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  چكيده

بـراي  حكمـت را    شود كـه وي      هاي ابن رشد چنين استفاده مي     از ظاهر برخي عبارت   
داند و شريعت  را از ايـن جهـت           يكافي م ) فيلسوفان(تحصيل سعادت عقلي خواص   

مثالً . داند يلسوفان را از جهات ديگري نيازمند شريعت مي       هرچند ف . داندضروري نمي 
از امكان تحقـق سـعادت      توان    مردم است كه مي    هتنها با سعادت عام   كه  هت  جاز اين   

 پـس    اسـت،  نمكـ مسـعادت عـوام از طريـق شـريعت           چون   وسخن گفت   خواص  
اين باره  اين مقاله ضمن ارائه شواهدي در     . شريعت براي فيلسوفان هم ضروري است     

 شـناخت  چگـونگي در مـورد    رشـد    ابـن  ديـدگاه  ارتباط با    كوشد تا آن را در      مي ،ادعا
  .مورد بررسي قرار دهد  در شناسايي آنهامعجزه و نقش پيامبران 

   معجزه،  و به ديننياز  دين، حكمت، سعادت،ابن رشد،: ها كليد واژه

                                                            
 دانشيار دانشگاه قم.1

 استاديار دانشگاه تربيت معلم كرج. 2
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  مقدمه

شـود و فقيـه برجـسته        قـي مـي   بزرگترين فيلسوف غرب جهان اسالم تل     ) ه595-520(ابن رشد 
گويـد بـه     او آنگاه كه در باب دين و نبوت سخن مـي          .مالكي و قاضي القضات زمانه خود است      

از نظـر او   شود كـه آيـا   كند كه باعث اين ترديد در ذهن خوانندگان آثارش مي مطالبي اشاره مي
 از مجمـوع    1.اسـت   ضروري دين براي فليسوفان نيز الزم است يا اين كه تنها براي  توده مردم             

 نياز به   -1: پردازيم  مي مطالبي كه او در باب دين مطرح كرده است در اين نوشته به چند محور              
 هـا  كوشيم  در ايـن موضـوع    دليل صدق نبي به طور عام و خاص و مي    -3 امكان نبوت    -2دين

ـ        . به يك جمع بندي نسبي از ديدگاه او در باب دين دست يابيم             دا الزم  تـذكر ايـن نكتـه در ابت
 اين نوشته  در صدد بررسي و رد ادعاي كساني مانند فرح انطوان كه به تبع ارنست                   در است كه 

 ما در اين جا     2.دانند، نيستيم  گرايانه و غير الهي مي    ن رشد را مادي   ب اصلي فلسفه ا   دنان رويكر ير
 .كنيم  ميفقط به نياز يا عدم نياز فيلسوفان به وحي از نگاه ابن رشد اشاره

   تعريف ابن رشد از دين -1

 الـف،   –ابـن رشـد      (»...و ينبغي ان تعلم ان مقصود الشرع تعليم العلم الحق و العمل الحـق               «

1998 :116(  

و علم حق يعني    . سزاوار است كه بداني مقصود شرع آموختن علم حق و عمل حق است            
، 3موجودات شريف معرفت خداوند تبارك و تعالي و ساير موجودات،  آنچنان كه هستند بويژه              

                                                            
و ) يقظـان حـي بـن   در قـصه  ( همچنان كه برخي از  ظاهر كالم دو هموطن و معاصر او؛ يعني ابن طفيل   . 1

 . چنين برداشتي دارند) تدبير المتوحددر ( ابن باجه

و محمـد   . ابـن رشـد و الرشـديه      ، و ارنست رنـان،      ابن رشد و فلسفته   فرح انطون،   : به عنوان نمونه بنگريد   . 2
 . الماديه المثاليه في فلسفه ابن رشدعماره، 

 كه ترجمه آن همان است كه در مـتن           آمده است  "و بخاصه الشريفه منها   "در بعضي از نسخه ها عبارت       . 3
بـويژه مـسائل و امـور       " آمده كه ترجمه آن مي شـود و          "و بخاصه الشريعه منها   "آمده و بعضي نسخه ها      

 مصحح متن عربي عبارت اول را برگزيده است و عبارت دوم را در حاشيه آورده و                 "مربوط به شريعت  
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و عمل حق يعني امتثال افعالي كه انـسان را بـه سـعادت              . و شناخت سعادت و شقاوت اخروي     
شود و معرفت و شناخت اين افعال       رساند و دوري گزيدن از افعالي كه به شقاوت منجر مي          مي

  .گويند  ميرا علم عملي
نامنـد و  فعال را فقـه مـي  يكي افعال ظاهري بدني كه علم به اين ا:  و اين افعال دو قسمند 

قسم دوم افعال نفساني مثل شكر و صبر و امور ديگر اخالقي كه شرع به آن دعوت كرده است                   
 در  نيـز و غزالـي انـد  يا از آن نهي نموده است و علم به اين افعال را زهد و علوم آخرت ناميـده      

ن تعريف مـشهور    اين تعريف و تقسيم بندي هما     ) 115همان،.(ها پرداخته است  كتاب خود بدان  
از دين است، البته در اين تعريف از منشأ دين كه وحـي الهـي اسـت سـخني بـه ميـان نيامـده                         

در اينجا در تعريف مقصود از ديـن در بخـش علـم             .    وگويي اين مطلب را مسلم گرفته است      
كـه فلـسفه    "كننـد،     مـي  گيرد كه معموال در تعريف فلسفه از آن اسـتفاده           مي حق از عبارتي مدد   

 و در اينجا كلمه موجـودات گـويي عـام اسـت و              ".ناخت موجودات است آنچنان كه هستند     ش
شود و اينكه آيا مقصود او همه محدوده اي است كه فلسفه هـم آن را                  مي شامل همه موجودات  

  .آيد شود يا اينكه خاص است، ذكري به ميان نمي  ميشامل

   نياز به دين-2

. كنيم، براي برطـرف كـردن نيـازي اسـت         ي كه رو مي   رويم و به هر قبله ا       مي   ما هر كجا  
همين نياز آدمي بـه ديـن       . روي آوري آدميان به دين نيز  در همين چارچوب قابل تفسير است            

اي در طـول    عـده .  است كه دست مايه فيلسوفان براي اثبات ضرورت دين قـرار گرفتـه اسـت              
اند، طبيعي است كـه قبـل از          كرده اند از جهان ديگري دريافت     اند كه مدعي   تاريخ سخناني گفته  

گردد كه آيا اصالً  نيازي بـه سـخنان آسـماني             اثبات درستي سخنان آنان، اين پرسش مطرح مي       
  .رسانيم  زميني كار خود را به سامان ميهاي گفتهداريم  يا اينكه با همان 

در برخي  . اند كه وجهي براي نياز به دين پيدا كنند           متكلمان و فيلسوفان هر يك كوشيده     

                                                                                                                                           
، ترجمه  فصل المقال . ك.ر. ( را ترجمه كرده اند    مترجم محترم فارسي متن دوم را ترجيح داده اند و آن          

 .)78دكتر سجادي، ص
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موارد،  دين، بديلي براي برطرف كردن آن نياز، ندارد كه اين قبيل نيازهـا اسـاس برهـان بـراي              
-ابـن .  كندآيد و گاهي هم دين آن نياز را به بطور بهتري برآورده مي            ضرورت دين به شمار مي    

 اول  :كنـد پردازد اما در دو موضـع بـه آن اشـاره مـي            رشد به صورت مستقيم به اين مطلب نمي       
در بخش اول دليل او بـه ظـاهر         .ضمن بحث دليل صدق نبوت و دوم در بحث صفات خداوند          

