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 بررسي برهان ابن سينا بر ضرورت نبوت
 با توجه به معضله عرفي كردن دين

1يبهشت مهدي

دهيچك
 در اواخر االهيات شفا برهـاني بـر ضـرورت وجـود نبـي اقامـه ابن سينا

. به قانون در زندگي اجتماعي شان اسـتها كند كه مبتني بر نياز انسان مي

حال با توجه به مقدمه اين برهان ممكن است اين اشكال مطرح گردد كه

و در نتيجه قـانونها او با ابتناء آن بر نياز انسان در حيات دنيوي به قانون

. گذار، به شائبه سكوالريزه يا عرفي كردن دين دامن زده است

و مفهوم براي پاسخ به اين مسئله، ابتدا با بيان مقدماتي به شرح دقيق معنا
و سپس با بيان لوازم آن كه تغيير يـا تعطيـلمي عرفي كردن دين پردازيم

دهـيم كـهمي گي با دنياي مدرن است، نشاناحكام شرع در جهت هماهن

نه تنها در اين برهان بلكه در موارد مشابهي همچون حضور عرف در فقه 

يا بنيان دنيوي بـراهين جهـان شـناختي اثبـات وجـود خـدا نيـز عناصـر 

.ضروري سكوالريزاسيون دين حضور ندارد

 ابن سينا، برهان ضرورت نبوت، عرفي كردن: واژگان كليدي
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 مقدمه

و رسالت انبيـاء الهـي اسـت از. يكي از مهمترين اصول اديان ابراهيمي، نبوت

و فيلسوفان جهان اسالم نيز همواره بخشي از آثار خود را به اين اين رو متكلمان

را. اند مسئله مهم اختصاص داده توان ذيل دو عنوان نبوت عامـهمي مباحث نبوت

در نبـوت عامـه از مسـايل كلـي ماننـد معمـوالً.و نبوت خاصه دسته بندي كرد

و اثبـات ضـرورت آن، راه تشـخيص  حقيقت نبوت، حقيقت وحي، امكان نبوت

و داللت آن بر صدق مدعي نبوت بحث از. شـود مـي صدق مدعي نبوت، معجزه

 سوي ديگر، در نبوت خاصه ادعاي پيـامبري فـردي خـاص مـورد بررسـي قـرار

و فيلسوفان اسالمي، نبوت خاصه. گيرد مي را از مباحـث حكمـي خـارج دانسـته

.اند درباره آن بحث نكرده

و متكلمان در گستره تاريخ انديشه اسـالمي، در بحـث از ضـرورت فيلسوفان

گروه نخست اشـاعره هسـتند كـه از اسـاس. گيرندمي بعثت، ذيل دو گروه جاي

بـه توانـد نمي در نظر آنان، عقل آدمي به هيچ وجه. اند منكر چنين ضرورتي شده

و ضرورت صدور فعلي از جانب خداوند حكم كند؛ زيـرا چنـين كـاري  وجوب

باشد، حال) غير مختار(مستلزم آنست كه خداوند در انجام آن فعل، فاعل موجب 

به ايـن ترتيـب متكلمـان اشـعري بحـث. است» فعال ما يشاء«آن كه حق تعالي، 

و تنهمي ضرورت بعثت انبياء را از اساس مردود ا به ذكر حسـن آن اكتفـا شمارند

به اعتقاد آنان، بر انگيخته شدن پيامبران، بركات غير قابل انكـاري بـراي. كنند مي

و لطف الهي است و مصداقي از رحمت (مردم دارد ج. )14ـ2،15سعيدي مهر،

بعثت انبيـاء بـا توجـه بـه«: نويسدمي به عنوان نمونه، تفتازاني در شرح المقاصد

و رحمت الهي است كـه بـه هـر يـك از مصالح بي شماري  كه در بر دارد، لطف



 �49 مهدي بهشتي

� �ين� سا� ششم� شما�� � تابستا� عقل ��۱۳۹۳هم� بها�

چنـان كـهـنمايد بدون اين كه اين كـارمي بندگانش كه مشيتش اقتضا كند، عطا

و برخـي متكلمـينـ گويندمي معتزله  بر او واجب باشد يـا آن طـور كـه حكمـا

)5:ق1409تفتازاني،(1.گويند از جانب او واجب باشد مي

و معتزله هستند كه عالوه بر تأكيد بـر نيكـويي گروه دوم و متكلمان اماميه فيلسوفان

خواجـه نصـير الـدين طوسـي،. كننـد مـيو حسن بعثت، بر ضرورت آن نيز اسـتدالل 

و متكلم بزرگ اسالمي، به نه مورد از محاسن بعثت اشاره كرده است :فيلسوف

و محاسني همراهـي: همچون است بعثت، نيكو است چرا كه مشتمل بر فوايد

و از بين بردن  و بيان حكم در آن چه بدان راه ندارد عقل در آن چه بدان راه دارد

و بيان نيكويي و بـه كمـال هـاو زيـانهاو منفعتها ترس و حفـظ نـوع انسـان

وها رساندن انسان و تعلـيم صـنايع خفـي به حسب استعدادهاي گوناگون ايشان

و سياست دها آموزش اخالق آنو خبر و عقاب اعمـال كـه حاصـل ادن از ثواب

2)481: 1379حلي،(».لطف به مكلَّف است

و فالسـفه مسـلمان از دو راه متفـاوت اما در اثبات ضرورت نبوت، متكلمين

متكلمان عموماً براي اثبات ضرورت نبـوت از قاعـده لطـف بهـره. اند ورود كرده

� #��� q	o��"o��_�o� p��q�rH/�«: فرمايـدمي چنان كه خواجه در تجريد االعتقاد. اند برده

