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  ؟كاستى يا بيداری عقل؛ فلسفه بعثت انبيا

  *عبدالرحيم سليمانى
  

  چكيده

به ايـن  ىاز زوايای مختلف ؟ها فرستاده است انسان چرا خداوند پيامبرانى را به سوی
له اين است كه انسـان چـه ئساما يكى از ابعاد اين م. پاسخ داده شده است ،پرسش

عـد بـه هايى كه از اين بُ  نوع پاسخ. شود هى برطرف مىكمبودی دارد كه با وحى اال
وضـع  درند كه عقل و خـرد آدمـى را ا كاين پرسش داده شده در اين جهت مشتر

قوانين برای اداره اجتماع يا رساندن انسان به سعادت يا كمال، ناقص و نـاتوان بـه 
در اين نوشتار چهار ديدگاه از فالسفه بزرگ گذشته و سه ديدگاه از . آورند مى شمار

است كـه شده كيد أتاين نكته بر نويسندگان معاصر بيان و بررسى شده و در پايان 
دن جـا بـرای نبـوت و كـرباز كه به منظور نيازی نيست  ،با توجه به متون اسالمى

  .وريمآ شمار ناقص و ناتوان بهرا عقل و خرد آدمى  ،وحى

  .، فلسفه نبوتبعثت انبيا، وحى، انسان، عقل: ها كليدواژه

                                                 
 .دانشگاه مفيدگروه فلسفه استاديار *
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  مقدمه
باره،  اما پرسش اساسى در اين . مطابق متون اسالمى خداوند پيامبرانى را برای بشر فرستاده است

 به آن پاسـخى اند كوشيدهو كالم  فلسفه، عرفان های مختلف علمى كه دانشمندان برجسته رشته
در  .درخور بدهند، اين است كه هدف از ارسال رسل چه بوده و اين كار چه حكمتى داشـته اسـت

واقع پرسش اين است كه چه خأل و كمبودی در كار انسان بوده كه بايد خداوند برای جبـران آن 
شناسـى ديـن پيونـد  از اين جهت پيامبرشناسـى بـا انسان ،فرستاده است؟ بنابراين پيامبرانى را مى

آيد كه كار اصلى پيامبران راهنمايى انسان بوده است، اما پرسـش  از متون اسالمى برمى. خورد مى
هايى است  اين است كه چرا انسان نياز به راهنما دارد و راهنمايى راهنمايان در چه حيطه يا حيطه

ها نياز به راهنمايى و هدايت خارجى دارد و چرا عقل و خـرد او و  و چرا انسان عاقل در اين زمينه
  كند؟ قوای ادراكى او برای يافتن راه كفايت نمى

در اين باره كه از گذشته تا حال  ها ديدگاهترين  در اين نوشتار برآنيم كه با طرح برخى از مهم
ر متون دينى در اين باره وارد ای خاص برسيم كه با آنچه د اند و بررسى آنها، به نتيجه مطرح شده

توجه داشته باشيم كه پرسش مـا در ايـن . شده منطبق باشد و اشكاالت كمتری به آن وارد باشد
نوشتار اين نيست كه كدام صفت خداوند اقتضای فرستادن پيامبران را داشته است، بلكه پرسـش 

پيامبر چه نقصان و كمبودی  از انسان است كه چه كمبودی داشته كه نياز به پيامبر داشته است و
در بررسى نظريات دربـاره فلسـفه بعثـت انبيـا تنهـا بـه  ،بنابراين. كند را از اين انسان برطرف مى

ها مسيری را از گذشته تا  اين نظريه. اند له پرداختهئكنيم كه از اين بعد به مس هايى توجه مى نظريه
  .اند اند و به شكل كنونى درآمده حال طى كرده

و معيـوب شـود تـا  كگاه همه نظريات در اين باره آنجاست كه انسان بيش از اندازه كوچ لغزش
بايد نقصـى در انسـان و در عقـل و  پرسش مهم اين است كه آيا ضرورتاً . دشوجا برای پيامبران باز 

 رسد اشكال و ايراد نوع نظرياتى خرد او وجود داشته باشد تا جا برای اصل نبوت باز شود؟ به نظر مى
عيب و كامل را بـا نبـوت جمـع  اند انسان بى كه تاكنون در اين باره ارائه شده اين است كه نتوانسته

نظريـاتى . اند تا جايى برای پيامبر پيدا شـود ند كه انسان را معيوب كردها در اين مشترك كنند و نوعاً 
. تقسيم كرد» محور ملتكا«و » محور جامعه«توان به دو دسته كلى  كه در اين باره مطرح شده را مى

انـد و  ديده فالسفه بزرگ گذشته مشكل و كمبود انسان را در اداره جامعه و وضع قانون برای آن مى
  .اند ديده د مشكل انسان را اعم از جامعه و زندگى فردی مىيعالمان جد
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  محور های جامعه ديدگاه .الف

ای  جامعـه. زندگى اجتماعى نياز داردگويد انسان بالضروره برای رسيدن به كماالت، به  فارابى مى
كه مقصود حقيقى از اجتماع در آن تعاون بر اموری باشد كه موجب حصول سعادت آدمـى اسـت 

رئـيس  كعضو رئيس دارد مدينه نيز به يـ كطور كه بدن انسان ي و همان ؛مدينه فاضله نام دارد
و رئـيس جامعـه بايـد ترين عضـو اسـت، عضـ طور كه عضو رئيس بدن كامـل همان. احتياج دارد

عضو رئيس انسانى است كه مراحل كمال را پيموده و كامـل شـده و بـه مرتبـه . ترين باشد كامل
ايـن . ای كه هيچ امری از امور معقول بر او پنهان و پوشيده نيسـت به گونه ،معقول بالفعل رسيده

ود رئيس فاضـل و وج. كند همان كسى است كه خداوند به وسيله عقل فعال به او وحى مى  انسان
نبى از اين جهت الزم است كه مردم در مناسبات و معامالت خود نياز به قانونى عادالنـه دارنـد و 

: 1374داوری، (تواند باشد كه صالح معاد و معاش مـردم را تشـخيص دهـد  گذار كسى مى قانون
244-245.(  

بـه  دگى اجتماعى حتماً مطابق سخن فارابى انسان بالضروره بايد اجتماعى زندگى كند و در زن
پس نياز به انسان كاملى اسـت . تواند وضع و اجرا كند قانون نياز دارد و اين قانون را خودش نمى

   .گذاری كند و آن قانون را در اجتماع اجرا كند هى قانونوحى اال ككه با كم
فلسـفه بعثـت له ئبه هم از مس كدو بيان نزدي اشارات و تنبيهاتو  شفاءسينا در دو كتاب  ابن

  :بيانى دارد كه از مقدمات يا مراحل زير تشكيل شده است شفاءهيات كتاب در بخش اال. دارد اانبي

انسان موجودی اجتماعى است و تمايز او از ساير حيوانات به ايـن اسـت كـه چـرخ  .الف
ای نيكو  چرخد و چنين زندگى ديگران نمى كزندگى او به صورت انفرادی و بدون كم

  .او ناچار است كه در اجتماع و به صورت اجتماعى زندگى كند پس. نيست
ا معامله و داد و سـتد انجـام هپس انسان بايد با مشاركت با ديگران زندگى كند و با آن .ب

  .دكن دهد و اين امر قانون و عدل را ضروری مى
بگويد گذاری عادل الزم است كه بتواند رودررو با مردم سخن  در قانون و عدالت قانون .ج

پس او بايد انسانى باشد كه دليل . و با ارائه معجزه مردم را ملزم به پذيرش قانون كند
  .قاطعى بر حقانيت خود داشته باشد

ا هـچراكه در اجـرای قـانون بـين آن ،گذار نبايد مردم را به حال خود رها كند اين قانون .د
اجـرای قـانون را نيـز بـر گذار بايد وظيفه  پس خود آن قانون. آيد اختالف به وجود مى

  .عهده گيرد
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گذاری كه برای جامعه نافع، بلكه ضروری است، حذف شـود،  وقتى وجود چنين قانون .ـه
هى اقتضای تحقق اين منفعت را دارد و محال اسـت كـه خداونـد ضـرورت عنايت اال

  .دكنامری را بداند و آن را محقق ن
گـذاری  هـى قـانوناست و دستور االاين انسان صالح بايد در چارچوب وحى و طبق خو .و

