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  25/9/94پذيرش:  – 28/5/94 دريافت:

  دهيچک
نكه يد و آن اينمايرخ م ياساس ياز اثبات وجود خدا و جهان آخرت و مواجهه با وجود انسان، پرسشپس 

 پرشــماريتاكنون ادله  يامبران الهيروان پيكند. پ يداور يت الهينسبت به لزوم هدا تواند مستقالًيا عقل ميآ
و  يبــر اســاس حكمــت الهــ ين ادله، ضــرورت وحــياز ا يكياند. ا اقامه كردهيارسال انب يبر ضرورت عقل

صدد مخالفت در يكسان ،است. در مقابل يو اخرو يويبه سعادت دن يابيراه يت حس و عقل برايمحدود
 يضمن نقاد ،يليو تحل يعقل ين است كه با روشين نوشتار اي. هدف از ااندرا برشمرده يبرآمده و اشكاالت

ر زبــول ميــانــد، از دلا وارد كردهيارسال انب ياز مخالفان ضرورت عقل يبرخ تازگيبهكه پرشماري اشكاالت 
پاســخ  يبرا يوجدان و عقل بشر يهاافتهيالزم است.  يت الهيرد تا معلوم شود هدايدفاع مجدد صورت گ

موجودات ديگر آن بر جسم و روح او و گوناگون رات يثة افعال مختلف و تأبارفراوان بشر در يهابه پرسش
قرار  ياله ةمحاجه در محكم يد مبناوواصل ش يبه هر انسان ي. اخبار وحاندار محدود و ناقصيبس ،و عوالم

  .اندمحاسبه يفقط عقل و فطرت مبنا گرنهرد ويگيم

 .يل انسان، سعادت انسان، حكمت اله، نبوت، كماي، لزوم نبيضرورت وحها: كليدواژه
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  مقدمه

د وجــود يــو فوا يالهــ يايارسال انب يضرورت عقلدربارة  يالسوفان ما آكنده از ادلهيكتب متكلمان و ف
كــه در كتــب  ياانــد. ادلــههــا برخاســتهن اســتدالليبه مخالفت با ا يز افراد متعدديآنهاست. در مقابل ن

كــه  يمفصل ياز جمله نقدها ند.اث قوت و ضعف متفاوتياز ح اندمتفكران ذكر شده يمختلف از سو
 ينگــاه«عنــوان بــا است  يامختلف نبوت عامه وارد شده است، مجموعههاي ر بر بخشيان اخيدر سال

ك منتشــر شــده اســت. يــالكترون يق فضايكه از طر ييكوياهللا نحجتاثر » نبوت ينظر ينقادانه به مبان
در  يو نبــ يبر لــزوم وجــود وحــ يعقل يهااستدالل ل از مجموعةيخود چهار دلهاي يشان در بررسيا

ا يبر ضرورت ارسال انب يايل عقليچ دليكه هاند جه گرفتهين راه نتيرده و از اكو رد نقد كتب مختلف را 
  ا نه؟يم يدار يبر ضرورت وح يتام يل عقليا دلين است كه آيمقاله هم ياصلپرسش م. يندار

 ،يل حكمــت الهــيدل .1 يعني ،ردهك ينقادآنها را سنده يكه نو يليان چهار دلين پژوهش ما از ميدر ا
خداوند به  ييل علم عناي. دل4 ان خدا و انسان وياز به واسطه ميل ني. دل3 ،ل بر اساس قاعدة لطفي. دل2

  م.يكنمي يرا نقاد يو مالحظات و ايمدهيد برگزيآمي تر به نظرل اول را كه متقنينظام احسن، دل
  :است دست گرفتهن ياز ا يفرع يل اشكاالتين دليبندبند اايشان به 
  اوست؟ يارينش انسان تكامل اختيل هدف از آفريبه چه دل

  ؛ل نبوت)ي(به عنوان مقدمه دل ميبر اثبات جهان آخرت ندار يل قاطعيدل
  جهنم وجود دارد؟ بهشت و يامت، دو محل جدا براياز كجا معلوم در ق

  ست؟يچرا سعادت آخرت و شناخت خوب و بد در توان عقل ن
  است؟ يال انسان در قرب الهل كميبه چه دل