��1Y��	 �oM osat��	 �u�q���Iq��	 osv�o�«)،بنابر ايـن قاعـده، ابـالغ تكـاليف) 485همان

كنـد مـي شرعي به بندگان، لطفي است كه آنان را به انجام تكاليف عقلي نزديـك 

پـس،)مقدمـه دوم(و از آن جا كه لطف، بر خداوند واجـب اسـت) مقدمه اول(

(نتيجـه(ابالغ تكاليف شرعي به بندگان، بر خداوند واجب اسـت  شـيخ مفيـد، ).

از68ص )64: 1390غروي نائيني، ميراحمدي،:، نقل

بـه هـا در سوي ديگر، استدالل حكما در اثبات ضرورت نبـوت، بـر نيـاز انسـان

و در نتيجه به قانون استوار است بـ. زندگي اجتماعي 26اب به عنوان مثال، فارابي در
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و االهيات شفا، محقق �� 	���J�4&	�"3كتاب آراء اهل ، ابن سينا در نمط دهم اشارات

، شـهرزوري در 	�12"�� طوسي در تلخيص المحصل، ابـن كمونـه در الجديـد فـي

و صـدرالمتألهين در الشـواهد��	�Z%>$ 	=�/رسائل ، استرآبادي در شـرح فصـوص

)18و17: 1390ايزدي تبار،(.اندت پرداختهاز اين راه به اثبات ضرورت نبو��	�>�(�

البته برهان صدرالمتألهين كه بـر روش فـوق الـذكر در اثبـات ضـرورت نبـوت،

سلوك كرده است، تفاوت مهمي با برهان ابن سينا دارد كه شايسته اسـت در نوشـتار 

توان گفت كه وي نيازمندي بشـرمي ديگري بدان پرداخته شود اما در اشاره اي موجز

وب و وحي را محدود به دنيا ندانسته، بلكـه آن را بـه امـور معنـوي ه قوانين شريعت

)360و359: 1360صدرالمتالهين،(.كماالت اخروي نيز تعميم داده است

و يـا فراتـر از آن بـه در برابر انديشمندان جهان اسالم كـه بـه حسـن نبـوت

ـ  از مـيادضرورت بعثت اذعان دارند، گاهي از گروهي به نام براهمه ي شـود كـه

و آن را امري قبيح شمرده و ضرورت نبوت شده چنان كـه. اند اساس منكر حسن

�q«: كنـد مـي خواجه نيز پيش از پرداختن به ضرورت بعثت به تفكر ايشان اشـاره 

>v3uIu� �"r� p�u�oh�� o�q"o#	<q��	 x�q/�x_«)،در) 485: 1379حلي البته وجود چنـين تفكـري

آراء هندوان مورد ترديد جدي قرار گرفتـه اسـت چنـان كـه بيرونـي در تحقيـق 

3.كنـد مـي ماللهند كه حاصل سفر وي به هندوستان است، بر ايـن مطلـب تأكيـد 

)15:ق1403 بيروني،(

 طرح مسأله

تـوان مـي اسـت كـه آيـا كند، پاسخ به اين معضلهمي آن چه نوشتار حاضر دنبال

در زنـدگي اجتمـاعي هـا برهان ابن سينا بر ضرورت نبوت را كه مبتني بر نياز انسـان 

و اصطالحاً سكوالريزه كردن دين، برهـاني  شان به قانون است، از لحاظ عرفي كردن
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و اساساً چنين شبهه اي درباره اين برهان قابل طرح است؟  ضعيف دانست؟

