استدالل ابنسینا بر ضرورت نبوت از طریق تَبَعی بودن وجود کائنات
یارعلی کردفیروزجایی

*

چکیده
نبوت اشاره شده است که نه خود او و نه حکما و متکلمین
در آثار ابنسینا ،به برهانی بر ضرورت ّ
دیگر ،آن را به صورت کامل تقریر نکردهاند؛ اما از آنجا که ابنسینا به اصل برهان اشااره نماوده و
همه مبانی و مقدمات آن را در آثارش آورده ،میتاوان برهاان را باه او نتابت دادر در ایان مقالاه
کوشیدهایم برهان مذکور را به روش عقلی تقریر و مبانی آن را تحلیل نماییمر این برهان مبتنی بار
مبانی ذیل است :وجود کائنات و انتانها ،آمیخته باودن آنهاا باه شار ،مقصاود باالتببب و غایات
ضروری بودن شرور ،غایت بالذات بودن انتان کامال و عقال سدسای ،مقدماه باودن و ساببیت
موجودات مادی و عموم انتانها برای وجود پیامبر بعنوان انتان کاملر نظر به مقادمات باه کاار
یاا:
گرفته شده در این برهان میتوان آن را استدالل بر ضرورت نبوت ازطریق «مقصود باالعر
تبعی /طفیلی) بودن موجودات طبیعی یا :کائنات)» برشمرد ،و یا برهانی از طریق «غایت بالاذات
بودن وجود نبی» ،و یا تبیینی از طریق «وسوع شر» نامیدر در این استدالل ،وجود شار ،تکیاهگااهی
برای اثبات ضرورت نبوت سرار گرفته است و بدینترتیا از آنچاه کاه معماوال شال ای بارای
دینداری تلقی میشود به مثابه فرصت استفاده شده استر با توجه به شواهد سرآنی و روایای دال
بر مبانی این برهان ،میتوان آن را برهانی الهامیافته از معارف اسالمی یا :نقلی) نیز دانتتر

کلیدواژهها :نبوت ،ابنسینا ،شر ،انتان کامل ،عقل سدسی ،غایت ضروری ،غایت بالذاتر
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مقدمه

ابن سینا در مقاله دهم الهیات شفا از طریق زندگی اجتماعی انسان و اقتضائات آن و نیز
صفات خداوند ،بر ضرورت وجود نبی در بین انسانها و لزوم نبـوت اسـتدالل کـرده
است.این استدالل را حکما و متکلمین بعدی تقریر و احیانا تکمیل و نقد کردهاند.
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او پس از آنکه استدالل را تقریر و ضرورت وجود نبی را اثبات کرده است و وجود
نداشتن او را ناسازگار با عنایت و علم الهی و از این رو آن را غیر ممکن دانسته اسـت
در عبارت کوتاهی گفته است« :بل کیف یجوز أن ال یوجد و ما هو متعلق بوجوده مبنی
علی وجوده موجود» (ابن سینا۰۹۹ :۱۰۱۹ ،؛ همـو )۵۱۵ :۱۵۵۷ ،و بـالفاصـله نتیجـه
گرفته است« :فواجب إذن أن یوجد النبی» (همان) .بهنظر میرسـد ابـن سـینا بـا ایـن
عبارت کوتاه اشاره به استدالل دیگری بر ضرورت وجود نبی دارد ،گرچه خود ابنسینا
آن را نپرورانده است و تا آنجا که فحص کردهام کسی را نیافتهام که بـه ایـن اسـتدالل
سال یازدهم ـ شماره دوم ـ پیاپی 3۴ـ پاییز و زمستان 8931

011

اشاره کرده و آن را تقریر نموده باشد .در این مقاله میکوشیم این اسـتدالل را تقریـر و
مقدمات و مبانی آن را توضیح دهیم .خواهیم دید کـه ایـن اسـتدالل مبتنـی بـر وقـو،
محدودیت ها و شرور در این جهان و عدم قابلیت جهان با این وصـف بـرای مقصـود
بالذات واقع شدن است .از اینرو میتوان این برهان را برهـان بـر ضـرورت نبـوت از
طریق وقو ،شر نیز نامید .پس از اشاره به اصل استدالل ،مبـانی و اصـولی را کـه ایـن
ـــــــــــــــــــــــــــ

 .1ر.ک :خواجه نصیرالدین طوسی ( )۱۰۵۵تجرید االعتقاد  ،تحقیق :حسینی جاللی ،قم ،دفتر تبلیغات
اسالمی ،صفحه ۱۱۱؛ عالمه حلی( )۱۰۱۵کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد ،تحقیق :حسنزاده
آملی ،قم ،مؤسسة النشر اْلسالمی ،صفحه ۵۰۵؛ صدرالدین محمد الشیرازی ( ،)۱۵۷۱الشواهد
الربوبیه  ،تصحیح ،تحقیق و مقدمه :سید مصطفی محقق داماد ،تهران :بنیاد حکمت اسالمی صدرا،
صفحات .۰۱۱ – ۰۱۵

برهان برآنها استوار است بررسی میکنیم و در پایـان مجـدد اسـتدالل را تقریـر کـرده
نتیجهگیری خواهیم کرد.
تقریر استدالل

ابتدا استدالل را مطابق عبارت ابنسینا در شفاء بصورت فشرده تقریر میکنیم و سـپس
میکوشیم مقدمات مطوی را توضیح دهیم و بررسی کنیم .استدالل بر ضرورت وجـود
نبی از طریق مقصود بالذات بودن نبی یا غایت بودن او برای عالم طبیعت به شرح ذیل
است:
.۱وجود موجودات مادی و انسانها متوقف بر وجود نبی (انسان کامل دارای عقـل
قدسی) است.
نتیجه :پس نبی (انسان کامل دارای عقل قدسی) موجود است.
در اینجا مقدمه دوم استدالل ،یعنی وجود موجودات مادی و انسانها بدیهی و غیر
قابل مناقشه است و تردیدی در آن وجود ندارد.اگر مقدمه اول درست باشـد اسـتدالل
منتج و معتبر است .بنابراین برای آنکه پذیرفته شود استدالل فوق تـام و معتبـر اسـت،
الزم است مقدمه اول تنقیح ودرستی آن اثبات شود .ایـن مقدمـه مفـاد همـان عبـارت
کوتاهی است که ابن سینا پس از تقریر اسـتدالل معـروف بـر ضـرورت نبـوت آورده
است ،او در قالب استفهام انکاری گفته است« :کیف یجوز أن ال یوجد و ما هو متعلـق

ئنات
استدالل ابنسینا بر ضرورت نبوت از طریق تَبَعی بودن وجود کا
المستخلفات

.۱عالم ماده و انسانها وجود دارند.

