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  بازگفت منطقی و بررسی ادله ضرورت دین
 از دیدگاه حکیمان شیعه

  *الدين گودرزی شمس
  **محمود محمدی

 

  چكيده

ايـن مقالـه . در حوزه انديشه دينى ادله متعددی برای اثبات ضرورت دين ارائه شده است

ابـن سـينا، سـهروردی و  - به بازگفت منطقى و بررسى اين ادله از ديدگاه حكيمان شيعه

اندكه عبارتند  اين حكيمان پنج برهان بر ضرورت دين اقامه كرده. پردازد مى - صدرامال

ها، برهان مدنيت مـورد  در ميان اين برهان. مدنيت، سعادت، هدايت، معرفت و عنايت: از

بودن انسان، او را نيازمند اجتمـاع و سـپس قـانون  بالطبع اتفاق همه است و با باور به مدنى

ابـن سـينا بـا . كنند ند كه در نهايت با تحقق آن ضرورت دين را اثبات مىا عادالنه دانسته

طرح مسئله سعادت و شقاوت اخـروی و اينكـه راه شـناخت و وصـول بـه سـعادت تنهـا 

در سـه برهـان ديگـر كـه در آرای . كنـد واسطه نبى است، ضرورت ديـن را اثبـات مى به

همان ضرورت دين در جهـت تفصيل به ضرورت وجود نبى كه  مالصدرا آمده است، به

  . تعالى است پرداخته شده است هدايت انسان، معرفت رب و عنايت حق

  ها كليدواژه

  .دين، مدنى بالطبع، سعادت، هدايت، معرفت، عنايت شيعه، ضرورتحكيمان 

                                                            
 shamsodingodarzi@gmail.com  استاديار دانشگاه فرهنگيان قم *

 mohammadi2057@gmail.com   كارشناس ارشد فلسفه وكالم **

  

 پژوهشى فلسفه واالهيات علمىفصلنامه 
  1395بيست و يكم، شماره سوم، پاييز سال 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology

Vol. 21, No. 3, Autumn, 2016 



ن اسـت كـه 

ز ظّن خـود 

رح كفايـت 

هـای   آموزه

ها  گى انسان

ـون فلسـفه، 

ًال شخصـى 

ن را يگر ديـ

ى و موجـب 

و اجتمـاعى 

ن در حيرت 

ت اخـروی 

ـدی انسـان 

اند ديـن  ش

 وجود آثار 

 داشت تا به 

ر ضـرورت 

ی انسـان بـه 

هـای  عريف

 اينجـا ديـن 

م در فلسـفه ديـن

 ميان، هر كسى از

جمله برخى با طـر

نيـاز از ديـن و  بى

ش دين را در زندگ

های بشـری همچـ

دين را امری كـامال

اند و گروهى دي ه

انسـجام اجتمـاعى

ـه حيـات فـردی و

هويت و سرگردان

 به كمال و سـعادت

ورت آن و نيازمنـ

 افكاری نو در تال

 و از سوی ديگر،

ت دين ما را بر آن 

ی و مـال صـدرا بـر

ر جـا از نيازمنـدی

ينكه با توجه بـه تع

منظور از دين در 

ى از مباحـث مهـم

در اين. وده است

داخته است و از ج

ـى، او را كـامًال ب

عقل نقش گى بسند

ه د ديگـر خواسـته

ن گروهى ديگر د

ى آدمى تلقى كرد

اند دين عامـل ا ل

نها ديـن در عرصـ

ودی است بدون ه

نسان و رسيدن او 

درباره دين و ضـر

ى انديشمندانى با 

روری جلوه دهند 

در تبيين ضرورت

  .ن بپردازيم

ن سينا، سـهروردی

كتـه اّول اينكـه هـر

عامه است؛ دوم اي

 بيان شده است، م

ضرورت نبى يكـى

يق انديشمندان بوق

ف اين موضوع پر

 حـل مسـائل آدمـ

ديگر نيز با شعار ب

را در حـد يـت آن

همچنين. اند ل داده

ای آرامش روانى

ررسى كرده و قائل

  .هاست

تن ن باورند كـه نـه

دين موجو سان بى

تنها عامل نجات ان

در دنيای جديد د

فته است، از سويى

ای غير ضر يده پد

وفان جهان اسالم د

ن بر ضرورت دين

يلسوفانى مانند ابن

نك: كته اشاره شود

يد، منظور نبوت ع

شناسى حيث مفهوم

 

 ضرورت دين يا ض

مورد اهتمام و تحق

های مختلف ى جنبه

منـدی آن در  وان

برخى د. اند  دانسته

 جلوه داده و اهمي

هنر و سياست تنّزل

ای بر را وسيله  آن

ظر اجتماعى آن بر

ه روابط ميان انسان

قابل، برخى بر اين

ضروری است و انس

 است، بلكه دين ت

 با توجه به اينكه د

هايى رواج ياف حث

رصه حيات بشری 

فى در ميان فيلسو

و تبيين داليل آنان

 از بيان ديدگاه في

زم است به چند نك

آ المى به ميان مى

ن از دين كه از حي

  

  

 

مقدمه

موضوع 

همواره م

به بررسى

عقل و تو

پيامبران 

كمرنگ

اخالق، ه

دانسته و 

تنها از نظ

تحكيم ر

در مق

آدميان ض

باهى و ت

  .است

حال 

به نبى بح

را در عر

غنى فلسف

بررسى و

پيش

، الزدين

نبوت كال

گوناگون
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اينكه بحث از ضرورت نبـوت و لـزوم نيازمنـدی بـه نبـى، در الهى و وحيانى است؛ سوم 

واقع بحث از ضرورت دين است، زيرا اين دو تـالزم تـام دارنـد؛ يعنـى محصـول نبـوت 

بـا . شـود ناميم و دين بدون نبى صاحب شريعت محقق نمى همان چيزی است كه دين مى

اونـد بـه بشـر ارائـه و اين توصيف، دين چيزی جز رهاورد انبيا و آنچه انبيـا از سـوی خد

بنابراين، با توجه به تالزم ديـن و نبـوت سـخن از ضـرورت نبـوت . اند نيست ابالغ كرده

  .سخن از ضرورت دين است

مـدنيت . 1: اند كه عبارتند از فيلسوفان اسالمى بر ضرورت دين پنج برهان اقامه كرده

ن و بررسى هر كـدام از عنايت كه در اين مقاله به تبيي. 5معرفت . 4هدايت . 3سعادت . 2

  .پردازيم ها مى اين برهان

  )بودن انسان مدنى بالطبع(استدالل بر ضرورت دين از راه مدنيت . 1

ها را نيازمنـد  بودن آدمـى انسـان بالطبع ابن سينا، سهروردی و مالصدرا با اعتقاد بـه مـدنى

يق نياز جامعه به قـانون ها به اجتماع و تعاون، از طر اجتماع دانسته و پس از بيان نياز انسان

خالصه دليل ابن سينا در اين زمينه چنـين . كنند عادالنه، ضرورت دين و نبى را اثبات مى

رو، بـرای  از ايـن. اش، ناچار به زندگى در اجتماع اسـت بشر به دليل سرشت مدنى :است

بقای خود و تأمين كمينـۀ نيازهـايش اعـم از خـوراك، پوشـاك و مسـكن نـاگزير بايـد 

از آنجا كه در معامله و معاوضه، قانون و عـدالت . ری، معامله و معاوضه داشته باشدهمكا

فرما باشد، قوانين عادالنه چه در مرحلـه وضـع و چـه در مرحلـه اجـرا نيازمنـد  بايد حكم

اين واضع عادل صـالح، كسـى . گذار عادل است تا سعادت اجتماعى تضمين گردد قانون

  .)490- 487: 1376ابن سينا، (كند  اوند وحى را دريافت مىای كه از جانب خد نيست جز نبى

، تلویحـات، لمحـاتبودن انسان در آثاری مانند  بالطبع سهروردی نيز با اعتقاد به مدنى

تربيت  از ضرورت نبى جهت اصالح نظام اجتماعى و نيز تزكيه و شناخت یزدانو  پرتونامه

بنـدی كلّـى  كـه در يـك جمع تعالى سـخن بـه ميـان آورده نفوس و دعوت به سوی حق

دادن امـور  تنهايى قادر به انجام انسان موجودی است كه به: حاصل ديدگاه او چنين است

رو، برای بقای نوع خود در معـامالت، قصاصـات و مناكحـات  از اين. مهم خويش نيست



ت و از آنجـا 

ـا متعـارض 

ود شـارعى 

ايـن .  اسـت

حريض و بـر 

روری بـدن 

ـالح عـام را 

  .)238: 4ج 

انسـان «: سد

 در دار دنيـا 

ناكحـات و 

نـد نيازمنـد 

وز و تعـّدی 

 بـالفطره در 

مزاحمــان و 

من سعادت 

ی خداونـد 

ن بـر اسـاس 

س اقترانـى 

 بـا تبيـين و 

سـتداللى را 

ون و عـدل اسـت

ننـد و عقـول آنهـ

رو، وجـو از اين. ت

م باشـد ضـروری 

ر مصالح وقت تح

ـزای نـافع غيرضـر

 در عالم كـه مصـ

ج، 1380؛ 96و  95: 1 

نويس ورت دين مى

توانـد  پـس نمى. 

 در معـامالت و من

ـه عـدل حكـم كن

ـه يكـديگر تجـاو

 زيـرا هـر فـردی 

اســت و بــر م ويش

 حافظ نظام و ضا

 برگزيـده از سـو

ديـنت ضـرورت 

آنها را در قالب قيا

 است و همچنـين

ت منطقـى چنـين اس

 نيازمند سنّت، قانو

دا صـاحب رأی مى

ی از ديگری نيست

و صـراط مسـتقيم

دم را برست كه مر

عنايت ازلى از اجـ

ود چنين شخصى 

، ج 1372سهروردی،  

 انسان، داليل ضر

. خود اكتفـا كنـد

پـس . ع و تعـاون

شد و ميـان آنهـا بـ

های خود بـ خواسته

شـد، ام مختل مى

روری حيــات خــو

انون ضروری كه

 شارع و واضـعى

كيمـان را در اثبـات

توانيم آ  كنيم، مى

قى بديهى االنتاج 

صـورت. گـردد ى

  :رد

  . متعددی تقرير كرد

اين امور. ن است

كـدام خـود را ص

برداری ضر به فرمان

ردم به سوی حق و

هاس س ديگر انسان

كه ع گونه  همان. د

طريق اولى از وجو

:نك(كند  لت نمى

بودن  بالطبع  مدنى

تواند به ذات  نمى

ك تمـدن، اجتمـاع

أ و مرجع آنان باش

تحصيل اميال و خ

، نسل منقطع و نظا

ســانى و امــور ضــر

اين قا. خواهد بود

ست كه از داشتن

 ،1386 ،250(.  