شود ولي در بحث از صفات مشخص است كـه          عام است و شامل نياز عام و خاص به دين مي          
در بحث از چگونگي اطـالع      .   اهل برهان    براي داند نه، از ابتدا دين را براي عموم مردم الزم مي        

  :نويسدت در باب نياز به دين ميما از  صدق نبو
دهند كه شبيه معارف و اعمالي      كنند و بر علومي تنبه و تذكر مي       شرايع به افعالي امر مي      «

  ). 182: 1998،  الف– ابن رشد( ».شود نيستكه با تعلم درك مي
  : دهد  مي در ادامه اين مطلب را تفصيل

شناخت نفـس و جـوهر آن و        :  ستمعرفت سعادت و شقاوت انساني مستلزم امور زير ا        «
شناخت اينكه آيا سعادت اخروي و شقاوت اخروي  براي نفس انساني وجـود دارد يـا نـه؟ و                    
اگر چنين سعادت و شقاوتي وجود دارد تـا چـه انـدازه اسـت؟ و شـناخت اينكـه چـه مقـدار                       

همچنان كه در مصرف غذاها براي اينكـه سـبب صـحت شـود     . شودحسنات سبب سعادت مي   
اي بايد رعايـت شـود و از لحـاظ وقـت مـصرف آن بلكـه مقـدار مخـصوص در وقـت                        هانداز

همـه ايـن    ] شناخت[و. مخصوص، دقت الزم است، در باب امور حسنه و سيئه نيز چنين است            
شود يـا   مسائل منحصر در شرايع است و همه اين امور يا اكثر آن فقط از طريق وحي تبيين مي                 

سپس واضع شـريعت عـالوه بـر ايـن بايـد            ...  و بهتر است   اينكه تبيين آن از طريق وحي افضل      
بداند كه جمهور مردم براي سعادت به چه مقدار از اين معرفت نيازمندند، بايـد بدانـد بـا چـه                     

توان با تعلـم و فـن و        طريقي در اين معارف با آنان مشي كند و همه اين امور يا اكثر آن را نمي                
شناسـاندن  ] نحوة[ا وضع شرايع و تقرير قوانين و        و هر كس كه با علوم و ب       . حكمت درك كرد  

  ) 182همان، ( »فهمدكند و ميبه يقين اين مسئله را درك مي، احوال معاد سروكار دارد
  :توان چنين بازسازي كرد كه  مي مقدمات اين استدالل را

 براي رسـيدن بـه سـعادت بـه شـناخت امـوري           -2.   همه ما در پي سعادت خود هستيم      
 : علوم بشري-3. نيازمنديم

  گذارند يا اساسا اين  شناخت را در اختيار ما نمي-
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 .يا از شناخت اكثر آن عاجزند -

 . شوديا اينكه از طريق وحي اين علوم بهتر حاصل مي -

گويـد  رشد مـي  و ابن .   مقدمه اول و دوم بديهي است اما مقدمه سوم  نيازمند اثبات است            
يعني ضـعف علـوم بـشري     دهددمه را هم در اختيار ما قرار ميكه مطالعه علوم و اديان اين  مق

  .در باب سعادت و قوت دين در اين بخش

  نقد و بررسي

همه اين معارف يـا     «گويد    مي پردازد، بلكه  به صراحت به بي بديل بودن دين نمي        رشد  ابن
» .بهتر اسـت  شود يا اينكه تبيين آن از طريق وحي افضل و             مي اكثر آن تنها از طريق وحي تبيين      

در اينجا به طور دقيق مشخص نيست كه آيا از نظر ابن رشد، غير دين هم بـه ايـن معـارف راه            
  دارد يا خير؟ 

آيد كه فيلسوفان يا خواصي كه قـادر بـه تعلـم            هاي ابن رشد چنين بر مي     از برخي عبارت  
 آنها احترام بـه  توانند راه سعادت خود را نه از دين كه از حكمت بگيرند و براي             اند، مي حكمت

 روزگار كودكي فكـري آنهـا شـريعت          در ي بلكه از اين جهت است كه      عرفتدين نه از سر نياز م     
تواند زمينه سعادت جامعـه  معلم و مربي آنها بوده است  و يا از اين جهت است كه شريعت مي   

  .و عوام را فراهم آورد كه براي تحصيل سعادت عقلي خواص الزم است
پردازنـد   بيش از ديگران به تعظيم شريعت مي        آنان   شود كه ن،  نمايان مي   از امور فيلسوفا  «

و دليل اين كار آن است كه آنها شريعت را براي تدبير زنـدگي انـسان از                 ... و به آن ايمان دارند    
شرايع را براي وجود فضائل اخالقي انساني الزم و ضـروري    . دانندآن جهت كه انسان است مي     

 حكمت را  بـه      ،به طور اجمال از آن روي كه شرايع       ..... نظري و چه عملي   دانند  چه فضائل     مي
زيرا فلسفه سعادت عقلـي   . كند  از نظر فيلسوفان الزم و ضروري است        روش مشترك فراهم مي   

كند كه قادر به تعلم هستند در حالي كه  حكمت شـرايع             را آنهم براي  بعضي از مردم معين مي        
يابيم مگر اين كـه بـه       با اين حال هيچ شريعتي را نمي      . ته است به تعليم عموم مردم همت گماش     

قصد كـرده   ) هم(اموري كه مخصوص حكماست تنبيه داده است و به امور مشترك عموم مردم            
شـود تعلـيم    و از ان جهت كه تحصيل سعادت خواص با مشاركت عموم مردم تمام مـي              . است

ام كودكي هيچ كس شك نـدارد       عموم براي وجود و حيات خواص ضروري است زيرا در هنگ          
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رسد ضروري است كه به اموري كـه        كه به شرايع نياز است و هنگامي كه به مرحله خواص مي           
ن پرورش يافته به نگاه تحقير ننگرد و احسن الحديث را تاويل كند وبداند كه مقصود از                 آطبق  

  .)556 تا 554: 1998،  ب–ابن رشد (.اين تعاليم، عموم مردم هستند نه خواص
كه گفته شد ظاهر اين عبارت گوياي امكـان اسـتغناي معرفتـي خـواص از شـريعت              چنان

با اين حساب شـريعت بـراي       .  جايگزين شريعت است   ،براي خواص حكمت  ،  است و در واقع   
خواص ضرورت اصلي ندارد بطوري كه اگر براي آنها اين امكان وجود داشت كـه در تنهـايي                  

. پرداختندميكار خود   م بدون شريعت و با حكمت به تدبير         خود بتوانند به سعادت برسند الجر     
 واقـع بـه سـعادت        عـالم  ، در استاما چون سعادت حكيمان هم كه از راه حكمت قابل وصول            

پـس  . جمع عوام گره خورده است و سعادت عـوام جـز از راه شـريعت قابـل وصـول نيـست                    
بـه اعتقـاد    .  ناميـد  ا نيـاز تبعـي    تـوان آن ر    البته مي  حكيمان هم نياز ضروري به شريعت دارند و       

تواند راهنماي خـواص    هاي خاص كه مي   اند كه عالوه بر آموزه      حكيمان واقعي   پيامبران رشد ابن
هاي عام هم دارند كه راهگشاي عوام است و به همين دليل حكيمان هر عصري بـا                 باشد آموزه 

  ).556: همان(گرويدند شنيدن صداي پيامبران به دين آنها مي
پردازد كه فلسفه به هر آن چه كه دين بـه آن              مي در جايي از تهافت به اين مسئله      شد  ر  ابن