بوجوده مبنی علی وجوده موجود» (چگونه ممکن است نبی موجود نباشد در حالی که
آنهه وابسته به وجود نبی و مبنی بر وجود اوست موجود است) یعنی :ممکـن نیسـت
نبی موجود نباشد ولی آنهه که وابسته به وجود نبی و مبنی بر وجود اوسـت ،موجـود
باشد.به دیگر سخن اگر آن چیزهایی کـه وجودشـان متوقـف بـر وجـود نبـی اسـت،
موجودند ،پس وجود نبی ضروری است .سوالی که در اینجا باید پاسـخ داده شـود آن
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است که :وجود چه چیزهایی مبتنی بر وجود نبی و وابسـته بـه آن اسـت؟ بـا بررسـی
سخنان ابنسینا نشان خواهیم داد :اوال ،نبی برترین انسانهاست ،یعنی کسی است کـه
عقل نظری او کامال شکوفا شده است و اتصال کامل با عقل فعال دارد و همه حقایق را
می داند و در بعد عمل و رفتار نیز آراسته به فضـایل عملـی اسـت و ملکـه عـدالت را
کسب کرده است .چنین انسانی ،دارای عقل قدسی و انسـان کامـل اسـت .ثانیـا مـراد
ابن سینا از آن اموری که وجود آنها متوقف بر وجود نبی است ،عالم طبیعت و انسانها
(بخشی از عالم عود یا قوس صعود) هستند .ثالثا وجود عالم طبیعت و عموم انسانها،
به سبب ابتالء به شر ،غایت ضروری و مقصود بالتبع است و وجود انسان کامل و عقل
قدسی (نبی) مقصود بالذات است ،یعنی وجود کائنات و انسانها متوقـف بـر وجـود
انسان کامل و نبی است و هدف از خلقت آنها ،وجـود چنـین انسـانی اسـت .پـس از
توضیح مقدمات یاد شده ،مجددا استدالل را تقریر و نتیجه گیری خواهیم کرد .بحث را
با وجود شرور در جهان طبیعت پی میگیریم.
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آمیختگی موجودات عالم طبیعت با شر

موجودات عالم طبیعت آمیخته به شر هستند .وجود شر در این عـالم چنـان روشـن و
آشکار است که نمیتوان آن را انکار کرد .معلولیتهای جسمی ،دردهای طاقت فرسا،
اختالالت روانی و شخصیتی و بالیای طبیعی مانند زلزله ،سیل ،خشکسالی و قحطـی،
گرما و سرمای آزار دهنده ،حیوانات موذی و  ...پدیدههاییانـد کـه در طبیعـت یافـت
میشوند و از آنها به شرور طبیعی نام برده میشود .دزدی ،دروغگویی ،قتل و جنایت،
فساد سیاسی ،ظلم و بیعدالتی و  ...نیز پدیدههاییاند که انسانها در اثر سـوء اختیـار
مرتکب آنها میگردند و شرور اخالقی خوانده میشـوند .معمـوال وجـود شـرور در
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جهان وسیلهای بـرای نقـد اعتقـاد دینـی و خـداباوری شـمرده مـیشـود و ملحـدان
کوشیدهاند با تکیه بر آن وجود خدای عالم ِ قـاد ِر خیرخـواه را نفـی کننـد (پترسـون و

دیگران .)۱۹۵-۱۵۹ :۱۵۷۵ ،حکما در مقام پاسخ به این اشکال تحت عنوان چگـونگی
دخول شر در قضاء الهی به تفصیل سخن گفتهاند و در فلسفه دین و کالم جدید نیز به
تفصیل در این زمینه سخن گفته شده است(1ابن سینا .)۰۷۷-۰۰۹ :۱۰۱۹ ،ما در این جا
به این مسئله نمیپردازیم که چگونه میتوان اعتقاد به خدای عالم قادر خیرخواه را بـا
وجود شر در جهانی که مخلوق او است جمع کرد .آنهه که ما در اینجا میخواهیم بـر
آن تاکید کنیم آن است که دامن عالم طبیعت از شر مبرا نیست .خواه موجودات طبیعی
و اشیایی که فاقد آگاهی و اختیارند ،خواه موجودات آگاه و مختار مانند انسانها که در
عالم طبیعت هستند ،به نحوی مبتال به شـر هسـتند و محـدودیتهـا و تعـارضهـا و
تزاحمهای این عالم دامنگیر همه آنها است.
ماده است و از آنجا که ماده حامل قوه است و مـی توانـد امـور متقابـل و متضـاد را
بپذیرد ،زمینه بروز و ظهور شر در عالم می شود به طوری که شر از ماده جدا ناپـذیر
است .شیء مادی برای آن که کماالت خود را داشـته باشـد و منـافع و مصـالحی را
تامین کند ،زیان هایی نیز خواهد داشت مثال آتش برای آن کـه پرتـو افشـانی کنـد و
محیط را گرم کند ،الزم است شعله و حـرارت داشـته باشـد و آن گـاه کـه شـعله و
حرارت آن به خانه یا لباس کسی برسد آن را می سوزاند و حتی ممکن است جنگـل
وسیع یا محله ای از یک شهر را در برگیرد و نابود کند و بدین ترتیب موجب شریت
می شود .چنین شریتی از آتش انفکاک ناپذیر است .افزون بر این ،انسان مختار آفریده
شده است تا از طریق آن به سعادت برسد ،اما می تواند با سـوء اختیـار خـود باعـث
ـــــــــــــــــــــــــــ

 .1ر.ک :حسن یوسفیان ( ،)۱۵۷۱کالم جدید ،قم و تهران ،موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و
سمت ،صفحات.۱۷۱-۱۰۰ :