يل عقلى ايـن حك

شكل برهانى بيان ك

يرا اين شكل منطق

ب ما نيز حاصـل مى

گونه تنظيم كر ين

                     
های منطقى  ها و برهان

مشاركت با ديگران

ضـع قـانون، هـر ك

 است، كسى حاض

تر كه هدايتگر مر

نبّى يا ولّى از جنس

كند ترغيب مى حق 

 نكرده است، به ط

ها بگستراند غفل ن

صدرا نيز با باور به 

د و بقای خويش ن

كند، جز به كمـك

ملجأ  به قانونى كه

ها در ت گرنه انسان

د و اجتماع فاسد،

حصــيل اميــال نفس

ن خود خشمگين خ

ت همان شريعت اس

مالصدرا: نك( »ست

 اگر بخواهيم دالي

ش بودن انسان به طبع

زي 1ل تبيين كنيم،

ين برهان مطلوب

به شيوۀ تسلسلى اي

                        

ه توان در قالب قياس مى

  

  

 

نيازمند م

ه در وضك

يكديگر

گست عدل

شخص ن

عبادت ح

فروگزار

ميان انسا

مالص

در وجود

زندگى ك

جنايات ب

است، وگ

كردند مى

صــدد تح

معارضان

بشر است

ناگزير اس

حال 

بالط مدنى

شكل اّول

توضيح ا

ب توان مى

             

هرچند م. 1
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  تنظيم صوری استدالل

  ها مدنى بالطبع هستند؛ انسان): 1(مقدمه 

  بالطبعى نيازمند اجتماع است؛ هر مدنى): 2(مقدمه 

  ها نيازمند اجتماع هستند؛ انسان): 1(نتيجه 

  

  ها نيازمند اجتماع هستند؛ انسان): 1(مقدمه 

  نيازمند قانون عادالنه است؛هر نيازمند اجتماعى ): 2(مقدمه 

  .ها نيازمند قانون عادالنه هستند انسان): 2(نتيجه 

  

  ها نيازمند قانون عادالنه هستند؛ انسان): 1(مقدمه 

  ای نيازمند واضع و شارع الهى است؛ هر نيازمند قانون عادالنه): 2(مقدمه 

  .ها نيازمند واضع و شارع الهى هستند انسان: نتيجه مطلوب

مقدمات قياس اقترانى نيازمند تحليل و بررسى بيشتر اسـت، تبيـين مفـاهيمى  آنچه در

از ديـدگاه » واضـع و شـارع الهـى«، و »قـانون و عـدالت«، »بودن انسـان بالطبع مدنى«مانند 

  .پردازيم حكيمان است كه در ذيل به شرح هر كدام مى

  تبيين مقدمات قياس

  بالطبع انسان موجودی مدنى) الف

  .ها مدنى بالطبع هستند نسانا): 1(مقدمه 

  .هر مدنى بالطبعى نيازمند اجتماع است ): 2(مقدمه 

  .ها نيازمند اجتماع هستند انسان: نتيجه

ــوع انســان ــراوان اســت و  از آنجــا كــه ن ها منحصــر در شــخص نيســت، تعــداد آنهــا ف

نيـاز  بى تنهايى سازند و هر كدام به شهرها و روستاها مى  های زيادی را تشكيل داده، جمعيت

 .)95: 1، ج 1372سـهروردی، (نوعان خود قادر به اجرای كارهای خويش نيسـتند  از همكاری هم

ـــت اوالً، از هم ـــاگزير اس ـــانى ن ـــر انس ـــابراين، ه ـــرد و بن ـــك بگي ـــود كم ـــان خ   نوع



  طى كنـد و

ى بـرآورده 

وامـع همـت 

. ـن گرديـد

. اند ع دانسـته

نا از عبـارت 

ای  بـه گونـه

 ،1383 :402( ،

ن بـه حيـات 

عتقـد اسـت 

سـهروردی، (د 

ه ذات خود 

ت و همـين 

 شـده و در 

دن افـراد و 

ون و تمـدن 

سـان مـدنى 

زد، ديگـری خيـا

دگى نيـاز همگـانى

يجـاد شـهر و جو

بودن انسـان روشـ ى

بالطبع ـان را مـدنى

ه مقصود ابـن سـينا

انسـان ب: »كِة آخـر

مالصـدرا(ا ديگری 

ر نيازمنـدی انسـان

گـذارد و مع حه مى

نوع خويش ندارد

تواند به د و بقا نمى

شخص خاص نيست

 اخـتالف احـزاب

شـد بـا فراوان. يـرد

قق اجتمـاع، تعـاو

ّن االنسأ«: ين است

.  

  نه است؛

يكـى نـان بپـز  ثـال

ينكـه بـر اثـر زنـد

پردازنـد و بـه ا مى

 موجود اجتمـاعى

صـراحت انسـ يـا به

كند كه بيان مى ت

ر نفسـه اّال بمشـارك

مگر به مشاركت با

(.  

گذشت، او نيز بـر

يات زندگى صـّح

ن كت و معاملت هم

انسان در وجود«  

منحصر در يك ش

وانـى افـراد و  فرا

گي گون شكل مى ه

 به يكديگر و تحق

چني مبدأ و معاددر 

)814: 1381ابن سينا، (

  ع هستند؛

ازمند قانون عادال

  .عادالنه هستند

 رسـاند؛ بـرای مثـ

ياطى بسازد تـا ايخ

زنـدگى جمعـى م

487(.  

 از مدنيت انسان و

اشـارُت ي عى يـا به

ح اشارات و تنبیهـات
ث يستقل وحده بأمر

ام دهد، مود را انج

همان(است »  بالطبع

دالل سهروردی گ

دادن ضروري انجام

د راهى جز مشارك

: نويسد ن زمينه مى

، زيرا نوع او م)280

ص خاص عامـل 

الد مختلف و گونه

ها  نيازمندی انسان

تر صدرا د  صريح

(دنى بالطبع است 

ها نيازمند اجتماع ن

ازمند اجتماعى نيا

ها نيازمند قانون ع

ود بـه آنـان يـاری

ری برای او ابزار خ

ر اين راسـتا، بـه ز

7: 1376ابن سينا، (ند 

ن اين مطلب مراد 

وعن يمان مسلمان به

شرحن طوسى در 
كن االنسان بحيث

تنهايى امور خو ه به

انسان مدنى ب«ت كه 

گونه كه در استد ن

اش در ا و ناتوانايى

نوع خود ی بقای

مالصدرا در اين .

: 1386مالصـدرا، (د 

بودن نوع در شخص

شتزار، ملك و بال

 احزاب و بالد و ن

بيان. يابد  بروز مى

انسان موجودی مد

  ن و عدالت

انسان): 1(مقدمه 

هر نيا): 2(مقدمه 

ه انسان): 2(نتيجه 

  

  

 

ثانياً، خو

آن ديگر

در. گردد

گمار مى

با بيان

همه حكي

نصيرالدين

لما لم يك«

نيست كه

اين است

همان

جمعى و

انسان برا

1396 :75(

اكتفا كند

منحصرنب

نتيجه كش

اختالف 

ظهور و 

ا: »بالطبع

قانون) ب
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. او بـه اجتمـاع اثبـات شـد  بودن انسان، نيازمنـدی بالطبع ز مجرای مدنىدر قياس اّول ا

حال مطلب ديگری كه از ديدگاه حكيمـان بايـد بـدان پرداختـه شـود، جايگـاه قـانون و 

  بـه نظـر ابـن سـينا، بقـای انسـان منـوط بـه اجتمـاع و بـر. عدالت در اجتماع انسانى است

  والبـّد فـى المعاملـه مـن«: داد و ستد اسـتپايه تعاون و همكاری است و اين امر نيازمند 

يابد جز با حاكميت قـانون و عـدالت  داد و ستد نيز در ميان مردم انتظام نمى: »سنه و عدل

نـوع انسـان «: بيان سهروردی نيز در اين موضوع چنين اسـت .)709: 1364؛488: 1376ابن سينا، (

» ننـدكه بـدان رجـوع كـانـد  ازمند به قانون متبوعيحات و قصاصات نكدر معامالت و منا

  .)95: 1372سهروردی، (

ها  نكته مهم در مسئله حاكميت قانون و عدالت در اجتماع انسانى، چرايى نيـاز انسـان

های نيازمنـدی آنـان بـه  به قانون و عدل است و اينكه در نفوس انسـانى چـه امـری زمينـه

 ارات و تنبیهـاتشـرح اشـنصيرالدين طوسـى در  قانون و عدالت را شدت بخشيده است؟

  :گويد در تبيين اين مطلب مى

كه بين آنها داد و ستد و عـدل  يابد جز هنگامى ها بر تعاون انتظام نمى گردآمدن انسان

های شخصى خود  حاكم باشد، زيرا هر يك از افراد انسانى در پِى منافع و رفع احتياج

گيـرد و بـه  است و بر هر كسى كه مزاحم او در رسـيدن بـه مقصـود شـود، خشـم مى

رو، هـرج و مـرج بـر اجتمـاع  از اين. كند اقتضای شهوت و غضب به ديگران ظلم مى

گـردد، ولـى اگـر داد و سـتد و عـدل در  ها حاكم شده و امر اجتماع مختـل مى انسان

جامعه سـريان داشـته باشـد، جامعـه از هـرج و مـرج و اخـتالل و دگرگـونى در امـان 

  .)403: 1383سينا،   ابن(ماند  مى

جويى و پيروی از شـهوت  آيد پيامد تعدی، برتری كه از اين استدالل برمى گونه  همان

. فساد اجتماع، انقطاع نسل و اختالل و دگرگونى نظـام اجتمـاعى: و غضب سه چيز است

عنوان حافظ نظـام و ضـامن سـعادت افـراد بشـر ضـروری  اينجاست كه وجود قانون را به

به نظر مالصدرا با حاكميت قانون عادالنـه . يعت استگويد قانون همان شر داند و مى مى

و شريعت الهى و الزام و ايجاب عبادات و طاعات، شهوات و اميال نفسانى خادم و مطيـع 



ـوس آمـاده 

  .ست

زمنـد قـانون 

د كه قـانون 

انين نـزاع و 

 آنـان را بـه 

ت كـه ايـن 

  يابد؟ ى

يابـد كــه  مى

ين از جانب 

 يك شـارع 

لهـى باشـد؛ 

د كـه او در 

  .)238و  4 

حكيمـان بـر 

. اسـت» لـىّ 

ود ولّى نيـز 

رت واليـت 

گرايـد و نفـو مى  ح

ع و شارع الهى اس

اش نياز  اجتماعى

گذاری داشته باشد

بـر سـر وضـع قـوا

ای كـه  گونـه   بـه

ش بعـدی ايـن اسـت

ه هنگامى تحقق مى

برداری تحقـق م ن

واني كند بر اينكه ق

هر عصری وجود 

مؤيـد بـه افعـالى ال

د تـا مـردم بداننـد

:1380:سهروردی،(ت 

های ح  به استدالل

ول«رورت وجـود 

ّى بر ضرورت وجو

خواهد ضرور  مى

نظـام بـه صـالح د، 

 