پردازد،  اگـر ادراك فلـسفي و آمـوزه دينـي بـا هـم                كند و به بررسي آن مي     پردازد توجه مي  مي
ايم و اگر آن چه را كه در شـرع  هماهنگ بود، در اين صورت ما به معرفت تمامتري دست يافته          

فهمـد  كند و مـي   در اين صورت به قصور عقل انساني در آن مورد علم پيدا مي             آمده درك نكرد  
مفـاد ايـن عبـارت آن       ) 490،تهافـت التهافـت    ، ابن رشد  :رك.(كه مدرك آن امر تنها شرع است      

توان آن را صـرفاً بـه       اي كه در شرع آمده است نشد، مي       است كه هر جا عقل قادر به درك نكته        
يابد حكم   ابن رشد در آنجا كه ميان عقل و وحي تعارض ظاهري مي            البته. استناد وحي پذيرفت  

  )96 : 1376،ابن رشد(دهد كه اين موضوع ديگري است به تاويل شرع مي
 در بحث از صـفات خداونـد         وي  نياز به دين براي عموم،      يعني   دومموضوع  اما در مورد    

كند و به نقد      مي  سخن غزالي اشاره   او بعد از اين كه به     . پردازد به آن مي   التهافتتهافتدر كتاب   
  : نويسد  ميپردازدسخن او و ديگر متكلمان مي

از نظر من همة اين مسائل در محدودة شريعت است و فحص و بررسي اموري است كه                 «
زيرا آن طور نيست كـه      . شريعت به آن امر نكرده است زيرا قواي بشر توان بررسي آن را ندارد             
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ن سكوت كند الزم باشد كه از آن فحص و بررسـي كنـيم و بـراي                 هر چه را كه شرع در باب آ       
از چنين فحص و تصريحي است كه چنين خلط بزرگي بـه وجـود              . جمهور به آن تصريح كنيم    

پس سزاوار است كه در مورد اين معـاني كـه شـرع در بـاب آن سـكوت كـرده اسـت                       . آيدمي
 اشياء ناتوان است و از تعاليم       سكوت شود و عموم مردم بدانند كه عقل مردم از خوض در اين            

 اسـت و بـراي       مـشترك  توانند تجاوز كنند زيرا اين تعاليم براي همـة مـردم          مصرح شرعي نمي  
 در ادامـة    ودر اين عبـارت      )432: 1998،   ب -ابن رشد (.كند  مي رسيدن به سعادت آنان كفايت    

ت كـه  عقـل      اي اسـ  ن، بحث اين است كه بساري  از مسائل نظري و عملي شريعت به گونـه               آ
كنيم زيرا بحث در نياز بـه       در باب اين دليل درنگي نمي     . بشري عموم توان ورود به آن را ندارد       

  .دين براي فالسفه است نه براي عموم مردم كه به بحث مستقلي نياز دارد

  وحي و نبوت -3

 آيـا وحـي را      -1نگريـست؟     مي   ابن رشد از نگاه فلسفي به پديده نبوت و وحي چگونه          
 چه نقـشي  -3كرد؟  مي ماهيت نبوت و وحي را از ديد فلسفي چگونه توجيه   -2ديد؟    مي ممكن

دهد كـه او چـه مقـدار بـه            مي براي معجزه قائل بود؟ بررسي اين چند مسئله نيز تا حدي نشان           
  . فايده دين براي فيلسوفان معتقد بود

  : امكان نبوت -3-1

فت از نوع وحياني امكان وقوعي دارد؟          آيا ارتباط يك فرد با عالم غيب براي كسب معر         
پردازد و با اثبات وقوع آن ديگر نيازي به بحث امكان آن            ابن رشد به صورت مستقل به آن نمي       

كند كه بخـشي از آن        مي هرچند در بحث از دليل صدق نبي مطالبي را از متكلمان ذكر           . بيندنمي
  : مربوط به امكان نبوت است

بينـيم  و در عالم شهود مي    . د متكلم و مريد و مالك عباد است       گويند خداون  متكلمين مي   «
كه جائز است كه شخص متكلم مريد، مالك امور عباد، رسولي به سوي بندگان مملـوك خـود                  

، رشـد  ابن( ».هم جايز است  ] خداوند[ بفرستد پس به ضرورت، اين مسئله در مورد عالم غيب           
  )            174-173:  الف-الكشف

هاي خود دارد   پردازد ولي يك اصل كلي كه او در استدالل         به نقد اين دليل نمي       ابن رشد 
 توان در بـاب عـالم غيـب اسـتدالل كـرد           آن است كه از وضعيت عالم محسوس و مشهود نمي         
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  . طبق اين اصل پاسخ او به اين استدالل هم معلوم است) 15محمود قاسم،ص(
عقل دال بررسالت     نه استدالل كنندكه  بعضي ممكن است اينگو   «:نويسد  مي درجاي ديگري 

  : دهدرشد پاسخ ميابن» .است زيرا از نظر عقل منعي براي رسالت وجود ندارد و جايز است
مثـل  . جواز و جايز بودن به دو معني است يكي آنكه در طبيعت موجوداتي وجود دارد               « 

از با بحـث مـورد نظـر مـا          و اين جو  . گوييم جايز است باران ببارد و جايز است نبارد          مي اينكه
زيـرا گـاهي     . متفاوت است، جواز در اسـتدالل فـوق،  يعنـي نـسبت بـه قـضيه جهـل داشـتن                    

شود و گـاهي مفقـود مثـل        بينيم كه يك شي گاهي موجود مي      كنيم و مي  موجودات را حس مي   
نقطه ) ضرورت(دهد كه وجوب باران؛ عقل به هر دو طرف باريدن و نباريدن حكم جواز را مي           

به وجود پيامبري در وقتي از اوقات،  اعتراف كنـد در         ) خصم(لذا اگر مخالف    ... ابل آن است  مق
اما اگر خصم بگويـد كـه هنـوز رسـالت           . شود كه رسالت از امور جايز است      اينجا مشخص مي  

اثبات نشده و به حس درنيامده است دراينجا اگر بگوييم كه رسالت جايز است به معناي جهـل        
رشد  ابن. )176-175: ابن رشد، همان  (».ابل است، يعني بين امكان و امتناع مردديم       به يكي ازدومتق  

  .كندكند و خود دليلي براي امكان وقوع نبوت عرضه نميتنها به ضعف اين دليل اشاره مي
    ماهيت نبوت و وحي -3-2

آثـار    با توجه به ابهامي كه در بخش قبل با آن مواجه بوديم و بحث امكان وحي كه  در                     
رشد به صورت جدي مطرح نبود شايد بتوان با كمك نظريـه او در بـاب معرفـت و وحـي                     ابن

  . نشان داد كه آيا وقوع وحي با توجه به مباني او ممكن است يا خير
  يكي از مسائل مهم فيلسوفان اسالمي،  توضـيح و تفـسير وحـي اسـت، وايـن بحـث و                     

ه است، نه فيلسوفان يونان خود را نيازمند چنـين          فروعات آن قبل از فلسفه اسالمي سابقه نداشت       
هاي يهودي و مسيحي قبـل از ورود فيلـسوفان اسـالمي در ايـن               ديدند و نه در فلسفه    بحثي مي 
  1 .شوداي ديده ميسابقه، موضوع

                                                            
مبحـث اول در    . روشن است كه بين بحـث ديـن و فلـسفه و بحـث تبيـين فلـسفي وحـي تفـاوت اسـت                         . 1