ساده ترين صورت خود مطرح كنيم مبتني بر دو مقدمه اگر برهان مذكور را به

و. بـه قـانون نيـاز داردـ كه مدني بالطبع استـنخست آنكه انسان. خواهد بود

كه. قانون محتاج قانون گذار است . انسان به قـانون گـذار احتيـاج دارد: نتيجه آن

رامي شبهه از آن جا سر بر و آورد كه ابن سينا، مناط نياز بـه قـانون در بسـتر داد

و معامالت زندگي روزمره انسان مطرح كرده است، بنابراين حـد وسـطها ستدها

و  در برهان مذكور كه واسطه در اثبات ضرورت وجـود نبـي اسـت، پـا در دنيـا

و .داردها اجتماعي انسان نيازهاي مدني

و سـپس بـا بيـان مـي در بررسي اين معضله، ابتدا اصل برهان را مطرح كنـيم

و اسـاس آن،مي مقدماتي در تبيين مفهوم عرفي كردن دين، نشان دهيم كـه پايـه

و يا تعطيل احكام شرع در راستاي سازگار شدن بـا زنـدگي مـدرن  تبديل، تغيير

يكـي حضـور جـديـ بشري است؛ حال آن كه با بررسي دو شاهد مثـال ديگـر 

و ديگري در براهين جهان شناختي بر وجود خدا مالحظه خواهيمـ عرف در فقه

.كرد كه حضور عرف به هيچ عنوان به معناي فوق الذكر نيست

 برهان ابن سينا بر ضرورت وجود نبي

فرق انسان با ساير حيوانات در اين است كه اگـر بـه تنهـايي تـدبير كارهـاي

و از ديگران در برآوردن نيازهـاي ضـروري اش يـاري  خويش را بر عهده بگيرد

نخواهد داشت؛ مـثالً يكـي بـراي ديگـران نـانوايي كنـد، نخواهد، زندگي خوبي 

و هـا به همين خاطر، انسان. تا در مجموع امورشان بچرخد... ديگري خياطي كند

و جامعه حال كه ايـن امـر بـديهي اسـت،. تأسيس كنندهايي ناچار شدند شهرها

و  و بقاء خود با ديگـران مشـاركت داشـته باشـد انسان ناچار است كه در وجود



 بررسي برهان ابن سينا بر ضرورت نبوت با توجه به معضله عرفي كردن دين� 52

� تابستا�� � �ين� سا� ششم� شما�� �هم� بها�  ۱۳۹۳عقل

و ستد تحققم از نمـي شاركت جز با داد و در معاملـه نيـز ناچـار و يابـد، سـنت

و عدالت گستر است و اين هم نيازمند قانون گذار ايـن فـرد بايـد. عدالت است

و آن را به قانون خويش ملزم كند بنابراين به ناچارها بتواند با مردم سخن بگويد

خودشان واگذاشت تا با هم اخـتالف، مردم را به آراءپس نبايد. بايد انسان باشد

و آن چه را بـه ضـرر خـود  و هر يك آن چه را به نفع خود است عدل پيدا كنند

. است، ظلم بپندارد

و تحصل وجودي او، نياز به چنين انساني بـيش از پس براي بقاي نوع انسان

و چيزهـاي نـافعها نياز به روييدن مو بر روي مژه و گـودي كـف پـا و ابروهـا،

براي بقاء آدمي ضروري نيست، بلكـه حـداكثر ايـنها ديگري است كه وجود آن

است كه در بقاء آدمي نافع هستند؛ از سوي ديگر وجود انساني صالح كـه سـنت 

و عدالت بگسترد، امر ممكني است . بياورد

راها تواند اقتضاي اين منفعت نمي عنايت الهي را داشته باشد ولي اقتضـاي آن

ت و مالئكـه نمي حال. است، نداشته باشدها رين منفعتكه اساسي شود مبـدأ اول

و به اين منفعت آگاهي نداشته باشند به. بعد او به آن منافع آگاه باشند آنچه را او

 عنوان مقدمه براي وجود نظام خيري كه ممكن الوجود است، ضروري الحصـول 

آنمي تواند به وجود نيايد، بلكه چگونه نمي داند مي و حـال تواند به وجود نيايـد

و مبتني بر وجود آن است، موجود است؟   كه آن چه متعلق به وجود آن است

و بايـد و او بايد انسان باشد، بنابراين واجب است كه نبيي وجود داشته باشد

داراي خصوصيتي باشد كه ساير مردم داراي آن نيسـتند تـا ايـن كـه مـردم در او 

خ و لـذا بـا ايـن خصوصـيت از آن چيزي را دريابند كه هـا ود داراي آن نيسـتند،

و لذا داراي معجزاتي باشد كه برايمان از آن و ايـن انـد خبر دادهها متمايز باشد، ،

و نـازل و وحـي خـداي تعـالي و امر انسان هنگامي كه موجود شد بايد به اجازه
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: 1390بن سينا،ا(.كردن روح القدس بر او، براي امور مردم قوانيني را وضع بكند