  اند.كرده يتراشليآن دل يو سپس برااند رفتهيمتكلمان ابتدا نبوت را پذ
  دهد؟مي زين را تمين و دروغيامبر راستياگر عقل ناتوان است، چگونه پ

  ؛دادمي ا الهام به همه نشانيق عقل ياز طرآن را در نظر داشت،  ياگر خداوند راه خاص
  ست.يت نين راه هدايتنها و بهترامبران يبعثت پ
  كه قطعاً نبوده است؛يامبر ارسال شود؛ درحاليد صدها هزار پيبا يل مزبور تام باشد، در هر عصرياگر دل

  ف شده بود؟يتحر يم الهينكه تعاليامبر وجود نداشته با ايپ ياچ منطقهيامبر اسالم، در هيچرا در زمان پ
از  ينــدگيعالوه مبلغان محتاج اثبات نمابه و ر مناطق نبودهديگ گذشته امكان ارتباط با يهادر زمان

  ؛وجود نداشته است يطين شرايكه چناند بودهبسيار زمان صرف ز يامبر و نيطرف پ
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  شوند؟ ياله ةمردم و اراد ةدن خبر آنها به هميا رسيا يها مانع ارسال انبانسان يا ممكن است برخيآ
  امبر نبوده است؟يپ ياچ منطقهيفترت، در ه ها ماننداز دوره ياريچرا در بس

  .ميها ندارانسان ةهم يامبر برايبر لزوم ارسال پ يليدلبر اساس اين اشكاالت، 
ن بس كه نبــوت يت بحث همين حجم و عمق در اشكاالت، سابقه ندارد. در اهميز اين برهان و نيا

  د:يافزامي ياست. و يديد توحيو حدود آن، از اركان عقا
هاي آسماني موجود، ابتدا بايد وجود خــدايي متشــخص و پيروان اديان الهي براي توجيه باور خود به كتاب

انسانوار را كه عالم مطلق، قادر مطلق و خيرخواه مطلق است، اثبات كنند. پس از اين مرحله بايد اثبات كنند 
آنها وحــي كــرده و آنــان را مــأمور  كه اين خدا در طول تاريخ با افرادي خاص سخن گفته و تعاليمي را به

هدايت ديگران نموده است (اصل نبوت)... در اين بخش وجود خداي عالم و قادر و خيرخواه را مفــروض 
هاي دور با افرادي داران معتقدند كه خداوند در گذشتهم. عموم دينيكنم و بحث را از نبوت آغاز مييگيرمي

هاي ديگر تگان سخن گفته و آنها را مأمور هدايت و راهنمايي انسانطور مستقيم و يا به واسطة فرشخاص به 
انــد، در كرده است. مجموع تعاليم اين پيامبران كه در طول دوران رسالتشان از طريق وحــي دريافــت كرده

  ).2و1، ص1383، ييكويآوري شده و به دست ما رسيده است (نهايي جمعكتاب

  واجب است؟ امبران بر خداونديا بعثت پيآاشكال: 
ن اصل، خداونــد ياست. مطابق ا يان الهين و مشترك همة اديادياز اصول بن يكينبوت در مفهوم عام خود، 

و  يكمــال معنــو يمردم به ســو ييت و راهنمايسخن گفته و آنها را مأمور هدا ييهاخ با انسانيدر طول تار
گــر فقــط يد يانــد و بعضــعت بودهيامبران صاحب كتاب و شرين پياز ا يكرده است. بعض يقيسعادت حق

ان ابراهيمي يروان همة ادياز نبوت، پ يف كلين تعرين را به عهده داشتند. در ايشيامبران پيم پيغ تعاليفة تبليوظ
ش از پــرداختن بــه ياست كه پ يهياست. بد ين اصل كليق اياگر هست، در مصاد ينظر دارند. اختالفاتفاق

اثبــات نبــوت در  يبرا يل محكم و قاطعيا دلينكه آين پاسخ داد و آن اياديد به پرسشي بنين اختالفات، بايا
عه) بحث را از ضــرورت يويژه ش(به يق آن) وجود دارد؟ متفكران اسالمينظر از مصاد(و صرف يمفهوم كل