  ).442-441 :1404سينا،  ابن( كند و نبايد از اين چارچوب تخطى كند

ها دارند يكـى ايـن اسـت  سينا ضرورت بعثت انبيا و كمبودی كه انسان پس مطابق اين سخن ابن
گذار  قانون توانند ا برای اداره جامعه خود و اجرای عدالت نياز به قانون دارند و خودشان نمىهكه آن

خود مردم ممكن نيست و آن انسان صـالح عـالوه به دست باشند و ديگر اينكه اجرای اين قانون 
در واقـع ضـعف و كمبـود انسـان هـم . گذاری، اجرای آن را نيـز بايـد بـر عهـده گيـرد بر قانون
  .گذاری است و هم اجرای آن قانون

  :گويد وی مى. تری برای فلسفه بعثت انبيا دارد بيان روشن االشارات و التنبيهاتسينا در كتاب  ابن

بـه ديگـران ... لبـاس، مسـكن و   ها در زندگى خود استقالل ندارند و در غذا، انسان .الف
نيازمندند و برای برآورده كردن نيازهای خـود بـه تعـاون و همكـاری و مشـاركت بـا 

  .اجتماع نياز داردپس انسان به طور طبيعى به تمدن و . است ازديگران ني
ها را به سـتم  اجتماع و تمدن بدون عدالت ممكن نيست؛ زيرا شهوت و غضب، انسان .ب

  .كشاند و برای تحقق عدالت به قانون و شريعت نياز است و هرج و مرج مى
ايـن . گذاری نياز دارد كه دارای ويژگى خاصى اسـت شريعت و قانون به شارع و قانون .ج

االطاعة بدانند و بـه موقـع هـرج و  باشد كه مردم او را الزم ای گونهگذار بايد به  قانون
او بايد بـا معجـزه و . پس او بايد از جانب خدا نصب شده باشد. مرج از او اطاعت كنند

  .هى خود را اثبات كندمانند آن بتواند مأموريت اال
هى نايت االا در گرو آن است، پس عهاگر مردم به چنين چيزی محتاج هستند و نفع آن .د

پـس او بايـد پيـامبرانى بـه سـوی مـردم . كند كه اين نياز مردم را دفع كند اقتضا مى
: 1377سـينا،  ابن( د تا عدالت در جامعه پياده شودنگذاری كن ا قانونهبفرستد تا برای آن

3/371-373.(  

قـانون و پيـامبر  سينا اين است كه انسان برای اداره زندگى دنيوی خـود نيـاز بـه ظاهر هر دو بيان ابن
گويا ضعف و كاسـتى . ا نداردهها و زندگى اخروی آن كاری با كمال و سعادت نهايى انسان دارد و ظاهراً 

  .تواند قانونى عادالنه وضع كند تا با آن اجتماع خود را اداره كند مهم انسان اين است كه نمى
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  : گويد او مى. سينا دارد ه ابنبيانى شبي شناخت زدانيخ اشراق در رساله شي

تعالى آدمى را بيافريد و از ميان ديگر حيوانات مميز گردانيـد، پـس هـر زدچون اي
شخص منفـرد  ككه ي و اگر چنان. .. مند شخصى ديگر گردانيد شخص را حاجت
ها كه او را در اين عالم ضـرورت كفايـت كنـدی بـه ذات  شغل هخواستى تا جمل

جـنس  اال به معاونت و معاضدت ديگری از بنى ، به تنهايى ممكن نشدی، خويش
تا به اجتماع و معاونت و مشاركت ايشان كار جملگى بر نظام بود؛ پس ...  خويش

ها و قيام نمـودن  مند شدند، به ترتيب شهرها و عقد مدنى به سبب اجتماع حاجت
، شـود و مشاركت تمام نمى...  به مصالح و شرايط آنچه در بالد و مدن به كار آيد

شود، اال به سـنتى و عـدلى، و سـنت و عـدل  اال به معاملت، و معاملت تمام نمى
بايست كه اين سنت و  گستری و البته مى نهنده و عدل شود، اال به سنت تمام نمى

عدل ميان خلق مستمر و مستقيم شود؛ پس حاجت بود بـه شخصـى كـه نبـى و 
تراند و ظلـم و جـور و آدم تا آن سنت ميان خلق بگسـ ولى بود، هم از جنس بنى

ناراستى محو كند؛ پس به وجود اين چنين شخصى حاجت بيش از آن بود كه بـه 
و چون حكمت االهـى و قضـای ... وجود مژه چشم و موی ابرو و قعر زير قدم و 

سابق با مثال آفرينش اين زيادات همى رسيد كه بدان حاجـت نيسـت، پـس بـه 
عام ميان خلق بگستراند اوالتر كـه  وجود شخصى چنين كه در عالم، اين مصالح
تر و  كنـد، زيـادت های ناضـروری مى رسد و عنايت ازلى كه اقتضای اين آفرينش

تر از آن است كه اين مصلحت بدين بزرگى فرو گذارد و اكنون گـوييم كـه  كامل
-3/453: 1372سـهروردی، ( وجود چنين شخصى در اين عـالم ضـروری اسـت

455.(  

ای خلق شده كه مجبور است در اجتماع زنـدگى  ست كه انسان به گونهاين ا سهروردیلب سخن 
گردانـد و  و اين امر قانون را الزم و ضـروری مى ؛كند و با ديگران معامله و داد و ستد داشته باشد

پـس خـدا كـه برخـى اعضـای . گذار باشد تواند خود قانون بشر نمى. گذار نياز دارد قانون به قانون
پـس بايـد . تواند اين امر ضروری را ناديـده بگيـرد و و مژه را خلق كرده نمىغيرضروری مانند ابر

  .دكنگذاری شايسته، كه همان پيامبر است، تعيين  قانون
  :گويد مى یوی در جای ديگر

بدان كه چون هر يكى از مردم به همه كارها و مهمات خويش قيام نتواند نمود و 
بعضى مـردم را از بعضـى گريـز  از معامالت و قصاص و مناكحات چاره نيست و
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نيست، پس از شرعى متبوع و قانونى مضبوط چاره نيست؛ پس شارعى ضـروری 
النفس باشد، مطلع بر حقايق، مؤيـد از عـالم  لاست در هر وقتى و قومى كه فاض

نور و جبروت و او متخصص باشد به افعالى كه مردم از آن عاجز باشند و اگر نـه 
  ).3/75: 1372سهروردی، ( دعارضت و مزاحمت نماينسخن او نشنوند و او را م

اين است كه انسان بـه اجتمـاع نيـاز دارد و در اجتمـاع قـانون و شـريعت  سهروردیو باز سخن 
  .گذار ويژه نياز دارد قانون كپس انسان برای زندگى درست به ي. ضروری است

در رويكـرد اول  وی. دو رويكرد و بيـان متفـاوت دارد افلسفه بعثت انبي خصوصصدرا در مال
  :گويد مى

يابـد و نيـاز بـه  انسان مدنى بالطبع است؛ يعنى زندگى او بـدون اجتمـاع سـامان نمى .1
  .همكاری و تعاون دارد

گيرد نياز بـه قـانونى  جامعه برای معامالت و مناكحات و جناياتى كه در آن صورت مى .2
د و اال كننـد و بر طبق آن قانون بـه عـدل حكـم كننرجوع  دارد كه عامه خلق به آن

  .گردد  شود و نظام مختل مى جمع فاسد مى
گذار و شارعى الزم است كه قانون درست را بـرای او وضـع كنـد تـا  پس ناچار قانون .3

  .د و او را به سوی خدا رهنمون شودشومعيشت انسان درست 
و تصـرف او در انسـان  كباشد، چراكه تعلـيم ملـگذار بايد انسان  و اين شارع و قانون .4

  .تر است ممكن نيست و حيوان از اين هم پايين
ای از جانب خداوند داشته باشد تا به واسطه آنها نوع  و اين انسان بايد كه آيه و معجزه .5

اين فرد همان پيامبر است كه از جانب خدا به سـوی مـردم . ندشومردم نزد او خاضع 
  ).361-359: 1346؛ همو، 558-557: 1362، دين شيرازیال صدر(آيد  مى

توانـد  انسان برای بقای اجتماع به قـانونى عادالنـه نيـاز دارد و خـود او نمى ،مطابق اين استدالل
پس خدا پيامبران را برای برطرف كردن اين كمبود و نقص بـه سـوی . چنين قانونى را وضع كند

  . سينا و در واقع برگرفته از آن است ناباين بيان شبيه بيان . فرستد انسان مى
  :شبيه رويكرد فارابى و برگرفته از آن است صدرامالرويكرد دوم 