)344ـ 345

.ه استمشابه همين برهان را ابن سينا در نمط دهم اشارات نيز بيان كرد

 سير تاريخي برهان

او در باب. پيش از ابن سينا، فارابي نيز به مباحث مرتبط با نبوت پرداخته بود

انسان مشابه اين استدالل را كه مبتني بر نياز» آراء اهل المدينة الفاضلة«كتاب 26

.كندمي به اجتماع است، مطرح

 همچنين در كتاب السياسة المدنية در باب ششم كه درباره مدينه فاضله بحث

بـها كند، استدالل ديگري را كه مبتني بر نياز انسان مي ه سـعادت به دسـت يـابي

البته او در اين براهين به طـور صـريح بـه ضـرورت نبـوت.كندمي است، مطرح

گويد كه بايد هم در علـوممي بلكه از نياز اجتماع به رئيسي سخن كند نمي اشاره

و در ارتباط مستقيم با عقـل فعـال  و هم در وادي عمل برتر از ديگران و معارف

اي«: نويسدمي او در اين باره در پايان استداللش. باشد كسـي داراي چنـين رتبـه

ر وميا ملكاست كه به عقل فعال پيوسته باشد، كه قدما چنين شخصي ناميدنـد

چنين كسي سزاوار است كه موحي اليه ناميده شود، زيرا كسي كه به ايـن مرحلـه 

ايمي برسد به او وحي و چنين انساني واسطه و در حقيقت ميان عقل فعال شود

ص(».نيست با توجه به اين كه به مسئله وحي اشاره نمـوده)89السياسة المدنيه،

. توان رييس جامعه را همان نبي دانستمي است،

و معجـزهـهمچنين فارابي در كتاب فصوص، خصائص نبي را كه قوه قدسيه

. آورد نمي كند اما از ضرورت وجود نبي سخني به ميانمي مطرحـ باشد

و حتي برخي متكلمان نيـز بـه پيـروي از برهان مورد نظر را فيلسوفان بعدي
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و ابن سينا در آثا براي نمونه محقـق طوسـي در تلخـيص. اندر خود آوردهفارابي

المحصل، ابن كمونه در الجديد في الحكمة، شهرزوري در رسائل الشجرة االلهيـة 

(انـدو استرآبادي در شرح فصوص اين استدالل را به تفصيل طرح كرده ايـزدي.

)17: 1390تبار، 

ورده است كه البتـه بـاآالشواهد الربوبيه صدرالمتألهين اين برهان را در كتاب

آشكارا نيازمندي بشر به اجتمـاع را امـر الزمـي.1: كالم ابن سينا دو تفاوت دارد

و بقاي نوع انسان ممكن نيست؛  نيازمندي بشـر بـه.2دانسته كه بدون آن زندگي

و  و وحي را محدود به دنيا ندانسته، بلكه آن را بـه امـور معنـوي قوانين شريعت

(تعميم داده استكماالت اخروي نيز  )24همان،.

 (secularization)عرفي شدن دين مفهومو معنا

ــكوالر ــي (secular)واژه سـ ــطالح التينـ ــه از اصـ ــا saeculumبرگرفتـ يـ

saecularum و اتفاقـات و از آن تعبير به زمان حاضر و سده است به معناي قرن

و جهان ديگر شـده اسـت  از ايـن تـر در تعـابير عـام. اين جهان در مقابل ابديت

(رت داردمفهوم، به هر چيز متعلق به اين جهان اشا ) 1380، شجاعي زند.

ديـن اصـطالحاتي همچـون secularizationدر زبان فارسـي، در برابـر واژه

و  زدايي، غير ديني كردن، دنيوي كردن، دنياگرايي، سكوالر سـازي، عرفـي شـدن

و معاني مترادفي از اين دسـت قـرار داده شـده اسـت  در. علمي كردن همچنـين

برابرنهاد مفهومي با اوصافي همچون زوال دين، هم نوايي ديـن بـا دنيـا، جـدايي 

و جامعه، جاي گزيني صورت بهاي دين و نهادهـاي هـا اورداشتمذهبي به جاي

و حركـت از جامعـه مقـدس بـه جامعـه دنيـوي مذهبي، سلب تقـدس از ديـن

. توصيف شده است) 289ـ 290: 1377هميلتون،(
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توان افزود كه ديني كه در معرض عرفي شدن قرار گرفته، بـا سـهمي همچنين

:گرددمي رويكرد مواجه

در ايـن.ا از چهره دين اسـت اين رويكرد به دنبال زدودن زنگاره: احياـ الف

و در  ديدگاه، گوهر دين همچون گويي بوده است كـه از اوج قلـه اي رهـا شـده

و زمانـه  و قيود ناشـي از عصـر و زمان ها، بسياري زنگارها گذر از دامنه اعصار

و اكنون بايد آنها را از چهره دين زدود .خاص بر آن نشسته است

ند ضمن حفظ نسبي جوهر اصيل ديـن،كمي اين رويكرد تالش: اصالحـب

و سازگار با جهان مدرن از دين ارائه دهد از نظر ايشان، ديـن. چهره اي امروزي

و مـورد  و مقتضيات امروز مؤمنان بازتعريف شده بايد براي پاسخگويي به نيازها

. تغييرات ضروري قرار گيرد

و آموزه: ابطالـج ديني برمي خيزدايه اين رويكرد بي محابا به ابطال اصول

و آرمان (امروزي بشر خلق كنـد هاي تا باور جديدي را مطابق با نيازها شـجاعي.

