه
راستى و درستى مىباشد و پروردگار متعال به بندهاى احسان و انعام نفرموده است به چیزى که بزرگتر و روشنتر و بهتر
و باالتر و ارزشمندتر باشد از نعمتى که در دل انسان پدیدار مىشود ،و به مقام عظمت حکمت متوجه نمىشود مگر آنان
که صاحبان باطن و بینایى هستند» (مجلسی1401 ،ق ،ج ،1ص )211بینایى و بصیرت قلب مانند دید چشم مىباید آلوده
نبوده ،و هر گونه موانع و حجابها از مقابل آن برداشته شود ،و در نتیجه الزم است ،قلب آدمى از صفات و اخالق رذیله
که بر خالف انسانیت و صفا و طهارت است ،پاك و مهذب گشته ،و از آراء و افکار فاسد و از عالئق مادى منقطع گردد،
و چون چنین شد دل مانند آیینه صافى میگردد که مىتواند دیدنی هاى روحانى را درك کند ،و از طرف دیگر ،وقتى که
قلب انسان توجه و دیدش را از همه عالئق و امور مادى و بلکه از غیر خداوند منصرف و قطع کرده ،و حتى در مرتبه
آخر از دیدن خود نیز منصرف و منقطع گشت ،در چنین موقعیت آن چه در مقابل دید باطنى او قرار مىگیرد تنها و تنها
نور محیط حضرت حق و در این صورت آن چه شهود دارد به طور کلى نور حق خواهد بود ،و چون خواهان کسب فیض
مخصوص و مشاهده قسمتى از معارف و صفات و اسماء گردید ،به مقتضاى اصل جود و لطف و کرم و رحمت الهیه،
درخواست و مسئول او به اجابت رسیده ،و آن قسمت براى او ارائه و تفهیم و نشان داده خواهد شد( .منسوب به جعفر
بن محمّد1110 ،ش ،ص )410اینجاست که حکمت که نوعى از حکم قطعى و جدى مربوط به احکام تکوینى الهى است،
براى او افاضه و اعطاء و تفهیم شده است و این حقیقت به اندازهاى پر قیمت و در سطح باال و عالى و از افکار مردم
عادى بلند است که دیگران نتوانند به حدود و خصوصیات آن آگاهى یابند( .همان ،ص)410
 -5تقابل ﺣﮑﻤﺖ و هوی
در علم اخالق ثابت شده که اصول فضایل اخالقى سه امر است که حد وسط بین افراط و تفریط هستند:

اوّل :حکمت اخالقى است و آن قدرتى است که انسان را در عمل از افراط و تفریط نگه مىدارد ،زیرا افراط مانعِ رسیدن
به درجه کمال است و جز شرّ حاصلى ندارد.
دوّم :پاکدامنى است و آن ملکهاى است که از اعتدال قوه شهویّه به خاطر دخالت عقل عملى حاصل مىشود .عقل عملى،
قوّه شهویّه را بر مبناى عدل اداره مىکند و موجب صدور افعالى میان جمود و فجور که دو طرف افراط و تفریط هستند
مىشود .مصداق این مورد ،امیرالمؤمنین (ع) است چرا که ایشان نیرومندترین شخص بر حذف سرگرمیهایى بوده است
که انسان را از مالقات با خدا باز مىدارد ،و هر کس داراى چنین ویژگى باشد مالک هواى نفس خویش است .از سویی
سخن پیامبر (ص) در حقّ آن حضرت است که فرمود« :اللهم أدِرِ الحقَ مع علی حيثُ ما دارَ» «بار خدایا حقّ را با على بدار
هر جا که هست» (مفید1411 ،ق ،ص )101شک نیست که دعاى پیامبر مورد قبول است و آن که حقّ الزمه افعال و
حرکات وى باشد محال است که باطل در او راه یابد ،زیرا یک چیز ،دو الزم مختلف  -هم حقّ و هم باطل -ندارد .پس
قطعاً محال است که على (ع) پیرو هواى نفس باشد و معناى عفّت همین است.
سوّم :شجاعت است و آن ،ملکهاى است که از اعتدال قوه غضبیه با توجّه به دخالت عقل در قواعد آن ،براى نفس حاصل
مىشود .اعمالى که از نفس در این خصوص صورت مىپذیرد ،حدّ وسط میان ترس و بىباکى است( .ابن میثم بحرانى،
1417ق ،ج ،1ص)114
در کالم الهی نیز تقابل میان حکمت و هوي ،عیان است« :الشَّيْطَانُ یَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ یَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَ اللَّهُ یَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَ
فَضْلًا ( »...بقره )217،از آن جا که در این آیه ،سخن از این است که خداوند در برابر انفاق ،وعده آمرزش و برکت مىدهد
و شیطان وسوسه ترس از فقر را در دل انسان به وجود مىآورد ،در آیه بعد «یُؤْتىِ الْحِكْمَةَ مَن یَشَاءُ وَ مَن یُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ
أُوتىِخَيرْا كَثِيرًا وَ مَا یَذَّكَّرُ إِلَّا أُوْلُواْ الْأَلْبَاب» (بقره )211،اشاره به این حقیقت مىشود که تنها «حکمت» است که مىتواند بین
این دو کشش «الهى» و «شیطانى» فرق بگذارد و از وسوسههاى گمراهکننده نجات بخشد( .اردکانی ،بی تا ،ص )211ضمن
این که منظور از جمله «مَنْ یَشاءُ» این نیست که حکمت و دانش بدون جهت به این و آن داده مىشود ،بلکه مشیّت و
اراده خدا همه جا آمیخته با حکمت است .یعنى آن را به هر کس شایسته ببیند مىبخشد ،و آن کس را که لیاقت داشته
باشد از این سرچشمه زالل زندگىبخش ،سیراب مىکند.
حکما گویند :اقسام علم منطق از جهت ماده ،پنج قسم است که اوّلین آن طبق آیه «ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ
الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَن» (نحل )121،این است که به برهان و دلیل یقینى مطلبى را بر دیگرى ثابت کنند .اوّل