آيد و اجتمـاع  در اجتماع به كماالتى كه برای آنها خلق شده است نايل مى فقطانسان  .1
  .گيرد و معاونت افراد زيادی شكل مى كبا كم
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در مدينه فاضـله و امـت  فقطند و ا رخى ناقصند و برخى كامل و با اجتماعات گوناگون .2
  .دشو فاضله است كه رسيدن به برترين خير و باالترين كمال ممكن مى

سـت كـه رئـيس ه ىند و در آن انسانا اجزای مدينه به حسب فطرت و طبيعت مختلف .3
  .ندا شود و ديگران در نزديكى به او متفاوت است و اطاعت مى

اين رئيس مطلق بايد انسانى باشد كه نفسش كامل باشد و در مرتبه عقل بالفعل باشد  .4
  .و قوه مخيله و ديگر قوايش در غايت كمال باشد

و عقـل بالفعـل و معقـول  شـودهر انسانى كه عقل منفعلش به همه معقوالت كامـل  .5
  .دشو عقل مستفاد مى... بالفعل شود و 

شـود و اگـر  ز قوه ناطقه به وجود آيد اين انسان حكيم مىاين حالت اگر برای بخشى ا .6
... شـود و  د بر اين انسـان وحـى نـازل مىشودر قوه نظريه و عمليه و متخيله حاصل 

  ).564-560: 1362، دين شيرازیصدرال(

بايد در اجتماع زندگى  حتماً  نياز انسان به وحى و پيامبر از اين جهت است كه او ،مطابق اين بيان
 رساند اجتماع و مدينه فاضله است و مدينه فاضله حتمـاً  اجتماعى كه انسان را به كمال مى كند و

  .پيامبر باشد كبايد در رأسش ي
پـردازد  ايشان در اين رويكرد به بيان اين مى. له داردئرويكرد ديگری نيز به اين مس صدرامال

اعتقادات درست را  كقابليت دركه هم  يىو شناخت دارد اما از آنجا ككه عقل با اينكه قدرت در
پس بـرای  ،اعتقادات باطل آماده است و به هر دو ساحت نسبتى برابر دارد كدارد و هم برای در

هى اسـت ترجيح اعتقادات درست از نادرست به مرجحى غير از خود نيازمند است و آن هدايت اال
  ).86: 1378؛ همو، 73: 1363، دين شيرازیصدرال(شود  كه در وحى و به وسيله پيامبر محقق مى

  محور های تكامل ديدگاه .ب

با توجه به جامعه و نياز آن به  فقطيعنى نياز انسان به پيامبر را  ؛محور بود های قبلى جامعه ديدگاه
و نيـاز انسـان  اند اما گويا كسانى اين ديدگاه را ناتمام يا ناكافى دانسته. كرد ارزيابى مى... قانون و 

  .دانند مىبه وحى و پيامبر را اعم از زندگى فردی و اجتماعى 
ای جامع دو ديدگاه به حساب  طباطبايى را در اين باره به گونه محمدحسينشايد بتوان ديدگاه 

كند و در پايـان بـه تكامـل فـردی و نجـات و رسـتگاری  چراكه ايشان از جامعه شروع مى ؛آورد
كان الناس امـة واحـدة فبعـث اّهللاٰ «: از سوره بقره 213يشان در تفسير آيه ا. كند اخروی ختم مى

ايشان با مقدماتى به ايـن . كند ضمن بحث مبسوطى ديدگاه خود را در اين باره بيان مى» ...النبين
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طلب است و در پى آن است كه همه چيز، از جمله همنوعـان را  رسد كه انسان استخدام نتيجه مى
گيـرد و  اما چون ديگران هم مانند اويند پس توافق اجتماعى صـورت مى. آوردرخود دبه استخدام 

كـه  يىامـا از آنجـا. تشـكيل اجتمـاع نـوعى اضـطرار اسـت ،بنـابراين. شـود اجتماع تشكيل مى
در . آيد گذاری از همين جا الزم مى شود، قانون طلبى انسان باعث اختالف و نابسامانى مى استخدام

يكى مجبور كردن جامعه به پيروی از قوانين بدون . گذاری وجود دارد ای قانونروزگار ما دو راه بر
با زور، يا با توجه به تربيت اخالقى و بدون توجه به معارف دينـى  فقطتوجه به توحيد و اخالق و 

اما هر دو راه مبتنى بر جهل و مستلزم از بين رفتن حقيقت انسـانى اسـت؛ زيـرا . در تربيت جامعه
يدۀ خداست و پس از زندگى دنيوی خود حياتى جـاودان در پـيش دارد كـه مترتـب بـر انسان آفر

د را در نظـر زندگى دنيايى اوست و حال او مانند مسافری است كه در هر حـال بايـد مقصـد خـو
رو خداونـد شـرايع و قـوانين را بـر اسـاس توحيـد و حقيقـت انسـان وضـع  از همين. داشته باشد

: 1417طباطبـايى،  :.كنـ(شـود  بر علم، و نه چيزی ديگر، بنـا مى قطففرمايد كه اين تشريع  مى
2/111-122.(  

گيـرد كـه آنچـه از  شمارد و نتيجـه مى ايشان اختالف را برخاسته از ذات و سرشت انسان مى
فقـط خـدا خـود انسـان نيسـت و به دسـت گيرد قابل برطرف شدن  ت مىئدرون خود انسان نش

  ).132-131: همان( را انجام دهداين كار  تواند مى
انسان موجودی است كـه در  گويد مى» بحثى فلسفى درباره نبوت«عنوان با ايشان در بحثى 

پس بايد به هر نفـس مسـتعدی آنچـه را متناسـب بـا . االفاضه است راه استكمال است و خدا تام
راه هايى اسـت كـه از  كمال انسان به داشتن ملكـات و صـورت. استعداد كمال اوست افاضه كند

از سوی ديگر، عقـل . آيد و اين عمل نيز ناشى از شناخت درست است عمل اختياری به دست مى
برای اين منظور كافى نيست؛ زيرا عقلى كه ما را به پيروی از حق در انديشه و رفتار و پيمودن راه 

شيا خواند عقل عملى حاكم بر حسن و قبح است، نه عقل نظری كه حقايق ا فضيلت و تقوا فرا مى
گيرد كه آنها نيـز در  عقل عملى نيز مقدمات حكم خويش را از احساسات باطنى مى. شناسد را مى

اما قوه تعقل قدسـى در انسـان بـالقوه . اند مرتبه نخست متأثر از احساسات قوای شهوت و غضب
 تواند انسـان را از قـوه است و احساس فطری انسان نيز كه بالفعل و خود منشأ اختالف است نمى

چراكه هر فرد يا گروه كه فاقـد تربيـت  ؛ها مشهود است اين نكته در احوال انسان. به فعل درآورد
ا وجـود هگردد، با آنكه عقل و حكم فطرت در ميان ِآن درست باشد پس از چندی به توحش باز مى

  ).148 :همان .:نك(نياز نخواهيم بود  ييد االهى از راه نبوت برای تأييد عقل بىأاز ت ،بنابراين. دارد
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اشكال اين است كـه طبيعـت انسـان . دهد و به آن پاسخ مىكند  مىايشان اشكالى را مطرح 
پيوسته به صالح خويش ميل دارد و جامعه با پيروی از همين ميـل، افـراد خـويش را بـه صـالح 

 ای كه سـعادت افـراد در آن اسـت سرانجام، جامعه به صورت شايسته ،بنابراين. كند راهنمايى مى
اين وضعيت ناشى از آن اسـت كـه واكـنش . آيد و اين همان اصل سازگاری با محيط است مىدر

انجامد كه با زندگى انسان متناسب  ميان نيروهای متضاد در جامعه سرانجام به جامعه صالحى مى
دهـد آن اسـت كـه  بينيم و تاريخ نيز بر آن گواهى مى آنچه مى. است و سعادت همه را در بر دارد

برای . اند طلبند و برخى به اين هدف نيز رسيده ع پيوسته به تكامل ميل دارند و سعادت را مىجوام
  .نمونه كشور سوئيس به اين هدف دست يافته است

. توان انكار كـرد دهد كه تمايل جامعه به كمال را نمى گونه پاسخ مى ايشان اين اشكال را اين
انجامد؛ زيرا كمال شهوت و غضب در انسـان  نمى اما اين تمايل به فعليت كمال و سعادت حقيقى