جــب نشان داد كه ارسال رسل بر خداوند وا ينيشيو پ يتوان با ادلة عقليكنند. به اعتقاد آنها مينبوت آغاز م
م كه (بنا به يباش يطياگر در شرا يگر، حتيمبعوث نشده باشند. به عبارت د يامبرانياست؛ لذا محال است كه پ

م يجه برسين نتيصرف به ا يعقل يهاليه و تحليم با تجزيتوانيم، مينداشته باش ياز رسوالن اله يفرض) خبر
و اســتفاده از  يقــيامبران حقيفة ما فقط شناخت پيرا تا كنون فرستاده است، و وظ يامبرانيكه خداوند حتماً پ

  ).3، ص1383، ييكويدن به كمال و سعادت است (نيرس يآنها برا يانيم وحيتعال

  بشر) يو عقل يحس يهات شناختيو محدود ي(بر اساس حکمت اله يل ضرورت وحيدل
راه كمال و ســعادت اين دليل بر مبناي نقصان علم و دانش بشري و عدم كفايت عقل انسان در شناخت 

  اقامه شده است:
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  ؛خداي متعال انسان را براي تكامل اختياري آفريده است )الف
  ؛سعادت و شقاوت دنيا و آخرت استدربارة گرو شناخت صحيح  تكامل اختياري در )ب
   كند.عقل انسان براي چنين شناختي كفايت نمي )ج

رض از خلقــت غا دارد كه براي اينكه نقضاقتضسبحان اين مقدمات اين است كه حكمت خداي  ةنتيج
انسان پيش نيايد، خدا راه ديگري (وحي) در اختيار انسان قرار دهد تا از آن راه پي بــه ســعادت دنيــا و 

همچنــين ؛ 22، درس1372 ،؛ همــو320ص ،1367، حمصبا( آخرت ببرد و بتواند كمال اختياري پيدا كند
  .)ر الي الرسل، باب االضطرا1، ج 1384 ،فيض كاشاني :ك.ر

  بيندازيم: ن استداللياخوب است نگاهي انتقادي به اكنون 

  گر؟يد يا امري يارينش انسان، تکامل اختيهدف از آفر

ن يــنش است. ايشود، هدف از آفريبحث م يل صفت حكمت الهيذ كه معموالً ياز مباحث كالم يكي
  قابل طرح است. يو نقل يبحث از جهت عقل

  اشکال

منطقي حكمت الهي اين است كه از آفــرينش هــر موجــودي  مةالز. مقدمة اول اين دليل از كجا آمده است؟ 1
. حال چگونه (و با كدام دليل عقلــي) شماري داشته باشدتواند مصاديق بياما اين هدف مي ؛هدفي داشته باشد

  ).4، ص 1383، ييكوي(ن معلوم شده است كه خداي متعال انسان را براي تكامل اختياري آفريده است؟

  پاسخ

  ن است:يتر استدالل چنن مطلب اشاره كرد كه صورت كامليد به ايز بايقبل از هر چ
  ؛است يارينش انسان، تكامل اختيالف) هدف از آفر

  ؛اوست ياريانسان، در گرو اعمال اخت ياريب) تكامل اخت
، يو اجتماع يابعاد فرد ةمحتاج شناخت خوب و بد و راه سعادت و شقاوت در هم ياريج) اعمال اخت

  ؛است يو اخرو يوي، دنيو معنو يماد
  ند؛ستين يا و آخرت كافيدن به سعادت كامل دنيرس يبشر برا يو عقل يحسهاي د) شناخت

ر تكامــل يشــناختن مســ يحس و عقل برا يورا يگرين است كه راه ديا يحكمت اله يجه: مقتضاينت
از آن  يگريا افراد ديا با وساطت فرد ي ماًيها بتوانند، مستقار بشر قرار دهد تا انسانيجانبه در اختهمه
  مند شوند.بهره
 يكمــال يچون از صفات ذاتــ ين شده است كه افعال الهييتب يم در بحث حكمت الهييگومي حال
 يچون هــدف يگر افعال الهيد ياز سو ند.ستهر و كمال ين خيباالتر يهمواره دارا ،دنريگمي سرچشمه
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 يهمان علــت فــاعل يافعال اله يبرا ييعلت غا ،ن فالسفهيب پس به قول معروفِ ،دنخارج از ذات ندار
و همــان يســت افعال او خارج از ذات او ن ييعلت غا ،خداوند كمال مطلق است؛ يعني ازآنجا كه است