  .عادالنه هستند

ای نيازمند واضع نه

  .رع الهى هستند

خود و ادامه حيات

گ ادالنه بايد قانون

كـه ميـان مـردم ب

آور باشد؛  ار الزام

 برند، ولى پرسش

 شخصى و در چه

ــن الـزام بـر فرمـان

ه باشد كه داللت 

پس در ه. )250:138

گاه از حقـايق و مؤ

فعـال عـاجز باشـند

خداوند حكيم است

ضرورت دين كه 

سئله امامت و ضـر

ود نبّىضرورت وج

 اثبات نبوت عامه

بندد م رخت برمى

 .شوند خروی مى

 

ها نيازمند قانون ع ن

ازمند قانون عادال

ازمند واضع و شار

سان برای بقای خ

گردد كه قانون عا

ی كند و بـرای اينك

گذا كالم اين قانون

ی فرمانمردم از و

اعت با وجود چه 

رنـد كـه وقتـى ايــن

هايى با خود داشته

86؛ مالصدرا، 402: ان

ه طيب النفس، آگ

دادن آن اف ز انجام

ای از سوی خ تاده

دالل حكيمان بر ض

گری داده، طرح مس

همراه با بيان ض ت

سهروردی در پى 

شود و ظلم و ستم 

ضيلت و سعادت اخ

  ضع و شارع الهى

انسان): 1(مقدمه 

هر نيا): 2(مقدمه 

ها نيا انسان: نتيجه

ى روشن شد كه انس

گ ار مىست، آشك

 و عدالت را جاری

پيش نيايد، بايد ك

 قانون وا دارد و م

ی و شايستگى طا

مـان بـر ايـن باور

ه ذار داليل و نشانه

ابن سينا، هما( هستند 

 است؛ شارعى كه

ها از كه ديگر انسان

صادق است و فرست

 نكته مهم در استد

ت نبوت صبغه ديگ

شناخت یزدانی در 
  . كرده است

د بتوان گفت كه س

  

  

 

عقل مى

احراز فض

واضع) ج

وقتى

عادالنه ا

را وضع 

دشمنى پ

پذيرفتن 

آور الزام

حكيم

گذ قانون

خداوند 

ضروری

افعالى كه

صقولش 

يك 

ضرورت

سهروردی

استدالل 

شايد
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عنوان صاحب مقـام معنـوی و  عنوان واضع شريعت كه به البتّه نه به. عامه را نيز اثبات كند

ی در توصـيف عظمـت و چنان كـه و آن. ها و بيّنات مفّسر و مبين شريعت و واجد حجت

ها و  امام خليفه خداوند در زمين است و مادامى كه آسـمان: گويد جايگاه معنوی امام مى

هـا و  زمين بر پاست، عالم از حكمت و از شخصى كه قـائم بـه آن اسـت و دارای حجت

رياست امام متأله، رياست چيرگى ظاهری نيسـت، بلكـه . بينات است، خالى نخواهد بود

هرگاه حكومـت بـه . و ظاهر و مكشوف است وگاهى خفى و باطنى است گاهى مستولى

ظلمـت غالـب . دست او باشد، روزگار نورانى است و اگر زمان از تدبير الهى تهى گردد

  .)12و  11: 1380سهروردی، ( گردد مى

بودن انسـان ايـن اسـت كـه حكيمـان  بالطبع اشكال برخى انديشمندان به برهاِن مـدنى

گـذار  داننـد؛ حـال آنكـه لزومـاً چنـين نيسـت كـه قانون مى» نبـىّ «ار را گذ واضع و قانون

ها خود با عقل و  ای از سوی خداوند باشد، بلكه انسان منحصر در شخص الهى و فرستاده

  .توانند قوانين مورد نياز جامعه خود را وضع كنند خرد جمعى مى

منحصـر در شـخص  گـذار را در پاسخ اين اشكال بايد گفت در اينكه حكيمان قانون

ها در وضع  ، ترديدی نيست، ولى در تبيين ناتوانايى عقل و خرد جمعى انسان دانند نبّى مى

مسـئله تعـارض و  - نخسـت: قوانين فردی و اجتماعى اشاره بـه دو نكتـه ضـروری اسـت

در : گويـد مى تلویحاتتكافؤ عقول در وضع قانون است كه سهروردی با اشاره بدان در 

ا تعارض و تكافؤ هست و در حل تعارض، همه در وضـعيت يكسـانى قـرار ه عقول انسان

  .)95: 1372سهروردی، (برداری از ديگری نيست  دارند و كسى حاضر به فرمان

در اينجـا در آغـاز بهتـر . گذار برای وضـع قـانون اسـت های قانون مسئله ويژگى دّوم

يسه و بررسى قوانين الهـى و گاه به مقا گذار بيان گردد، آن های عمده قانون است ويژگى

گذار برای وضع قـانون بايـد  توان گفت قانون طور كلّى مى به. قوانين بشری پرداخته شود

  :های زير باشد دارای ويژگى

كند،  گذار بايد اوالً، از موضوعى كه برای آن قانون وضع مى قانون: علم و آگاهى .1

ز اجرای قـانون و بـروز مسـائل آگاهى كامل داشته باشد؛ ثانياً، به پيامدهای ناشى ا

های فـردی و اجتمـاعى اشـراف كامـل  در جنبـه... هـای احتمـالى و تازه و تعارض



 ضـروری و 

 فراوانـى را 

هگشـايى و 

 قرار داشـته 

عى در وضع 

 

واملى از اين 

چنـين  نونى

خواه و پيـرو 

ديگـران، او 

ن و مصـالح 

ت حـق تنهـا 

هـا هسـتند و 

ـوت رأی و 

» سـعادت«ر 

قانون و مقرراتـى 

های آن دشـواری

ى، بايـد قـدرت را

 .را كند

نيازی  ر شرايط بى

طور طبيع ی او بهها

. خواهد انداخت

های بيرونى و عو 

مـان دسـتاورد قـان

آن باشد؛ نه خودخ

ى خـود و منـافع د

ای منـافع ديگـران

ردد كه با حاكميت

ه جـد ايـن ويژگى

عقـل، فطانـت و قـ

ى است بـر محـور

52.  

حل اوليه، وضع ق

هى از پيامـدهای آ

بر علـم و آگـاهى

تواند قانون را اجر

نون و آثار آن در

ها و نيازه  گرايش

آنها را از جامعيت

مل درونى، انگيزه

گم ير بگـذارد، بى

 1.هد بود

ه جامعه و افراد آ

قابل منافع شخصى

ع شخصـى را فـدا

گر وبى روشن مى

جـامع و كامـل واج

 صاحب كمـال ع

  عادت 

رورت دين برهانى

و  51: 1378سكويى، 

مكن است در مرا

 شود، ولى ناآگاه

 

گذار افزون بر انون

را داشته باشد تا بت

ر بايد نسبت به قا

ها،  صورت كشش

بسا آ گذاشت و چه

فراد، محيط، عوام

گـذار تـأثي ر قانون

ارزش جامع خواه 

گذار بايد خيرخوا

ه بيان ديگر، در تق

 و فداكاری منـافع

خو گذار به ی قانون

 الهـى بـه طـور ج

زيرا آنان معصوم، 

.ن آفرين هستند

ت دين از راه سع

برهان ديگر بر ضر

  :چنين است

                     
بيابانى اس:  تصرف، نك

شته باشد، زيرا مم

فيد تشخيص داده 

 .ر پِى داشته باشد

قا: رت و توانايىد

آوری ر وانايى الزام

گذا قانون: نيازی ى

شد؛ در غير اين ص

وانين اثر خواهد گ

اگر ا: ثيرناپذيری

ست بتواند در فكر

گذاری، فاقد  نون

گ قانون: خيرخواهى

به. افع فردی خود

مواره بايد با ايثار 

 .امعه كند

های ت در ويژگى

گذاران  وان قانون

اند، ز گذاری قانون

جانب خدای جها

دالل بر ضرورت

 ديدگاه ابن سينا ب

صه آن استدالل چ

                        

ر ويژگى اول با اندكى 

  

  

 

دا

مف

در

قد .2

تو

بى .3

باش

قو

تأ .4

دس

قان

خ .5

منا

هم

جا

قتبا د

عنو انبيا به

شايسته قا

مؤيد از ج

استد. 2

براساس 

كه خالص

             

در چهار. 1
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سعادت باالترين غايت در ميان غايات اسـت كـه مقصـود بالـذات و مطلـوب انسـان 

طلـب كنـد و گمـان كنـد كـه آن  هايى تصور شـود و انسـان آنهـا را هرگاه غايت. است

باشد كـه  ها باعث خيريت اوست، محقق است كه مقصود از آنها همان سعادت مى غايت

  .)188: 1360ابن سينا، : نك(نهايت كماالت انسانى است 

گـاه سـعادت حقيقـى را كـه  وقتى كه انسان به نهايت كماالت انسانى خود رسيد، آن

گمان آن سعادت حقيقـى  از سوی ديگر، بى. )193: نك، همان( يابد كمال ويژۀ اوست درمى

كه مطلوب انسان است، در عالم ديگری بجز اين عالم مادی فانى قابل دسـتيابى اسـت و 

شـود، مقـدماتى  پس آنچه كه در اين عـالم سـعادت تلقـى مى. آن سعادت اخروی است

هستند كه مسئله ای  ها نيازمند نبى حال انسان. )همـان(برای رسيدن به سعادت اخروی است 

سعادت و شقاوت اخروی را با بيانى قابل فهم برای آنان مانند زبان تشـبيه و تمثيـل ارائـه 

  .)384: 1385ابن سينا، : نك(دهد 

  مفهوم سعادت و لذت

كه  رو، هنگامى از اين. اند نياز از تعريف لذت و سعادت نزد عامه مردم اموری بديهى و بى

. كننـد تبيين كننـد، از عنـوان لـذت و خوشـى اسـتفاده مىخواهند سعادت را تفهيم و  مى

  .نمايد اينجاست كه برای شناخت و معرفى سعادت، شناخت معنای لذت ضروری مى

فـى البهجـه «به موضوع سـعادت بـا عنـوان  اشارات و تنبیهاتابن سينا در نمط هشتم 

ت يعنـى بهجـ«: گويـد پرداخته است و نصيرالدين طوسـى در شـرح آن دو مى» والسعاده

بهجـت و (دو  و سـعادت نقطـه مقابـل شـقاوت اسـت و مـراد از آن شادمانى و شـكفتگى 

شود برای صاحبان خير و كمال از آن جهت كه خير  حالتى است كه حاصل مى) سعادت

  .)362: 1383ابن سينا، ( »و كمال است

  :گويد همچنين ابن سينا در تعريف لذت مى

كننـده  چيـزی كـه آن چيـز بـرای ادراك لذت عبارت است از ادراك و رسـيدن بـه

  .)343: 1381ابن سينا، (كمال و خير است از آن جهت كه كمال و خير است 



مـوم مـردم، 

عاميانه مردم 

 سوای آنهـا 

 عموم مردم 

رو،  از ايـن. 