 . شود يهوديت و مسيحيت سابقه داشت اما تبيين فلسفي وحي در گذشته ديده نمي



55 

فـارابي و   ،  )376-1،372، ج الرسـائل الفلـسفيه   رك ، (  قبل از ابن رشد كساني مانند كندي      
. شـود   مـي   توجه كردند اما تحليل فلسفي وحي از فـارابي بـه بعـد ديـده               ابن سينا به اين مسئله    

  :نويسد  مي در تعريف وحي السياسة المدنيهدر. پردازد  ميفارابي در چند جا به اين موضوع
فهذه االفاضة الكائنة من العقل الفعـال الـي العقـل المنفعـل بـان يتوسـط بينهمـا العقـل                     «    

اي كه از سوي عقـل فعـال بـه سـمت             اين افاضه  ):80-79: 1366فارابي،  ( »المستفاد هو الوحي  
  .وحي است، گيرد  ميعقل منفعل با واسطه شدن عقل مستفاد بين ان دو صورت

  اشكالي در اين جا قابل طرح است و آن اين كـه فيلـسوف هـم بـه عقـل فعـال متـصل               
شـود در    ميب انسانوبا اتصال به عقل فعال تنها معارف كلي نصي) 1986،125فارابي،( شود مي

  . صورتي كه انبياء به جزئيات نيز علم دارند
 با وارد كردن بحث قـوه متخيلـه         25،27 فصول   آراء اهل المدينة الفاضله     فارابي در كتاب    

بينـد نيـز توضـيح      را به جزئيات و صوري را كه پيـامبر مـي          ) وحي(كند كه علم پيامبر     سعي مي 
  )115-114، 1986فارابي، .(دهد

ديد كه بـه    ن سينا طرح فارابي را به صورت كلي پذيرفت ولي نقاط ضعفي در آن مي                 اب
در نظريه فارابي اتحاد عقل انساني با عقل فعال مطرح شده بود و      . تكميل و تقويت آن پرداخت    

، الـنمط الـسابع،     1993ابن سـينا،    .(دانستبوعلي سينا به اين اتحاد معتقد نبود وآن را مردود مي          
 به همين دليل در نظريه او عقل مستفاد  ديگر موضوع اتحاد با عقل فعال نيست؛                 ) 10-7فصول

. بلكه عقل مستفاد تنها عبارت است از معارف القاء شده از جانب عقل فعال بـه عقـل بالملكـه                   
وحي عبارت است از القاء خفي از جانب امـر      « . شود  مي پس مفهوم اتحاد به مفهوم القاء تبديل      

  )3: 1353ابن سينا،.(»وند در نفوس بشري كه مستعد اين القاء باشندعقلي به اذن خدا
   نكته ديگري كه در انديشه فارابي بود آن است كه در اتصال به عقل فعال براي دريافت                 

 " حـدس  "معارف كلي فرقي بين فيلسوف و نبي وجود نداشت و ابن سينا با استفاده از مفهوم                 
يكـي  :  كـشف مجهـول از دو راه امكـان دارد    .  وجود آورد  كند تمايزي بين اين دو به       مي تالش

اغلب اذهان براي دريافت معرفت نيازمند فكرند، اما دارنده حدس قـوي      . فكر و ديگري حدس   
از ايـن رو بـراي      . در واقع از استعدادي تمام براي دريافـت  فـيض معرفـت برخـوردار اسـت                

ابن سينا شدت قوة حدس را عقل       . دباشدريافت آن نيازمند فكر و تأمل و جستجوي ذهني نمي         
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قدســي ناميــده اســت و معتقــد اســت ايــن مرتبــه رفيــع از عقــل تنهــا ويــژه تعــداد انــدكي از 
كند يكي از آن ويژگيهـا      ابن سينا وقتي ويژگيهاي نبي را بررسي مي       ) 337-9همو،  .(انسانهاست

ز نظر تـصور و     و معارف حاصله از حدس ا     .داندرا برخورداري از قوه حدس يا عقل قدسي مي        
  )112:  1362ابن سينا، .(تصديق متعلق يقين منطقي است

در هر حال فارابي و ابن سينا با طرح عقل و اثبات ارتباط فيلسوف و پيامبر با عقل فعـال،                    
كوشند كه اين رابطه را توضيح دهند، فيلسوف با اتصال به عقل فعال به اين مطالـب دسـت                   مي
  . كند  ميخيال به عقل فعال، مطالبي دريافتيابد و نبي با اتصال قوه مي

اگر اين سخنان فارابي و ابن سينا درست باشـد، عـالوه بـر تبيـين ماهيـت وحـي، مـا در                       
ي هـا   اما تمام سـخن در درسـتي نظريـه        . شويمتوضيح امكان وحي هم ما با مشكلي مواجه نمي        

  .فارابي و ابن سينا در نگاه ابن رشد است
پـردازد و از    بي و ابن سينا به ايـن مـسئله دقيـق و پيچيـده نمـي                 ابن رشد به خالف فارا    

گـذرد  بـا اينكـه       توجـه از كنـار آن مـي       دهـد و  بـي     ديدگاه عقلي و فلسفي  تالشي انجام نمي       
رشـد  مسلما اين يك ضعف در انديشه ابن      . گذشتگان او از فالسفه اسالمي به آن پرداخته بودند        

  و كوشـد، روشـن نيـست     سخنان آن دو فيلـسوف نمـي      دليل اين كه ابن رشد در تكميل        . است
اند  كه وي بـه نظريـه معرفـت آن دو متفكـر معتقـد نيـست  و                  كساني مانند محمود قاسم گفته    

بيند و به عقل فعال به صورتي كه فارابي و ابن سـينا بـاور               معرفت را اساسا از باال به پايين نمي       
بـا   در باب رويـا و وحـي      رشد    ابن تهافتتهافت ال در  ).  7محمودقاسم،ص.(دارند معتقد نيست  

گوينـد ايـن    انچه قدما در باب رويا و وحـي مـي         ": گويد  لحني كه چندان جانبدارانه نيست، مي     
است كه اين از خداوند است كه به واسطة موجودي روحاني كه جسم نيـست و از نظـر آنـان                     

نامنـد و در     مـي  شود كـه فيلـسوفان جديـد آن را عقـل فعـال            واهب عقل انساني است عطا مي     
  ) 501 :1998 ب -ابن رشد.("نامندشريعت ان را ملك مي

  : عدم اعتماد به معجزه در صدق نبي-3-3

  :نويسد مي"عصرعقل"در كتاب معروف ) Thomas Paine( توماس پاين
اگـر   - توان آن را دارد كـه  (The Almighty)كس منكر اين نيست كه قدرت مطلق  هيچ«

 برقرار كند، اما اينكه چيزي را خدا بـه شـخص          ها  با انسان ) وحياني( را    چنين ارتباطي  -بخواهد
معيني وحي كرده نه به ديگري، اين تنها وحي به آن شـخص اسـت و وقتـي ايـن شـخص بـه                        



57 

اين ديگر وحي بـه آن اشـخاص نيـست و تنهـا             ... گويد و آن دومي به سومي     شخص دومي مي  
يك نقل قـول اسـت و در نتيجـه ديگـر            وحي به شخص اول است و براي اشخاص ديگر تنها           

  ),p.7)  Paine Thomas ,1991 ».ملزم نيستند آن را باور كنند

اي سخنان پيامبران را باور دارند؟ اينجا يكي از محورهايي است كه ابن رشـد               اما چرا عده  
معمـول متفكـران معجـزه را دليـل صـدق نبـي             . شـود از معمول متكلمان و فيلسوفان جدا مـي       