 وقاتش تعلق گرفته است.ر و كماالت مخليحب به ذات است و بالتبع به خ
 يانيم يامبران آمده، در واقع اهدافيپهاي نش انسان در ضمن آموزهيهدف آفرعنوان به بعدها هر چه

 ش و امتحان مردميآزما( اهللا است يتقرب ال ينير ديشتر و به تعبيدن به كمال هر چه بيرس يو در راستا
 ي)، وصــول بــه رحمــت الهــ56: اتيــ(ذار معرفت)، عبادت و 2: (ملك هاني)، انتخاب بهتر155: (بقره
بر علــم، قــدرت و رحمــت  يحكمت مبتن ،كند هدف تكامل استمي كه اثبات يليآن دل ).)118: (هود

مانــد حالــت مي قهراً .ستيزدن و توقف ن ا درجايبه دنبال نقص  يميچ حكيه است. اساساً يمطلق اله
  رفتن و كمال. باال يعني ،سوم

بــا توجــه بــه  ين است كه كمــال هــر موجــوديا يبرا ،مه شدهيبه كمال ضم ياريد اختينكه قياما ا
رمختــار، كمــال انســان يوان و موجــود غيست و كمال حيكمال جماد، كمال نبات ن اوست. يهايژگيو

برسد برآمده از انتخاب او بــر اســاس  ين است كه به كماالتيت كمال انسان اين نهاي. بنابراستيمختار ن
ق يمصــادتوانــد مين شــد كــه اگرچــه هــدف يــجــه ايپــس نت ).انسان ياز اصليدو امت(ر ايو اخت يآگاه

 است، مشترك باشند يك وجه جامع كه كمال انتخابيدر ، همة اين مصاديق بايد داشته باشد يشماريب
  اول گفت: ةمقدم ةتوان درباريتر ميان فنيبه ب .)11و20و22، درس 1372(مصباح، 

 ؛دهديكار لغو انجام نمم است و يخداوند حك. 1
است كه خداونــد  ييهاتيدن به كمال متناسب با استعدادها و قابليرس يهدف از خلقت هر موجود. 2

 ؛در او قرار داده است
 ؛است يار در انسان بر اساس هدفيقرار دادن عقل و اخت .3
ار دارد، قــرار يــتباشد كه از خلقت موجودات فاقد عقل و اخ ياگر هدف از خلقت انسان همان هدف. 4

 ؛مانه خواهد بوديرحكيصه در انسان لغو و غين دو خصيدادن ا
 خود برسد. ياريآن است كه انسان به كمال اخت يحكمت اله يپس مقتضانتيجه: 

  عقل و اثبات معاد ييتوانااشكال: 

 عقل در اثبات معاد است. يو ناتوان ييتوانا ،ياز مباحث كالم يكي
فــرض ايــن مقدمــه آمده است. پيش» سعادت و شقاوت دنيا و آخرت«سخن از دوم اين دليل  ةدر مقدم

  مهم را بايد در نظر داشت: توانايي عقل در اثبات معاد است. در اين مورد سه نكته
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فرض مورد ترديد بسياري از فيلسوفان و متكلمان (خصوصاً در عصر حاضر) قرار گرفته و اين پيش )الف
لزم نگاهي نقادانه و موشكافانه به اين ادله و بررسي نقــدهاي مخالفــان و قضاوت قاطع در مورد آن مست

مخالف در مورد معاد و زندگي پــس از مــرگ، ر.ك: موافق و  ةادل ة(براي مطالع دفاعيات موافقان است
به هر حال ابتــدا بايــد  .رضازاده)مرگ و جاودانگي: مقاالتي از هيوم، راسل، فلو و...، ترجمة سيدمحسن 

را با دليل عقلي محكم و قاطع اثبات كرد تــا بتــوان از آن در  هان آخرت و زندگي پس از مرگجوجود 
  .)4ص  ،1383، ييكوي(ن اين استدالل استفاده كرد. آيا چنين دليلي تاكنون اقامه شده است؟ ةمقدم