شـود كمـال  آنچه در برخى از جوامع ديده مى. فعليت يافته و مبادی سعادت حقيقى او بالقوه است
جسمى است و كمال جسمى كمال انسان نيست، بلكـه انسـاِن مركـب از روح و جسـم، نيازمنـد 

پس درست نيست كه كمـال جسـمى، . سعادت و كمالى است كه به زندگى آخرت او مستند باشد
يقـت او بـه ايـن مرتبـه كه بر پايه زندگى طبيعى قرار دارد، كمال و سعادت انسـان دانسـته و حق

  ).150-149: همان :.كن(محدود شود 
افزايد كه بـا مالحظـه  كند و اين نكته را مى همين مطلب را تكرار مى یايشان در جای ديگر

توان سـعادت ايـن  و جهات اقتصادی و سياسى آن، نمى اوضاع جغرافيايى كشوری چون سوئيس
در همـه جـای دنيـا شـرايط و عوامـل  ،همچنين. كشور را به جريان اجتماعى خود آن نسبت داد

). 186-185: تـا طباطبـايى، بى(توان اين نمونه را تعميم داد  موجود در سوئيس وجود ندارد و نمى
آورد  جهت نيز تحت تأثير روح دين به حساب مى جوامع غيردينى را در اينايشان پيشرفت برخى 

  ).151-2/150: 1417طباطبايى،  :.كن(
داند و عقـل و خـرد انسـانى را از  گذاری مى را قانون طباطبايى فلسفه بعثت انبيا ،به هر حال 

با سخن انديشمندان قبلى در اين است كه هرچند  ویاما تفاوت سخن . داند اين جهت كافى نمى
كند اما در نهايت كمال و سعادت فردی را به استدالل خود اضافه  جامعه و اداره آن آغاز مىبا وی 
گونه برداشت كرد كه صرف نياز انسان به قانون بـرای  اين ششايد بتوان از مجموع سخن. كند مى

بايد كمال و سـعادت فـردی را بـه آن  اداره جامعه برای اثبات ضرورت نبوت كافى نيست و حتماً 
 .مه كردضمي



ی  نا عل م –  ص ه  ی دا دھمسال : ژپو ماره شا ماره ایپپی ،  ز (   ۶١اول،   )١٣٩٣پا

88 

 ژپوش
فی  ی 

کالی -    

بـر  ویبيـان . محور است نيز تكامل ویديدگاه . استمصباح يزدی نيز به اين بحث پرداخته 
  :سه مقدمه استوار است

هدف از آفرينش انسان اين است كه با انجام دادن افعال اختياری، مسير تكامل خود را  .1
به سوی كمال نهايى بپيمايد؛ كمالى كه جـز از مجـرای اختيـار و انتخـاب بـه دسـت 

  .آيد نمى
های بيرونى  اختيار و انتخاب آگاهانه، عالوه بر قدرت بر انجام كار و فراهم شدن زمينه .2

سوی آنهـا، نيـاز بـه شـناخت ه وناگون و وجود ميل و كشش درونى ببرای كارهای گ
های شايسته و ناشايسته دارد و در صـورتى انسـان  كارهای خوب و بد و راه ازصحيح 

تواند راه تكامل خويش را آزادانه و آگاهانه انتخاب كند كـه هـم هـدف و هـم راه  مى
هـای آن آگـاه  گاه ها و لغزش خمها و پيچ و  رسيدن به آن را بشناسد و از فراز و نشيب

  .باشد
آيـد  دسـت مىه ها كه از همكاری حس و عقل، بـ های عادی و متعارف انسان شناخت .3

كند اما برای بازشناختن راه  های زندگى ايفا مى هرچند نقش مهمى در تأمين نيازمندی
ی و كمال و سعادت حقيقى در همه ابعاد فردی و اجتماعى، و مادی و معنوی، و دنيـو

اخروی، كافى نيست و اگر راه ديگری برای رفع اين كمبودها وجود نداشته باشد هدف 
  .هى از آفرينش انسان تحقق نخواهد يافتاال

هى اين اسـت كـه راه رسيم كه مقتضای حكمت اال گانه، به اين نتيجه مى با توجه به مقدمات سه
در اختيـار بشـر قـرار دهـد تـا جانبـه  ر تكامل همـهديگری ورای حس و عقل برای شناختن مسي

منـد شـوند و آن همـان راه  يا با وساطت فرد يا افراد ديگـری از آن بهره ها بتوانند مستقيماً  انسان
  ).، درس بيست و دوم1382مصباح يزدی، ( قرار داده شده است) ع( وحى است كه در اختيار انبيا

ای برای  تواند برنامه هيچ وجه نمى انسان به. كند در ادامه به نارسايى دانش بشر اشاره مى وی
های او بـا سـاير  چراكه آگـاهى كـافى از وجـود انسـان و پيونـد ؛زندگى و تكامل انسان ارائه كند

تواند در سعادت يا شقاوت او داشته باشـد، نـدارد  موجودات و تأثيراتى كه انواع روابط گوناگون مى
  ... و

  :دهد ايشان چنين ادامه مى

دهـد كـه بـا وجـود  روند تغييرات حقوقى و قانونى در طول تاريخ بشر نشـان مى
های هزاران دانشمند متخصص در طول هزارها سـال، هنـوز  ها و تالش پژوهش
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جانبه به وجود نيامده است و همـواره  ح و كامل و همهنظام حقوقى صحي كهم ي
برنـد  شان پى مى ساختهن خودگذاری جهان به نقص قواني محافل حقوقى و قانون

ای يا اضافه كردن ماده و تبصره جديدی به اصالح و تكميـل  و با لغو و نسخ ماده
  ).همان( پردازند آنها مى

و  ها هـايى را كـه نحلـه راه شناسـى ديندر كتـاب  وی. آملـى نيـز ديـدگاه مشـابهى دارد  جوادی
روش  خصـوصدر  وی .كنـد اند بـه اختصـار مطـرح مى پيموده زمينههای مختلف در اين  گرايش

اشاعره بعثت انبيا را موهبت و رحمـت . كند متكلمان به ديدگاه اشاعره و معتزله و اماميه اشاره مى
سو قائل به حسن و قبح ذاتى نيستند و از سـوی ديگـر خداونـد را  كدانند و چون از ي هى مىاال

سـتادن پيـامبران را بـر دانند كه چيزی را بر بندگان واجب كند، پس فر مكلف و ملزم بر اين نمى
 ،كه حسن و قبح عقلـى را قبـول دارنـد ،اما معتزله. دانند دانند، بلكه آن را جايز مى خدا واجب نمى

خداوند برای اينكه تكليف را برای بنـدگان در جهـت . دانند فرستادن پيامبران را بر خدا واجب مى
اماميه نيز مانند معتزله بعثت . كند مصالح آنها مشخص كند افراد واجد شرايط خاص را مبعوث مى

كه تكليف را حسن و نيكـو  يىاز آنجا اند و هى واجب دانستهانبيا را به مقتضای لطف و حكمت اال
شـمارند  شمارند پس بعثت انبيا را واجب و ضروری مى دانند، و نيز لطف را بر خداوند واجب مى مى

  ).42: 1390جوادی آملى، (
اند و در واقع از جهـت تكليـف  حث نظر كردهويه ديگری به اين بكه متكلمان از زا يىاز آنجا

شود، چراكه بحث ما در اين نوشتار اين  اند، به بحث ما مربوط نمى بودن بر خدا آن را مطرح كرده
را در  ئـىبود كه انسان چه كمبودی دارد كه نياز بـه فرسـتادن پيـامبران دارد و پيـامبران چـه خل

  .كنند زندگى انسان پر مى
پردازد و در پايان پس از تقرير برهان آن را بـه حكمـايى  جوادی آملى سپس به راه حكما مى

. شمارد شده در كالم شيعه مى رفتهدهد و همين راه را طريقه پذي صدرا نسبت مىمالمانند بوعلى و 
  : كند پنج اصل بيان مى دراين راه را  وی

انسان برای رسيدن به كمال وجودی خود و اتصاف بـه حسـن معـاش و رسـيدن بـه  .1
صالح معاد، محتاج مشاركت و تعاون و زندگى اجتماعى است تا در پرتو ايـن زنـدگى 

  .های خود را برطرف كند اجتماعى نيازمندی
انسان در عين نيازمندی به تعـاون، خودخـواه اسـت، يعنـى همـه چيـز را بـرای خـود  .2