  :نويسد  ميخواجه نصيرالدين طوسي در تجريد. دانند مي
طريق معرفة صدقه ظهور المعجز علي يده و هو ثبوت ما ليس بمعتاد او نفي ما هو معتاد                  «   

  ».مع خرق العادة و مطابقة الدعوي

اي  راه شـناختن پيغمبـر و درسـتي گفتـار او معجـزه        "گويد   عالمه حلي در  شرح آن مي      
 و معجزه چيزي است كه  بر خالف عادت باشـد و دو قـسم                است كه بر دست وي ظاهر شود      

است؛ يا آنكه عادت به ثبوت چيزي قرار گرفته و به تصرف پيغمبر يا دعـاي او ثابـت نـشود و        
عادت را بشكند، يا آنكه عادت به ثابت نشدن قرار گرفته و براي پيغمبر ثابت شود و شـرط آن                    

 آن نيست كه عصاي چـوبين، اژدهـا شـود و             مثال عادت جاري بر    .است كه مطابق دعوي باشد    
اژدها شد و فرعون را ترساند و نيز عادت بر آن نيست كـه پهلـوان                ) ع(عصاي حضرت موسي    

نيرومند از برداشتن شمشير سبك عاجز شود و به اعجاز نبي چنان شود كه هرگاه خواسـت آن                  
دهـم و  ند كور را شـفا مـي    را بردارد نتواند، و شرط است مطابق دعوي باشد زيرا كه اگر ادعا ك             

  ) 488: بي تا ، عالمه حلي  ("اتفاقا او را كر كرد گرچه خرق عادت است اما معجزه نيست
 گويد به تعريـف معجـزه هـم         مي   در اينجا خواجه عالوه بر اين كه از دليل صدق سخن          

  .پردازد كه مورد نياز ما در اين بخش است مي
امـا ابـن رشـد بـر        . زه در باب صدق نبـي اسـت         اين تلقي معمول متكلمان از نقش معج      

يكي از مباحث مطرح در فلسفه ديـن و كـالم بحـث    . پذيرداساس مباني فكري خود آن را نمي 
مـصطفي لبيـب    (ابن رشد منكر وقوع معجزه نيـست      . ارتباط منطقي معجزه و صدق نبوت است      

او اسـتداللي را مبنـي      . بينداما بين اين دو،  ارتباط منطقي و ضروري نمي         ) 75: بي تا    عبد الغني، 
  :كند كهبر ارتباط معجزه و صدق نبوت از قول متكلمان نقل مي

اگر مردي در حضور پادشاه بايستد و بگويد اي مردم من فرستاده و رسـول پادشـاه بـه                    «
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هاي پادشاه اموري در او ظاهر باشد، الزم اسـت كـه همـه اعتـراف                سوي شما هستم و از نشانه     
همـان ظهـور معجـزه    ) در مورد پيامبران(ين رسول درست است و اين عالمت كنند كه ادعاي ا 

  ) 174 : بي تا ،عالمه حلي( ».به دستان پيامبر است
مردم قانع كننده است اما وقتي در آن        ) جمهور(  اين استدالل از نظر ابن رشد براي عموم         

دعاي اين فرستاده اذعان    زيرا ما وقتي به صدق ا     . شوددقت شود موارد اختالل در آن آشكار مي       
كنيم كه بدانيم اين عالمتي كه از او نمايان شده عالمت فرستاده پادشاه است و اين مطلب را                  مي

هرگاه ديديد كه كسي فـالن عالمـت از         : گويدشنويم كه به رعيت خود مي     يا از خود پادشاه مي    
ر اين اسـت كـه خـود        راه ديگ . عالئم مخصوص مرا همراه داشت،  بدانيد او فرستاده من است          

كشف كنيم كه عـادت و رويـه پادشـاه ايـن اسـت كـه ايـن نـوع عالمـت را تنهـا در اختيـار                             
دانيد كه وقوع معجزه به دستان بعـضي        اما پرسش اينجاست؛ از كجا مي     . گذاردفرستادگانش مي 

ق بريم يا از طري   مي اين مسئله پي   گوييد ازطريق شرع به   عالمت خاص رسالت است؟يامي    ازمردم
هم   راه دوم . راه اول امكان ندارد چون مفروض اين است كه هنوز شرع اثبات نشده است             . عقل

كه رسالتشان مورد اعتراف واقـع       دفعات فراوان درك كند كساني     ممكن نيست مگراينكه عقل به    
  شده است، چنين عالئمي را در دست داشتند و ديگران چنين چيزي را در اختيار نداشتند

 و هـر كـسي      -2.  اين مدعي رسالت معجزه دارد     -1:  در اينجا مطرح است    پس دو مقدمه  
  .كه توان انجام معجزه دارد نبي است

 اين مقدمه حسي است و مبتني است بر اينكه افعالي كه به دست اينـان انجـام                : مقدمه اول 
ق شود؛ قطعا بر اساس يك فن غريبه يا بر اساس خاصيتي در مواد نيست و همچنين اين اتفا              مي

مقصود ابن رشد در اينجا مسئله سحر بايد باشد چـون سـحر مبتنـي بـر                 . مبتني بر تخيل نيست   
  . تصرف در قوه خيال بينندگان است و همينطور شعبده و امثال آن

پذيرش اين مقدمه مبتني است بر اينكه اوال قبول كنيم پيامبراني وجود دارند             :   مقدمه دوم 
 زيـرا   . افتاد كه رسالت آنهـا درسـت اسـت        يامبراني اتفاق مي  و دوم اينكه معجزه تنها به دست پ       

الـف   –بـن رشـد     ا(. ، همـين اسـت    " هركس معجزه بكند نبي اسـت      "تحليل جمله خبري فوق   
1998 ،175(  

  پس پيش از اينكه بخواهيم بگوييم كه معجزه عالمت رسالت هـست يـا نـه شـما بايـد                    
ي رخ داده اسـت و دوم اينكـه معجـزه هـم             وجود هر دو را قبول كرده باشيد يعني اينكه رسالت         
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گويد كه عقل ارتباطي بـين رسـالت و         او مي . در هر دو مورد هنوز شك داريم      . پديد آمده است  
بيند مگر اينكه كسي معترف و معتقد باشد كه معجزه از افعال رسـالت اسـت، مثـل                  معجزه نمي 

ي توانـست مرضـي را      شفا دادن مريض كه كاري از كارهاي طب و پزشكي است، لذا اگر كـس              
ي استدالل متكلمان اسـت     ها  شود كه او طبيب است و اين يكي از ضعف         شفا دهد مشخص مي   

  )     همان.(براي اثبات رابطه بين معجزه و رسالت
تواننـد    مـي  تواند دليل نبوت باشد كه اثبات شود كه تنها انبيا           مي    معجزه تنها در صورتي   

ت هنوز اثبات نشده است لذا ارتباط اين دو هنوز بي پايـه             اين كار را بكنند ولي چون اصل نبو       
بينيم بعضي از افراد در طول تاريخ دسـت بـه خـوارق عـادتي                 مي ماند، خصوصا اينكه    مي باقي
بعضي براي اينكه به اين مشكل دچار نشوند،         . انداند بلكه مثال ساحر بوده    اند كه پيامبر نبوده    زده

اند و مـوارد ديگـر را تـصرف در عـين و          سي جز نبي شده   منكر وجود خارق عادت به دست ك      
لـذا سـاحران كـاري در خـارج انجـام           . دانند تصرف در قوه خيال مي     دانند بلكه صرفاً  واقع نمي 