  پاسخ

هاي هشــياند يه بــرايــد و پايعقا يو اساس يد دو ركن اولي، جهان آخرت و معاد در كنار توحيآر
ن دو ركــن وجــود دارد. متكلمــان همــة يبر ا ياست و به گمان ما ادلة محكم و تامّ عقل ينيگر ديد
اند كــه بر لزوم وجود جهان آخرت ذكر كرده يلسوفان در آثار خود ادلة فراوانياز ف ياريان و بسياد

ل بــه يــشان بحث شده است. برهان عدالت، برهان حكمت و برهــان مدر محل خود طرح و درباره
ها در توان گفــت: انســانن باب هستند. به طور فشرده ميين ادله در ايترانسان از محكم يجاودانگ

زشــت و  يكارهــا يرهاي كمتر خوب، برخكا يخوب، و برخ يفقط كارها ياند. برخا متفاوتيدن
باشــد كــه  يگــريد جهــان ديدهند. اگر خداوند عادل است، بان كارها را انجام مييترزشت يبعض
ها معلوم گردد و عدالت محقق شود. خداوند عادل است؛ پس جهان ج اعمال خوب و بد انسانينتا
باشد  يگريد جهان ديست، بام ايا اگر خداوند حكياست؛  يهست كه محل تحقق عدل اله يگريد

هم محقــق اســت. بــه  يم است پس تاليكه مكمل اين دنيا و معنادهنده به آن باشد؛ اما خداوند حك
گر مربــوط يق آن به مجالي ديرسد ادلة ضرورت معاد تمام هستند كه البته بحث مفصل و دقنظر مي

، ص 1372، يران؛ شــع159، ص 1372، يجــي؛ اله405ق، ص 1407، يك: حلــ.است (از جملــه ر
، 1372، فصل االول؛ مصــباح، باب الثامن، 1388، يسبحان ،261ص  ،18ج  ،1374 ،طباطبائي ؛564
گــران، يكل پترســون و ديما؛ 1380دستر، يد چايويد ؛422ـ419، ص1390، يي؛ محمدرضا44درس
  ).، فصل دهم1376
 مصباح اهللاآيتو اند ح كردهيتصرئي عالمه طباطبامانند  يگونه كه افرادن است كه همانيمهم ا ةنكت

ل برهــان ضــرورت بــر يتشك يرش معاد شرط الزم برايل مورد بحث از آن استفاده كرده، پذيز در دلين
اصل معاد مقدم بر نبوت اســت. پــس در  ،يدتيمباحث عق ير منطقيدر س ،گرياست. به عبارت د يوح
د و يــنكه جهان آخرت، مــورد ترديابارة اما در ؛ميل نبوت محتاج اثبات معاد است با شما موافقينكه دليا

  م.ينشده است با شما مخالفاثبات
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  عقل به وجود بهشت و جهنم يابيراهاشكال: 

  مل است.أتدرخور  لهئمساين  ؟برديم يا عدم بهشت و جهنم در آخرت پيا عقل به وجود يآ
اما مسلم است كه  ؛اثبات باشدفرض كنيم وجود جهان آخرت و زندگي پس از مرگ، با دليل عقلي قابل 

تواند وجود معاد (بدون جزئيات آن) را اثبات كند و اثبات وجود دو نوع زنــدگي عقل انسان حداكثر مي
 ةتــوان در ادلــنمي ...عقل خارج است و لــذا ةپس از مرگ (يكي در بهشت و ديگري در جهنم) از عهد

  .)4 ص ،1383، ييكوي(ن عقلي ضرورت نبوت سخن از سعادت و شقاوت آخرت زد

  پاسخ

گــر و در يد يايــدر دن ، قهــراًيو بد يها از جهت خوبمعاد و تفاوت اعمال انسان يبا توجه به ادلة عقل
 ،ســوزدمــي در آتــش نــد، مــثالًيبمي فريكه ك يد دو محل جداگانه باشد تا كسيفر، بايهنگام پاداش و ك

 ةهمــاينكــه . گرددش او منغص نينشود تا عبرد، مي و در نعمت به سر يكه در حال خوش يمزاحم كس
ك محــل قــرار داده شــوند، يــخوب و بد دارنــد در  يمتفاوت از كارها يزانيمهريك  نكهيها با اانسان