فرمود :به سوى پروردگار خویش بخوان به عقل و دلیل و حکمت ،و آن را حکما برهان گویند ،و این از معجزات علمى
قرآن است( .شعرانی1171 ،ش ،ج ،2ص )710اقامهي براهین از الهامات و دادههاي الهی بوده که خداي تبارك آن را به
لسان آنها جاري میساخت ،چنان که فرمود« :وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ  »...یعنی« :و آن ادلّه و حجّتهاي ما
بود که به ابراهیم دادیم تا در مقابل قوم خویش به آن استدالل نماید» (انعام )72،ضمن آن که اقامهي ادلّه ،همان حکمتی
است که خدا آن را به همراه کتاب به اصفیایش اهداء کرده (انعام )71،و با این موهبت الهی است که حقّ ،پدیدار میشود.
(طباطبایى1417،ق ،ج ،12ص )114و بعد از اثبات حکم به اعتقاد جازمی منجر میشود که با واقع ،مطابقت مینماید.
(شعرانی1177 ،ش ،ج ،2ص )111حقیقت یقین ،جز این نیست که انسان دریابد همه چیز از آن خداي سبب ساز و مسخّر
امر اوست و دریابد که مالک و مدبّر هر چیز ،تنها اوست و چنان چه به این رتبه دست یافت ،خویش را هماره در محضر
خدا مییابد و خدا را چنان فرمانبري میکند که گویی او را میبیند و این بخششی است الهی که لسانش ،لسان عقل است
(مطهري1171 ،ش ،ص )207همة سفراي الهی داراي حکمت هستند بدین دلیل که اصفیاي الهی کسانی هستند که اهل
یقینند« :وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ» (انعام)71/
امیرالمؤمنین (ع) در باره مطلق عارفان به حقّ میفرماید« :قَدْ لَبِسَ لِلْحِكْمَةِ جُنَّتَهَا قَدْ لَبِسَ لِلْحِكْمَةِ جُنَّتَهَا وَ أَخَذَهَا بِجَمِيعِ أَدَبِهَا
مِنَ الْإِقْبَالِ عَلَيْهَا وَ الْمَعْرِفَةِ بِهَا وَ التَّفَرُّغِ لَهَا فَهِیَ عِنْدَ نَفْسِهِ ضَالَّتُهُ الَّتِی یَطْلُبُهَاوَ حَاجَتُهُ الَّتِی یَسْأَلُ عَنْهَا» « ...او سپر حکمت را
پوشیده ،و همگى آداب و شرایط آن را که عبارت از توجّه و شناخت و آمادگى است به دست آورده است ،حکمت نزد
او گمشدهاى است که پیوسته آن را مىجوید ،و نیازى است که همواره از آن مىپرسد» (نهج البالغه1171 ،ش ،خطبه،172
ص )147واژه جنّة براى آمادگى به منظور دریافت حکمت از طریق زهد و عبادت حقیقى ،و مواظبت در اجراى اوامر الهى
استعاره شده است و وجه استعاره این است که با به دست آوردن این آمادگى ،از دچار شدن به تیرگی هاى هوا و هوس
و طغیان شهواتى که انسان را به آتش دوزخ مىکشاند ،ایمنى مىیابد همچنان که سپر ،رزمنده را از گزند ضربه و زخم
مصون مىدارد .از این که فرموده است کسى که براى حکمت سپر ایمنى پوشیده و آداب و شرایط آن را که عبارت از رو
آوردن به سوى آن و شناخت آن است فرا گرفته ،مراد این است که مرتبه حکمت را شناخته و از طریق زهد ،خود را از
عالیق دنیوى وارسته ساخته است ،و این نیز از جمله تحصیل آمادگى براى فرا گرفتن حکمت است .از سوي دیگر
امیرالمؤمنین واژه ضالّه را براى حکمت استعاره فرموده است ،زیرا همان گونه که به جستجوى شتر گمشده مىروند
حکمت را نیز مىجویند و طلب مىکنند و گفتار آن حضرت (ع) که فرموده است« :الحكمة ضالّة المؤمن»( ،نهج البالغه،
1171ش ،حکمت ،70ص )140اشاره به همین مطلب است( .ابن میثم بحرانى 1417 ،ق ،ج ،1ص)711

 -0ﻋﺼﻤﺖ و تعلیم کتاب و ﺣﮑﻤﺖ
خداوند برگزیدگان خویش را کتاب و حکمت آموخت و آنها هر دو را به مردم آموختند .وحی و تعبّد و شریعت براي
همه مردم ،و حکمت براي گروهی خاصّ است ،زیرا بیشتر دعوت آنها براي هدایت کفّار است که نه وحی را میپذیرند
و نه چیزي به تعبّد قبول میکنند ،بلکه باید به دلیل عقلی ،آنها را هدایت نمود (شعرانی1177 ،ش ،ج ،1ص )112بنابراین
انبیاي عظام ،بسیار دلیل عقلی بر معارف آوردند و عقلیّات را به تنبیه و تعلیم ،القاء و عقول مردمان را هدایت کردند ،چنان
که کتاب ،همگان را به تعقّل ترغیب نمود و در ذکر و تعلّم ،کتاب مقدّم است بر حکمت ،زیرا تا کتاب نیامد عقول مردم
پرورش نیافت و حکمت مؤخّر است ،زیرا تا عقل نباشد کتاب سود ندارد( .همان1171 ،ش ،ج ،1ص )101همچنین با
توجّه به این نکته که وحی ،دریافت قوانین تشریعی جامع و بی بدیل از جانب پرودگار بر قلب مطهر رسول اهلل (ص)
است (بقره( )17/شعراء114/ـ  )112خداي تعالی با انتساب کالم وحی به فرستادهي خویش در حقیقت رسالت ایشان را
تصدیق نموده است ،زیرا رسول بدین جهت رسول است که سخنی از خود ندارد و آن چه میگوید ،کالم فرستنده خویش
است و نه گفته افرادي چون شاعران و غیب گویان (حاقّه )40- 41/و با این مبناست که کالم رسول اهلل (ص) ،الزم اإلتباع
است و حتّی سکوت ایشان نیز حجیّت دارد .دلیل دیگر بر این گفته ،کالم پروردگار حکیم است که در باره فرستاده خویش
فرمود« :این همدم و معاشر شما [یعنی رسول اکرم (ص)] ،هرگز [از صراط مستقیم] گمراه نشده و از رشد و تعالی باز
نمانده [و اعتقاد باطلی بر جانش رسوخ نکرده] است[ ،چرا که] سخن او از هوي و هوس و میل نفسانی ،نشأت نمیگیرد،
[بلکه] کالم او جز وحیی [الهی] که بر او وحی میشود ،چیز دیگري نیست که [آن وحی را آن فرشتهي] قوي ،یعنی
حضرت جبرئیل امین به او یاد داده است( .نجم1/ـ  )2لذا تأکید خداوند بر صدق گفتار نبیّ در آن چه مدّعی است در این
آیات نمود مییابد که چیزي جز کالم وحی و رؤیت بزرگترین آیات حضرت حقّ نیست و قرآن کریم ،آن علم حضوري
و آن شهود را «ما رأي» خواند ،بدان جهت که آن علم از حقّ ،مأخوذ است و خمیر مایهي آن ،موضوع و محمولی نیست
که با برداشتهاي تصوّر و تصدیق تأمین شود و به تبع آن ،اشتباه و خالف در آن راه یابد( .جوادي آملی1171 ،ش ،ج،1
ص )170بلکه علم لدنّ ی است و مراد از آن ،علمی است که غیر خدا کسی در آن دخالت و صنعی ندارد از این رو ،کسی
نمیتواند از راه اکتساب و استدالل و از طریق حسّ و فکر بدان دست یابد( .طباطبایى1417،ق ،ج ،11ص )142و بدین
دلیل است که منتخبین به بهرهمندي از چُنین علمی از جانب پروردگار داراي بینش و بصیرتی الهی هستند ،چنان که گویی
بر [هدایت و] بینّه سوارند و بینّه آن است که سبب جدایی حقّ از باطل شود( .طبرسى1172 ،ش ،ج ،10ص )711به طوري
که بتوان بی هیچ مشقّتی بدان واقف شد( .طباطبایى1417،ق ،ج ،7ص )114از این رو حجّت و آیت را بیّنه نامیدند ،زیرا
با ظهور آن ،حقّ به مثابهي خورشید طلوع میکند و بر همه جا پرتو میافکند .بنابراین خداي سبحان ،فرستادگان خویش