ئنات
استدالل ابنسینا بر ضرورت نبوت از طریق تَبَعی بودن وجود کا
المستخلفات

حکما در مبحث چگونگی دخول شر در قضاء الهی توضیح دادهاند خاستگاه شر
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تباهی خود و دیگران شود و بدین ترتیب موجب شر و فساد شود .شـریت و فسـاد
انگیزی انسان چیزی بود که قبل از هر چیز مـورد توجـه فرشـتگان قـرار گرفـت و
آفرینش چنین موجود فساد انگیزی بدست خدا مایه تعجب و سوال آنها شده است:
و اذ قال ربک للمالئکة انی جاعل فی االرض خلیفة قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها
و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انـی اعلـم مـا التعلمـون
(بقره ( ) ۵۵/هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت :من در روی زمین جانشـینی
قرار خواهم داد ،فرشـتگان گفتنـد :آیـا کسـی را در آن قـرار مـیدهـی کـه فسـاد و
خونریزی می کند؟ ما تسبیح و حمد تو را بجا می آوریم و تو را تقـدیس مـیکنـیم،
پروردگار فرمود :من حقایقی را میدانم که شما نمیدانید).
مساله آن است که آن حقایقی که خدا میدانست و فرشتگان نمیدانستند و مصحح
آفرینش موجودات آمیخته با شر در جهان بودهاند ،چه حقائقی هستند؟ در ادامه همین
مقاله نشان خواهیم داد انسانهایی که عقل آنها کامال شکوفا شده و با دستیابی به عقل
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قدسی ،به علم الهی متصل شدهاند و در بعد عملی نیز بـا اجتنـاب از رذائـل و آراسـته
شدن به فضائل و نیل به ملکه عدالت انسان کامل شـده باشـند ،از فسـادانگیـزی مبـرا
هستند و همین افراد از انسانها مقصود اصلی از آفرینش نو ،انسـان در عـالم خـاکی
هستند.
غایت ضروری (بالعرض) بودن شرور

حکما بر آنند آنهه در آفرینش اشیاء مقصود بالذات خداونـد اسـت ،جنبـه خیریـت و
کمالیت آنها است ،اما شرور مقصود بالذات نیستند ،بلکـه مقصـود ضـروری و بـالتبع
هستند .توضیح آنکه غایت طبق یک تقسیمبندی به غایت بالـذات و غایـت ضـروری
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تقسیم میشود.غایت بالذات آن چیزی است که به خاطر خودش مطلوب است نـه بـه
واسطه چیز دیگری و غایت ضروری یکی از اقسام غایت بالعرض است (قسـم دیگـر

غایت بالعرض غایت بالعرض اتفاقی است) .هر فعلی غایت بالـذات معینـی دارد ،امـا
غایت بالعرض ضروری آن ممکن است بـیشـمار باشـد .غایـت ضـروری ،در یـک
دستهبندی کلی ،سه قسم است-۱ :آنهه که علت غایـت بالـذات و مقدمـه وجـود آن
است ،مانند صالبت و سختی شمشیر که موجب میشود شمشیر برنده باشـد و شـرط
برنده بودن شمشیر است -۱ .آنهه که الزم علت بوده و وجودش برای تحقـق غایـت
بالذات الزم است ،ولی علت وجود غایت بالذات نیست ،مثال شمشیری که مـیتوانـد
ببرد جسم است و از آنجا که هر جسمی دارای رنگی از رنگها است ،این شمشیر نیز
رنگی دارد و رنگ داشتن از آن انفکاک نمیپذیرد و شمشیر بیرنگ وجود ندارد ،امـا
رنگ شمشیر در بریدن هیچ دخالتی ندارد .با اینحال ،شمشیر ،پیش از آنکه برنده باشد
میشود ،برای مثال علت غایی ازدواج فرزنددار شدن است ،اما پس از تولد فرزند ،پدر
و مادر به او محبت میورزند ،دوست داشتن فرزند غایت ازدواج نیست ،بلکه وجـود
فرزند غایت آن است و دوست داشتن او الزمه وجود فرزند است.
ابنسینا وجود شرور در عالم طبیعت را از سنخ قسم دوم غایت ضـروری شـمرده
است ،یعنی آنهه که از عالم طبیعت غایت بالذات است وجود خیری و جهت کمـالی
آن است ،اما از آنجا که موجودات عالم طبیعت افزون بر جهت خیـری و کمـالی ( بـه
سبب مادی بودن ) دارای جهت شر نیز هستند ،و این حیثیـت از آنهـا انفکـاکناپـذیر
است ،الزمه مقصود بالذات واقع شدن جنبه خیری آنها ،آن است که حیث شریت آنهـا
نیز مقصود واقع شود ،اما به نحو بالعرض ضروری( .ابنسینا )۱۷۰-۱۷۵ :۱۰۱۹ ،برای
مثال آتش برای آنکه آتش باشد و آثار کمالی آتش را داشته باشد و واجد منافعی بـرای
انسانها باشد ،باید خاصیت سوزانندگی داشته باشد تا بـه حـال انسـانهـا سودرسـان
باشد.آتشی که گرم و سوزان نباشد ،کمال آتش را ندارد و منفعتی را که از آتش انتظـار
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باید رنگی داشته باشد -۵ .آنهه که الزمـه خـود علـت غـایی اسـت و بـر آن مترتـب
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می رود نخواهد داشت .اگر آتش واقعا آتش باشد ،به دلیل خاصیت سوزانندگی هنگام
تماس با چوب آن را میسوزاند و گرما میبخشد و محیط را روشن و نورانی میکند و
مردم از آن بهرهمند میشوند و اگر چنین نباشد ،آن آتشی نخواهد بود که همه از آن نفع
میبرند و آن را خیر مـیشـمارند .ایـن آتـش بـا ایـن کمـاالت ،یعنـی پرتوافشـانی و
سوزانندگی ،اگر به لباس شخص فقیر یا خانه بینوایی برسد ،طبق اقتضای طبیعی خود
عمل کرده ،لباس و خانه را میسوزاند و جان کسی را که در آن مـیافتـد ،مـیگیـرد و
بدین وسیله شر خوانده میشود .اما خیریت و منفعت آتش بر شریت و ضرر آن غلبـه
دارد و بــرای تحصــیل خیریــت غالــب آن ،چــارهای جــز آن نیســت کــه بــر وصــف
سوزانندگیاش باقی باشد و امکان شریت نیز داشته باشد .خاستگاه شر ماده است .ماده
به دلیل آنکه حامل قوه است و می تواند اضداد را بپذیرد ،منشأ شر است .البته مـادهای
که در معرض حوادث باشد و معروض کون و فساد قرار گیرد ،خاسـتگاه شـر اسـت.
چیزی که فاقد ماده و قوه باشد ،همه کماالت خود را بالفعل خواهـد داشـت و امکـان
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ندارد کمالی را که ممکن است داشته باشد ،نداشته باشد تا گرفتار شر شـود .بنـابراین
آنهه مادی و از این رو بالقوه است ،معروض شر قرار میگیرد .ممکن اسـت پرسـیده
شود :آفریدن همین موجودات آمیخته با شر به نحوی که خیر محـض باشـند ،ممکـن
بود .چرا خداوند آنها را عاری از شر و به نحو خیر محض نیافرید؟
ابن سینا در پاسخ میگوید :پرهیز از شر به طور کامل در این ساحت هستی ،یعنـی
عالم ماده ،ممکن نیست .عالم ماده ،عالم عناصر متضاد و عالم موجودات بالقوه است و
همان گونه که گفتیم ،ماده خاستگاه شر و آمیخته با شـر اسـت .موجـوداتی کـه خیـر
محض بوده ،از هرگونه شری دور باشند ،ممکناند و خداوند از آنها بـه انـدازه کـافی
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آفریده است .موجودات مجرد ،یعنی عقول ،نفوس و جواهر سماوی از این قبیلاند .در
سلسله مراتب آفرینش پس از آنکه این جواهر شریف که خیر محضاند ،ایجاد شدند،