ت يشــوند و دو وضــعمــي ميتقســ ياصــل ةكم به دو دستها دستاست. پس انسان يمخالف عدالت اله
  و سقوط، سعادت و شقاوت و قرب و بعد نسبت به خداوند دارند. يمتفاوت از جهت تعال

  افتن به سعادت آخرتي راه دستاشكال: 
عمل كردن و يا عمل  ةتوان فرض كرد كه سعادت و شقاوت آخرت، نتيجنظر از نكات فوق، ميبا صرف

اتمام اســت. دوم (با فرض صحت) ن ةلذا مقدم ..نكردن به مقتضاي عقل و فطرت و وجدان بشري است.
براي اثبات ضرورت نبوت ابتدا بايد اثبات كنيم كه رسيدن به سعادت آخرت عالوه بر عمل كــردن بــه 

عقل بشر بيرون اســت.  ةاحكام عقل و اخالق و وجدان، شرايط ديگري هم دارد كه شناخت آنها از عهد
آن  ةدا متكلمــي از عهــاين مدعا كاري است كارستان كه تاكنون هيچ فيلسوف يــ عقلي و پيشيني اثبات

  .)5- 4 ، ص1383، ييكوي(ن برنيامده است
  پاسخ

  ان خواهد شد. ين كارستان انجام شده است و در كتب عالمان مختلف آمده كه در بحث از مقدمة بعد بيا

  به سعادت يابيعقل در راه ييتوانااشكال: 
مقدمه گفته شده كــه عقــل انســان ن ين استدالل است. در ايا يسوم كه ركن اصل ةم به مقدمياما بپرداز

د از ين خداوند بايرا ندارد و بنابرا يو سعادت واقع ياريدن به كمال اختيكشف و شناخت راه رس ييتوانا
 ين نقص را جبران كند تا بشر بتواند به سعادت و كمال واقعــيا يآسمان يامبران و انزال وحيراه بعثت پ

  م:يآن بپرداز يم و سپس به نقد و بررسيهم نقل كن يگريد ين مدعا را از جاين ايبرسد. خوب است ع
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رساندن و  ياراي يجد يهابيفراوان و آس يهاتيل محدوديبه دل يو عقل يحس يهايشناخت و آگاه«
ن الزم است كه خداوند بر اســاس صــفات يرا ندارد. بنابرا ]و كمال[ع سعادت يرف ةت انسان به قليهدا
انسان قرار  ين حال همسو با آن برايافزون بر عقل و در ع يگريد يو راهنما يو حكمت، هاد يتگريهدا
  .)52ص  ،1386و غفارزاده،  يزي(عز» دهد
ن يست. بنابراين مقدمه معلوم و مشخص نيدر ا» كمال«و » سعادت« يهاواژه ين است كه معنايقت ايحق

نكه يف شوند: اول ايمهم تعر ةت دو نكتيرعاق و البته با يبه طور واضح و دق يديكل ةن دو واژيد ايابتدا با
ل يف بدون دليدوم آنكه تعرو  ؛بودن آن فراموش نشود ينيشيو پ يعقل يعني، يگاه بحث كنونيمقام و جا

» كمــال«و » ســعادت« يكه برا يفينجا هر تعريرسد. در ايآن م يو مبنا نباشد... تازه نوبت به اثبات عقل
دن بــه آن ســعادت و يتواند راه رســيم كه عقل انسان نمينشان ده ينيشيو پ يل عقليد با دليم، بايكنيم

  م:يپردازيداران از سعادت و كمال منيف دياكنون به تعر كمال را كشف كند...
اما اوالً  ؛در آخرت (جهانِ پس از مرگ) ينجات و رستگار يعني يسعادت واقع ،داراننيالف) به زعم د

 يش و به روش عقليمورد بحث باشد كه از پ ةمقدم ةتواند پشتوانيو م درست است يف هنگامين تعريا
عقــل از كشــف راه «د: يــگوين مدعا كه مــيل اياً دليو ثان ؛پس از مرگ اثبات شده باشد يوجود زندگ

(با فرض اثبات معاد و  يست؟ عقل آدميچ »در آخرت) عاجز است ي(رستگار يدن به سعادت واقعيرس
 يكند كه عمل به احكام عقل و اخالق و فطرت و وجدانِ انسانيالجمله حكم ميپس از مرگ) ف يزندگ