دهنـد كـه  ى

 داليلـى بـر 

نشـان  خـود

ارد عبـارت 

   و مسابقه؛

 حفظ عزت 

نفس و  رگ

س از مـردن 

ز تر ا ى قـوی

 . است

  :شده است

و لذت در ميان عم

كند كه ع آغاز مى

های  ستند و لذت

ند؛ به بيان ديگر، 

.س ادراك شوند

هـايى نسـبت مى ل

  .)341: همان( رند

های بـاطنى  لـذت

ورد كه آن تقدم خ

آن مـوا. ـى اسـت

ر حريف در بازی

مور جنسى برای 

 

رو در مردمـان بـزر

تايش هرچنـد پـس

های بـاطنى  لـذت

های حسى باالتر  

به شرح ذيل بيان ش

  ى است؛

صداقى سعادت و

ت از نظر عمومى آ

های حسى هس ذت

ی غيرواقعى هستن

حواس ظاهرِی حس

كننـد و بـه خيال ى

شمر سى ناچيز مى

بيـان مـواردی از ل

آو اهری حسى مى

های حسـ بر لـذت

ى با هدف غلبه بر

 امور خوردنى يا ا

راد كريم النفس؛

هـدف حفـظ آبـر

نـامى و سـت ب نيك

گيرد وقتـى  جه مى

های عقلى از لذت

 اقترانى است كه ب

ت كماالت انسانى

نگ مفهومى و مص

ت را با تبيين لذت

 قوی برتر همان لذ

های مامى آنها خيال

آورند كه با ح ر مى

انكـار مىنهـا را يـا 

های حس سه با لذت

ضـمن ب اشاراتم 

های ظا ى بر لذت

های باطنى ب  لذت

ر خوردنى يا جنسى

عفت و رياست از 

ذت طعام در افرر ل

گى و تشـنگى بـا ه

سبب ار و نجات به

(. 

نتيج» وهم و تنبيه«

ه طريق اولى لذت

شكل از سه قياس 

كننده نهايت ن دنبال

جه به رابطه تنگاتن

 آغاز بحث سعادت

های  رند كه لذت

اند و تم ى ضعيف

شمار ى را لذت به

دركاتى سـوای آن

اند و يا در مقايس ى

سينا در نمط هشتم

های باطنى دم لذت

ی و شدت اهميت 

   

رهيز آدمى از امور

رهيز جويندگان ع

   شكوه خود؛

قدم لذت اطعام بر

حمل رنج گرسنگى

رجيح مرگ بر فرا

)342و 341همان، : ك

«سينا در پايان اين 

ی حسى باشد، به ط

  صوری استدالل

گفته متش الل پيش

انسان): 1(مقدمه 

  

  

 

با توج

ابن سينا 

دار گمان

هايى لذت

هايى لذت

تحقق مد

حقيقى غير

ابن س

اثبات تقد

از برتری

: است از

پر .1

پر .2

و 

تق .3

تح .4

تر 

نك(

ابن س

های لذت

تنظيم ص

استد
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كننده سـعادت حقيقـى  ت انسانى، دنبالكننده نهايت كماال هر دنبال): 2(مقدمه 

  است؛

  .كننده سعادت حقيقى است انسان دنبال): 1(نتيجه 

  

  كننده سعادت حقيقى است؛ انسان دنبال): 1(مقدمه 

  كننده سعادت اخروی است؛ كننده سعادت حقيقى، دنبال هر دنبال): 2(مقدمه 

  .كننده سعادت اخروی است انسان دنبال): 2(نتيجه 

  

  كننده سعادت اخروی است؛ انسان دنبال): 1(مقدمه 

ای اسـت كـه سـعادت و  كننده سعادت اخروی، نيازمند نبى هر دنبال): 2(مقدمه 

  شقاوت اخروی را ارائه كند؛

  .ای است كه سعادت و شقاوت اخروی را ارائه كند انسان نيازمند نبىّ ): 3(نتيجه 

  تبيين مقدمات قياس

  سعادت حقيقى) الف

  كننده نهايت كماالت انسانى است؛ ان دنبالانس): 1(مقدمه 

  .كننده سعادت حقيقى است انسان دنبال): 1(نتيجه 

رو، ادراك كـه  از ايـن. ها، تـابع تنـوع ادراكـات اسـت از ديدگاه ابن سينا تنوع لذت

ها دارای مراتـب  دارای مراتب چهارگانه حّسى، تخيلى، توّهمى و تعقلى است و نيز لذت

اگـر جويـای سـعادت در ميـان ايـن . باشـد لى، توّهمى و تعقلـى مىچهارگانه حسى، تخي

يك از ايـن مراتـب بـاقى و مانـدنى و خـالى از عيـوب و  مراتب باشيم، بايد ببينـيم كـدام

  :گويد مفاسد است؟ ابن سينا در اين زمينه مى

های حسـى و  اند كه سـعادت رسـيدن بـه لـذت بعضى از مردمان فرومايه گمان كرده

نيايى است و حال آنكه نزد مردمان عاقل يقينى است كه سعادت در ميـان رياست امور د



م سعادت بر 

ابـن سـينا، (ت 

مـوارد ذيـل 

رو، در  ز اين

د يا گى نيستن

  

ای  هر مرتبـه

آنجـا پـيش 

شـدن در  رق

: نـك(گـردد 

بـه دو قسـم 

های حسـى 

 نيـز وجـود 

. ـا گذاشـت

واقع سعادت 

تى است كه 

لوب آدمـى 

ـرای انسـان 

كـه او را بـه 

ـيم، امـا راه 

شخاص جاهل نام

هـا نيسـت  گرفتاری

شمارد كه بـه م مى

نای آن نيستند، از

 و عاری از خستگ

 .گرفته از آنهاست

 حرص فطری به ه

 آن هسـتند و تـا آ

 .گرفتار آيند

های فـانى و غر ت

گ  آنهـا منقطـع مى

ـانى، سـعادت را ب

ه ن سـينا آن لـذت

ال و فناپـذيری و 

 سـعادت بـر آنهـا

لى در ونمايد، و ى

 حقيقى آن سعادتى

پس آنچه مطلو. شد

 كه الزم اسـت بـ

 ديگـری راهـى ك

ت آن سـخن گفتـ

زيرا آنچه را كه اش

ها و  ی از كاسـتى

ب و مفاسدی بر م

 ايمن از زوال و فن

  .اند راسان

سته خالى از مالل 

طه صفاتى كه برگ

ت ذاتى و در اثر 

 و در پى افزايش 

ت گان دنيا و آخر

ـرو رفـتن در لـذت

ت الهـى از قلـب 

های حسـى فـ ذت

از نظـر ابـن .حقيقى

نـد، بـه علـت زوا

توان نام تند و نمى

ب ظاهر سعادت مى

سعادت . جاز است

های دنيايى باش گى

قيقى است و آنچه

 سـعادت اسـت و 

ز سعادت و شناخت

شود، ز  يافت نمى

ب و مفاسد و بـری

ای حسى عيوبه ت

گاه  ی حسى هيچ

ائف، متزلزل و هر

حّسى و فانى پيوس

واسط ها و يا به ذت

ها بر حسب جبلت ت

ند، باز قانع نيستند

ه هالكت و خسر

ها بـه واسـطه فـ ت

حكمـت و فيوضـات

فاسد و معايب لـذ

و سعادت حجازی 

ا عادت تلقى كرده

ذاته مطلوب نيستن ى

ی گرچه برحسب

ها نهادن از راه مج

ز عيوب و دلبستگ

 همان سعادت حقي

آيـد، يكـى خـود 

تر از پيش.  برساند

ى و چيزهای زائل

هند، خالى از عيوب

1(.  

در ادامه برای لذت

  :اشاره كرد

های جويندگان لذت

مين امر هميشه خا

های ح صاحبان لذت

واسطه خود آن لذ

جويندگان آن لذت

 مراتب دست يابند

روند كه به ورطه ى

جويندگان آن لـذت

صاف حيـوانى ح

 .)191و190مان،

سينا پس از بيان مف

سعادت مج: كند ى

عنوان سع ايگان به

 عيوب فراوان فى

سى و رياست دنيوی

 نام سعادت بر آنه

 نقص و خالص از

د بالذات اوست، 

ن برآِى تحصيل آ

ه سعادت حقيقى 

  

  

 

امور فانى

نه آن مى

1360 :189

وی د

توان ا مى

ج .1

اثر هم

ص .2

و به

ج .3

از

مى

ج .4

او

هم

ابن س

تقسيم مى

كه فروما

مفاسد و

امور حس

نيست و 

خالى از 

و مقصود

كه در پِى

سرچشمه
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كردن بـاطن خـود و زدودن  رسيدن انسان بـه سـعادت حقيقـى، راهـى نيسـت جـز پـاك

نفـس ناطقـه كدورات حاصل از نفس ناطقه و توجه به سنن الهى كه مالئم و مناسـب بـا 

هايى بخشـد و مـواد امـور حسـى را از خـود دور  است؛ اينكه انسان خود را از امور باطل

كند و از اغراض دنيايى دوری جويد و سينه و قلب خويش را از محبت و دوستى دنيـا و 

هاسـت و  های وهمى بزدايد تا برسد به نهايت كمـاالت انسـانى كـه بـاالترين غايت لذت

  .)193-191همان،: نك(كمال ويژۀ به اوست دريابد سعادت حقيقى را كه 

  سعادت اخروی) ب

  .كننده سعادت حقيقى است انسان دنبال): 1(مقدمه 

  .كننده سعادت اخروی است كننده سعادت حقيقى، دنبال هر دنبال): 2(مقدمه 

  .كننده سعادت اخروی است انسان دنبال): 2(نتيجه 

گونه كه گفتيم در خود  ادت حقيقى را آنهای رسيدن به سع حال اگر نفس آدمى راه

گـردد و لـذت و  شدنش از بدن، نفـس بـه گـوهر خـويش بـاز مى تحقق بخشد، با مفارق

های حسى مقايسه نپذيرد و  دهد كه به وصف درنيايد و با لذت سعادتى برای او دست مى

آن  خوبى تجلى عقل فعال به ذات را پذيرا گـردد و در يـك چنان شود كه نفس ناطقه به

او به امور عالم فاسد و جهـان فـانى كـه در زيـر قـرار . های حقيقيى اتصال يابد به معشوقه