نوبت به گونه دیگری از موجودات ،یعنی موجودات کائن و فاسد رسید که هم ممکن
الوجود بودند و هم مالزم با شرور ،درحالی که خیریت آنها بر شریت آنها غلبه داشت.
آیا میتوان گفت خدا این موجودات را نیافریند؟ ممکن نبود خـدا ایـن موجـودات را
نیافریند؛ زیرا در وجود داشتن آنها خیر کثیر و شر قلیل بود ،ولی در وجود نداشتن آنها
گرچه از شر قلیل پرهیز میشد ،اما خیر کثیر ترک میشد.
به دیگر سخن ،در مقایسه ایجاد شدن و ایجـاد نشـدن ایـن موجـودات ،در ایجـاد
نشدن آنها شر بیشتری الزم می آمد .پس ایجاد نکردن این عالم ،بدتر از ایجـاد کـردن
آن ،و ایجاد کردن آن بهتر از ایجاد نکردن آن بود و فاعل حکیم ،خیر کثیـر را بـه دلیـل
شر قلیل ترک نمیکند (.ابنسینا) ۰۷۷-۰۷۹ :۱۰۱۹ ،
بنا بر آنهه تا اینجا گفته شد ،موجودات عالم طبیعت جهت خیریت آنها غایت بالـذات
است و جهت شریت آنها غایت ضروری به معنای دوم آن .نکتهای که در اینجا میتوان
افزود آن است که موجودات عالم طبیعت به لحـاظ جهـت خیریتشـان گرچـه غایـت
بالذاتاند ،اما غایت نهایی نیستند ،بلکه غایت متوسطاند ،غایت نهایی عـالم طبیعـت،
تحقق موجوداتی است که عاری از هر گونه شریتی باشـند و از آنجـا کـه موجـودات
آمیخته به شرور غایت نهایی نیستند ،و به خاطر امور دیگری مطلوب واقع مـیشـوند،
میتوان گفت آنها غایت ضروری از قسم اولاند .قسم اول غایـت ضـروری آنچیـزی
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غایت ضروری وتبعی بودن موجودات مادی

است که علت غایت بالذات و مقدمه وجود آن است ،مانند صالبت و سختی شمشـیر
که موجب میشود شمشیر برنده باشد و شرط برنده بودن شمشیر است ،در اینجا نیـز
همه بساط عالم طبیعت گسترده شده است تا در آن موجودی پدید آید که عاری از هر
فساد و شری باشد .خواهیم دید موجودات مختلف مادی آفریـده شـدهانـد تـا امکـان
وجود انسان در این عالم فراهم شود و پس از آفریده شدنش با استفاده از آنها بتواند به
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زندگیاش ادامه دهد و انسانها نیز آفریده شدهاند تا به کمـال نهـایی برسـند و انسـان
کامل شوند ،یعنی هدف نهایی و اصلی از آفرینش انسان وجـود انسـان کامـل اسـت،
انسانی که از هرگونه فساد و شر مبرا و واجد کماالت مورد انتظار از یک انسان است.
بنابراین فقط آن چیزهایی به نحو اصیل و مقصود بالذات آفریده میشوند که عاری
شریلتی باشند ،اما امور آمیختـه بـه شـر بـه نحـو تبعـی و ضـروری آفریـده
از هرگونه ل
می شوند؛ یعنی به تبع خیرات وجود دارند و چون از موجوداتی کـه خیـر و کمـالانـد
جداییناپذیرند (خواه بعنوان مقدمه و سـبب خـواه بعنـوان معلـول و الزم) ،بـه نحـو
گریزناپذیر و ضروری مقصود واقع میشوند.
بنابراین کائنات نظر به آمیختگی آنها با شـر مقصـود ضـروری و بـالتبعانـد ،حتـی
انسانها؛ چون انسان ها نیز به سبب زندگی در دنیا و داشـتن اختیـار و قـوای بـدنی و
حیوانی مانند شهوت و غضب ،معموال گرفتار شرور اخالقی میشوند و دامـن آنهـا از
شر مبرا نیست ،مگر انسانهای کامل و بهرهمند از عقـل قدسـی (کـه در تعبیـر دینـی
سال یازدهم ـ شماره دوم ـ پیاپی 3۴ـ پاییز و زمستان 8931

معصوم خوانده میشوند) که به سبب عاری بودن از شر ،مقصود بالذاتاند.
پیامبر به مثابه انسان کامل و غایت وجود انسانی