را با انوار مُبین و کتب مُستبین (صافات )117،یعنی کتابى که مجهوالت نهانى را روشن مىکند ،عزّت بخشید و به سوي
مردم گسیل داشت (صدوق1177 ،ش ،ص )11تا با قرائت کالم وحی ،نفوس مردمان را با زدودن پلیديها ارتقا بخشد و
عالوه بر تالوت ،محتواي وحی و حکمت را به آنها تعلیم دهد .بنابراین ،آن نوري که خداي کریم بر قلب برگزیدگان
خود میتاباند ،علم و بصیرتی است که به «شرح صدر» ایشان میانجامد ،چنان که به واسطهي آن ،ظلمت جهل و شکّ
برطرف و حقّ از غیر آن متمایز و دل به حقّ مصفّا و پذیرا میشود( .شعرانی1177 ،ش ،ج ،2ص )101به نحوي که در
بارهي ایشان این کریمه نمود مییابد« :أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ« »...آیا کسی که خدا [ي تعالی
قلب] او را پذیراي اسالم کرده است و برفراز نوري سوار است که از جانب مالک و صاحب اختیار خویش است[ ،همچون
سنگدالن گمراه است؟!]» همچنان که قرآن ،چنین کسانی را «مهتَدي» لقب داده است و «مهتَدي» کسی است که خداي
منّان او را به سوي حقّ هدایت کرده است« :مَن یَهْدِ اللّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي( »...اعراف« )177،فَمَن یُرِدِ اللّهُ أَن یَهْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ
لِإلِسْالَمِ» (انعام)121،
 -7تبیین ﻋﺼﻤﺖ با متضاد ﺣﮑﻤﺖ (هوی)
عصمت می تواند از طریق صفت حکمت ،ثابت گردد چه ،اگر کسی صفت «حکمت» را داشته باشد ،پس قطعا مقابل
حکمت ،یعنی صفت «هوي» را ندارد ،و کسی که هوي و هوس نداشته باشد ،قطعا صفت عصمت را دارد.
حکمت ،حجّتی الهی و روشن و دانشی درست و با برهان است که حقّ را نتیجه دهد ،به طوري که هیچ شکّ ،وهن و
ابهامی در آن باقی نماند( .طباطبایى1417،ق ،ج ،12ص)171
 -2-7ارتباط ﺣﮑﻤﺖ با یقین و شاخههای آن

مردم در باب حکمت دو دسته اند؛ یکی آنکه هم به زبان ،آن را متین و مُتقن ادا میکند و هم با کردار ،گفتارش را تصدیق
مینماید؛ و دیگري با زبان ،سخن استوار میگوید ولی با عمل تباهش میکند و این دو گروه ،بسیار از هم دورند و خوشا
به حال آنها که علم ایشان در کردار و بَدا به حال آنان که دانش در گفتارشان است( .حرانی1174 ،ش ،ص )121و بدین
جهت است که خداوند در کتابش دستهي اوّل را اهل عقل و فهم نامید (همان ،ص )111و بشارت داد که تنها آنها هدایت
یافتگان و صاحبان خرد هستند (زمر )17/کما این که در کالم امیرالمؤمنین (ع) نیز بر این نکته اشاره شده است که فرمود:
«هر که در هشیاري و حذاقت بینا شود ،حکمت [این نعمت فیاض الهی] بر او آشکار شود و هر که حکمت بر او آشکار
شود ،عبرت را شناسد و هر که عبرت را شناسد ،گویی از اوّلین روزگاران تاکنون بوده است» (نهج البالغه1171 ،ش،