گـاه  آن. رسـد ناپذير مى كند و به خوشبختى، سعادت حقيقى و توصـيف دارد نظری نمى

نفس ناطقه با تعقل خير محض و با تعقل موجـوداتى كـه بـه نظـام خـود از خيـر محـض 

ن لذت و سعادت كـه همـان لـذت و سـعادت عقلـى اسـت بـار اند، به باالتري وجود يافته

  .)129-127: 1332ابن سينا، (يابد  مى

باور ابن سينا تنها اين سعادت برتر است كه باعث انسالخ از بدن و تزّهد نفس ناطقـه به 

گردد؛ همان سعادت ابدی و حيـات سـرمدی كـه موجـب تقـرب بـه حـق و  و تجّرد او مى

و  )188: 1360ابن سينا،(است  های دنيوی  و غمّ  ّو خالصى او از هم های دائمى رسيدن به نعمت

يقين آن سـعادتى كـه  شود جـز بـا جداشـدن نفـس از بـدن، زيـرا بـه اين مهم محقق نمى

ترين  مطلوب انسان است، موجود در اين عالم حّسى نيست تا نفس بر دسـتيابى بـه فاضـل



لم ديگـری 

ت، مقـدمات 

ه سـعادت و 

را به او ارائه 

سـانى، يعنـى 

سـت، زيـرا 

ى باقى است 

 آن نيز عالم 

ـاقى، همـان 

ب و عـالمى 

ـّس و مـاده 

ت و شـقاوت 

د سعادت و 

ت سـعادت و 

ان خـواهيم 

عنوان   را بـه

گى معـاد و 

سان است، در عـا

ر ايـن عـالم اسـت

  ؛

ای اسـت كـه نبـى

 شقاوت اخروی ر

يـت كمـاالت انسـ

 سـعادت عقلـى اس

اند، سعادت عقلى 

 كه ظرف تحقق آ

عادت حقيقـى و بـ

ت؛ يعنى عالم غيب

ز ماهيـت عـالم حـ

تفاوت از سعادت

طور كامل بتوانند ه

د ميـزان شـناخت

ها اذعـا رفت انسان

جود پيامبر  نبّى و

يز تبيينگر چگـونگ

مطلوب انس تى كه

چه كه موجـود در

  .)193مان، 

دت اخروی است؛

ی نيازمند نت اخرو

  دهد؛

ت كه سعادت و 

ها و نهايـ ين غايت

ى همـان ت حقيقـ

ت مجازی كه فانى

ت سرمدی است

بنـابراين، آن سـعا 

م حس و ماده است

الم آخرت غير از

خروی نيز چيزی مت

ها به ريم كه انسان

يقين در مـور ، بـه

وانى و ضعف معر

 و كيفيت دعوت

 و جالل الهى و ني

شد، بلكه آن سعادت

پس آنچ. نى است

هم: نك( روی است

  خروی

كننده سعاد ن دنبال

كننده سعادت نبال

وی را به او ارائه د

ای است  نيازمند نبى

انسان در پِى برتري

ز ثابت شد سعادت

 ظاهری و سعادت

عادت ابدی و حيا

. ادی فـانى اسـت

گری غير اين عالم

كه ماهيت عا گونه

دت و شقاوت اخ

امحه بپذيرگر با مس

ا تشـخيص دهنـد

گونگى آن به ناتو

رهان اثبات نبوت 

م به سوی بزرگى

 توانايى داشته باش

ن عالم مادی و فا

ه آن سعادت اخر

مايان سعادت اخ

انسان): 1(مقدمه 

هر دن): 2(مقدمه 

شقاوت اخرو

انسان ): 3(نتيجه 

  .دهد

تر روشن شدكه ا 

حقيقى است و نيز

های حسى  ف لذت

معنای سع ت باقى به

سوای اين عالم ما

  .وی استاخر

 آخرت عالم ديگ

گ  دنى است و همان

قينى است كه سعا

حتى اگ. يى است

دنيوی خـويش را

عالم آخرت و چگ

ينجا ابن سينا در بر

 كه راهنمای مردم

  

  

 

ها  غايت

سوای اين

رسيدن به

راهنم) ج

پيش

سعادت ح

برخالف

و سعادت

ديگری س

سعادت ا

عالم

كه ناديد

است، يق

عالم دنيا

شقاوت د

شقاوت ع

  .كرد

در اي

شخصى 
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كند كه  داند و تصريح مى دهنده مسئله سعادت و شقاوت اخروی است، ضروری مى ارائه

بايد مسئله سعادت و شقاوت اخروی را با بيانى درخور فهـم مـردم و بـا تشـبيه و تمثيـل «

داد، ولى حقيقت معاد و سعادت و شقاوت اخروی برای توده مـردم جـز بـه اجمـال ارائه 

ايـن حقـايق را چشـمى نديـده و گوشـى نشـنيده اسـت و  ]زيرا[قابل طرح و بيان نيست، 

البتـه اشـكالى . باشد و درد و رنج آن شكنجه پايدار است پايان مى های آن عزت بى لذت

لحاظ فطـری  هايى باشـد تـا افـرادی را كـه بـه شارهندارد كه گفتار پيامبر دارای رموز و ا

  .)385: 1385ابن سينا، (دارای استعداد انديشه هستند، به بحث و تحقيق برانگيزاند 

  استدالل بر ضرورت دين از راه هدايت. 3

ســومين برهــان بــر ضــرورت ديــن، اســتداللى اســت كــه مالصــدرا آن را از امــام 

قى از ايشان پرسيد كه پيغمبران و رسوالن را برگرفته است كه وقتى زندي 7جعفرصادق

ای داريـم  چون ثابت كرديم كه ما خالق و آفريننـده: نمايى؟ فرمود از چه راهى ثابت مى

كه از ما و از تمام مخلوق برتر است و آن آفريننده حكيم و متعالى صـفت اسـت، جـايز 

. گو كننـد و د و گفـتواسطه با او برخـور نيست كه خلقش او را ببينند و لمس كنند و بى

ــدگان و خلقــش  ــه بن پــس ثابــت شــد كــه او فرســتادگانى در خلقــتش دارد كــه او را ب

تـركش  شناسانند و ايشان را به مصالح و منافعشان و آنچه كه موجب بقايشـان اسـت و مى

كننــدگان و  كننــد و ثابــت شــد كــه امــر و نهى ســبب نــابودی آنــان اســت، راهنمــايى مى

داوند حكيم و دانا در ميان خلقش همان پيامبران و برگزيـدگان شناسانندگان از جانب خ

تربيت شده و به حكمت برانگيخته شـده؛ بـا  خلق اويند؛ آنان حكيمانى هستند به حكمت

آنكه در خلقت با مردمان اشتراك دارند، در حاالتشان از ايشان جدايند، از جانب خدای 

بران در هـر عصـر و زمـانى بـه سـبب پس آمدن پيام. اند حكيم دانا به حكمت ياری شده

اند ثابت است تا زمين خدا از حجتى كـه دارای علمـى بـر  هايى كه آورده داليل و برهان

  .)375: 1383مالصدرا، (صدق گفتار و جواز عدالتش باشد خالى نماند 

از ديدگاه مالصدرا اين حديث دربردارندۀ برهان عقلى اسـتوار بـر اثبـات پيـامبران و 

  :اين مقدمات عبارتند از. كه بر چندين مقدمه عقلى مبتنى است رسوالن است



شـدن و  يده

هـات نفـع و 

 

شـان را اداره 

ن بياموزنـد 

را بـا برهـان 

ـه بـه اينكـه 

در ادامـه بـه 

ـرده اسـت، 

آن است كه 

و با يكـى از 

ت بنــدگانش 

 دارد بـرای 

  .ستند

   تواناست؛

سام و بـا چشـم د

 نظام وجود و جه

  ر وسايطى دارد؛

رند كـه كارهايش

 آن جهان به ايشـا

ر آورد، آن لى مـى

بـا توجـ. كند ر مى

ضـيح داده شـد، د

اخـذ كـ 7 امـام

  :تنظيم كرد

و منفعت برتر از آ

  دراك گردد؛

چشم ديده شود و

ـت بــرای هــدايت

  د؛

نفعـت، ضـرورت

نبيا و رسوالن هست

ر هرچيزی قادر و

تعلق به مواد و اجس

  ر است؛

 خير و منفعت در

  داری آنهاست؛

و خلق و ادارۀ امور

ان به كسى نياز دا

جه و عذاب را در 

در پنج مقدمه عقل

س توجيه و تفسير

يگر حكيمـان توض

الصـدرا از كـالم

س اقترانى ذيل را ت

های خير و ی به راه

گانه ا ز حواس پنج

از آن باشد كه با چ

دد، ضــروری اســت

اند ن انبيا و رسوالن

هـای خيـر و منف راه

شته باشد كه آن ا

صانعى داريم كه بر

داشتن و ت  از جسم

گانه برتر واس پنج

های   دانای بر راه

و قوام و بقا و پايد

در ايجاد و تأثير و

ر زندگى و معادشا

و رهايى از شكنج

را د 7 كالم امام

دهد و سپس بيق مى

گاه مالصدرا و دي

ای كـه مال مه عقلى

توان قياس شده مى

حكيم و دانایوند 

 شود و با يكى از

وجودی كه برتر ا

گانــه ادراك گــرد

همان شته باشد كه

حكيم و دانای به ر

ای داش انش واسطه

آنكه ما خالق و ص

 صانع  ِ آنكه خالق

شدن با يكى از حو

و آنكه او حكيم 

 خلق در زندگى و

رم آنكه خداوند د

م آنكه مردمان در

اه زيستن در دنيا و

  .)376ن، 

صدرا پس از آنكه

بودن انسان تطب طبع

نى بالطبع از ديدگد

برهان از پنج مقدم

  :يم

  صوری استدالل

مقدمات عقلى يادش

خداو): 1(مقدمه 

با چشم ديده

هر مو): 2(مقدمه 

گ حــواس پنج

ای داش واسطه

خداوند ح: نتيجه

هدايت بندگا

  

  

 

اول آ

دوم آ

ش ادراك

سوم 

آسايش 

چهار

پنجم

راكرده، 

همان: نك(

مالص

بالّط مدنى

برهان مد

تشكيل بر

پرداز مى

تنظيم ص

از ميان م
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  تبيين مقدمات قياس