در نظر ابن سینا کمال نهایی انسان در آن است که عقل نظری او شکوفا شود ،یعنی همه
واقعیات و حقائق در او نقش بسته ،او به همه هستی از مبدأ گرفتـه تـا منتهـا (حاشـیه
نهایی و پایینی وجود) آگاه شود و عالمی عقلی شبیه به عالم عینی شود و به شهود حق
مطلق نائل آمده ،از سنخ جوهر او شود (ابن سینا۰۱۱ :۱۰۱۹ ،؛ همو)۵۰۱ :۱۰۱۷،
اما برای آنکه این کمال یعنی شکوفایی عقل نظری انسان ،تحصیل شود ،الزم است
عقل عملی انسان به کماالت خا ،خود نائل شود .در نظر ابن سینا کمـال انسـان بـه
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لحاظ عقل عملی آن است که همه رفتارهای او تحت تدبیر عقل باشد و عقل بر همـه
اعمال و رفتار بدنی و حیوانی او مسلط باشد .تسلط عقل بر فعالیتهای قـوای مـادون

آن است که این فعالیتها به نحو اعتدالی انجام گیرند ،نه تفریطی و افراطـی .هنگـامی
که عقل عملی بر قوای مادون حاکم باشد ،آنها را به نحو معتدل به کار خواهد گرفت و
با پرهیز از افراط و تفریط راه میانه را در پیش میگیرد .در این صورت ،نفس ناطقـه و
عقل بر قوای بدنی و حیوانی تسلط دارند و همه آن قوا تحت حکومت عقل و منقاد و
مطیع او هستند .در این حالت ،فضیلتهای اخالقی بروز و ظهور مییابند( .ابن سـینا،
 ۰۵۱- ۰۵۵ :۱۰۱۹و  )۷۵۵با رعایت اعتدال و میانهروی در فعالیتهای قوای گوناگون
و تحصیل فضیلتهای رئیسی و اصلی ،فضـیلت عـدالت حاصـل مـیشـود .عـدالت
فضیلت قوه خاصی از قوای نفس نیست ،ملکه عدالت به همه قوا مربوط است؛ یعنـی
کمال همه قوا با هم فضیلت عدالت است ،بنابراین عدالت اعتدال و میانهروی همه قوا
است و انسان عادل کسی است که همه فضیلتهای عملی و خلقی را دارد و عقـل بـر
همه فعالیتهای او حکومت میکند .در نظر ابنسینا برترین مرتبه کمال عقل نظـری و
عقل عملی از آن کسی است که به مرتبه عقل قدسی (به لحاظ عقل نظری) و عـدالت
(به لحاظ عقل عملی) نائل آمده باشد و چنین کسی نبی اسـت .عقـل قدسـی یـا قـوه
قدسی ،مرتبهای ار عقل است که دارای برترین مرتبه حدس اسـت ،یعنـی مرتبـهای از
عقل که همه مسائل و مطلوبها را با صرف التفات بـه آنهـا و بـدون حرکـت فکـری
بیدرنگ میداند .کسی که از حدس بهرهمند است ،به عقل فعال ،یعنی فرشـته وحـی،
اتصال کامل دارد و میتواند همه حقایق را با علـم بـه حـد وسـط آنهـا بدانـد .چنـین
شخصی به مبادی عالیه و عالم ملکوت توجه کامل دارد و به سـبب آمـادگی کامـل در
قبول معارف و حقایق ،هرآنهه را بخواهـد مـیتوانـد از عقـل فعـال (فرشـته وحـی)
بیدرنگ یا با کمترین تاخیر دریافت کند( .ابن سینا۱۱۵ – ۱۱۷ :۱۰۵۵ ،؛ همو:۱۵۱۵ ،
۱۱۵ – ۱۱۷؛ همو۱۰۰ – ۱۵۰ :۱۰۱۷ ،؛ همو)۵۰۱ – ۵۰۵ :۱۵۵۷ ،

ئنات
استدالل ابنسینا بر ضرورت نبوت از طریق تَبَعی بودن وجود کا
المستخلفات

با هم است ،نه صرف اعتدال بعضی از قوا .عدالت کمال نهایی انسان در بعد عقل عملی
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نفس نبی افزون بر آنکه از حیث عقل نظری به شکوفایی کامل و اتصال تام با عقـل
فعال دست یافته است ،هم از حیث قوه خیال و هم از حیـث اراده بـه برتـرین مراتـب
کماالت دست مییابد ،به طوری که میتواند با مشارکت خیال ،با عالم ملکوت ارتباط
یافته از حوادث و جزئیات گذشته و آینده عالم خاکی و غیر آن آگاه شود و عجائـب و
غرائبی را ببیند که عموم مردم از درک آنهـا عاجزنـد (ابـن سـینا۱۷۹ – ۱۷۵ :۱۰۵۵ ،؛
همو۱۱۷ –۱۱۵ :۱۵۱۵ ،؛ همو۱۰۱ –۱۵۷ :۱۵۹۵،؛ همـو۱۵۹۵ ،الـف )۵۰ – ۵۵ :و بـا
اراده قوی خود میتواند در طبیعت دخل و تصرف کرده ،آن را تغییر دهد ،صـورتی را
از ماده زائل و صورت دیگری را جایگزین آن کند یا خاصیت طبیعـی شـیء را تغییـر
دهد .نفس پیامبر چنین تغییراتی را با صـرف تصـور مقصـود و اراده تحقـق آن انجـام
میدهد بی آنکه نیازی به به کار بردن ابزار و آالت مادی داشته باشد( .ابن سینا:۱۰۵۵ ،
۱۵۹ –۱۵۵؛ همو۱۱۱ –۱۱۵ :۱۵۱۵ ،؛ ۱۵۹۵الف)۵۰ –۵۵ :
بنابراین نبی کسی است که عقل ،خیال و اراده او در اوج کمـال قـرار دارد و مظهـر
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عجائب است .چنین کسی ،از همه انسانها برتر است« :اما نفس قدسی ،نفـس ناطقـه
پیغامبران بزرگ بود که به حدس و پیوند عالم فرشتگان بی معلم و بی کتاب معقوالت
بداند و به تخیل به حال بیداری به حال عالم غیب اندر رسد و وحـی پـذیرد؛ و وحـی
پیوندی بود میان فرشتگان و میان جان مردم به آگاهی دادن از حالها و انـدر هیـوالی
عا لم تاثیر کند تا معجزات آورد و صورت از هیولی ببرد و صورت دیگـر آورد و ایـن
آخر مرتبت مردمی است ،پیوسته است به درجه فرشتگی و این چنین کسـی ،خلیفـت
خدای بوده در زمین و وجود وی اندر عقل جائز است و اندر بقای نو ،مـردم واجـب
است ،و بیان این را جایگاهی دیگر است» (ابن سینا۱۵۱۵ ،ب)۱۰۱ – ۱۰۷ :
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ابنسینا در إلهیات شفا نیز تصریح کرده است که انبیاء برترین انسانها هسـتند« :و
ال لألخالق التـی تکـون فضـائل
أفضل الناس من استکملت نفسه عقال بالفعل و محص ً