حکمت ،11ص )127و این شُعبات ،چهار شعبه است از یقین (حرانی1174 ،ش ،ص )211و امّا «یقین» امر ثابت ،قطعی
و واضح است :الیقینُ :العِلمُ الَّذي ال شَکَّ مَعَهُ» (مدکور1112 ،ق ،ص )1110و آن صفت علم است باالتر از معرفت و
درایت (راغب اصفهانی1412 ،ق ،ص )712که با استدالل به ثمر نشیند و به زوال شکوك بینجامد (بهنساوي1111 ،م ،ج،1
ص )101به بیان دیگر ،یقین همان آرامش یافتن فکر و فهم است ،بعد از اثبات حکم و استدالل آن ،به طوري که منجر به
اعتقاد جازم و پا برجایی شود که با واقع ،مطابق است (شعرانی1177 ،ش ،ج ،2ص )111شاخههاى یقین طبق سخن
امیرالمؤمنین (ع) (نهج البالغه1171 ،ش ،حکمت ،11ص )127عبارتند از :اوّل :بینش در عین هوشیارى و به کار بستن آن.
هوشیارى همان سرعت یورش نفس بر حقایقى است که از راه حواس بر نفس وارد مىشود .دوّم :توجّه به حقیقت و
تفسیر آن و کسب حقایق به وسیله دالیل و براهین ،و استخراج فضیلتهاى گوناگون و اخالق پسندیده از موارد ممکن.
مانند سخن مفید و عبرت گرفتن از کارهاى عبرت انگیز .سوّم :پند گرفتن از طریق عبرت ،یعنى حصول عبرت از راه
پندپذیرى و کراهت [از پیامد اعمال زشت] .چهارم :مورد توجّه قرار دادن روش پیشینیان ،به طورى که گویا با آنها زندگى
مىکرده است .و این چهار قسم ،فضیلتهایى تحت فضیلت کلى حکمت ،مانند شاخههاى آنند ،و بعضى به منزله شاخههاى
بعضى دیگر مىباشند( .ابن میثم بحرانى1417 ،ق ،ج ،1ص )414نتیجه آن که حقیقت یقین ،چیزي جز این واقعیت نیست
که انسان ،همه چیز را از آن خداي سبب ساز و مسخّر امر و حکم او بداند تا جایی که به وضوح دریابد ،کردگار در همه
حال تمام خطورات درونی و خفّی او را شاهد و بر اندرونش آگاه است و چنان چه به این امر قطعی دست یافت ،در
جمیع احوال و اعمال متأدّب شود چرا که هماره خود را در محضر حقّ مییابد و خدا را چنان فرمانبري میکند که گویی
او را می بیند و در آبادانی باطن و تطهیر و تزئین آن در مقابل دیدگان بیدار و مراقب کردگار بیش از تزئین ظاهر در برابر
دیدگان خلق ،جدّیت و کوشش میکند (شبّر1171 ،ش ،ص )420و بدین جهت است که حکمت به او داده میشود.
 -1-7افاضة «ﺣﮑﻤﺖ» به صاﺣبّ یقین ،و برابری آن با «خیر کثیر»

افاضهي حکمت از جانب حقّ به افراد صاحب یقین ،منجر به این میشود که صاحب حکمت ،خزانه دار خیر کثیر شود:
«یُؤتِی الْحِكْمَةَ مَن یَشَاءُ و َمَن یُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَـثيراً وَ مَا یَذَّكَّرُ إِالَّ أُوْلُواْ األَلْبَابِ» (بقره )211،یادآور میشویم خیر
بودن هر چیز به حَسَب آن غرضی است که متعلّق به آن است (طباطبایى1417،ق ،ج ،7ص )271و حکمت از آن حیث
خیر کثیر است که لسانش ،لسان عقل است (مطهري1171 ،ش ،ص )207و جز با آن نمیتوان بین کشش الهی و وسوسهي
شیطانی فرق قائل شد( .مکارم شیرازي1174 ،ش ،ج ،2ص )140در تبیین حکمت ،حضـرت عیسـی بـن مـریم (ع)

فرمودند« :خدا دلهاي مرده را با نور حکمت حیات میبخشد ،چنان که زمین مرده را بـا قطـرههـاي تند باران ««فَاِنَّ اهللَ
یُحيِی القُلُوبَ المَيتَةَ بِنُورِ الحِكمَةِ كَمَا یُحيِیَ األرضَ المَيتَةَ بِوابِلِ المَطَرِ» (حرانی1174 ،ش ،ص)121
 -3-7نسبﺖ ﺣﮑﻤﺖ با ﻋقل ،و هوی با جهل

حضرت موسی بن جعفر (ع) نیز این حجّت حقّ را کـه لسـانش ،لسان عقل است ،مقابل هوا پرستی ،دو لشکر از لشکریان
عقل و جهل بر شمردند ،همچنان که یقین و شک ،تصدیق و کذب ،عدل و جور ،معروف و منکر و  ...سپس فرمودند:
همه این صفات [که از لشکریان عقلند] جز در وجود پیغمبر یا وصیّ او یا مؤمنی که خدا قلبش را براي ایمان آزموده باشد
گرد نیاید( .همان ،صص 117و  )140همچنین ایشان با استناد به کریمه «وَ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَ مَا یَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ»
«و ما این مثلها را براي مردم میزنیم و جز عالِمان ،کسی آن را درنمییابد» (عنکبوت )41،فرمودند« :یا هِشامُ ثمَّ بَيَّنَ اَنَّ
العَقلَ مَعَ العِلمِ» «هشام ،آن گاه [پروردگار] بیان کرد که عقل و علم ،همراه یکدیگرند» (حرانی1174 ،ش ،ص )111و این
همراهی ،هنگامی محقّق است که انسان ،معبود خویش را هواي نفسش قرار ندهد ،چنان که قرآن مجید میفرماید« :أَفَرَأَیْتَ
مَنِ اتَّخَذَ اِلَـهَـهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن یَهْدِیهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ« »...آیا
دیدي کسی را که معبودش را هواي نفسش قرار دهد؟ و اهلل او را به بیراهه کشاند با علم [ي که وي بر کار ناصوابش
داشت یا با علمی که خدا بر هدایت ناپذیري وي داشت] و[اهلل] بر گوش و دلش مهر نهاد [تا حقّ را نشنود و تعقّل نکند]
و بر دیدگانش پرده افکند [تا آیات حقّ را نبیند] پس کی ست غیر از خدا که او را [پس از وانهادن] هدایت کند و به راه
آورَد؟( »...جاثیه)21،
 -4-7تقابل ﺣﮑﻤﺖ و هوی در آیات قرآن