اين گروه براي اينكه به مقصود خود برسـند         . كننددهند بلكه در عين و خيال دستكاري مي       نمي
  )  178همان،.(منكر كرامات براي اولياء الهي هم شده اند

گوييد كه خـارق عـادت        مي    طبيعي است كه اين استدالل هم ضعيف است زيرا از كجا          
بيند و شرع و سمع هم كـه هنـوز اثبـات            اي نمي تنها به دست پيامبران است، عقل چنين مالزمه       

  . نشده تا  بتوان به آن تمسك كرد
ود  را درباب دليل صدق نبي        خ  نظرِ ،زند و پس از آن    اي بر نقد خود مي      ابن رشد تكمله  

بيني كه آن حضرت هيچگـاه بـه        دقت كني مي  ) ص(گويد اگر به سيره پيامبر      او مي . كندذكر مي 
وسيله فعل خارق عادتي دعوت به ايمان به رسالت خـود ننمـوده اسـت و اگـر كرامـاتي از آن                  

ـ                     ا آن  حضرت ديده شده است در ضمن سيره و حاالت آن حضرت بـوده نـه اينكـه بخواهـد ب
كنـد كـه    ادعاي خود را به كرسي بنشاند و به آن تحدي كند و آيات زيادي داللـت بـر آن مـي                    

خواسـتند ولـي    كردند و عمل خارق العـاده اي از ايـشان مـي           بعضي به آن حضرت مراجعه مي     
  : آياتي مثل. كردندايشان به آن عمل اقدام نمي

او تكون لك جنه من نخيل و       ) 90("ينبوعاو قالوا لن نؤمن لك حتي تفجر لنا من االرض           "

او تسقط السماء كما زعمت علينـا كـسفا او تـأتي بـاهللا و               ) 91(عنب فتفجر االنهار خاللها تفجيرا      
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او يكون لك بيت من زخرف او ترقي في السماء و لـن نـؤمن لرقيـك حتـي                   ) 92(المالئكه قبيال   

  1)90-93اسراء (  قل سبحان ربي هل كنت اال بشرا رسوالهتنزل علينا كتابا نقرو
   پس مشخص است كه پيامبر با امور خارق العاده براي صدق نبوت خود شـاهد نيـاورد       

  )178همان،( .و به آن امور تحدي نكرد
 بينـد و  شايد به همين دليل است كـه بررسـي معجـزه را در دسـتور كـار فيلـسوفان نمـي                    

  : گويد اگر كسي در اين وادي غور كند مستحق عقوبت است مي
ما از قدما كالمي در باب معجزه وارد نشده است زيرا اين امر از نظر آنان از اموري بـود                    ا«

اي براي بررسي قرار دهـيم      كه الزم نيست كه متعرض فحص و بررسي آن شويم و آن را مسئله             
اين مسئله از مبادي شريعت است و بررسي كننده آن و شك كننده در آن از نظر فالسفه قـديم                    

است همانطور كه بررسي ديگر مبادي عام شريعت مانند اين كـه آيـا خداونـد                مستحق عقوبت   
موجود است، آيا سعادت موجود است؟ آيا فضائل موجودند؟ از همـين مقولـه اسـت و در آن                   

ابـن  .(كنند و كيفيت آن امري الهي است كه از ادراك آن عقول بـشري نـاتوان اسـت                 شك  نمي  

  )  500: 1998 ، ب – رشد
گويد در اين وادي نبايـد وارد        مي  تهافت  را در كنار يكديگر بگذاريد كه در       اين دو جمله  

شـود و ادلـه      بـه ايـن بحـث وارد مـي         الكـشف شويم و فراتر از عقل بشري است و در كتـاب            
شود كه در مقابل عموم مردم نبايد بـه         نتيجه اين دو عبارت اين مي     . كندمتكلمان را تضعيف مي   

                                                            
خـشك و  ( آوريم تا اينكـه چـشمه جوشـاني از ايـن سـرزمين         و گفتند ما هرگز به تو ايمان نمي       : ترجمه. 1

يا بـاغي از نخـل و انگـور از آن تـو باشـد و نهرهـا در ال بـه الي آن                        ) 90(براي ما خارج سازي     ) سوزان
 بـر سـر مـا فـرود آري، يـا            - آنچنان كه مي پنداري    -آسماني را   ) سنگهاي(يا قطعات   ) 91(جاري كني   

يا براي تو خانه اي پـر نقـش و نگـار از طـال باشـد؛ يـا بـه                ) 92(ما بياوري   خداوند و فرشتگان را بر برابر       
آسمان باال روي؛ حتي اگر به آسمان باال روي، ايمان نمي آوريم مگر آنكه نامه اي بـر مـا فـرود آوري                       

مگر من جـز انـساني فرسـتاده        ) از اين سخنان بي معني     ("منزه است پروردگارم  "كه آن را بخوانيم؛ بگو      
  ).93(تم خدا هس
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و اين  . شود  نمي مالت فلسفي هم تالزمي بين معجزه و نبوت ديده        اين مباحث وارد شد و در تا      
عموم مردم هستند  كه به معجزه دل در         . يعني عدم اعتماد فيلسوف به معجزه براي اثبات نبوت        

  . اين دو گروه  بايد هر يك به راه خود بروند. بندند  ميدين
  :  نظر ابن رشد در باب دليل صدق نبوت به طور عام-3-4

  :گويدبيند مي رشد پس از اينكه امور خارق العاده را دليل صدق نبوت نمي   ابن
خـودي خـود  نبـي        انبيـا بـه      اول مشخص است كـه    : سخن ما مبتني بر دو مقدمه است      «

كنند نـه   هستند و اين صنف از مردم كساني هستند كه شرايع را بر اساس وحي الهي عرضه مي                
مگر اينكـه امـور متـواتر را منكـر     . شودجود اينها نمي  بر اساس تعليمات انساني و كسي منكر و       

و بر  (ايم ولي به حكمت و غير حكمت مشهور هستند           مثل ساير افرادي كه ما خود نديده       .شود
و همه فالسـفه و مـردم جـز دهريـون كـه بـه سخنـشان                 ) پذيريماساس تواتر وجود آنها را مي     

شود تا علم و     وجود دارند كه به آنها وحي مي       هااعتنايي نيست، اتفاق دارند كه افرادي از انسان       
شود به آنها بياموزند و از اعتقادات فاسده و افعال          اي را كه باعث سعادت مردم مي      افعال جميله 

  )  179: 1998رشد، الف،  ابن( ».قبيحه و زشت آنها را نهي كنند و اين همان فعل انبياست
شريعت كند نبي است و در اين اصل        اصل دوم اينكه هر كسي كه بر اساس وحي وضع            «

همچنانكه بديهي است كه كار طب رفع مريضي اسـت و هـر             . كنددوم فطرت انساني شك نمي    
كس بتواند رفع مرض كند طبيب است، همچنين بديهي است كه فعـل انبيـا وضـع شـرايع بـر                     

  )180همان،(».اساس وحي است و هر كس كه چنين كاري كند پيامبر است
رشد همچنان كه پيداست وافي به مقصود نيـست و در يـك مـسئله فـرا                 بناين استدالل ا  

اي در تـاريخ    سخن در اين نيست كـه عـده       . طبيعي به تواتر متوسل شدن هيچ قابل قبول نيست        
اند، در اين مطلب هيچ دهري      اند و بر اساس ادعاي وحي وضع شريعت كرده        مدعي نبوت بوده  