النبو » (ابن سینا)۰۹۵ :۱۰۱۹،
عملیة و أفضل هؤالء هو المستعد لمرتبة ل
ابنسینا در آخرین سطرهای إلهیات شفا ،انسان کامل و سـعادتمند را کسـی دانسـته
است که در او کماالت عقل عملی و عقل نظری ،یعنی عـدالت و حکمـت نظـری گـرد
آمده باشد و آنکه را افزون بر عدالت و حکمت نظری برخوردار از خوا ،نبوی (یعنـی
اتصال کامل با عقل فعال و فرشته وحی از طریق حدس (قوه قدسی) و اتصـال بـه عـالم
ملکوت و آگاهی از حوادث گذشته و آینده از طریق خیال و قدرت اعجاز از طریق اراده
رب انسانی و خلیفه خدا در زمین معرفی کرده است( .همان)۷۵۹ :
کامله) باشد ،ل
بنابراین پیامبر انسان کامل و کاملترین انسان و غایت وجود انسانی است.
مقصود بالذات بودن عقل قدسی (پیامبر) و طفیلی بودن کائنات دیگر

آفرینش اصالت بیشتری دارند ،یعنی آفرینش بیشتر برای آنها است .با توجه بـه اینکـه
موجودات آمیخته به شرور و کاستیها از موجودات کامل جداییناپذیرند و به گونهای
بین آنها مالزمه وجود دارد ،به نحو قصد ضروری و بالتبع مقصود واقع شـدند.بنابراین
مقصود اصلی از آفرینش موجودات عالم خاکی کاملترین آنها است و از آنجا که سـایر
موجودات مقدمات و زمینه ساز پیـدایش آن موجـودات کامـل مـیباشـند ،بـه قصـد
ضروری و بالتبع مقصود واقع شدند .ابن سینا در مبدأ و معاد گفته است:
«و غایة کمال العالم العائد أن یحدث منه انسان و سائر الحیوانات و النلبا تحدث إما

ئنات
استدالل ابنسینا بر ضرورت نبوت از طریق تَبَعی بودن وجود کا
المستخلفات

با توجه به آنکه مقصود بالذات ،جنبه کمالی اشیاء اسـت ،آن اشـیائی کـه کاملترنـد در

ْلجله و إما ْلن الیضیع ماد  ،کما أن النجار الحاذق یستعمل الخشب فی غرضـه ،فمـا
فضل الیضیعه ،بل یتخذه قسیاً و خالالً و غیر ذلک و غایـة کمـال اْلنسـان أن یحصـل
لقوته العملیلة العدالة و هیهنـا یخـتم الشـرف فـی عـالم
لقوته النظریة العقل المستفاد و ل
ل

المعاد( .ابن سینا)۱۵۵ – ۷۷ :۱۵۱۵ ،

بدین ترتیب وجود انسان غایت وجود حیوانات ،نباتات و سائر کائنات است ،یعنی
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آنها مقدمه وجود انساناند و اگر انسان نبود ،الزم نبود آنها آفریده شوند و غایت کمـال
انسان حصول عقل مستفاد همراه با عدالت است ،یعنـی هـدف از آفـرینش انسـان آن
است که انسان به شکوفایی کامل عقل نظری و اتصال تام با عقل فعال برسد و از حیث
عقل عملی به عدالت نائل آید و همانطور که پیش از این گفته شد ،چنین نقطـهای از
کمال انسانی در پیامبران فعلیت مییابد .پس وجود پیامبران ،یعنی کسانی کـه از عقـل
قدسی برخوردارند ،غایت وجود انسان است و آفرینش عموم انسانها برای آن اسـت
که چنین انسانی به فعلیت برسد ،یعنی آنها مقدمـه وجـود پیامبراننـد و اگـر پیـامبران
نبودند اصال انسانی آفریده نمیشد .براین اساس میتوان نتیجه گرفت آفـرینش عقـل
قدسی و پیامبر مقصود بالذات اسـت و آفـرینش انسـانهـا و کائنـات دیگـر مقصـود
ضروری و تبعی است .کائنات و انسانهای دیگر طفیل وجود پیامبرانند و وجود آنهـا
وابسته به وجود پیامبران و انسانهای کامل است.
سوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود آن است که چگونه از مقصود بالـذات
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بودن وجود انسان کامل و عقل قدسی و طفیلی بودن و مقصود ضروری بـودن وجـود
انسانها و کائنات ،نتیجه گرفته شد که وجود انسانهـای دیگـر و کائنـات وابسـته بـه
وجود انسان کامل و عقل قدسی است؟ پاسخ این سوال آن است که مقصود ضـروری
بودن یک وجود بدان معناست که آن وجود از جهت خودش با قطع نظر از امور دیگر
(و از جمله با قطع نظر از آنهه که این وجود مقصود بالتبع ،با آن مالزمـه دارد و از آن
انفکاک نمیپذیرد) صالحیت آن را ندارد که فاعـل آن را قصـد کنـد و بـه آن وجـود
بخشد؛ بنابراین اگر متعلق اراده فاعل قرار میگیرد از باب آن است که الزمـه انفکـاک
ناپذیر امر دیگر یا شرط وجود ،مقدمه و سبب آن اسـت و از آنجـا کـه آن امـر دیگـر
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اصالت دارد و مقصود بالذات است و فاعل آن را ایجاد میکند ،به تبـع وجـود آن امـر
دیگر ،این وجود نیز به نحو تبعی مقصود واقع میشود و ایجاد میشود ،بنابراین آنهـه