کالم اهلل مجید« ،هوي» را که مقابل «حکمت» و از جنود جهل است ،این گونه بیان کرده ...« :فَالَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ »...
«...به دنبال هوا [ي نفس] نروید که از طریق حقّ عُدول میکنید( »...نساء )111،پس اگر یک طرف ،هواي نفس باشد طرف
دیگر حتما عدول از طریق صحیح خواهد بود .در کریمة دیگري آمده« :ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِیعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ
أَهْوَاء الَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ» « بعد [از اعطاي کتاب و حکم و نبوّت به بنی اسرائیل] تو را بر [مجراي] آئین حقّ نهادیم ،پس آن
را دنبال کن و از امیال نفسانی کسانی که نمیفهمند ،پیروي مکن» (جاثیه )17،خداي متعال در این آیهها و آیات فراوان
دیگر (اعراف171/ـ  ،171انعام17/ـ  11و  ،110فرقان ،41-44/قصص ،10/روم ،21/یس ،10/ص ،21/محمّد ،14/نجم10/ـ
 27و )21با ذمّ این رذیله به مالزمت عقل و علم ،تأکید نموده است .شایان توجّه است «علم» مالزم هدایت و نیز «گمراهی»

منافی دانستن راه نیست ،زیرا ممکن است آدمی راه را بشناسد ،ولی به آن التزام نداشته باشد و این مالزمت هنگامی تحقّق
مییابد که عالِم هم به لوازم علم خویش ملتزم باشد ،و هم عامل ،تا در پی آن ،هدایت نیز بیاید .وگرنه اگر فردي به صرف
عالم بودن و به دلیل عدم مهار نفس و سرسپردگی آن ،التزامی به مقتضا و لوازم علم خویش نداشته باشد ،چنین علمی نه
تنها موجب اهتداي وي نیست که خود عین ضاللت است ،همچنان که یقین اگر توأم با التزام به لوازم آن نباشد با انکار
منافاتی نخواهد داشت( .طباطبایى1417،ق ،ج ،17ص )171و این نکته عین کالم امیرالمؤمنین (ع) است که فرمود« :اَرفَعُ
العِلمِ ما ظَهَرَ فِی الجَوارحِ وَ االَركانِ» « باالترین علم ،آن است که در اعضا و ارکان وجود آدمی رخ نماید» (نهج البالغه،
1171ش ،حکمت ،12ص )142نیز طبق فرموده امام هفتم (ع) ،کسی گفتارش ،کردارش را تصدیق نکند جز آن که خدا را
شناسد و چون شناخت از کسی جز او نهراسد ،لذا معرفت ثابتی که به درستی ،آن را ببیند و حقیقتش را بیابد در قلبش
جاي گیرد« :اِنَّهُ لَم یَخَفِ اهللَ مَن لَم یَعقِل عَنِ اهللِ وَ مَن لَم یَعقِل عَنِ اهللِ لَم یَعقِد قَلبَهُ عَلَی مَعرِفَةٍ ثابِتَةٍ یُبصِرُها وَ یجِدُ حَقيقَتَها فِی
قَلبِهِ وَ الیَكُونُ اَحَدٌ كَذلِكَ اِلّا مَن كَانَ قَولُهُ لِفِعلِهِ مُصَدِّقاً» (حرانی1174 ،ش ،ص)117
« -5-7هوی» در لغﺖ و لسان روایات ،و پی آمدهای آن

در «هوي» بر حسب لغت ،دوست داشتن و اشتهاء ملحوظ است و فرقی در متعلّق نکند ،خواه خوب ممدوح باشد یا
زشت مذموم ،ولی غالب استعماالت آن در مشتهیات مذمومه است (زبیدي1414 ،ق ،ج ،20ص )141زیرا اگر مهار عقل
و شرع نباشد ،نفس غالباً بر حسب مقتضاي طبیعت به شهوت پرستی و هوس رانی تمایل دارد( .موسوي خمینی1171 ،ش،
ص )117بنابراین تبعیت کامل از خواهشهاي نفسانی ،منع کامل از حقّ نماید ،بالنتیجه میزان بازماندن از حقّ ،متابعت
هواي نفس است و مقدار بازماندن نیز به مقدار تبعیّت از هوي بستگی دارد .این نکته ،مطابق با کالم امیرالمؤمنین (ع)
است که فرمود« :اِنَّ اَخافُ عَلَيكُمُ اَثنانِ :اِتّباعُ الهَوَي وَ طُولُ األمَلِ ،فَامَّا اتِّباعُ الهَوَي فَيَصُدُّ عَنِ الحَقِّ وَ اَمّا طُولُ األمَلِ فَيُنسِی
اآلخِرَةَ» «مسلماً بیشترین هراسی که براي شما دارم [از] دو چیز است؛ پیروي هوي و طوالنی بودن آرزو [و] امّا متابعت
از هوي [یقیناً] آدمی را از [راه] حقّ باز میدارد و درازاي آرزو ،آخرت را به [دیار] فراموشی میسپارد» (حر عاملی،
1401ق ،ج ،11ح ،20111ص )270و از حضرت ابا جعفر محمّد بن علی (ع) در نکوهش هوي مروي است« :جاهِد هَوَاكَ
كَما تُجاهِد عَدُوِّكَ» «تمام وسع و توانت را در مقابلهي با [تالش] هوایت به کار بند ،هم چنان که تمام تالشت را در مبارزه
با دشمنت به کار میبندي» (همان ،ج ،11ح ،20111ص)270

ابزار مجاهده در این نبرد سخت و رویارو ،طبق کالم امیرالمؤمنین (ع) ،فقط سالح عقل است ...« :وَ قاتِل هَوَاكَ بِعَقلِكَ»
« ...و هوا [ي نفست] را با عقلت بمیران» (کلینی1407 ،ق ،ج ،1ص )20و فرمود« :كَفاكَ مِن عَقلِكَ مَا اَوضَحَ لَكَ سُبُلَ غَيَّكَ
مِن رُشدِكَ» «براي تو از عقلی که داري همین قدر کافی است که راههاي دخول در باطل و بازماندن از تعالی را از بینش
صحیح و نیل به حقّ ،روشن نماید» (نهج البالغه1171 ،ش ،حکمت ،421ص ) 710گفتنی است که عقل ،طبق شرایطی
میتواند کمک کند؛ نه هر عقل اسیري که تحت فرمان امیر [تبهکاري] چون هواي نفس باشد« :وَ كَم مِن عَقلِ اَسيرٍ تَحتَ
هَوَي اَميرٍ» (همان ،حکمت ،211ص )174بنابراین هیچ عقلی همانند مخالفت هوي نیست« :وَ ال عَقلَ كَمُخالَفَةِ الهَوَي»
(حرانی1174 ،ش ،ص)412
آن چه از کالم وحی و اخبار معصومین در باب دنیاي مذموم وارد است ،توجه قلب به طبیعت و دل بستگی به آن است
که منشأ تمام مفاسد قلبی و قالبی است ،چنان که امام صادق (ع) فرمود« :رَأسُ كُلِّ خطيَـئةٍ حُبُّ الدُّنيا» (کلینی1407 ،ق،
ج ،2ص )111بنابراین ،حُبّ دنیـا جنبه طبیعت را قوّت میبخشد و عزم انسانی را سست و اراده را تضعیف نماید و اگر
«اراده» ،تامّ و تمام و «عزم» ،قوي و محکم شود ،مَثل مُلک بدن و قواي ظاهره و باطنهي آن ،مَثَل مالئکة اهلل شود که عصیان
خدا نکنند و به هر چه آنها را امر و از هر چه نهی فرمایند گوش سپارند ،بنابراین قواي مُلک انسان هم اگر مسخّر روح
شد ،تکلّف و زحمت از میان برخیزد و به راحتی مبدّل شود و اقالیم سبعه مُلک که عبارتند از گوش و چشم و زبان و
شکم و فرج و دست و پا تسلیم مَلکوت شوند و همهي قوا عُمّال او گردند( .موسوي خمینی1171 ،ش ،ص )121و چنین
کسانی مرآت صفات حقّ شوند.
 -0-7ارتباط صفﺖ ﺣﮑﻤﺖ با معﺼیﺖ و شک