  .واهدخ مى
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كند و در نتيجه اختالف  حدود و حقوق ديگران تجاوز مى انسان چون خودخواه است به .3
دن بـه آيـد و ايـن امـر بشـر را از رسـي و نزاع و هرج و مرج و اختالل نظـام الزم مى

  .دارد منزل كمال و صالح معاش و معاد باز مىسر
توانـد حـس  گيـرد مى مى هايى كـه از وحـى سرچشـمه انسان در پرتو قوانين و برنامه .4

كـه حاصل نخواهد شد، چرا هىخودخواهى را تعديل كند و اين جز از طريق قانون اال
  .ای جز وضع قانون خودمدار ندارد محور، نتيجهن قانون از انسان خودتدوي

 علم و حكمت خداوند اقتضا دارد كه اين نيـاز انسـانى را تـأمين كـرده، قـوانين جـامع .5
  ).44-43 :همان(يار انبيا قرار دهد تا آنها را به بشر ابالغ كنند محور را در اخت حق

اند، برهان ديگری را از  ايشان پس از نقل روش عرفا، كه از منظری ديگر به اين بحث نگاه كرده
  :كند كه بر تهذيب اخالق متمركز است نقل و تأييد مى گوهر مرادصاحب كتاب 

ست و منـاط تماميـت انسـان و كمـال نفـس انسان برای كمال وجودی آفريده شده ا .1
  .تحصيل ملكه عدالت است -پس از حصول حكمت نظری –ناطقه او 

ای كـه بـه طـرف  ملكه عدالت، رعايت اعتدال در جميع افعال و اعمال است، به گونـه .2
  .افراط يا تفريط متمايل نشود

نفس است؛ ولى بر  ىتحصيل ملكه عدالت، متوقف بر شناخت ميزان اثر هر فعل و عمل .3
دانـد  آفرين مى انسان خدای فقطو  شناخت ميزان اثر افعال بر نفس، مقدور بشر نيست

كه كمال نفس انسان در چيست و افعال و اعمال انسان، چگونه در نفـس انسـان اثـر 
كند تا بـه انسـان تعلـيم  رو، خداوند قوانين كلى و شرايعى را وضع مى از اين. گذارد مى

هى نيز بـا بعثـت انبيـا ابالغ قوانين و شرايع اال. اين مسير گام نهد دهد كه چگونه در
كند تا انسان در پرتو آن تعاليم، ملكه عدالت و تهذيب نفس را به دست  تحقق پيدا مى

  ).47-46 :همان(آورد 

يكى از طريق نياز جامعه به  ؛پردازد سبحانى نيز از دو طريق به اثبات ضرورت بعثت انبيا مى جعفر
  : راه اول چهار مقدمه دارد. ن و ديگری ضرورت تعليم و تربيتقانو

  . جمعى است انسان خواهان زندگى دسته .1
 های خود مرزها و حدود را زير مرزنشناس است و به خاطر خودخواهى یانسان موجود .2

  .گذارد پا مى
  .اجتماع صحيح و درست قانون ضروری است كبرای ي .3
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از جمله اينكه بايد آگاهى كامل به آنچه برايش قانون وضـع  ،گذار شرايطى دارد قانون .4
كند نداشته باشـد  بايد هيچ نفعى در قانونى كه وضع مى ،همچنين. كند داشته باشد مى
انسان محـدود اسـت و از چراكه هم آگاهى او  ؛اما خود انسان اين شرايط را ندارد... و 

. نفـع اسـت هم در قوانين خـود ذی شناخت دقيقى از همه ابعاد وجودی انسان ندارد و
فرسـتد  تواند خدا باشـد و او قـوانين را از طريـق پيـامبران مى مى فقطگذار  پس قانون

  ).، درس چهل و دوم1384سبحانى، (

توان ديد  گويد با نگاه به اين جهان هستى هدفداری را به وضوح تمام مى در راه دوم خود مى وی
گياهان با هـدايت درونـى بـه كمـال خـود . اند ى آفريده شدهو بنابراين همه مخلوقات برای هدف

های انسـان بـيش از آن  اما نيازمنـدی. كنند غرايز اين راه را طى مى كرسند و حيوانات با كم مى
 كچنـد بـه انسـان كمـعقـل و خـرد هـم هر. دغرايز همه اين مسير را بپيماي كاست كه با كم

شـاهد خطـای عقـل . از خطا و اشـتباه نيسـت چراكه مصون ؛آن كافى نيست ككنند اما كم مى
دست و پنجه گرسنگى با ها انسان  انسان اين است كه برای مثال در سرزمين هند با اينكه ميليون

برند و كسـى حـق نـدارد از گوشـت آنهـا  گاوهای مقدس آزادانه مزارع را از بين مى كنند نرم مى
پس انسان نياز به وحى  ؛...رستى را حل كند و و نيز بشر امروز نتوانسته مشكل نژادپ ؛استفاده كند
  ).سوم درس چهل و :همان(آن بتواند مسير تكامل را طى كند  كدارد تا با كم

  شده مطرح هاي ديدگاه درباره اصو خ مامالحظاتي ع .ج

شده وجود داشت گـاهى عمـومى  مطرح های ديدگاه دربارهكه مالحظات و نقدهايى كه  يىاز آنجا
و گرفت، به ناچار پس از طرح و بيان همه آنها بـه بررسـى  چندين ديدگاه را در بر مىبود يا دو يا 

  :پردازيم تا تكرار الزم نيايد نقد مى

كه اجتمـاعى  يىيعنى انسان از آنجا .شده سخن از اجتماع بود مطرح های در بسياری از ديدگاه .1
است يا تمايل به زندگى اجتماعى دارد يا مضطر به آن است، نياز به قانون دارد و اين قانون را 

امـا پرسـش ايـن . دشو تواند وضع كند پس وحى و ارسال رسل ضروری مى چون خودش نمى
است كه اگر كسى نخواهد در اجتماع زندگى كند و زندگى فردی را برگزينـد و گوشـه عزلـت 

تواند  اند، آيا او نيازی به وحى ندارد و مى گونه كرده ، كما اينكه كسانى در طول تاريخ اينگزيند
عقل اداره كند؟ آيا تمام كسانى كـه از اجتمـاعى بـودن انسـان  كزندگى فردی خود را با كم

  پذيرند؟ اند، اين سخن و اين الزمه را مى برای اثبات ضرورت نبوت استفاده كرده
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سـخن از ايـن بـود كـه  صدرامالهای  مانند سخن فارابى يا يكى از بيان ،ها يدگاهدر برخى از د .2
جامعه عالوه بر قانون نياز به مجری خاصى دارد كه قانون را اجرا كند و بنابراين رئيس اول و 

حـال سـخن ايـن اسـت كـه اگـر . كردنـد را به عنوان پيامبر و امام مطرح مى ...س دوم و رئي
 ،س اول و دومدر چه ميزان از تاريخ بشريت جوامع به وسيله رئـي ،از داشتهبشريت به پيامبر ني

است كه قابـل  كيا پيامبر و امام اداره شده است؟ آيا غير از اين است كه اين ميزان چنان اند
 كای بسـيار كوچـ در مقاطعى بسيار كوتاه در گوشـه فقطذكر نيست؟ آيا غير از اين است كه 

چنـين بـه دسـت آيا اگر فلسفه بعثت پيامبران اين بوده كه جامعـه اين امر محقق شده است؟ 
  افرادی اداره شود آيا خداوند در اين هدف شكست نخورده است؟

شود  قانونى كه از وحى گرفته مى. رسيم قانون كه بگذريم به خود قانون مى  از رياست و مجری .3
رستادن پيامبران هـر هـدف و پروژه ف. همان شريعت است يا شريعت منشأ و منبع قانون است

حال . حكمتى كه داشته مطابق ديدگاه اسالمى خاتمه يافته و از اين پس پيامبری نخواهد آمد
سخن اين است كه اگر هدف اصلى و حكمت اساسى فرستادن پيامبران اين بوده كه شـريعتى 

ر طـول د. بياورند كه به وسيله آن جامعه اداره شود، اين هدف و حكمت محقـق نشـده اسـت
هايى آن هم برای مقاطع كوتاهى جوامعى به وسيله شـريعت اداره  در گوشه فقطتاريخ بشريت 

 است كه اساساً  كو كوچ كاين ميزان در مقايسه با كل تاريخ و همه جوامع چنان اند. اند شده
پس باز بايد بگوييم كه اگر هدف اصلى فرسـتادن پيـامبران ايـن بـوده كـه . قابل ذكر نيست