درمي به عنوان نمونه) 1380، زند توان به تالش برخي دگرانديشـان حـوزه ديـن

و جواز مصـافحه  و گردن براي بانوان دهه اخير براي اثبات استحباب حجاب سر

د .ان اشاره كردر كشورهاي غير مسلمبا زنان

4فقهعرف در

و بسيار با اهميتي دارد عرف هم از لحاظ حجيـت. عرف در فقه جايگاه رفيع

و هـم  و اعتبار آن در صدور احكام، هم از لحاظ جايگاه آن در موضوعات احكام

و شـيعه از جنبه اهميت آن در فهم احكام مورد توجه خاص علماي اهـل تسـنن

مه. قرار داشته است م است كه با وجـود هدف از طرح اين بحث، اثبات اين نكته

و ريشه دار عرف در تاريخ فقـه اسـالم، هـيچ گـاه شـائبه حضور بسيار پر رنگ
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ن و عرفي شدن دين از اين ناحيه مطـرح و در نهايـت از ايـن دنيايي شـده اسـت

.بريممي بهرهدفاع از برهان اجتماعي ابن سينا بحث در

شـيخ انصـاري.در اصطالح فقها تعاريف مختلفي از عرف صورت پذيرفته است

العرف هو ماسـتقرّ فـي النفـوس مـن جهـة شـهادات«: كندمي عرف را چنين تعريف

و تلقّته الطباع السليمة بالقبول و نسـفي5»العقول و ابـن نجـيم برخي مانند جرجـاني

صاحب تفسير الميـزان در تعريـف عـرف. اند تعاريفي مشابه همين تعريف بيان كرده

اي«: گويدمي چنين هـايو روشهـا است كه عقالي جامعه آن را سنت عرف پديده

آنمي نيكوي جاري در ميان خويش شناسند، برخالف امور نادري كه عقل اجتمـاعي

و«: گويدمي شهيد صدر نيز در تعريف عرف چنين6».شماردمي را ناپسند عرف ميـل

و بي دين(گرايش عمومي انسان  كـه به امري است در مسيري معين) اعم از دين دار

و به تعبير ديگر روش عمومي مردم است كه از مصلحت انديشي  مخالف شرع نباشد

درمي سرچشمه و سـامان يافتـه اسـت، چـه و جامعـه نظـم و براي حفظ فـرد گيرد

و چه در ساير روابط اجتماعي، مانند اين كه هر جـاهلي بـراي  و معامالت محاورات

7».نمايدمي فهميدن به عالم رجوع

آن مـي ادامه، به تبيين جايگاه بسيار با اهميت عرف در فقهحال در و پـردازيم

:دهيممي را از سه زاويه مورد بررسي قرار

 فقهدر عرف حجيتـ1

و در ميان فرق ايشـان، حنفـي بـراي هـا در فقه اهل سنت، عرف حجت است

ايشان يكي از مهمترين ادله روايي مورد استناد. اند عرف اهميت زيادي قائل شده

ــه. در حجيــت عــرف، موقوفــه عبــداهللا بــن مســعود اســت  ايــن روايــت كــه ب

فمـا«: رسدمي نسبت داده شده است با اين جمله به پايان|اسالم گرامي پيامبر

و مـا رأوا سـيئاً فهـو عنـد اهللا سـيئ  » رأي المسلمون حسناً فهـو عنـد اهللا حسـن
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فق)93:م1968و ابن نجيم،44:ق1365سيوطي،( هاي اماميه اين روايـت را البته

و هم از لحاظ داللت قابل خدشه دانسته 8.اند هم از لحاظ سند

:و اما درباره حجيت عرف در ميان فقهاي شيعه سه گرايش وجود دارد

 عرف حجيت بودن ذاتيـ الف

، شريف العلماء مازندراني در ضـوابط)2/91(محمدحسين اصفهاني در نهاية الدرايه

و محمـدجواد) 206و205، 2/185(عالمه طباطبائي در حاشيه الكفايـه،)399(االصول

در. به اين ديدگاه گرايش دارنـد) 222(مغنيه در كتاب علم اصول الفقه في ثوبة الجديد

.است شارع امضاي از بي نيازو ذاتي عرف، اعتبارو حجت،اين ديدگاه

 حجيت عرف بر اساس بناي عقالـب

كنـد، مـي حكم قبحو حسن پايه بر كه عقال عقل در عرف اعتبار ديدگاه اين در

 ايـن بـرو داننـدمي عقل مراتب از مرتبه اي را عرف ديدگاه، اين طرفداران.است

 رو، به وسيله قاعده ايناز.ندارد وجود عرفو عقل حكم بين كه اختالفي باورند

 در را عـرف اعتبار دليلو كنند ثابت را عرف بودن شرعي كه اند آن شده بر مالزمه

 مباحث مجموعه زير را عرف ديگر، بياني به بينند؛مي حكم عقل از آن بودن كاشف

.ميدانند عقليه حداقل غيرمستقالتو عقليه مستقالت

، شيخ انصاري در مطارح األنظار)1/69(آية اهللا مؤمن قمي در تسديد االصول

ــن آشــتياني در بحرالفوائــد)151( اهللا)52ـ3/53؛ 1/171(، محمدحس ، آيــة

و آيـة اهللا عميـد زنجـاني در فقـه سياسـي) 2/471(بروجردي در نهاية االصـول

. از معتقدان به اين ديدگاه هستند) 2/218(

 حجيت عرف بر اساس امضاي شارعـج

و موافقـت بـه موكـول را عـرف بـودن حجـتو اعتبار ديدگاه، اين طرفداران

 دارد اعتبار عقال بنايو عرف هنگامي تنها كه نظرند اينبرو ميدانند امضاي شارع
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و امضـاي.باشد شده امضا شارع سوي از كه استناد است خوردرو ايشـان تأييـد