این نکته نیز در خور تو جّه است که نفی شکّ ،مستلزم نفی عیوب قلبیه و قالبیه ،بلکه مستلزم عصمت است .چرا که
عصمت امري خالف اختیار و از قبیل امور طبیعی و جِبِلّی نیست ،بلکه حالتی است نفسانی و نوري است باطنی که از نور
کامل یقین و اطمینان تاّم به دست آید و ارتکاب معاصی و نمود خطیئات ،محصول آفت زدهاي است از نقصان یقین و
ایمان ،و عصمت محصولی ناب از یقین کامل و اطمینان تامّ است که با مشاهدهي حضوري و رؤیت برهان ربّ و تعلّق
اراده پروردگار بر پاکی برگزیدگانش نمود مییابد .بر این مبناست که حضرت امیرالمؤمنین (ع) میفرمایند« :وَاهللِ لَو اُعطيتُ
االَقاليمَ السَّبعَةَ بِما تَحتَ اَفالكِهَا عَلَی اَن اَعصِیَ اهللَ فِی نَملَةٍ اَسلُبُهَا جُلبَ شَعِيرَةٍ ما فَعَلتُهُ« »...به خدا قسم ،اگر تمامی اقالیم
هفتگانه دنیا با آن چه تحت افالك آن است به من اعطا شود تا خدا را [حتّی] در رُبودن پوست جُو از دهان مورچهاي
نافرمانی کنم ،چنین نخواهم کرد» (نهج البالغه1171 ،ش ،خطبه ،224ص )410پس با تعلّق اراده خداوند بر زوال شرك و

شکّ و تطهیر از اَرجاس و اخباث عالم و از ظلمت تعلّقات است که وجود آن سروران ،خُلَّص و خالص براي خدا و وجه
ایشان ،وجه اهلل و قلوبشان آیینة تجلیات یار است و نتیجه آن که نائل شدن به این مقامات جز با اعانت ربوبی در شناخت
خویش مقدور نیست ،کما این که امیرالمؤمنین (ع) فرمود« :محبوبترین بندگان در پیشگاه حقّ ،بندهاي است که خداي
سبحان او را در شناخت نفس [و تأدیب آن] یاري فرماید[ ،چنین انسانی] به مقام بینایی رسید و راهی روشن در پیش
گرفت و [آفریدگار متعال] چراغ هدایت در دلش برافروخت [و بدین نحو] جامهي شهوات برکند و از پیروي هواهاي
دیگران کناره گرفت و بدین دلیل ،کلید درهاي هدایت شد و قفل درهاي ضاللت ،لذا به راهش بینایی یافت و در آن
حرکت کرد و عالئمش را شناخت و از غفلتها و جهالت ها بُرید و از وسائل نجات به استوارترین آن و از طنابهاي
نگهدارنده به محکمترینش چنگ زد ،بدین گونه درجهي یقین وي ،بسان نور خورشید شد و در بزرگترین امور از حلّ
هر مشکلی که با آن برخورد کرد و برگرداندن هر فرعی به اصل خود ،نفسش را تنها براي خدا به رنج انداخت ،چراغ
ظلمتهاست و کشّاف شُبهات ،کلید در مُبهمات است و برطرف کنندهي مشکالت و راهنمایی است در بیابانهاي بی سر
و ته ،سخن میگوید و آن را میفهماند و سکوت میکند و سالمت میماند ،اخالص به خدا میورزد و خدا او را به مقام
مخلَصین نایل میکند( .همان ،خطبه ،77ص)141
 -8نﻤونه ای از اثبات ﻋﺼﻤﺖ پیامبران بر اساس تقابل ﺣﮑﻤﺖ و هوی با توجّه به آیات قرآن (اثبات ﻋﺼﻤﺖ ﺣضرت
موسی)
طبق آیات قرآن،پروردگار عالم ،موسى (ع) را مورد تعلیمات غیبى حکمت و داورى و علم به صفات کامله قرار داد و
پیوسته از الهامات معنوى او را بهرمند می فرمود« :وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ اسْتَوَى ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَ عِلْمًا وَ كَذَالِكَ نجَزِى الْمُحْسِنِين»
«و چون [موسی] به نیرومندى خود رسید و جوانى توانمند شد او را حکمى -حکمت :درستى اندیشه و گفتار و کردار ،یا
نبوت -و دانشى دادیم ،و نیکوکاران را چنین پاداش دهیم» (قصص )14،این گونه علم و حکمتِ موهوبى ،اختصاص به
رسوالن دارد و کرامتى است که به پیامبران ارزانى می فرماید و از شئون افرادى است که به مقام قرب کبریایى نایل شده
اند و آن ،عبارت است از :روح قدس و نبوت و داورى و نعمت هاى معنوى و کشف اسرار خلقت که هرگز قابل زوال و
یا فراموشى نخواهد بود( .حسینى همدانى 1404 ،ق ،ج ،12ص )111دانستیم «حکم» به معناى قول فصل ،و حقّ مطلب
در هر امرى است و نیز به معناى ازاله شبهه و تردید است از امورى که قابل اختالف باشد .الزمه این معنا این است که
در تمامى معارف انسانى -چه راجع به مبدأ باشد ،چه به معاد ،چه اخالق و چه شرایع و آداب مربوطه به مجتمع بشرى-
بایستى دارنده حکم داراى رأیى صائب و قطعى باشد( .طباطبایی1417 ،ق ،ج)