بياورند كه جوامع به وسيله آنها اداره شوند، اين هدف در واقـع محقـق نشـده و ايـن  شريعتى
  .طرح شكست خورده است

، كه مطـابق سـنت اسـالمى پيـامبری اولـوالعزم و )ع( دهد كه حضرت عيسى تاريخ نشان مى .4
اما آن حضرت در زمـان . صاحب شريعت بوده، در امپراتوری روم به پيامبری مبعوث شده است

اش حداكثر چند هزار پيرو پيدا كرده كه در ميان يهوديان، كه خود اقليتـى نـاچيز  يات زمينىح
در زمـان حيـات ) ع(پـس شـريعت عيسـى . اند اند، بسيار در اقليت بوده در امپراتوری روم بوده

، اجـرا نشـده كبرای مدتى اند كای كوچ زمينى خود او به هيچ وجه در اجتماع، حتى در نقطه
شـريعت او در قرائتـى از ) ع( تر اينكه حدود ده سال پس از حيات زمينى عيسى مهم اما. است

د و هنوز قرن اول ميالدی بـه پايـان نرسـيده شمنسوخ و باطل  كردمسيحيت كه پولس ارائه 
شـريعت  ،بنابراين. بود كه طرفداران نظام پولسى اكثريت را در ميان مسيحيان به دست آوردند

ای در هـيچ  آن حضرت و چه پس از او و در هيچ زمانى در هيچ نقطـه چه در زمان) ع( عيسى
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اگر هدف اصلى از بعثت انبيا آوردن شريعت و قـانون بـرای جامعـه . ای اجرا نشده است جامعه
محقـق نشـده و در واقـع خداونـد در ) ع( باشد، هدف خداونـد در فرسـتادن حضـرت عيسـى

  !!ريزی خود خطا كرده است برنامه
گذاری بشری گرفته شد اين بود كه در آن خطا و اشتباه راه دارد  ايرادی كه به قانون ترين مهم .5

اما بايد بگوييم كه پيـامبران در همـه جـا و همـه وقـت . و تغيير قوانين بشری شاهد آن است
انـد و قطعـًا  اند قوانينى كلى است كه در متون دين آمده حضور ندارند و قوانينى كه آنان آورده

امور بسيار متعددی . ن و متخصصانى بايد حكم و قانون را از اين متون برداشت كنندكارشناسا
. ا با هم اختالف داشته باشندههای اين كارشناسان متفاوت باشد و آن شود كه برداشت باعث مى

همچنين ممكن است در آنهـا جعـل و . ندا متون يكنواخت نيستند و برخى قطعى و برخى ظنى
ممكن است حكمى مخصـوص . باشد و سخنانى در آنها وارد شده باشدتحريف صورت گرفته 

به هر حال . ... زمان خاصى باشد و متخصص از آن عموميت زمانى برداشت كند يا برعكس و 
داشـته اموری مانند اينها و امور ديگر باعث شده است كه برای مثال فقيهان فتاوای متفـاوتى 

سخن اين است كه اگر قوانين بشری در معـرض خطـا و . تغيير كنديا فتوای يك فقيه  ،باشند
ای كه او حضـور  گذار دين و در منطقه اشتباه و تغيير است، قوانين االهى در غير از زمان بنيان

يعنـى ايـن  ؛ان ما، در معـرض خطـا و اشـتباه اسـتها و از جمله زم دارد، يعنى در بيشتر زمان
گيرند در واقع حكـم خـدا  برای اجرا و عمل مىاحتمال وجود دارد كه آنچه مردم از كارشناس 

توانـد  بنابراين اشكالى كه به قوانين بشری شد به صورتى ديگر به قوانين دينى نيـز مى .نباشد
  .وارد شود

امـا قـانون . گونه است خدا اين فقطنفع باشد و  گذار نبايد در قانون خود ذی گفته شد كه قانون .6
رسد و اين كارشناسان و  به دست مردم نمى بيان شده، مستقيماً طور كه در بند قبلى  خدا، همان

تواننـد در اسـتنباط خـود  كنند و اينـان مى فقيهان هستند كه حكم و قانون خدا را استنباط مى
  .نفع باشند ذی

نياز جامعه به قانون  طباطبايى پس از اينكه مانند فالسفه پيشين بحث ضرورت بعثت انبيا را بر .7
كه در آنها جامعه به خوبى با قوانين بشـری  داشتاشاره به جوامعى مانند سوئيس ، مبتنى كرد
گـذاری و اداره  برای پاسخ به اين پرسش كه اگر عقـل انسـان بـرای قانون وی. شود اداره مى

 ؛ر محقق شده، دو نكته را بيـان كـردكند پس چرا در برخى از جوامع اين ام جامعه كفايت نمى
ز به كمال و سعادت در همه ابعاد دارد و در اين جوامع به كمال و سعادت يكى اينكه انسان نيا



ی  نا عل م –  ص ه  ی دا دھمسال : ژپو ماره شا ماره ایپپی ،  ز (   ۶١اول،   )١٣٩٣پا

94 

 ژپوش
فی  ی 

کالی -    

و ديگر اينكه اين كشورها و مناطق استثنا هسـتند و در  ؛شود روحى و اخروی انسان توجه نمى
انسان، حتـى اگـر هرگـز  اند كه اما اوًال فالسفه بيان كرده. جا چنين چيزی ممكن نيست  همه

. تواند با تكيه بر عقل و خرد خود راه سعادت و كمال را پيدا كند شد، مىرا نشنيده با دعوت انبيا
و ثانيًا اگر عقـل و خـرد آدمـى در  ؛هايى دارند كه معروف است داستان ا برای بيان اين امرهآن

توان گفت عقل ضعفى از اين جهت   يك منطقه توانست كاری را به خوبى انجام دهد پس نمى
ه جامعه، خرد جمعى در بسـياری حداقل در حد اداره درست و عادالن به هر حال امروزه،. دارد

  .از نقاط دنيا اين مشكل را حل كرده است
های مقدس هند و اينكه آنها مزارع  گذاری بشری به وضعيت گاو ای از ضعف قانون نمونه رایب .8

جـا . اشاره شد... ند و ا استفاده كنهتوانند از گوشت آن  اند و نمى برند و مردم گرسنه را از بين مى
وضـعيت گاوهـای مقـدس هنـد و بسـياری از امـور  اوالً . دارد در اينجا به دو نكته اشاره كنيم

ممكن است كسى به  و ثانياً  ؛ندا بلكه برخاسته از دين ،مشابه آن محصول عقول بشری نيستند
هـا گـاو و  ونروز در ايـام حـج ميلي كتا چند سال پـيش در يـ. مشابه آن در اسالم اشاره كند

هـا مسـلمان در  ها انسان و ميليون شدند، در حالى كه ميليون سوزانده مىو گوسفند و شتر ذبح 
  .كردند دست و پنجه نرم مىگرسنگى  باسراسر جهان 

كـه اعتـدال در  ،جوادی آملى در استداللى كه از الهيجى نقل كرد بر تحصـيل ملكـه عـدالت .9
كيد كرد و چون تحصيل اين ملكـه متوقـف بـر شـناخت افعال است، به عنوان كمال آدمى تأ

از طريق  فقطتواند چنين شناختى پيدا كند، پس  ميزان اثر هر فعل بر نفس است و انسان نمى
شناخت دقيق ميزان تأثير هر فعل  اما بايد گفت كه اوالً . تواند اين شناخت را پيدا كند وحى مى

عال الزم است و عقل به اين ميزان شناخت شناخت حسن و قبح اف فقطبر نفس الزم نيست و 
كنـد، بلكـه  ادله نقلى نيز تفصيل ميزان تأثير فعل بر نفـس را بيـان نمى و ثانياً  ؛يابد دست مى

  .كه البته آن هم ارشاد به حكم عقل است كنند به حسن و قبح فعل اشاره مى صرفاً 

  نظری به برخى از ادله نقلى .د

توجه و تأكيد بود و آن اينكه حل نكته م كفلسفه بعثت نقل شد يدرباره كه  هايى ديدگاهدر تمام 
عقـل و  كانسان بـا كمـ. وحى از اين جهت ضروری و الزم است كه عقل نارسايى و كمبود دارد