که وجودش مقصود بالتبع و ضروری است ،وجود یافتنش وابسته به وجـود آن شـیئی
است که مقصود بالذات است و به همین خاطر میتوان گفت وجود امری که مقصـود
ضروری است ،وابسته به وجود امری است که مقصود بالذات است .در محل بحث ما،
وجود کائنات در مقایسه با وجود انسانها مقصود ضروریاند و وجـود آنهـا فـر ،بـر
وجود انسانها است ،اگر انسانها موجود نمیشدند کائنات نیز موجود نمـیشـدند و
وجود عموم انسانها نیز در مقایسه با وجود انسانهای کامل مقصـود ضـروریانـد و
آنهه که مقصود بالذات است ،وجود انسان کامل است ،یعنی اگـر وجـود انسـانهـای
کامل نمیبود انسانهای دیگر نیز موجود نمیشدند و بدین معنا وجود عموم انسانهـا
وابسته به وجود انسانهای کامل و عقول قدسی است .مراد ابـن سـینا آنجـا کـه گفتـه
خلقت عالم کائنات در عالم عود (یعنی قوس صعود) آفرینش انسان اسـت و بـه یـک
معنا انسان علت غایی وجود کائنات است ،همانطور که مراد ابن سینا از عبارت بعـدی
نیز همین معنا است ،آنجا که گفته است« :و غایة کمال اْلنسان أن یحصل لقوته النظریة
العقل المستفاد و لقوته العملیة العدالـة» (ابـنسـینا )۱۵۵ :۱۵۱۵ ،یعنـی حصـول عقـل
مستفاد و عدالت که همان عقل قدسی نبوی است ،هدف از آفرینش انسانهـا اسـت و
انسانها برای آن موجود شدند که این هدف محقق شود ،پس عقل قدسی علت غـایی
آفرینش انسانها است و وجود انسان وابسته به وجود عقل قدسی است.
آنهه که تا اینجا اثبات شده آن است که از آنجا که عالم طبیعت و انسانهـا وجـود
دارند ،پس عقل قدسی ،یعنی نبی ،نیز وجود دارد و بدینترتیب آنهه که این اسـتدالل
اثبات کرده است ضرورت وجود نبی است و ضرورت وجـود نبـی غیـر از ضـرورت
نبوت است ،چگونه از ضرورت وجود نبی ،ضرورت نبوت نتیجه گرفته میشـود؟ در
پاسخ میتوان گفت :نبی و پیامبر با ویژگیها ،تواناییها و خصوصیاتی که دارد نبـی و

ئنات
استدالل ابنسینا بر ضرورت نبوت از طریق تَبَعی بودن وجود کا
المستخلفات

است« :و غایة کمال العالم العائد أن یحدث منه إنسان» همین نکته است؛ یعنی هدف از
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پیامبر است واتصال با عقل فعال (و به بیان دینی :اتصال بـا فرشـته وحـی) و دریافـت
معارفی که برای سعادت انسان الزماند و...از جمله این اوصاف اسـت و بـا ضـرورت
یافتن وجود نبی این اوصاف ،یعنی نبوت ،نیز ضرورت مییابد.
با توجه به مباحث یاد شده میتوان استدالل را به شرح ذیل تقریر کرد:
موجودات مادی و انسانها وجود دارند.
موجودات مادی و انسانها آمیخته به شرهستند.
شر مقصود بالذات نیست و غایت ضروری است.
پس موجودات مادی و انسانها مقصود بالعرض و غایت ضروریاند.
مقصود بالعرض و غایت ضروری الزمه یا مقدمه و سبب وجود مقصود بالـذات و
غایت ذاتی است.
پس موجودات مادی و انسانها الزمه یا مقدمه و سبب وجـود مقصـود بالـذات و
غایت ذاتیاند.
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پس الزم است غایت بالذاتی وجود داشته باشد که موجـودات مـادی و انسـانهـا
مقدمه و سبب یا الزمه وجود آن باشند.
غایت بالذات در جهان مادی ،موجودی کامل است که عاری از شر است.
موجود کامل و عاری از هرگونه شریت در جهان مادی ،نبی است.
پس غایت بالذات در جهان مادی نبی است.
پس الزم است نبی وجود داشته باشد.
آن چه که این استدالل اثبات می کند اصل لزوم وجود پیامبر بعنوان انسان کامـل
در عالم است و بدین ترتیب ضرورت نبوت عامه اثبات می شود؛ اما از آنجا که امام
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نیز انسان کامل است با این استدالل لزوم وجود امام و ضرورت امامت عامـه نیـز
ثابت میشود.

شواهد نقلی و خاستگاه دینی

مناسب است در پایان به خاستگاه نقلی و وحیانی این راه در نبوتشناسی اشاره کنیم.
در متون دینی مضامینی یافت میشود که موید این برهان ،یا حتی میتوان گفت به نحو

ضمنی مشتمل بر این برهاناند .خداوند در قرآن فرموده است همه آنچه در آسمان
و زمین است برای انسانها آفریده شده است.

1

بر اساس آنچه در این آیات آمده میتوان گفت :تمام موجودات طبیعی برای انسان
و مقدمه وجود او هستند .اما در بین انسانها آنکه انسـان کامـل و مبـرا از شـر اسـت
ِ
ِ ُِ
ال َو الْیَ ْو َم ْاْل ِخ َر
پیامبر است :لَق َْد کانَ لَکُ ْم فی َر ُسول هلال أ ْس َو َح َسنَة ل َم ْن کانَ یَ ْر ُجوا هل َ
ال کَثیراً (االحزاب .)۱۱ /اسوه حسنه بـودن یـک شـخص در یـک زمینـه یـا
َو َذک ََر هل َ
موضو ،بدان معنا است که او نمونه کامل و بیعیب و نقص در آن زمینـه یـا موضـو،
است .و بر اساس روایاتی که از اهل بیت :رسیده است وجود همه موجـودات ایـن
جهان حتی انسانها وابسته به وجود پیامبر و ائمه به عنوان انسانهای کامـل اسـت .در
روایتی از پیامبر اکرم (صلی هلال علیه و آله و سلم) نقل شده است «یا علی لوال نحن مـا
خلق هلال آدم و ال حواء و ال الجنـة وال النـار وال السـماء و ال االرض» ( شـیخصـدوق،
 . )۷ /۱ :۱۵۹۷روایات دیگری نیز با همین مضمون وارد شده است که چکیـده معنـای
آنها در عبارت معروف " لوالک لما خلقت االفالک" گنجانده شده است.
ـــــــــــــــــــــــــــ