اینک به ترجمة آیاتی که موهم معصیت موسی است بنگریم« :و [موسی (ع)] در وقت [فراغت و] بی خبري اهالی آن شهر
[مصر] به آن جا در آمد و دو مرد را در حال ستیز با یکدیگر دید که یکی از شیعهي او [قوم بنی اسرائیل] و آن یکی از
دشمنانش بود .باري ،آن که از گروه او بود ،علیه دشمنش از وي [موسی (ع)] کمک طلبید و موسی (ع) [در پی تقاضاي
او] مشتی [محکم] بر وي [دشمن آن مرد] زد و کارش را تمام کرد[ ،حضرت] فرمود :این از عمل شیطان است که او
دشمنی[ ،تمام عیار و] گمراه کننده اي پیداست [و در ادامه] فرمود :یا رب ،من از خویش کم گذاشتم[ .تبعات این کار را]
برایم بپوشان [و هموار کن] و خدا هم [درد سرها و تبعات آن کار را هموار کرد و] آن را برایش برطرف ساخت ،چرا که
او بسیار پوشاننده و مهربان است[ ،سپس] فرمود :اي مالک و صاحب اختیارم به سبب نعمتی که به من عطا کردي ،هرگز
پشتیبان مجرمین نخواهم بود» (قصص17،ـ)11
با توجّه به این رخداد ،چرا عبد مخلَصی (مریم )11،که نزد خدا وجیه (األحزاب )11،و صاحب دانش و حکم (قصص)14،
است انسانی را از حیات ساقط میکند و بعد میفرماید« :هَذَا مِن عَمَلِ الشَّيطَانِ» «رَبَّ اِنّی ظَلَمتُ نَفسِی فَاغفِرلِی»؟! در این
که مشارالیه «هَذَا» چیست ،اقوالی مطرح است که نه تنها به عصمت ایشان خدشه اي نمی زند که داللت بر معصومیت
ایشان مینماید :حضرت علیّ بن موسی الرّضا (ع) در پاسخ به پرسش مأمون فرمود« :آن که هم گروه و هم مسلک موسی
(ع) بود از آن حضرت ،علیه دشمنش کمک خواست و ایشان هم به حکم خدا در باره دشمنش حکم کرد و با مشتی او
را از پاي در آورد و بعد فرمود :این عمل ،کار شیطا ن است و منظورشان زد و خوردي بود که میان آن دو رخ داده بود و
نه کُشتن آن مرد و مراد از عبارت «رَبَّ اِنِّی ظَلَمتُ نَفسِی  »...یعنی ،من با آمدن به این شهر خود را در وضعی قرار دادم که
نمی باید قرار میدادم [خدایا] مرا از دشمنانت مستور دار تا بر من ظفر نیابند و مرا از پاي درنیاورند ،خدا نیز او را مستور
داشت چرا که او ستّار و مهربان است ،موسی [نیز] فرمود :پروردگارا به شکرانه این نعمت یعنی ،بازویی که دادي به طوري
که بتوانم با مشتی ،مردي را از پاي درآورم ،هرگز کمک کار مجرمین نخواهم بود ،بلکه با این نیرو در راه تو مجاهده
خواهم کرد تا تو راضی شوي .فردا صبح آن حضرت در شهر مضطرب و مراقب بود که دید ،دوباره همان کسی که او را
دیروز به یاري طلبیده بود ،علیه شخص دیگري از او کمک میخواهد .موسی فرمود :تو جدّاً آدم شروري هستی .دیروز با
یکی نزاع میکردي و امروز با دیگري ،ادبت خواهم کرد و خواست او را بزند و همین که خواست آن کسی را که دشمن
آن دو بود بزند  -همان که هم مسلک موسی بود  -گفت :موسی! آیا میخواهی همان طور که دیروز یک نفر را کشتی مرا
هم بکشی ،تو میخواهی جبّار باشی و درصدد نیستی که جزو مصلحین باشی!» بَعد ،مأمون پرسید :پس مراد از این آیات
چیست؟ «وَ فَعَلتَ فَعلَتَكَ الَّتِی فَعَلتَ وَ أَنتَ مِنَ الْكَافِرِینَ» قَالَ «فَعَلتُهَا إِذًا وَ أَنَا مِنَ الضَّالِّينَ» (شعراء20،ـ )11حضرت فرمودند:
وقتی موسی (ع) [از مدین] نزد فرعون برگشت ،فرعون [بدو] گفت« :آن کار را مرتکب شدي [و یکی از ما را کُشتی] و