تواند به وسيله   تواند جامعه خود را به صورتى پسنديده و شايسته اداره كند و نه مى خرد خود نه مى
و  كانسان و قوای او كوچ ها ديدگاهپس در همه اين . اری را بيابد و بپيمايدآن راه نجات و رستگ
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تا جايى برای وحى باز شود؛ گويا بشر در صورتى كه عقـل و خـردش  فرض شدهضعيف و ناتوان 
شود كه  گاهى چنان افراط مىزمينه در اين  .گذارد توانمند و قوی باشد جايى برای وحى باقى نمى

ای كه اگر وحى نباشـد هـيچ اثـری از  ماند، به گونه و فطرت بشر باقى نمى هيچ جايى برای عقل
تر ديدگاهش نقل شد  يكى از نويسندگانى كه پيش. شود خداشناسى و توحيد و دينداری ديده نمى

  :نويسد مى

گو نيست كه اگـر مجاهـدات سـربازان مكتـب توحيـد و آموزگـاران و جای گفت
ای  هى نبود، مشعل توحيد در هيچ نقطهاال آسمانى در سوق دادن مردم به معارف

گاه برخـى از نوابـغ جهـان ماننـد سـقراط و  هر. گشت از نقاط جهان روشن نمى
از طريق فكر و نظر، راهى به خدا پيدا كرده و بدون الهام ... افالطون و ارسطو و 

تواند مقيـاس قضـاوت و داوری  اند نمى از مكتب پيامبران به شاهراه توحيد رسيده
له نوع مـردم هسـتند نـه افـراد ئزيرا مالك در اين مس .له لزوم بعثت باشدئر مسد

و امـا در مـورد . برد گذشته از اين، خرد نوابغ به اصل وجود خدا پى مى. استثنايى
صفات خدا و آنچه كه شايسته ذات اوست و آنچه كه بايـد از آن پيراسـته گـردد، 

هيچ بعيد نيست كه حتى ايمان ... و توانند به صورت كامل به آن دست يابند  نمى
و خداشناسى اين گروه از نوابغ در پرتو تعاليم پيامبران پيشين بوده است كه شعاع 

 افكن بـوده اسـتدا كـرده و فـروغش پرتـوآن تا سـرزمين يونـان گسـترش پيـ
  ).، درس چهل و سوم1384سبحانى، (

خداوند راهى نيسـت و خداشناسـى و آيد كه در واقع عقل آدمى را به شناخت   مىسخنان براز اين 
الزمه اين سخن اين است كـه كسـى كـه . از طريق وحى ممكن است فقطشناخت معارف دينى 

 چـون عقـل كـامالً  مطابق اين سـخن. صدای وحى را نشنيده است به لحاظ دينى تكليفى ندارد
  .نارساست وحى و نبوت ضروری شده است

له وحى و بعثت انبيا داشت ئتوان نگاه ديگری به مس مىرسد مطابق آيات قرآنى  اما به نظر مى
ای كه وحى در عين سالمت و كارايى عقل و قوت و قـدرت آن بـاز هـم كـارآيى داشـته  به گونه

. در قرآن مجيد درباره رسالت پيامبر و نيز كار اصلى قرآن مجيـد سـخن از يـادآوری اسـت. باشد
كننـده  مذكر؛ پس يادآوری كن كه همانا تو يـادآوری فذكر انما انت«: فرمايد خداوند به پيامبر مى

انا نحن نزلنا الـذكر و انـا لـه «: است» ذكر«های قرآن  در واقع يكى از نام). 21: غاشيه(» هستى
و « .)10: حجـر(» دارنـده آن هسـتيم را فرستاديم و ما خود حافظ و نگه» يادآوری«لحافظون؛ ما 
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را بـه سـوی تـو » يـادآوری«انزل اليهم و لعلهـم يتفكـرون؛ مـا انزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما 
فرستاديم تا برای مردم آنچه را كه به سوی آنان فرو فرستاده شده توضيح دهى و اميد كـه آنـان 

و هذا ذكر مبارك انزلناه؛ و اين يـادآوری مبـاركى اسـت كـه آن را فـرو «). 44: نحل(» بينديشند
  ).50: انبياء(» فرستاديم

ان هـو «: ذكر و يادآوری اسـت فقطو  فقطمتعددی چنين آمده است كه قرآن مجيد  در آيات
ان هو اال ذكـر «). 69: يس(» اال ذكر و قرآن مبين؛ اين سخن جز يادآوری و قرآنى آشكار نيست

هـو اال ذكـر  و ما«). 27: ؛ تكوير87: ص(» للعالمين؛ اين قرآن جز يادآوری برای جهانيان نيست
  ).52: قلم(» ست اين قرآن جز يادآوری برای جهانيانللعالمين؛ و ني

توانـد شـناخت  آيد كه انسان با عقـل و فطـرت خـود مى از آيات متعددی از قرآن مجيد برمى
ای از قـرآن مجيـد  در آيه. هستى و نيز اعمالى كه بايد انجام دهد يا ترك كند پيدا كنداز مناسبى 

ها و  و االرض؛ آيا در خدايى كه پديدآورنـده آسـمان فاطر السموات كَأفى اّهللاٰ ش«: آمده است كه
وحدانيت خـدا باشـد و چـه باره چه اين آيه در ،به هر حال .)10: ابراهيم(» زمين است ترديد است

تـوان اسـتفاده كـرد كـه  اصل وجود او، چنان كه بين مفسران اختالف شده است، از اين آيـه مى
سـوره انعـام  99تـا  95از آيـات . كند خدا پيدا مى در خصوصانسان با نگاه به خلقت ديد روشنى 

، تفسـير آيـات 1405فخـر رازی، (اند  برخى از مفسران برهان عقلى بر وجود خدا را استنباط كرده
دهنـده بـديهى بـودن وجـود خـدا  ات را نشـانو برخى ايـن آيـ). 28 :1365فوق؛ مصباح يزدی، 

از سـوره  30آياتى از قرآن مجيد ماننـد آيـه همچنين از ). 1/26: 1377فيض كاشانى، (اند  دانسته
از آيـات متعـدد . از سوره اعراف فطری بودن شـناخت خـدا برداشـت شـده اسـت 172روم و آيه 

 36و  35ات از آيـ ،برای مثـال. ديگری از قرآن نوعى خاص از استدالل عقلى برداشت شده است
و از ) 40-37: 1352ى، ؛ بهشـتى حسـين31-29 :1365مصـباح يـزدی، ( سوره طور برهان عليت

 :1362، لدين شـيرازیصدرا(سوره انعام برهان حركت فالسفه استفاده شده است  79تا  74ات آي
از سـوره فصـلت را همـان برهـان  53صدرا آيه مالسينا و  ابن ).43-6/42: 1981؛ همو، 17-18

: 1981، شـيرازیلدين ، نمط چهارم؛ صـدرا1377سينا،  ابن( اند صديقين به روايت خودشان دانسته
6/14.(  

حكايت از اين دارد كه انسان  ،كه امثال آنها در قرآن مجيد كم نيست ،آيات فوق ،به هر حال
آيد كه انسـان  همچنين از آياتى از قرآن مجيد برمى. تواند خدا را بشناسد با عقل و فطرت خود مى

و نفس و ما سـواها «: جا آمده است كدر ي. شناسد با عقل و فطرت خود، خوب و بد اعمال را مى
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فالهمها فجورها و تقويها؛ سوگند به نفس و آن كس كه آن را درسـت كـرد، سـپس پليـدكاری و 
ها اعمـال صـالح و  مطابق اين دو آيـه انسـان ).8-7: شمس(» اش را به آن الهام كرد پرهيزگاری

اخت آنها را خداوند در نهـاد آنهـا شناسند و در واقع شن شايسته را از اعمال پليد و ناشايست باز مى
ها به راه درسـت و صـحيح  ای ديگر سخن از اين رفته است كه همه انسان در آيه. قرار داده است
انا خلقنا االنسان من نطفة امشـاج «: اند و اختيار با آنان است كه چه راهى را برگزينند هدايت شده

ای  اما شاكرا و امـا كفـورا؛ مـا انسـان را از نطفـهانا هديناه السبيل  * نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا
گزار  به او نموديم؛ يا سپاس ما راه. مآميخته آفريديم تا او را بيازماييم و وی را شنوا و بينا گردانيدي

جنس است كه شامل » الف و الم«سخن از انسان با ). 3و  2: انسان(» گزار خواهد بود يا ناسپاس
ها هدايت شده، و در نتيجه مكلف هسـتند، چـه آنـان كـه  مه انسانپس ه. شود ها مى همه انسان