در برهان فوق دو مقدمه آمده است كه مقدمه اول آن از مقدمات دوم و سـوم، و مقدمـه 

در ادامـه بـه تطبيـق و . از مقدمات دوم، چهارم و پنجم مالصدرا اخذ شده اسـتدوم آن 

گونـه  مالصدرا امام را اين. پردازيم مى 7گانۀ مالصدرا با كالم امام بررسى مقدمات پنج

ای داريم كه از ما و از تمام مخلـوق  كه ما خالق و آفريننده 7دهد كه بيان امام شرح مى

اول است و اينكه او حكيم است، اشاره به مقدمه سوم است و برتر است، اشاره به مقدمه 

صـفت اسـت و جـايز نيسـت كـه خلقـش او را ببيننـد و لمـس كننـد و  بيان او كه متعالى

گو كنند، اشاره به مقدمه دوم است، چون شأن هر  و واسطه با يكديگر برخورد و گفت بى

  حتى نفـوس را از جهـت. جسم و جسمانى چنان است كه خلق آن را ببينند و لمس كنند

تركيبش با ابدان و مجموع به صورت واحد طبيعى درآمدن و موصوف به صـفات آن از 

و ثابت شد كه او فرسـتادگانى «نيز بيان او كه . شدن مشهود و ملموس است رنگ و غيره

شناسانند، اشاره به مقدمـه چهـارم اسـت  در خلقش دارد كه او را به بندگان و خلقش مى

 افعال را مطلـق اسـت؛ خـواه فرشـتگان باشـند و يـا  ِوسايط ميان خداوند و خلق كه اثبات

كنندگان از سوی خداونـد حكـيم و دانـا در  نيز ثابت شد كه امر و نهى. بندگانى جز آنها

: هـای مطلـوبى كـه آن وجـود پيـامبران ميان خلق اشاره است بـه اثبـات بخشـى از بخش

  .)379همان، (باشد  مى

شمارد كه عبارت است  برمى 9ناد به بيان امام سه ويژگى برای پيامبرمالصدرا با است

  : از

  بودن ميان خلق و خالق؛ واسطه .1

  بودن؛ بشر  .2

هـای الهـى و منظـور از كـالم  بودن از مردم به سبب امـور معنـوی و كرامت متمايز .3

همين كرامات الهى، معجـزات و خـوارق . هاست دارای اين داليل و برهان 7امام

 .باشد عادات مى



عرفـت وارد 

ـه بيشـتر بـه 

آفـرينش ى 

ن، مـا را بـه 

اد، ولـى بـه 

طـراف ايـن 

ف و فاصـله 

رو،  ز همـين

اونـدا مـا را 

 از رازهـای 

 تو موجـود 

در خـود : »نَ 

ش رام خـوي

ن گردانيـد؛ 

خت كه هر 

 كـه شـامل 

يـامبر را نيـز 

نوان خليفـه 

ت تمـامى ر

ن نبـوت رسـول 

  

كه در آن از راه مع

دن معرفـت هرچـ

من بيـان چگـونگى

ت آسـمان و زمـين

 تكـوين فرمـان دا

ها و اط ايـن نوشـته

كلمـات و حـروف

از... رسـيد ت، نمى

خدا: ضـه داشـتيم

نهايتـت كتـابى  ى

های عنايت ربّانى 

ْم َأفَـَال تُبِْصـُرونَ كُ 

 43-45(.  

د و به نيروی اكـر

انشـمند  اطنى بهره

 و اوليايند بر انگيخ

ـابى داشـته اسـت

كتاب وجود پيـند 

عن پس پيـامبر بـه. 

و در آن آينه صور

ت خاصـه يعنـى همـان

.كنيم ت عامه بسنده مى

 رفت

 استداللى است ك

بـو د نبى را ممكن

ضـم ـاتیح الغیـب

ى و آفرينش هفت

وت آيـات عـالم 

نش ما بـه كرانـه ا

كت و جـالل ايـن 

ن آن وجود داشت

ن درخواسـت عرض

 كامل و قدرت بى

ه ر آن نشانهت كه د

كَأنفُِسـ ىَوفِ «: رمود

: 1426مالصدرا، ( )21

ر الهام روشن كرد

مت ظـاهری و بـا

كه همان پيغمبران 

كتـ و انـد ـاهد آن

خداون. روت است

ها قرار داد اريكى

ر او نمايان است و

وت عاّمه بـه بيـان نبـوت

يق ما تنها به اثبات نبوت

ت دين از راه معر

بر ضرورت دين، 

های وجود ضرورت
مفـمالصدرا در  1

خلقت عوالم عقلى

ب حكمت و تالو

مان، قوه بين اتوانى

، از جهـت عظمـت

كران های بى كرانه

ی كـرده، بـه زبـان

ه ما بنا به حكمت

ات و كلمات الهى

گاه خداوند فر آن

1: ذاريات(بينيد؟  مى

را به نور ها انسانى 

و نعم مامى احسان

س بزرگواری را ك

ست كه مقربـان شـ

گزيده عالم جبر و

خاليق از جهل و تا

مى اسمای الهى در

                     
س از اثبات ضرورت نبو

ا توجه به موضوع تحقي

دالل بر ضرورت

ن برهان حكيمان ب

؛ يعنى يكى از ض

.دانند ر جهان مى

  :گويد ت مى

خداوند پس از خ

خواندن اين كتاب

سبب ضعف و نا

كلمات بـزرگ،

بسياری كه بين ك

به سـوی او زاری

هدايت فرما و به

كتاب آفرينش و

آ! است عطا فرما

شماست، چرا نم

رو، بينش باطنى ين

مددكار شد و از تم

نفوس ها انسانميان 

نوشته اسها كتابى 

ملك و ملكوت و

ی برای رهايى خ

ای است كه تمام ه

                        

صدرا در اين برهان پس

پرداخته است، ولى با 9

  

  

 

استد. 4

چهارمين

شوند مى

آفريدگا

مخلوقات

از اي 

را مد آنها

يعنى از م

كدام آنه

خالصه م

دستاورد

خدا آينه

             

اگرچه ص .1

9مخات
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ای دين آمده است كه هركه خـود را ه در آموزه رو، از اين. گردد موجودات مشاهده مى

 ىَأْولـ ى النبِـ« :خـوانيم مىشناخت، پروردگارش را شـناخته اسـت و نيـز در قـرآن كـريم 

، زيـرا )6: احـزاب(» پيغمبـر بـه مؤمنـان از خودشـان نزديكتـر اسـت: »َن مِْن َأنْفُِسِهمْ يبِالُْمْؤمِن

  .)نهما: نك( اصل در وجود است و مؤمنان تابع اويند 9پيامبر

  تنظيم صوری استدالل

ــتدالل مالصــدرا را مى ــر  اس ــيوه زي ــه ش ــى شــكل اول ب ــاس اقتران ــه صــورت قي ــوان ب ت

  :بندی كرد صورت

  هركس نفس پيامبر را بشناسند، نفس خود را شناخته است؛): 1(مقدمه 

  هر كس نفس خود را بشناسد، خدای را شناخته است؛): 2(مقدمه 

  .د، خدای را شناخته استهر كس نفس پيامبر را بشناس: نتيجه

منوط اسـت كـه در اداه » معرفت نفس«و » معرفت نبى«به » معرفت رب«در اين قياس 

  .پردازيم و در تبيين مقدمات قياس به توضيح آنها مى

  تبيين مقدمات قياس

  معرفت نبى) الف
  .هر كس نفس پيامبر را بشناسد، نفس خود را شناخته است: مقدمه اول

گـاه  است كه معرفت نفس مستلزم معرفت نبى است؛ يعنى ما آن در مقدمه اول آمده

درسـتى نفـس نبـى را شـناخته  معنای واقعى نفـس خـويش را بشناسـيم كـه به توانيم به مى

، غـرض »ْم َأفََال تُبِْصـُرونَ كُ َأنفُسِ  ىَوفِ «كه خداوند ما را آگاه كرد كه  باشيم، زيرا هنگامى

ى، نفس نبى را بجـوييم و بشناسـيم، زيـرا او كتـابى اين بوده است تا در ميان نفوس انسان

های عنايت ربّانى  مختصر از رازهای كتاب آفرينش و كلمات الهى است كه در آن نشانه

او خالصه و چكيدۀ عوالم ملك و ملكوت و گزيده عالم جبروت است و . موجود است

عنوان جزئـى از  ها بـه انسـانتنها ما  رو، نه از اين. ها نيز جزئى از عالم ملك هستيم ما انسان

عالم ملـك بـرای شـناخت نفـس خـويش نيازمنـد شـناخت پيـامبريم، بلكـه ملكوتيـان و 

  .جبروتيان نيز نيازمند شناخت پيامبرند



د را شـناخته 

ه مؤمنـان از 

نبّى اصـل و 

سى اصـل را 

عنوان  ى را به

  .مله است

بـودن  اولى )

ع خـويش و 

حفـظ جـان، 

مواره جانب 

بوط به دين 

ن عالمـه در 

نونى اعم از 

باشـد و   مى

ای بـه  گونـه

نحو مجـاز  ه

كردن   ياری

تر   نزديـك

به ايـن معنـا 

 موجـودات 

ها  چون انسان

طبـق رابطـه 

ز خودشـان 

سـد، نفـس خـود

پيـامبر بـه: »فُِسـِهمْ 

زيرا ن: » تابعون له

بنابراين، اگر كس 

هر كس نفس نبى

فس نبّى نفس كام

)6: احزاب(» َأنْفُِسِهمْ 

مـر را ميـان منـافع

در اموری چون ح

ی از اين دست هم

مربامور  در تمامى 

وجـه بـه ايـن بيـان

ه امور شرعى و قان

م تفضيل از ولـّى

گ و چيز يا بيشـتر به

 در مرتبـه بعـد بـه

صداقت و  دين و

 533(.  