امـا ابـن    . خن اين افراد در دريافت وحـي اسـت        هم شك ندارد، بلكه سخن در مالك صدق س        
ابـن رشـد اشـكال و     .   تـري عرضـه كنـد     كوشد كه استدالل معقول   هاي بعدي مي  رشد در فراز  

  :شودكند كه نوعي اضطراب مطلب در آن ديده مي  ميجوابي را مطرح
بـر  ايد و آن اينكه بعضي از مردم        اگر كسي اشكال كند كه اصل اول را از كجا قبول كرده           «

 هم آمده است اين     "قيل"پاسخ ابن رشد كه به صورت       . »كنند  مي اساس وحي شرايعي را وضع    
  .فهميماست كه اصل اول را بر اساس دو مطلب مي



 

62 

دهند و پس از مدتي     انبيا به وجود امور و اشيايي كه هنوز رخ نداده است انذار مي            : اول  «
  .  دهد، رخ مياند و در همان وقتبا همان خصوصيات كه آنها گفته

دهند كه به معارف و اعمـالي كـه بـا           كنند و از علومي خبر مي     انبيا به اموري امر مي    :  دوم
آيد شباهت ندارد و اگر خارق عادت، خارق در معرفتي كه وضع شـريعت              آموزش به دست مي   

كند كه اين وضع شريعت با آموزش نيست بلكه بـر اسـاس وحـي الهـي              است، باشد داللت مي   
اما اگر خارق عادت در خود وضع شـرايع نباشـد، مثـل شـكافتن              . شود  مي  نبوت ناميده  است و 

دريا و مانند آن ضرورتا داللت بر نبوت ندارد و تنها در صورتي داللت بر نبوت دارد كه همراه                   
لذا اولياء الهي با اينكه خارق عادت دارند ولي چون وضع شريعت ندارنـد           . وضع شريعت باشد  

  ».پس نبي نيستند
معجزه تنها در صورتي داللت قطعي بر نبوت دارد         : گيرد كه   مي در نهايت  ابن رشد نتيجه     
اما معجزه در غير اين موارد تنها شاهد و تقويت كننده خواهـد             . كه در علم و عمل معجزه باشد      

مقصود ابن رشد از علم و عمل در        ) 181همان،.).(و داللت مستقل و قطعي بر نبوت ندارد       (بود  
همين مطلـب را در تهافـت       . ي نظري است  ها   عملي و آموزه   هايمله كه ذكر شد، دستور    اين ج 
-دانـد و مـي    در آن جا بعد از اين كه بررسي معجزه را خارج از كار فيلسوف مـي               . آوردهم مي 

: نويـسد گويد كه اين مسئله جزء مبادي شريعت است و فحص و شك در ان جائز نيـست مـي                  
ن راه ديگري است كه ابوحامـد در چنـد جـا بـه آن تنبـه داده                  طريق خواص در تصديق پيامبرا    

ن صدور فعلي است كه اين فعل از صفتي برآمده است كه به واسطة آن شخص پيامبر                 آاست و   
آن اعالم امور غيبي و وضع شرايعي است كه موافق حق است و ارائه اعمـالي                شود و   ناميده مي 

  )501: 1998 ب، رشد،  ابن( .كه سعادت تمام مردم در آن است

  نقد و بررسي

شود؛ اول غيـب گـويي پيـامبران،          مي ابن رشد در باب اثبات اصل اول به دو مسئله متذكر          
ذكر غيب گويي براي اثبات صدق نبي در اين جـا           . دوم نوع تعليمات آنها از لحاظ علم و عمل        

 بگـوييم ايـن     مخالف نظر خود اوست كه به معجزات بيروني چندان اعتنايي ندارد، مگر اينكـه             
گـويي يـا    عالوه بر اين،  غيب    . پذيرد بلكه در كنار مطلب دوم آورده است        مسئله را مستقل نمي   

شود و بعضي از افراد عـادي هـم چنـين           گويي از امور، اعجازي تلقي نمي     تر پيش به تعبير دقيق  
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  . توانايي را دارند
انـد بـر   ه پيامبران گفتهگوييد كه اين سخنان كهمه سخن در همين است كه از كجا مي       -1

گوينـد در عـالم بـه روش معمـول بـه            اگر منظور نوع سخناني است كه مي      . اساس وحي است  
دست نيامده است؛ دراين صورت راه اثبات و نفي آن هم روش معمول نخواهـد بـود پـس بـه                     

امـوري  واال چه فرقي بين اساطير و دين الهي است، اساطير هم از             . دليلي بايد به آن اعتماد كرد     
اگـر بگوييـد مـردم اسـاطير را بـر اسـاس             . گوينددر باب مبدأ و معاد و شيوة زندگي سخن مي         

اند، در اين جا پاسخ اين است كـه بالخـره كـساني بودنـد كـه ايـن         آموزش از يكديگر آموخته   
 توان آنان را پيامبر ناميد؟آيا مي. اندها را توليد كرده اسطوره

يامبران مطابق با حق است به خالف اساطير، در اين صورت           ي پ ها  اگر بگويد كه آموزه    -2
دانيد پـس   اگر آن را فلسفه و برهان مي      . گوييم كه مالك شما در تشخيص حق بودن چيست        مي

توان يافت و اگر غيـر      ايد و ديگر نيازي براي دين داري فيلسوفان نمي        فلسفه را بر صدر نشانده    
 . تواند باشدمعجزات ميدانيد آيا آن مالك، چيزي غير از آن مي

رسد كه از نظر ابن رشد معجزه تنها بعد از اثبـات اصـل نبـوت                در هر صورت به نظر مي     
شـود  و از ايـن    تصديق يا تكـذيب مـي  ها قابل اعتماد است و اصل نبوت بر اساس خود آموزه     

بر عهده  هاي آنهاست كه الجرم     آيد كه مالك حقانيت پيامبران ارزيابي آموزه      سخن چنين بر مي   
 .حكيمان خواهد بود

   دليل صدق نبوت خاص-3-5

  بر اساس همان مبنايي كه او در اصل نبوت پذيرفت؛ در بحث نبوت خـاص هـم او بـه                    
. پـردازد   مـي  كند بلكه بـه قـرآن     توجه نمي ) ص(معجزات و امور خارق العاده در زندگي پيامبر         

صيت را دارد، يعنـي وضـع       گوييـد كـه قـرآن ايـن خـصو         حال پرسش اين است كه از كجا مي       
شريعت است بر اساس وحي، و تعاليم عملي و علمي آن خارج از فضاي آمـوزش و تعلـيم و                    

  :تعلم معمولي است؟ پاسخ او اين است
شرايعي كه در اين كتاب آمده اسـت از هـر دو            : شود  مي از چند وجه اين مسئله مشخص     

  :جهت عمل و علم تنها از طريق وحي قابل كسب است
 .است) پيش گويي(متضمن غيب گويي ) الف

نظم آن بيرون و فراتر از نظمي است كه با فكر و تأمل حاصل شود، يعنـي از جـنس                    ) ب
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چه اعراب اصيل و چه كساني كه عربي، زبان اصلي آنها نيـست و آن               . كالم بلغاي عرب نيست   
 . اند را آموخته

اني و شـقاوت انـساني و       ما در رسيدن به سعادت نيازمند شناخت خدا، سعادت انس         )   ج
راه رسيدن به آن سعادت هستيم و شناخت سعادت و شقاوت مبتني بر معرفت نفـس اسـت و                   