نسبت به من و خوبیهاي من ،ناسپاس بودي ،موسی فرمود :من آن کار را در موقعی انجام دادم که مسیر را گم کرده و
اتفاقی وارد آن شهر شده بودم و آن گاه که از ترس شما گریختم ،مالک و صاحب اختیارم به من حکمت بخشید و مرا از
جمله انبیاء قرار داد» (شعراء[ )21/کما این که] خداي عزّوجلّ به نبیّ [خاتم] (ص) فرمود« :أَلَمْ یَجِدْكَ یَتِيمًا فَآوَى» «وَ
وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى» «مگر نه این که تو را یتیم یافت و پناهت داد؟ [و] مگرنه این که تورا گمشده یافت و آن گاه راهنمایی
ات کرد ،یعنی در نزد قومت گم شده و ناشنا خته بودي و مردم را به شناخت تو راهنمایی کرد( »...ضحی7،ـ )1نه اینکه
گمراه و گنهکار بودي! (صدوق1171 ،ش ،ج ،1صص )401–401بنابراین کارزاري که میان آن دو رخ داد ،از جنس عملی
بود که از شیطان سرچشمه گرفته بود  .زیرا او بود که در میان آن دو عداوت افکند و به ستیز ترغبیشان نمود و کار به جایی
رسید که با مداخلهي موسی و قتل آن قبطی ،ماجرا فیصله یافت و موسی با این کار همچون حضرت آدم (ع) دچار
گرفتاري و در به دري شد و رو به درگاه خدا عرضه داشت« :خدایا ،اثر این عمل را خنثی و مرا از عواقب وخیم آن رها
کن و از شرّ فرعون و سپاهش نجاتم ببخش» (طباطبایی1417 ،ق ،ج  ،11ص)11
این استدالل ،مطابق با این سخن خداي تعالی است که فرمود« :وَ قَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ» «و یک نفر [از فرعونیان]
را کُشتی و ما تو را از آن غم [پیامد آن قتل و گرفتاريهاي آن] رهایی بخشیدیم» (طه )40،کما این که حضرت شُعیب (ع)
نیز به وي فرمود« :لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ» «مترس که از آن قوم ظالم رهایی یافته اي» (قصص )21،عالوه بر این
موارد دلیل دیگر ،امتنان و سپاس آن حضرت بود از خداي متعال که او را از طفولیت تا به حال از شرّ فرعونیان و از
کیدشان محافظت کرده بود ،از این رو به پاس این عنایت با خدا پیمان بست[ ،مثل رخداد قبل] پشتیبان مجرمان نباشد.
پس ایشان نه تنها از قتلی که مرتکب شد ،اظهار ندامت نکرد که بر سر عهدي که با خدا بست ،ماند تا این که سرانجام
فرعونیان در دریاي خشم پروردگار ،غرق و از آب به آتش وارد شدند ،ضمن این که تمام اعمالی که در این واقعه از
ایشان سرزد ،مطابق با دانش و حکمتی بود که خداي منّان به ایشان ارزانی کرده بود و چگونه ممکن است کاري که از
حکمت و علم خدادادي بروز یافته است ،ندامت و عذرخواهی در پی اش باشد و چگونه میتوان آن عبد مخلَص را به
گناهی متّهم کرد که ایزد متعال وي را در شمار محسنین برشمرد و فعلِ شخصِ محسن ،فعلی است أحسن (بهنساوي،
1111م ،ج ،2ص )71و از جمیع قبایح ،مبرّاست .لذا پاسخ به استغاثهي آن فرد ،عملی دور از هوَي و بلکه منطبق بر
حکمت خدادادي بود که انجام پذیرفت .به عبارت دیگر ،فعل ایشان مصداقی است از همان حکم و دانش ،کما این که
فعل یوسف (ع) نیز در قبال کید زنان و در زندان ،نتیجهي همان حکم و علمی بود که خداي تعالی به ایشان افاضه کرده
بود و امّا اگر بگوییم قتل قبطی به دست موسی ،از نوع قتلهاي ظالمانه است ،میباید بپذیریم که فعل نبیّ خدا منتسب به

فعل شیطان است و چگونه میتوان این نسبت ها را به کسی زد که وي را اهلل  -جلّ جالله  -براي خویش ساخت (طه)41،
و تحت نظر خودش ،بپروراند (طه )11،و به مادرش مژده رسالتش را داد (قصص )7،و وي را در زمره مخلَصین درآورد؟!
افاضهي علم و حکمت از جانب حقّ به انبیاء و اقامهي ادلّه از جانب ایشان ،همان حکمتی است که خداي تعالی آن را به
همراه کتاب به اصفیایش اهداء کرده است (انعام )71/چنان که امام علی بن موسی الرّضا (ع) فرمود« :چون بندهاى را خدا
براى والیت و سرپرستى امور بندگانش اختیار کند ،سینه او را براى تحمّل این بار ،منشرح و گشاده مىدارد و در دل او
چشمههاى حکمت قرار مىدهد و پیوسته از علوم خود بدو الهام مىنماید به طورى که دیگر از جواب فرو نخواهد ماند
و از راه صواب حیران و سرگردان نخواهد شد ،و بنابراین او به عصمت الهى معصوم و به تأیید و توفیق او مؤیّد و موفّق
خواهد بود ،از هر گونه اشتباهى یا لغزش و خطایى مأمون و مصون خواهد بود» (کلینی1407 ،ق ،ج ،1ص )201پس با
استناد به آیاتی که تصریح دارند به موسی علم و حکمت عطا شده ،و با توجه به تقابل حکمت و هوي ،محال است موسی
که صاحب حکمت است ،متضاد آنرا هم داشته باشد.

نتیجه
از مجموع دالیل ارائه شده در باب تبیین عصمت و بررسی موضوعی آن ،میتوان به این نکات اشاره نمود:
 حکمت از حکم است و با قید یقین و قطعى بودن همراه مىشود؛ و چون یقین در اثر نورانیت و طهارت و صفاى قلبحاصل مىشود ناچار باید با شهود و دید باطن صورت گیرد و چون حکمت مقابل هوي دو لشکر از لشکریان عقل و
جهل محسوب میشوند ،اتّصاف راهبران الهی به حکمت ،حاکی از آن است که ایشان به طور مطلق از هواهاي نفسانی به
دورند.
 حکمت داراى دو بخش است .حکمت علمى که همان کامل ساختن قوه نظرى و فکرى به وسیله تصوّر امور ،و تصدیقبه حقایق نظرى و عملى است به قدرى که در توان آدمى مىباشد ،و این بخش از حکمت را در صورتى حکمت مىگویند
که این کمال با یقین برهانى براى نفس حاصل شده باشد و حکمت عملى ،عبارت از رسیدن نفس به کمال مطلوب است
به وسیله ملکه دانش و آگاهى به فضایل اخالقى و کیفیّت به دست آوردن آنها و همچنین آگاهى به جهات مختلف
ناپسنديهاى اخالقى و چگونگى دورى جستن از آنها ،و بدیهى است علمى که به صورت ملکه در آید ،همان یقین
خواهد بود.
 چون بندهاى را خدا براى والیت و سرپرستى امور بندگانش اختیار کند ،در دل او چشمههاى حکمت قرار مىدهد وپیوسته از علوم خود بدو الهام مىنماید ،بنابراین او به عصمت الهى معصوم و به تأیید و توفیق او مؤیّد و موفّق ،و از هر
گونه اشتباهى یا لغزش و خطایى مأمون و مصون خواهد بود ،زیرا صفت حکمت ،با متضادّ خود یعنی هوي و هوس جمع
نمی گردد .تحلیلی که در رفع اتهام قتل به حضرت موسی بر اساس وصفِ حکمت ارائه شد ،در شبهه عدم عصمت براي
همة انبیا میتواند بکار گرفته شود.
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