معنای أولـى را بـه

دهد؛ ب  توسعه مى

ود نسبت به همـه 

ی الهى است و چ

حضرت هسـتند و ط

سـبت بـه مؤمنـان از

 نفس نبـى را بشنا

ُ نَ يبِـالُْمْؤمِن مِـْن َأنْف

لوجود والمؤمنون

.)32: 1362مالصدرا، 

فت هوان نتيجه گر

ناخته است، زيرا نف

َن مِْن َأيبِالُْمْؤمِن ىل

ام  در هر كجا كـه

 را مقدم بداند و د

ردن اراده و اموری

طور كلى پيامبر د ه

بـا تو. )276، 16: 141

و اجتماعى و كليه

  .اند

أولى اسم. است» ى

دو«شود كه  عنا مى

 نينداخته باشـد و

نسبت و قرب در د

راغب اصفهانى، بى تا،

دهـد و أ وسـعه مى

ت، به امر تكوينى

يامبر در اصل وجو

ه مظهر تمام اسمای

كماالت وجود حض

بر نسـن جهت پيـام

هر كس «دمه كه 

ِ ىَأْولـ ى النبِـ«كـه  ب

ال النّه االصل فى« 

(مؤمنان تابع اويند 

تو پس مى. ه است

عنوان فرع شنا را به

ِ «سير آيه  ب َأْول ى الن

ه شخص مسلمان د

، بايد منافع پيامبر 

كاربر  دعوت و به

به. ود مقدم بدارد

2(  اختيارتر است

در امور اعتباری و

د های شرعى مى ى

أولى«ا معنای لفظ 

چنين مع» ولىّ «نى 

ی بين آنها فاصله

 و نيز برای قرب ن

ر( »شود ر برده مى

تو» ولـىّ «و » ولـى

امری اعتباری است

 است و ما فرع؛ پي

ت او اين است كه

ای از ك يرمجموعه

از اين. ع كل است

وی ديگر اين مقد

دين سبب اسـت ك

:تر است ن نزديك

ر وجود است و مؤ

 فرع را نيز شناخته

ناسد، نفس خود ر

مه طباطبايى در تفس

كند كه  تفسير مى

مبر خدا دائر ببيند،

و آبرو، استجابت 

خدا را بر جانب خو

زاوارتر و صاحب 

 ايشان اولويت را د

كومتى و امر و نهى

 ضروری در اينجا

راغب اصفهان ات

ك باشند كه چيز

ب مكانى دو چيز 

در اعتقادات به كا

أو«صدرا در معنای 

 و اولويت را كه ا

ين اصل ر در تكو

ست و جنبه افضليت

عت اويند، همه ز

كل، هر جزئى تابع

  

  

 

از سو

بد» است

خودشان

اساس در

بشناسد، 

اصل بشن

عالمه

را چنين 

منافع پيام

حرمت و

رسول خ

و دنيا سز

يابيم  مى

امور حك

نكته 

مفـرددر 
هم نزديك

برای قرب

و قرب د

مالص

آورد مى

كه پيامبر

افضل اس

تابع شريع

جزء و ك
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هر كس پيامبر را بشناسد، خود : فرمايد تر است؛ بدين جهت مالصدرا مى أولى و نزديك

ای از  را شناخته است؛ چون نفس انسانى در درجـه پـايين بنـا بـر تشـكيك وجـود درجـه

درجات انسان كامل است و در نتيجه شناخت انسان كامـل بـه شـناخت انسـان در درجـه 

ای است كه مالصـدرا در معرفـت نفـس  تر خواهد انجاميد و اين همان وجه مالزمه پايين

  .های ديگر بيان كرده است ميان نفس پيامبر و نفس انسان

  معرفت نفس) ب

  .هر كس نفس خود را بشناسد، خدای را شناخته است: مقدمه دوم

چنان كـه در حـديث نبـوی  شناخت خداوند در گرو شناخت نفس خويش است؛ آن

يقين  هـر كـس خـود را بشناسـد، بـه: »مـن عـرف نفسـه فقـد عـرف ربّـه«مده است كه آ

های مختلـف  بـه شـيوه اسفارمالصدرا در . )32: 1403مجلسى، (پروردگارش را شناخته است 

به بيان نسبت و تالزم شناخت نفس و شناخت رب پرداخته است كه ما در اينجـا تنهـا بـه 

كنــد و  گونــه تبيــين مى را ايــن موضـوع را اينمالصــد. كنيم بيـان يــك مــورد بسـنده مــى

 خـود از نظـر ذات،  ِكسى كه نفس خود را بشناسد به اينكه خداوند او را مثـال: نويسد مى

هـا،  صفت و فعل آفريده است؛ يعنى از نظر ذات بداند كـه نفـس انسـانى خـالى از مكان

اخل در بدن و نـه های مختلف و مانند آن است و اينكه نفس نه د ها و شكل جهات، زمان

 نفس بـه خـود  ِو از نظر صفت نيز كيفيت علم ]بلكه به بدن تعلق دارد[خارج از آن است 

اش نسـبت بـه قـوا و  و غير خود را بداند و نيز به قدرت و فاعـل بـودن بالرضـا يـا بالعنايـه

نـه لفظـى، [مخلوقات قوايى خود آگاه باشد و نيز به كيفيت كالم نفس كه عقلـى اسـت 

و كيفيـت عشـق و محبـت نفـس بـه ذاتـش و بـه  ]م لفظى منوط به جسم اسـتچون كال

آثارش به وجه عنايت خـالى از نفـس عـالم باشـد و بـه ذات خـود بـه ديگـران و نيـز بـه 

كردن نفـس بـه  صفاتش واقف باشد؛ و نيز از نظر فعل چگونگى ابداع و اختـراع و خلـق

اش را بداند، پس در ايـن  فسانىآنچه بخواهد و اراده كردنش به محض اراده در فضای ن

گـاه پروردگـارش را از نظـر ذات،  هـا بشناسـد، آن هنگام كه نفس خود را با اين ويژگى

  .)305: 1387مالصدرا، (شناسد  صفت و فعل كه شبيه اوست مى



كـس نفـس 

وجـود نبـى 

رای رهـايى 

رفـت ن به مع

ت و گزيـدۀ 

معـاد آمـده 

ه ابهام بـاقى 

 الهـى در او 

هده خليفـه 

من «: اند وده

.  

با شناخت و 

رفـت يافتـه 

اسـت و او  

له نبـّوت را 

 نظريـه نيـاز 

خداوندی : 

 با توجه بـه 

  . ت

رسيم كه هـر ك مى

های و ز ضـرورت

 نبى دستاوردی بر

راهى برای رسيدن

ه ُملـك و ملكـوت

توحيد و شناخت م

ها در پرده ن انسان

ه تمـامى اسـمای 

بـا مشـا: گردد  مى

ود در حديثى فرمو

)همان(» ديده است

ه بايد اين ديدار با

نه بـه خداونـد معر

 خدا در او متجلّى

ضرورت دين، مسئل

الق و جنبـه دّوم، 

كند چنين بيان مى

بودن ابروان را كل

ی را شناخته است

شت، به اين نتيجه م

پـس يكـى ا. سـت

زيرا كتاب وجود 

به راهنمايى نبى ر

چكيـده و عصـاره

خت و شناساندن ت

صل هميشه در ميان

ای اسـت كـه  آينه

وجودات مشاهده 

كه خو گونه   همان

حق جّل و عال را د

ر حق نيست، بلكه

عرفت يابد، هر آين

كه تمامى صفات 

  يت

و در بحث از ض ب

نظريـه عنايـت خـا

 و توجه خالق را چ

شك ف پاها و كمانى

ر را بشناسد، خدای

ذشتدمات قياس گ

الى را شـناخته اسـ

 بيشتر خداست، ز

ى است و هدايت ب

نفس نبـى چ. ست

 انسانى برای شناخ

رفت به اين دو اص

عنوان خليفۀ خدا آ

صورت تمامى مو

؛ )33: 1362مالصدرا، 

حسى كه مرا ببيند، 

ر نبى موجب ديدا

گر كسى به نبى مع

ای است ك ا و آينه

  .ت

ت دين از راه عنا

مفاتیح الغیبی از 
ند كه جنبه اول، نظ

نظريه عنايت عنى 

د فرورفتگى كف

  فت رب

ر كس نفس پيامبر

ضيحى كه در مقد

شناسد، خدای تعـا

دن معرفت هرچه

از جهل و تاريكى

رب به پروردگار ا

چنين . روت است

گر نبى نباشد، معر

  

ع ر بهظر صدرا پيامب

ست و بدان آينه ص

م(شود  دا ديده مى

كس: »د رأی الحق

مان صرف ديدار

رو، اگ از اين. باشد

يرا نبى خليفه خدا

تعالى است فات حق

دالل بر ضرورت

ا در بخش ديگری

دان نبه ضروری مى

  .ت

صدرا جنبه اول، يع

 غير ضروری مانند

  

  

 

معرف) ج

هر: نتيجه

با توض

نبى را بش

بو ممكن

ها ا انسان

حق و قر

عالم جبر

است و اگ

 .ماند مى

از نظ

متجلّى اس

خدا، خد

رآنى فقد

گم بى

معرفت با

است، زي

مظهر صف

استد. 5

مالصدرا

از دو جن

خلق است

مالص

كه امور 
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را بـرای تكميـل زينـت و زيبـايى قـرار داده اسـت،  بهره اندكش وانگذاشـته اسـت و آن

تى بر جهانيان اسـت، خسـت و گاه از افاضه نبّوت بر روحى از ارواح بشری كه رحم هيچ

  .تر است دارد و فرستادن چنين رحمتى برای مخلوقات سزاوارتر و شايسته بخل روا نمى

ها ابن سينا، سهروردی و مالصدرا به اين  با توجه به اينكه پيشتر در بيان و تبيين برهان

جنبه  مطلب پرداختيم، توضيح بيشتر آن ضرورتى ندارد، ولى استدالل مالصدرا در مورد

  :اختصار چنين است دوم، يعنى نظريه نياز خلق به

وجود رئيسى كه قـوا و نيروهـای  - كالبد و بدن انسان - كه در عالم صغير گونه  همان

بدنى از او اطاعت كنند، ضروری است كه هر يك را بر جـای خـود اسـتوار بـدارد و از 

كـه جايگـاه بـروز انـواع  - عالم عناصـر - ويرانى و تباهى حفظ كند، پس در عالم كبير

هاســت، وجــود رئيســى كــه خلــق را بــه  هــا و آسيب هــا و اصــناف رنج گونــاگون تباهى

شــان شــود،  دســت آوردن امــوری كــه موجــب كاميابى چگــونگى تحصــيل مصــالح و به

  .)623: 1426مالصدرا، : نك(ضرورت دارد تا عنايت و بخشش ازلى كامل گردد 

  تنظيم صوری استدالل

  :توان به صورت قياس استثنايى متصل تقرير كرد ه را مىاستدالل يادشد

اگر عالم صغير نيازمند رئيسى است كـه قـوا و نيروهـای بـدنى از او اطاعـت . 1

گاه عالم عناصر در تحصـيل مصـالح و كسـب رسـتگاری نيازمنـد  كنند، آن

  امير هدايتگری است تا عنايت و بخشش ازلى كامل گردد؛

 ى است كه قوا و نيروهای بدنى از او اطاعت كنند؛عالم صغير نيازمند رئيس. 2

ــر . 3 ــد امي پــس عــالم عناصــر در تحصــيل مصــالح و كســب رســتگاری نيازمن

 .هدايتگری است تا عنايت و بخشش ازلى كامل گردد

 تبيين مقّدمات قياس

با توجه به اينكه قياس مورد نظـر اسـتثنايى متصـله اسـت، بـا بيـان مالزمـه مقـدم و تـالى، 