تواند ما را بــه ســعادت ي) ميرعمديغ يها و خطاهاهمراه با صداقت و اخالص (هرچند همراه با لغزش
ان را يــآدم يااز داشته باشد، خداوند به گونهين نيش از ايب يزيآخرت برساند و اگر سعادت آخرت به چ

ا يم كه شرط يرو هستهروب يشرط يانجا هم با گزارهيم كه در ايفراموش نكن ين آگاه خواهد كرد؛ ولاز آ
و  يدن به سعادت آخرت) بــه روش عقلــيرس يبودنِ عمل به احكام عقل و فطرت برا يمقدمِ آن (ناكاف

و نبوت) معلق و مشروط به اثبــات  يآن (ضرورت وح يا تاليجه ين نتيست و بنابرايقابل اثبات ن ينيشيپ
  برد.يال مؤر سيضرورت نبوت را ز ين، مدعايآن مقدم (شرط) است و ا

، 1378، يشود (رجبيگرفته م يدن به مقام قرب الهيرس يداران به معنانيان ديز در مين يب) كمال واقع
 ينيشيو پ يت عقليكه ماه ياست و لذا در بحث كنون ينيم ديبار از مفاهگران ،فين تعرياما ا ؛)225ص 

نهــا ي؟ از ااز كجا آمــده» يقرب اله«د كه مفهوم يتوان پرسيگر ميست. به عبارت ديدارد، قابل استفاده ن
 ياز قواعد اخالقــ يرويد كه از كجا معلوم عمل به احكام عقل و فطرت و پيتوان پرسيگذشته باز هم م

  .)6و5 ص ،1383، ييكوي(ن برساند؟ يتواند ما را به مقام قرب الهينم

  پاسخ

ت ادراك يز محدودياهل سعادت و شقاوت و ن يگاه خوب و بد برايمعاد و دو جا يبا توجه به اثبات عقل
دن بــه يا كمال بشر و رســيشود؛ اما دربارة مراد از سعادت معلوم مي ي، لزوم وحيمختلف معرفت يابزارها
شتر مخلوقات است كه يدن به كمال هر چه بياً رسقطع يشتر، گفته شد كه هدف خلقت الهيهر چه ب قربِ

گانــه اســت و ي يا خــداين موجود همان اهللا يتررا كاملياست؛ ز ي، مقام قرب الهينيترجمان آن به زبان د
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در  يند. به عالوه رستگاريبفهمد و الزم ميقت آن را عقل مييقرب به خدا؛ اما حق يعنيبه كمال،  يكينزد
  گرند.يكديقت هستند كه الزم و ملزوم يدو حق يقرب الهدن به مقام يآخرت و رس

  است:بدين قرار  يح لزوم وحيتوض
 يز نتوانسته با عقــل خــود نظــام قــانونيشرفته امروز نين، بلكه بشر متمدن و پيتنها بشر نخستنه اوالً

و  يچه رســد بــه بعــد معنــو ؛ندكه يته ياز جهت ماد يبشر، حت يشرفت زندگيپ يبرا يكامل و جامع
متفكران جوامع  ين از سوينظر و اصالحات مكرر قواندي. اختالف فراوان فالسفه و عقال و تجدياخرو

  ؛است يت درك بشرين شاهد بر نقص و محدوديبهتر ،مختلف
محتــاج  يامور زندگ ةن است كه شناخت كامل راه سعادت و خوب در هميدر ا ياشكال اساس اًيثان
، يو روحــ يابعاد وجــود انســان از نظــر جســم ةست. شناخت همينار بشر ياست كه در اخت ياطالعات

و  يرات معنويثأژه تيوو به يويو دن يرات ماديثأموجودات عالم، تديگر رات آن بر يثأاعمال مختلف و ت
چ عاقل و يكه ه ندسته يامورگي هم، خيط افراد در طول تاريها و شراانسان يهااعمال، تفاوت ياخرو
  ؛ت ادراك بشر را نسبت به آنها انكار كنديو محدود يناتوانتواند نمي، ييدانا