كه(عدم ردعـ1: اند شارع را از سه طريق، قابل حصول دانسته يعني همين مقدار

ثابتـ2.) ثابت شود شارع از كاري باز نداشته است، نشان از امضاي شارع است

 بـراي حجـتو اوست امضاي از كاشف شارع، بازداري نشدن ثابت(نشدن ردع 

عقالو عرف از خود شارع كه اين چه است؛ كافي عقال بنايو عرف اعتبارو بودن

 كشـف براي شارع سكوت(شارع سكوتـ3و .) ميرود شمار به آنان رئيس بلكه

.)باشدميو بناي عقالحجت بودن عرفو اعتبار بر دليلو كافي امضا،

اينبرو پذيردمي را سوم ديدگاه عقال بنايو عرف حجيت درباره خميني، امام

 امضـا شـارع سـوي از كه دارد اعتبار عقال بنايو عرف هنگامي تنها كه است باور

 بـي اسـت، نشـده ثابـت نهـاآ امضاي كه عقاليي سيره هايوو عرف باشد شده

)2/201/تهذيب االصول(.اعتبارند

 جايگاه عرف نسبت به موضوعات احكامـ2
ـ را دارخود خاصاتو متعلق موضوعاتم شرعى،احكا و معنـاى.دن قلمـرو

و: ماننداتپاره اى از موضوع شارع روشن ساخته است را ... نماز، روزه، خمس

و نمي از اين دست، اتيو در موضوع شـده مشـخص نبايد از چهـار چـوب توان

و ستدها. پا فراتر گذاشت،شرع به تشـريع حكـم، ولى در مواردى، بويژه در داد

و متعلق آن ارائـه نـداده اسـت  و شارع تعريفى از موضوع در چنـين. بسنده شده

قلمرو حكم شـرعى را تشخيص شيعه اتفاق نظر دارند كه شارع،يمواردى، فقها

و نيازى به تبيين آن نديده است رف، تنهـا مرجـع شايسـتهعـ. به عرف واگذارده

.تساها شناخت اين گونه دريافت

البته تغيير موضوعات احكام بدين معنا نيست كه عرف نسبت بـه تصـرف در

و حرامه حـرام الـي«احكام آزاد است چرا كه  حالل محمد حالل الي يوم القيامة
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بلكـه ديـدگاه عـرف نسـبت بـه)26/35/و بحـاراالنوار1/58/كـافي(» يوم القيامة

و بـه تبـع آن، احكـام نيـز تغييـرمي ضوعات با تغيير مقتضيات تغيير پيدامو  كند

و مكـان بـه«: نويسدمي مرحوم صاحب جواهر در اين باره. يابد مي تغييـر زمـان

و عنـاويني كـه احكـام بـر نمي تغيير احكام منجر شود؛ بلكه به تغيير موضوعات

و موضـوعات شود؛ چنان كه اين مطلبمي بار شده، منجرها آن در همه عنـاوين

)18/427/جواهرالكالم(9».وارد در شريعت به همين گونه است

درباره شطرنج در دوران معاصر&توان به فتواي امام خمينيمي در اين راستا

و مكـان نيسـت، حرمـت. اشاره كرد حكم اسالم در اين زمينه كه وابسته به زمان

تي  و امـا. رانـدازي اسـتثناء شـده اسـت قمار است كه در دو مورد اسب سـواري

و موضوعات حكم ميتواند در اعصار مختلف با توجه بـه عـرف، تغييـر  مصاديق

و مبناي حكم فقهي ايشان نيز رجوع به عرف بود كه   كند

و باختي و برد چنان چه بازي شطرنج در عرف اجتماع، قمار محسوب نگردد

.هم در بين نباشد، اشكال ندارد

 در فهم احكامجايگاه عرفـ3
اين كه برخي از ايشان داراي دقت نظرهاي ژرف فلسفي عليرغم فقهاي شيعه

و عرفي در فهم احكام داللت كامالً به هستند،  دارنـد ايمان مطلب اين به پايبندند

و. كـرد اسـتنباط متعارف راههاي را از شرعي احكام بايد كه بـاالتر از آن، كتـاب

و فهم الفـاظ بـه عـرف زبـاني سنت كه مورد ارجاع ايشان است  از لحاظ داللت

چرا كه اگر جـز اند صادر گرديده|اعراب سرزمين حجاز در عصر رسول خدا

و دستورات دينشان گمراه و احكام و مـي اين بود، مردم در فهم كالم خدا شـدند

و تكليف مااليطاق جايي در حكمت الهي ندارند .مسلم است كه اغراء به جهل

د مقدمه دوم اين است كه در حالي كه عـرف، در صـدور، پايانر نتيجه نهايي
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و بارزي دارد امـا هـيچ گـاه و تعيين موضوعات احكام در فقه، نقش كليدي فهم