خـوانيم  بيان مالزمه چنين است كه در مقدمه مى. به صدق يا كذب نتيجه پى بردتوان  مى



درباره عالم 

بـدن انسـان 

ـيله آن قـوا 

انـه باصـره، 

خطـا نكننـد، 

ترديـد و  گام

ند و مادامى 

ز او اطاعـت 

ی استواری 

ز او اطاعت 

ا و اصـناف 

ـه او، عـالم 

 در معـرض 

ل مصـالحى 

ت، ترديــد و 

حـال بـا . دد

ای كـه در  ه

ست ا»  خلق

ت و اقسـام 

 بـا هـدايت 

خلقـت هـم 

د. »و اطاعت كنند

ير همان كالبـد و ب

 كه انسـان بـه وسـ

گا ور از قوای پنج

 ادراك حسـى خ

عضـای بـدن هنگ

ف گردد و يقين كن

يروهـای بـدنى از

  .د

ن قرار داده كه برای

و نيروهای بدنى از

هـا گوناگون تباهى

حـت نظـر و توجـ

از ايـن عـالم كـه 

چگونگى تحصـيل

نگام حيـرته ها بــه

زلى نيز كامل گرد

تنهـا نكتـه. گردد ى

نظريه نياز « آن با 

ست چيسـتى عنايـت

ای خلقت همـراه 

 و هدايت بـدون خ

نيروهای بدنى از ا

فت كه عالم صغي

و جوارحى است 

نيز منظو. كند س مى

نكـه ايـن قـوا در 

دام از ات تا هر ك

ترديدش برطرف  

م اسـت و قـوا و ني

مانند هى مصون مى

عالم صغير را چنان

سى باشد كه قوا و

يگاه بروز انواع گ

باشد كه تح - ای ى

عنوان جزئى ا ص به

هاست، به چ آسيب

ه گردنــد و انسـان

نايت و بخشش از

ق به نبى روشن مى

و ارتباط » عنايت«

ق، الزم است نخس

معنا را عنايت را به

 واگذاشتن است 

ى است كه قوا و ني

توان گف ع اويند مى

ل از قوا، اعضا وك

چشد و لمس ، مى

سه است و برای اين

ضروری است) دل(

دل ارجاع دهد تا 

عضای بدن حاكم

وا از ويرانى و تباه

بت شد خداوند ع

 تباهى نيازمند رئيس

 عناصر نيز كه جا

نبى - د رئيسىزمن

ها به طور خاص ان

ها و آ اصناف رنج

 شــود، رهنمـون گ

د تا بدين وسيله عن

جه يعنى نياز خلق

«ضيح است، مسئله 

  :زيم

  ريه نياز خلق

ت با نظريه نياز خلق

مالصدر. سى گردد

ل ون هدايت تعطي

صغير نيازمند رئيسى

رئيسى كه قوا تابع

بدن انسان نيز متشك

بويد شنود، مى  مى

شاّمه، ذائقه و المس

(ئيسى به نام قلب 

را به د ادراك، آن

ن رئيسى در ميان ا

، هر يك از اين قو

قتى ثابن توضيح و

ماندن از  و در امان

نمايد عالم  زم مى

هاست، نيا  آسيب

طور عموم و انسا ه

ها و مواجه با ا هى

شـان جــب كاميابى

 به او رجوع كنند

 مالزمه، صدق نتيج

ده و نيازمند توض

پرداز دامه بدان مى

و ارتباط آن با نظر

بيان ارتباط عنايت

يدگاه صدرا بررس

 زيرا خلقت بدون

  

  

 

عالم صغ«

صغير و ر

است و بد

بيند،  مى

سامعه، ش

وجود رئ

خطا در ا

كه چنين

كنند، مى

با اين

و اتقان و

كنند، الز

ها و  رنج

عناصر به

انواع تباه

كـه موج

اختالف 

بيان اين 

نتيجه آمد

كه در اد

عنايت و

پيش از ب

آن از ديد

داند،  مى
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ل و يـت تعطيخلقـت بـدون هـدا«: كنـد مـىآنجا كـه تصـريح . محال و غير ممكن است

ن، پـس نـاگزير از كـر مميـت بدون خلقت هم محـال اسـت و غيواگذاشتن است و هدا

  .)479، 1362مالصدرا، (» شود مجموع آن دو است كه عنايت ناميده مى

: آورد كـه عبارتنـد از كالم انبيا در قـرآن، اقسـام عنايـت را مـى مالصدرا با استناد به

حـال در اينجـا بـا . عنايت خاص، عنايت عام، عنايت مطلق كه شامل خاص و عـام اسـت

در قرآن كريم از زبان حضرت . شويم بيان آن دسته از آيات، اقسام عنايت را ياد آور مى

َ  الذی َخلَقَنى فَُهوَ «: آمده است كه 7ابراهيم همـان خـدايى كـه مـرا آفريـد بـه : »نِ يْهـدي

عنايت  7در اينجا حضرت ابراهيم. )78: شـعرا( فرمايد لطف خود، به راه راستم هدايت مى

خاص خدا به خودش را نام برده است، چون آن نخستين پايـه خانـه ديـن اسـت و اينكـه 

نَا الذی َأْعطى «: فرمايد مى 7حضرت موسى آن كسـى : »لْقَُه ثُم َهـدیل َشْىٍء خَ كُ قاَل َرب

كه موجودات عالم را نعمت وجود بخشيده و سپس در راه كمالش هدايت كـرده اسـت 

نيـز در . برد، چون به قضيه حملى كلـى حكـم كـرده اسـت ، عنايت عام را نام مى)50: طه(

ی «: خوانيم قرآن مى ذی َخلََق فََسوَر فََهدی* ال ذی قَدعـالم را خلـق آن خدايى كـه : »َو ال

ای داد و بـه را ه  كرد و همه را به كمال رسانيد و آن خدايى كه هر چيز را قـدر و انـدازه

در اين آيه، عنايـت مطلقـى را كـه شـامل خـاص و عـام . )3و2: اعلى(كمالش هدايت كرد 

مبـدأ عـالم » خلـق فسـوی«برد و بلكه بر آن دو افزوده است، زيرا با عبـارت  است نام مى

مبـدأ عـالم امـر و منتهـای آن را » قـّدر فهـدی«: برد و بـا آيـه ای آن را نام مىخلق و منته

  .)624همان، : نك(شود  يادآور مى

كـه در تعريـف عنايـت  گونه  درباره ارتباط عنايت با نظريه نياز خلق بايد گفـت همان

گفته شد عنايت همان خلقت همراه با هدايت است، زيرا خلقت بدون هدايت رها كردن 

گذاشتن مخلوق به حال خـود اسـت و ايـن بـا حكمـت پروردگـار سـازگار نيسـت؛ و وا

اش هـر چيـزی را كـه خلـق كـرده و  چنان كه خداوند حكيم به اقتضای حكمت بالغه آن

هـدايت بـدون خلقـت نيـز . نعمت وجود بخشيده، در راه كمالش نيز هدايت كرده است

فرينش و خلقتى نباشد، بالتبع محال و غير ممكن است، زيرا هدايت فرع خلقت است تا آ

  .هدايتى هم نخواهد بود



ات نيازمنـد 

ت و هـدايت 

 نبـى و اميـر 

نبـى . مندنـد

رسـند؛ نبـى 

های   انســان

ا را نيازمنـد 

ز جامعـه بـه 

بـدان   سـينا

ی دانسـته و 

هـا نيـز  رهان

ت هدايتشـان 

دنيا و عقبـى 

بخش بـه  ت

 و رسـتگار 

بيـا بـه آنهـا 

ط اجتمـاعى 

جاودانــه نيــز 

يـدگار  آفر

، تمـامى موجـودا

ن همراهى خلقت

ود نت در گرو وجـ

ـتگاری بـدو نيازم

ه مصـالح خـود بر

خـاص را در ميـان

ها ن انسـان، انسـان

ون، از طريـق نيـاز

 ديگر كه تنها ابن

در سعادت اخروی

تأمـل در ديگـر بر

 همـراه بـا خلقـت

داوند و سعادت د

عنوان نسـخه نجـات

ای مسـتحكم معـه

م بايد از سـوی انب

ت دنيـوی و روابـط

شــبختى حيــات ج

معرفـت انسـان بـه

 با تحقّـق خلقـت،

ص خواهند بود و اين

 و اتمام آن عنايت

الح و كسـب رسـ

كل عالم وجود بـه

ودات و هـدايت خ

بودن بالطبع ه مـدنى

 به اجتماع و تعـاو

برهان . اند ت كرده

حقيقى را منحصر د

بـا ت. شناسـد  نمى

ها را آفريد تا  سان

ايت و معرفت خد

ع نـد و ديـن را بـه

 بـرای داشـتن جام

آن قوانين هم  كه

 در عرصه حيـات

ت اخــروی و خوش

سان مهمل گشته، م

كمت پروردگار 

م يا هدايت خاص

نظر صدرا اكمال 

ر در تحصيل مصا

 كل بايد باشد تا ك

را در همـه موجـو

صدرا با اعتقاد بـه

ها ز بيان نياز انسان

ين و نبى را اثبات

او سعادت ح. ست

بجز راهنمايى نبى

عنايت حق كه انس

خلقت همراه با هد

نكـه پيـامبران بياين

ی ديگر، آدميـان 

اند روردگار جهان

تنها  انبيا و دين نه

، بلكــه در ســعادت

ود انبيا هدايت انسا

  . ود

  

ين، به اقتضای حك

ز نوع هدايت عام

ايت است كه از ن

ی كه عالم عناصر

روح كل و نفس 

 تـا هـدايت عـام ر

 .و به ثمر رساند

  يری

 سهروردی و مال

اند و پس از دانسته

دالنه، ضرورت د

 برهان سعادت اس

صول به آن راهى ب

يم كه با توجه به ع

اين ختوان گفت  ى

واهد شد؛ مگر آنك

از سوی. ارائه دهند

قوانينى از سوی پر

وجود. الغ گردد

 ضــروری اســت،

بدون وجو. ت دارد

ز ممكن نخواهد بو

  

  

 

بنابرا

هدايت ا

همان عنا

هدايتگری

عنوان ر به

آيـد  مى

جو كمال

گي جهنتي

ابن سينا،

اجتماع د

قانون عاد

پرداخته،

برای وص

يابي درمى

كند، مى

ميّسر نخو

ها ا انسان

نيازمند قو

ارائه و ابال

ها انســان

ضرورت

جهان نيز
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