  .ندای پيامبران را بشنوند و چه آنان كه نشنوند
قادر اسـت راه درسـت و صـحيح را بـاز   عقل و فطرت انسان به خوبى ،پس مطابق اين آيات

های  اختشن» بايدها و نبايدها«و چه در زمينه » ها هست و است و نيست«شناسد و چه در زمينه 
در اين ميان چيست؟ پاسخ از آيـاتى كـه  ااما سخن اين است كه نقش انبي. الزم را به دست آورد
انـد تـا بـه عقـل و  پيـامبران آمده. كار اصلى پيامبران تذكر و يادآوری است. گذشت روشن است

  :دكن گونه بيان مى اين) ع( اين نكته را امام على. فطرت بشر تلنگری بزنند تا بيدار شود

فبعث فيهم رسله، و واتر الهيم انبيـاوه، ليسـتأدوهم ميثـاق فطرتـه، و يـذكروهم 
منسى نعمته، و يحتجوا علـيهم بـالتبليغ، و يثيـروا لهـم دفـائن العقـول؛ خداونـد 

در پى اعزام كرد تا وفاداری   پيامبران خود را مبعوث فرمود، و رسوالن خود را پى
شده را به ياد آورند و بـا  فراموش های نعمت به پيمان فطرت را از آنان بازجويند و

های پنهـان  هى، حجت را بر آنان تمام نمايند و برای آنان گنجينهابالغ احكام اال
  ).1طبه ، خالبالغه نهج(ها را آشكار سازند  عقل

. اند هايى داشته اند مأموريت زيسته هى متناسب با اوضاع و احوالى كه در آن مىدر واقع پيامبران اال
اند، اما حكومـت  پرداخته به اصالح اجتماع مىو  اند داده مىاند حكومت تشكيل  توانسته ا اگر مىهآن

حكومت تشكيل ) ع( حضرت عيسى هى مانندا نبوده و برخى از پيامبران بزرگ االهذاتى رسالت آن
ا نبـوده هـآن اند كه هرگز ذاتى رسالت برخى از انبيا مأموريت خاصى در كنار رسالت داشته. اند نداده

امـا . داشت قوم اسرائيل را به سـرزمين موعـود ببـرد  كه مأموريت) ع( است؛ مانند حضرت موسى
پيـامبران يـا شـريعت . آنچه ذاتى رسالت انبيا بوده بيدار كردن عقل و فطرت بشريت بوده اسـت
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دن عقل و فطرت اما شريعت ابزاری برای بيدار كر. اند غ شريعت پيامبر ديگری بودهاند يا مبلّ  داشته
  .بوده است

اند كه خود راهى به شـناخت آن  ها اموری را تعليم داده اين درست است كه پيامبران به انسان
اما اين امور در واقع در حيطه امور خردگريز بوده است و اموری مثل عدالت اجتماعى و  ،اند نداشته

اند در واقـع ارشـاد  اين باره گفته اخالق در تيررس عقل بشری قرار دارد و اگر پيامبران سخنى در
حتى در زمينه عباديات كه عقل را به كيفيت عبادت راهى نيست، عقـل چـه . به حكم عقل است

عقـل، اصـل  ،برای مثـال. برد بسا به ارزش و اهميت اصل ياد خدا، كه روح عبادت است، پى مى
  .كند كند و نقل و وحى كيفيت آن را مشخص مى تأييد مى ،كه ياد خداسترا، نماز 

حتى پيامبری كه شريعت او  .گاه شكست نخورده است و اين كار اصلى پيامبران است كه هيچ
در جامعه پياده نشده و اصل آن كنار نهاده شده است در اين جهت موفق بوده است كـه عقـل و 

لقد ارسـلنا «: فرمايد ای از قرآن مجيد مى لى در آيهخداوند تعا. ها را بيدار كرده است فطرت انسان
رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقـوم النـاس بالقسـط؛ هـر آينـه پيـامبران خـود را 

را فرود آورديم تا مردم قسط و عـدل را ] عقل=وسيله سنجش[فرستاديم و با آنان كتاب و ميزان 
طور مصـاديق  همين. كند مى كو قبح ظلم را عقل آدمى درحسن عدل ). 25: حديد(» به پا دارند

اند و با آمدنشان وحى و عقل دست  پيامبران آمده. شناسد عدل و ظلم را عقل و خرد انسان باز مى
پس وحى آمده است تا مردم را به انجام همان . اند تا عدالت در جامعه پياده شود به دست هم داده

ا را از هـدادنـد و آن عقل خود نيكويى و حسـن آن را تميـز مىكند كه با  كعملى تشويق و تحري
  .دادند همان عملى باز دارد كه قبح و زشتى آن را تشخيص مى

كننـده  البته بايد توجه داشت كه در آياتى از قرآن مجيد سخن از اين است كه اين كتاب بيان
هـى بـه شـناخت آنهـا ها تعليم داده است كـه در غيـر ايـن صـورت را است و اموری را به انسان

روشن است كه در جاهايى عقل و خرد آدمى حكمى و سخنى ندارد و در واقـع امـوری . اند نداشته
عقل انسان درباره مسائلى كه به رابطه انسان بـا خـدا  ،برای مثال. وجود دارد كه خردگريز هستند

علت اين امـر ايـن . دها، سخنى ندار ها و آشاميدنى مربوط است، مثل عباديات يا برخى از خوردنى
تواند بـه اهميـت و  عقل انسان مى. داند است كه زيان و ضرر يا سود و نغع برخى از چيزها را نمى

ضرورت و آثار ياد خدا دست يابد، اما اينكه چگونه به ياد خدا باشيم و بهتـرين صـورت يـاد خـدا 
نـد نظـر دهـد، ماننـد توا حتى در جاهايى كـه عقـل آدمـى مى. كدام است، از امور خردگريز است
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كه مبتنى بر عدالت است، باز ممكن است اگـر مـتن مقـدس توجـه  ،اخالقيات يا احكام اجتماعى
  .ندهد عقل به آن توجه نكند و در واقع علم به آن از كنه گنجينه عقل بيرون نيايد

ز دهد، امـا بـا را به انسان تعليم مى فراوانىپس سخن اين است كه با اينكه متن مقدس امور 
درست است كه عقل انسان به كيفيت عبادت، بـرای . كار اصلى آن بيدار كردن عقل و خرد است

يابد، اما مهم اين است كه اين عقل بيدار شود و به اصل ياد خدا توجه كند و اين  دست نمى ،مثال
  .كار اصلى پيامبران است

  حاصل سخن 

د داشته است و به تعبير ديگـر، اگـر پرسش اين بود كه چه ضرورتى برای فرستادن پيامبران وجو
له بعثت انبيا نگاه كنيم، چه كمبودی در انسان وجود ئبخواهيم از زاويه انسان و نيازهای او به مس
له نگـاه ئاند؟ كسانى كه از اين منظـر بـه ايـن مسـ كرده داشته است كه پيامبران آن را جبران مى

صدرا ضـعف و مالو سهروردی سينا،  نند فارابى، ابنفه بزرگ مافالس. اند اند، دو راه را پيموده كرده
انـد و عالمـان معاصـر ايـن اسـتدالل را  گذاری برای جامعه و اداره آن ديده نياز انسان را در قانون

گذاری، چه برای اجتماع و چـه زنـدگى فـردی،  نياز و ضعف انسان را در قانون  اند و كافى ندانسته
ديـد و  ين بود كه عقل و خرد انسـان را ضـعيف و نـاتوان مىوجه اشتراك هر دو سخن ا. اند ديده

سخن مـا . اند اين بود كه پيامبران با آوردن شريعت اين ضعف و كاستى را جبران كرده هاسخن آن
انـد، خداونـد در ايـن عمـل  اين بود كه اوًال اگر پيامبران صرفًا برای آوردن قانون و شريعت آمده

و  ؛ها اجرا نشـده اسـت ها و مكان زمانر طول تاريخ و در بيشتر چراكه اين شريعت د ،موفق نبوده
ها بوده است و  آيد كه كار اصلى پيامبران بيدار كردن عقل و فطرت انسان مىثانيًا از متون دينى بر

نيازی نيست كه انسان و عقل او را از قله رفيع خود پايين بكشيم تـا جـا بـرای نبـوت و  ،بنابراين
ان عقل انسان را سالم و چاالك دانست و در عين حال اين عقـل چـاالك را تو مى. وحى باز شود

  .نيازمند به پيامبر و وحى به حساب آورد
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