و عرفي شدن دين به معناي اصطالحي آن . گـردد نمي موجب سكوالريزه، دنيايي

چرا كه سكوالريزه كردن دين در حـوزه فقـه بـدين معناسـت كـه عـرف را نيـز

و اجماع از معيارهاي صدور حكم شـرعي بـه شـماره مچون كتاب، سنت، عقل

و متعلَّق حكم  بياوريم، در حالي كه جايگاه عرف در فقه فراتر از شناخت موضوع

و هم رديف مراجع صدور احكام شرعي شمرده ديگـر آن كـه. شـود نمـي نيست

ازاحكام دين به معناي مدرن آن، تعطيل يا تغييرشرط مهم در عرفي كردن  ديني

است كه با لوازم مدرنيته همچون حقوق بشر مبتني بر اومانيسم همخواني ندارنـد 

و اما  و تنهـا موضـوعات و ماهيـت احكـام ثابتنـد در نگاه فقهي به عرف، اصـل

و تغيير .پذيرندمي مصاديق بر مبناي عرف زمانه تحول

 وجود خدااثبات براهين جهان شناختي بنيان دنيوي

برهان اجتماعي ابن سينا بر ضرورت وجود نبي، مالحظه كرديم كه مقدمـه در

بـدين معنـا كـه. برهان، حيات اجتماعي انسان يا همان زنـدگي دنيـوي او اسـت 

و در نهايت به ضروت وجـود نبـي خـتممي برهان، از دنيا آغاز . گـردد مـي گردد

. تعالي است مشابه چنين برهاني، براهين جهان شناختي در اثبات وجود باري

براهين جهان شناختي براهيني هستند كه از راه حركت يا حدوث يـا نظـم يـا

از ميان ايـن بـراهين،.كنندمي ثابتامكان يا ماهيت يا تركب جسم وجود خدا را 

.كنيممي به طور مختصر به برهان نظم اشاره

: برهان نظم بر دو مقدمه متكي است

مقدمه اول، مطلبي تجربي است كـه همـان وجـود افعـال هماهنـگ در عـالم

. طبيعت است، اعم از اين كه نظم به بخشي از آن يا كل آن مربوط باشد
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)241ـ242: 1386جوادي آملي،.(مقدمه دوم اين است كه هر نظم به ناظم نياز دارد

خ و و نقـص للـي از اين برهان از نوع قياس اقتراني حملي شـكل اول اسـت

و  لحاظ هيأت قياس ندارد چرا كه شرايط عمـومي از لحـاظ تكـرار حـد وسـط

و همچنين، شرايط اختصاصـي  و كليه بودن يكي از دو مقدمه را دارا است موجبه

و كليه بودن كبري برقرار است اما به لحـاظ. آن نيز به لحاظ موجبه بودن صغري

و از اين يقيني بودن مقدمـه اول كـه حيث، ماده، مقدمات برهان بايد يقيني باشند

. مقدمه اي تجربي است، محل نزاع است

همچنين مقدمه دوم كه كبراي قياس اسـت، بـدون اعتمـاد بـه قياسـي كـه از

دهد، مانند اين كـه گفتـه نمي حركت، حدوث يا امكان استفاده كرده باشد، نتيجه

م و هر حادث يا ممكن به بدئي محـدث شود، نظم واقعيتي حادث يا ممكن است

يا واجب نيازمند است، پس نظم نيز داراي مبدئي محدث يا واجـب اسـت؛ البتـه 

شود، ناظم نيـز ناميـده خواهـد شـد، بنـابراين،مي اين مبدأ چون نظم از او صادر

برهان نظم در هر محدوده اي كه بخواهد نتيجه بدهد، به برهـاني ديگـر نيازمنـد 

و هرگز (ل محسوب شودتواند يك برهان مستق نمي بوده ) 242همان،.