شناخت همه اينها   . رساند  مي اين كه چه مقدار و در چه هنگام،  مقدار حسنات ما را به سعادت              
ينكه تبيين آن   توان شناخت، يا ا   در شرايع است و همه اينها يا اكثر آن را تنها از طريق وحي مي              

مردم به چـه مقـدار   ) جمهور(با وحي افضل و بهتر است و عالوه بر اين،  شناخت اينكه عموم  
از اين معارف نيازمندند و چگونه اين معارف را بايد در اختيار آنها قرار داد، با تعلم و فلسفه و                    

  .آيد حكمت به دست نمي
فهميم كـه از    ين وجه موجود است، مي    بينيم همه اين امور در كتاب عزيز به بهتر        وقتي مي 

) ص(شود كه ببينيم پيامبر   وقتي اين مسئله يقيني مي    . طرف خداوند است و مبتني بر وحي است       
امي بود و در يك امت و گروه امي و بدوي پرورش يافت و هيچ علمي در بين آنها رايج نبـود                      

انيـان و ديگـر ملـل از موجـودات          اند و به آن سيره كـه يون       و هيچ علمي را به آنها نسبت نداده       
كردند و حكمت در بين آنها به كمال رسيد، در بين قوم و قبيله و فرهنگ                فحص و جستجو مي   

  ) 182: 1998 الف، –ابن رشد (. رايج نبوده است] عرب[آن زمان
 48و قـوم آن حـضرت داللـت دارد مثـل آيـه              ) ص(  و آيات زيادي بر امي بودن پيامبر        

 و  "ا كنت تتلو من قبله من كتاب و ال تخطه بيمينك، اذن الرتاب المبطلون             و م "سوره عنكبوت   
هو الذي بعث في االميـين رسـوال   " سوره جمعه هم دال بر امي بودن مردم آن دوره است        2آيه  

  .  و آيات ديگر"منهم
و ) ي بنـد الـف    هـا    برنامه -1: قرآن از آن روي وحياني است كه        : خالصه سخن ابن رشد   

كنـد  تـر مـي   در امي بودن اين مسئله را يقيني      ) ص( خصوصيت پيامبر    -2داراست  را  ) و ج ) ب
چرا كه آن حضرت نه علمي آموخت و نه علمي در زمان ايشان رايج بود و در چنين شـرايطي                    

  .چنين معارفي را عرضه كرد
  نقد و بررسي

يم، عالوه بر اشكالي كه به مسئلة غيب گـويي وارد اسـت و پـيش از ايـن بـه آن پـرداخت                      
اشكال ديگر در اين جا اين است كه ابن رشد ظواهر متون دينـي را چـون بـراي عمـوم اسـت                       
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پذيرد و  داند و قبول اين ظواهر را براي خواص نمي        هاي بشري ناهماهنگ  مي    گاهي با  با يافته    
زنـد و   هاي بشري به تاويل ظواهر  دست مـي        براي خروج از اين ناهماهنگي متون ديني با يافته        

شخـصي ممكـن اسـت بـر        . كنـد رود، و از سوي ديگر بر معجزه نيز تكيه نمي         اطن دين مي  به ب 
اساس همين ناهماهنگي شريعت  با معارف عقلي  اصل حقانيت دين را زير سوال ببرد و براي                  

بينيم كه كساني با تالش فراوان در پي رفـع          و اگر مي  . توجيه آن با توسل به تأويل اقدامي نكند       
 هستند  احتماال به دليل آن است كه به صدق اين مـتن از بيـرون مـتن اطمينـان                    اين ناهماهنگي 

و اشكال ديگر اين كه آيا اين راه براي عموم مردم هم هموار است كه بر اساس خـود                   . انديافته
اي را در طـول     سخن به حقانيت آن پي ببرند؟ اين همه مدعيان دروغيني كه به اسم نبوت عـده               

اند نشان از آن دارد كه همـة مـردم قـدرت سـنجش يـك سـخن را                    كشيده تاريخ به دنبال خود   
  .ندارند تا تفاوت بشري بودن و يا الهي بودن آن را دريابند

  نتيجه

 Oliver(كند ابن رشد در اصل وجود و ضرورت  رسالت و نبوت و معجزه شك نمي -1

leeman, 1988,p141  (شودو در اين نقطه از منكران نبوت جدا مي. 

كنـد كـه ديـن در مـورد سـعادت            ابن رشد در باب نياز به دين به اين نكته تأكيد مي             -2
دهد كه علوم بشري از آن عاجزنـد امـا از كلمـات ديگـر او                معارفي را در اختيار انسان قرار مي      

توانند تا حدي به صورت برهاني هـم آن معـارف را              مي شود كه فالسفه و اهل برهان       مي نمايان
 منـدي و سـعادت      ي ديني احترام بگذارند، زيـرا اوال بـراي فـضيلت          ها  ايد به آموزه  بيابند  ولي ب   

تذكر ايـن   . اندها رشد كرده  عموم به آن نياز است و همچنين خود فيلسوفان در بستر اين آموزه            
نكته الزم است كه اين به معناي تاييد نظريه حقيقت دوگانه نيست كه در دوره قرون وسطي به                  

 )Stuart MacClintock, 1972,P224 وSten Ebbesen, 1998,P595(  .دادنـد  ي مابن رشد نسبت
هـاي فلـسفي    هاي دينـي بـا آمـوزه      آموزهزيرا بحث در نياز يا عدم نياز به دين است نه اين كه              

 .متفاوت است و هر دو برحقند

و تنها به   توان به اين معارف اطمينان كرد،  او بر معجزه تاكيد ندارد              اين كه از كجا مي      -3
بررسي خود سخن پيامبران معتقد است اما مشكل اين جاست كه تجربه حسي به اين وادي راه                 

 الـف،   –رشـد     ابـن (. كشف و شهود هم در اين خصوص  مورد قبول ابن رشـد نيـست              . ندارد
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اگر مباحث عقلي را بتوان معيار درستي و صـدق          . ماند تنها مباحث عقلي باقي مي     )117: 1998
رسـد    مي ن مسائل دانست ديگر چه نيازي به دين براي فيلسوفان وجود دارد؟ به نظر             دين در اي  

احتماالً اي است بر اينكه      و نشانه  شود   هم ديده مي   اين ابهام در استدالل ابن رشد بر نياز به دين         
 .در ديدگاه وي نياز فيلسوفان به دين از جهت معرفتي نيست

كند و در باب امكـان وحـي          مي هيت وحي سكوت    او در بنيادي ترين مسائل مانند ما        -4
  . كندپردازد و خود دليل فلسفي اقامه نمي  ميتنها به ضعف ادله تأييد كننده امكان وحي

در انتها اين پرسش مطرح است كه آيا در نگاه ابن رشد با فرض  بي نيازي فيلسوفان                   -5
هايي كه ديـن آورده      را  با آموزه     آنها ،ي فلسفي ها  توان گفت در بررسي تاريخي يافته     از دين مي  

ولـي  . گويد كه بلي زيـرا حـق بـا حـق متـضاد نيـست              يابيم؟ به ظاهر او مي    است هماهنگ مي  
يي را نـسبت    هـا   دانيم كه در طول تاريخ به فيلسوفان مختلف از جمله خود ابن رشد نظريـه               مي

   1.ي ديني ناهماهنگ استها   آموزه ازدهند كه با برخي  ميداده و

                                                            
، ابـن رشـد و   فـرح انطـون   : رك. ن را مي توان در جدال فرح انطـون و محمـد عبـده ديـد               آنمونه اي از    . 1

 .فلسفته مع نصوص المناظره بين محمد عبده و فرح انطون
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