2

ِ
ِ
ُ .1ه َو الَّذی َخل ََق لَکُ ْم ما فِی ْاْلَ ْر ِ
ماوات َو ما فِی
الس
ض َجمیعاً (بقرهَ ، )۱۷ /و َس َّخ َر لَکُ ْم ما فی َّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ْاْلَ ْر ِ
یها د ْفء َو
ض َجمیعاً مِنْ ُه ِإنَّ فی ذل ِ َ
ام َخلَق ََها لَکُ ْم ف َ
ك َْلیات لق َْومٍ یَتَفَک َُّرون ( الجاثیةَ ، )۱۵ /و ْاْلَن َْع َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
ِ
لی بَلَد لَّ ْم
ین تَ ْس َر ُحونَ * َو تَ ْحم ُ
یحونَ َو ح َ
ین تُر ُ
یها َج َمال ح َ
َمنَاف ُع َو منْ َها تَأکُلُونَ * َو لَکُ ْم ف َ
ل أثْقَالَکُ ْم إ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تَکُونُواْ بَلغیه ِإ َّال بِشق ْاْلَنفُس ِإنَّ َر َّبکُ ْم ل َر ُءوف َّرحیم* َو ال َْخیْ َ ِ
وها َو زِینَ ًة َو یَ ْخل ُُق
یر لتَ ْرکَبُ َ
ل َو الْبغَالَ َو ال َْحم َ
َ
َما َال تَ ْعل َُمون ( النحل.)۹-۷ /
ِ
حدیث لوالک لما خلقت االفالک» ،نشریه
 .2ر.ک :احمد خالدی (« ،)۱۵۷۰بررسی سند و متن
حدیثپژوهی ،سال هفتم ،شمارۀ سیزدهم ،بهار و تابستان .۵۱۹-۵۱۱ ، ،۱۵۷۰

ئنات
استدالل ابنسینا بر ضرورت نبوت از طریق تَبَعی بودن وجود کا
المستخلفات

است ،بنابراین پیامبر که اسوه حسنه است انسان کامل ،آرمانی و مبرا از شرور و نقائص
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نتیجهگیری

بررسی سخنان ابنسینا درباره نبوت و تامل در مبانی هستیشناختی و الهیاتی او مـا را
به استداللی بر ضرورت نبوت رهنمون میشود که ظاهرا از نظرها پنهان مانـده اسـت.
این استدالل مبتنی بر آمیخته بودن موجودات جهان طبیعی و انسانها به شـر و فسـاد،
غایت بالعرض و مقصود ضروری بودن شرور و موجودات ناقص ،انسان کامل بـودن
نبی و طفیلی و تبعی بودن موجـودات طبیعـی اسـت .در ایـن اسـتدالل ،وجـود شـر،
تکیهگاهی برای اثبات ضرورت نبوت و دین قرار گرفته است و بدینترتیب آشکار شد
که شر بجای آنکه چالشی برای دینداری باشد میتواند فرصتی برای آن باشد .نظر بـه
مقدمات به کار گرفته شده در این برهان میتـوان آن را برهـانی بـر ضـرورت نبـوت
ازطریق مقصود بالعرض ( یا :تبعی یا :طفیلی ) بودن موجودات طبیعی (یا :کائنات ) ،و
یا برهانی از طریق غایت بالذات بودن وجود نبی ،یا از طریق وقو ،شر نامیـد .از آنجـا
که همه مبانی و مقدمات این برهان در آثار ابنسینا ذکر شده است و اشاره کوتاهی بـه
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آن نیز در سخنان او آمده است میتوان آن را به این فیلسوف نسـبت داد و گفـت ایـن
برهان ،برهان دوم ابنسینا بر ضرورت نبوت است .و نظر به شواهد نقلیای که درباره
مقدمات و مبانی این برهان وجود دارد میتوان آن را ملهم از معارف اسالمی دانست.

منابع
عبدال ( ) ۱۰۱۹االلهیاس من کتاب الشفاء ،تحقیق حسـن حسـن
 .۱ابنسینا ،حسینبن
هل
زاده آملی .قم :مکتب االعالم االسالمی ،مرکز النشر.

 ،)۱۵۵۷( ____________________ .۱النجاة ،بـا ویـرایش و دیباچـه محمـدتقی دانـش
پژوه .چاپ دوم .تهران ،دانشگاه تهران.

۱۰۱۷( ____________________ .۵ق ،).االشاراس و التنبیهاس ،تحقیق مجتبی الزارعی.
چاپ دوم .قم :مؤسسه بوستان کتاب.

۱۰۵۵( ____________________ .۰ق) .النفس من کتاب الشـفاء ،الطبیعیـات ،الـنفس،
تصدیر و مراجعه ابراهیم مدکور .قم :ذوی القربی.

دانشگاه مک گیل ،مؤسسه مطالعات اسالمی ،دانشگاه تهران.

۱۵۹۵( ____________________ .۱الف) رسـاله نفـس ،مقدمـه ،حواشـی و تصـحیح:
موسی عمید ،دانشگاه بوعلی سینا؛ تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

۱۵۹۵( ____________________ .۵ب) .بیعیاس دانشنامه عالیى ،مقدمه و حواشـی و
تصحیح :سید محمد مشکات ،همدان :دانشگاه بـوعلی سـینا؛ تهـران :انجمـن آثـار و
مفاخر فرهنگی.
 .۹پترسون و دیگران(  .)۱۵۷۵عقل و اعتقاد دینى ،ترجمه :ابراهیم سـلطانی و دیگـران،
تهران ،طرح نو.
 .۷صدوق ،ابن بابویه محمد بن علی(  ،)۱۵۹۷علل الشرائع ،کتاب فروشی داورى ،قم.

ئنات
استدالل ابنسینا بر ضرورت نبوت از طریق تَبَعی بودن وجود کا
المستخلفات

عبدال نورانی ،تهران:
 ،)۱۵۱۵ ( ____________________ .۷المبداء و المعاد ،به اهتمام
هل
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