گردنـد، مـي البته نقدهايي كه به نفي ارزش برهاني قياس مبتني بر نظم منجـر

و از همين رو است كه قرآن كـريم، خطـاب  مستلزم نفي ارزش جدلي آن نيستند

و اصنامي را واسطهها به مشركاني كه در خالقيت خدا ترديدي ندارند وليكن بت

ش و مخلوقات به و با استناد بـهمي آورند، به جدال احسنمي ماربين خدا پردازد

و حكيم تأكيد و تدبير موجود در عالم، بر وجود ناظمي مدبر  10.كندمي نظم

به هر ترتيب، براهين جهان شناختي از جمله برهان نظم در مـتن ديـن مـورد

و تـدبر به تأملنيز در بسياري از آيات قرآن همچنينو اند توجه ويژه قرار گرفته

و تدبير جهان آفرينش توصيه شده است .در نظم



 بررسي برهان ابن سينا بر ضرورت نبوت با توجه به معضله عرفي كردن دين� 62

� تابستا�� � �ين� سا� ششم� شما�� �هم� بها�  ۱۳۹۳عقل

 نتيجه

ومي كند كه آيامي حال سخن بدين نكته رو توان در تأمالت ديني، هر قيـاس

جريان با دهد، هم مسلكمي برهاني كه نقطه عزيمت خويش را دنياي مادي قرار

عرفـي سكوالر در جهان مدرن دانست؟ قدر مسّلم، پاسخ منفـي اسـت چـرا كـه 

و تبعاتي دارد كه در موارد مـذكور تحقـق  كردن دين به معناي امروزي آن، لوازم

. اند پيدا نكرده

و تبعات سكوالريزه كردن دين، بـه تـوانمي به عنوان نمونهدر توضيح لوازم

و مرد در جهان مدرن  . اشاره كردتساوي حقوق زن

در«: ده استآم) 1948(ر ماده شانزدهم اعالميه جهاني حقوق بشرد و زن مرد

و در فسخ آن از حقوق مسـاوي برخوردارنـد  در.»ازدواج، در مدت زناشويي يـا

هـاي دولت«: آمده 1966ماده سوم ميثاق بين المللي حقوق مدني سياسي مصوب 

ازمي طرف اين ميثاق متعهد و مردان را در اسـتفاده شوند كه تساوي حقوق زنان

و سياسي پيش بيني  و در ماده بيسـت حقوق مدني شده در اين ميثاق تأمين كنند

طرف اين ميثـاق تـدابير مقتضـي بـه منظـور تـأمين هاي دولت«:و سوم آن آمده

و مسؤوليت و هـاي تساوي حقوق زوجـين در مـورد ازدواج در مـدت زوجيـت

همچنين در ماده اول اعالميه جهـاني رفـع.»هنگام انحالل آن اتخاذ خواهند كرد

م : مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصريح شده است 1975صوب تبعيض از زن

و بالنتيجه مـانع برقـراري حقـوق متسـاوي« تبعيضاتي كه متكي به جنسيت باشد

و يا اين تساوي را محدود كند، امري است غير عادالنـه  و مردان گردد براي زنان

و مقام انسانيت وارد : 1386:كـديور(».شودميو تجاوزي است كه به حريم شأن

و مـرد، بـا توجـه بـه)97ـ 98 و برابـري زن در اسالم در عين اذعان به تساوي
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و جسمي آن ها، حقوق متفاوتي بـراي ايشـان در نظـر گرفتـه هاي تفاوت روحي

و مـوادي از اعالميـه  و از اين لحاظ ميان احكـام اسـالم جهـاني هـاي شده است

در. حقوق بشر تعارض وجود دارد برخورد بـا چنـين مسـئله يك متفكر سكوالر

و اند آن دسته از احكام اسالم را كه در تعارض با قوانين دنياي مدرن،اي ، متغيـر

و مربوط به زمان صدر اسالم تلقي و حكم به تعطيل يـا اصـالحمي موقت نمايد

از او معتقد است. دهدمي بين الملل به منظور سازگاري با قواعد جامعهها آن بايد

و  و الزمـه ايـن گـذر، اسالم سنتي و به اسالم معنوي قدم نهاد تاريخي عبور كرد

و در نتيجه، حذف يا تغيير احكام متغير براي هـم  بازشناسي احكام ثابت از متغير

 11.خواني با دنياي مدرن است

ن در فقـه چنـيو سـيره عقـال نه رجوع به عـرف دانيممي نيكدر صورتي كه

و نه اتكاء مقدمات بربر معنايي دارد و عالم ممكناتاهين جهان شناختي . دنيا

ها بنابراين بايد اذعان كرد كه بناي برهان اجتماعي ابن سينا بر حيات اجتماعي انسان

و به بيان ديگر، وابستگي مقدمات برهان او به زنـدگي دنيـايي انسـان نيـز، هـيچ گونـه

ن و عرفي ساختن دين و ربط معني داري با جريان سكوالريزم .داردشباهت

ها نوشتيپ
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و عقايـد هاي جتبي زرواني در تحقيق مبسوطي كه در اين باره انجام داده است، ريشهم.3 نخستين حضور براهمه

و. ايشان را در آثار انديشمندان مسلمان بررسي كرده است وي در نهايت نتيجه مي گيرد كه فقـدان اطالعـات

دا  دن چنـين اعتقـادي بـه ايشـان شـده منابع كافي انديشمندان مسلمان از عقايد هندوان سبب خطا در نسـبت  
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(است )، براهمه در آثار متكلمان مسلمان82، بهار59مجله مطالعات اسالمي، شماره.

و جايگاه آن در استنباط احكـام شـرعي«بخشي از مباحث اين قسمت خالصه اي است از مقاله.4 مجلـه.»عرف

و حقوق اسالمي .47ـ64صفحات.88زمستان. شماره اول. سال اول. مطالعات فقه

و سرشتهاى آدميـان آن را پـذيرفتنى, عرف پديده اى است كه نفسهاى آدميان به گواهى خردها.5 بر آن آرام گيرد

)2/291/مكاسب(.بينند

.8/380/الميزان.6

.168ـ 169المعالم،.7

ص:نگ.8 .424و 375اصول العامه للفقه المقارن،
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به.10 .246ـ 251ص: 1386تبيين براهين اثبات خدا؛ جوادي آملي،: براي مطالعه بيشتر در اين زمينه رجوع كنيد

بهبراي بحث تفصيلي در اين.11 و حقـوق بشـر(حق الناس: مورد رجوع كنيد : 1386؛ محسـن كـديور؛)اسـالم

.15ـ34صفحات
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