ال، يــك جهــت و حــس، خيــاز  همچون عقل و غضب و شهوات يمختلف يثالثاً در وجود انسان قوا
از قوا توجه كند و بر هريك  د بهينكه انسان تا چه حد بايگر وجود دارد و دربارة ايد يوهم و عقل از سو

 كامل باشد. ييتواند راهنمايابد، عقل نمين مصالح دست يتا به باالتر ديعمل نماهريك  ياساس مقتضا
در  تواند بفهمد كــه مــثالًيداند و نمين دارد كه نميقين يا بشر نوين يتر انسان نخستروشن يانيبه ب

اه و يــا هــر گيــآ ؟يا نه اشامميتوانم بخورم و بميدر دسترس من است را آنچه آيا همه ها، يباب خوردن
 ا نه؟ من كه مخلــوق ويتوان خورد مي را يا جانوري يا هوازي يا هر آبزيآ توان خورد؟مي را يدنييرو

ن ياز اهريك  خوردن يبرا يا شرطيها هستم؟ آين خوردنيا مجاز به استفاده از ايمملوك خالق هستم آ
ســودمند ك يــســت؟ كــداميا آخرت من نيا يبه صالح دن يا برخي؟ يها وجود دارد؟ چه شرطيخوردن

ا و آخرت وضع يدر دن ،است و كدام نه؟ كدام را بخورم يك ضروريك مضر است؟ كدامياست؟ كدام
 دن هست؟يخوردن و آشام يبرا يا حديآ توانم؟ ينم يتوانم بخورم و كمي يخواهم داشت؟ ك يبهتر
 يو تشــنگ يرســنگگر مثل گيط افراد ديا شرايا نه؟ آياست ن امور مؤثر يله و ظرف خوردن در ايا وسيآ

 يا صبح و شب فرقــيمختلف  يا خوردن در ساعات و روزهايآ ا نه؟يثر است ؤت من مي، در وضعآنان
آن  بــد؟ يطيو در شــرااســت خــوب  يطيا در شــرايا بد يگران خوب است يال دوماا خوردن يآ دارد؟
هــا، يدنيــدهــا، يدنين ابهامــات دربــاره پوشــيــر ايــگــر. نظيدپرسش ها و صدها و ده ست؟يط چيشرا
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هــا و موجــودات الت، احساسات، ارتباط با انســانيها، تخيها، گفتنيها، لمس كردنيدنييها، بويدنيشن
عمل شــود بــه ســعادت و كمــال  يدگاهياست كه اگر گفته شود به هر د يهي. بدمطرح است گر و...يد

(البتــه  ميندار يد ثابتم شد و خوب و بيخواه يت در اخالق و احكام اخالقيگرفتار نسب ،ديم رسيخواه
بر اثر عملكرد افراد  ست وين يار ثابت و مشترك و روشنيهم مع يفطرت انسان ).مردود استاين سخن 
و فقــط در  ددهــمــيه خــود را از دســت يافراد خلوص اولبيشتر د انسان در ير افكار و عقايو تحت تأث

گاه اخالق و فطرت و عقــل بشــر چيابد. پس هرگز و هيمي مانند مواجهه با مرگ ظهور يط خاصيشرا
 .دنا بدتر ما ندارينده بهتر ين فروض و حاالت را در آير ايثأزان تين مييتع و ييگوتوان پاسخ

ز دستاورد يخردگرهاي گزاره ةهمپاسخ به ) 151: بقره( »يُعَلِّمُكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ«بر اساس آية 
فــراز پر يگذران زندگ يبرا و ،ار محدوديروشن عقل و وجدان بس است. احكاميوجود انب يالزم و اصل

  .اندكافيناب و پرابهام يو نش
  گــاه خــوب و برتــر در دويداشــتن جا يبــرا ينجا معلوم شــد كــه اگــر مبــدأ و معــاديپس تا ا

رخــواه بــه يم و خيد خداوند عالم، قادر، حكيم كه بايدار يفراوان يازهايجهان داريم، مجهوالت و ن
ن ياســت و چنــ ياو موجب نقص در صفات كمــال الهــ ييگوبه آنها پاسخ دهد. عدم پاسخ ينحو
باشــد  يد برخــوردار از وحــيــرو ادعا شده است كــه نخســتين انســان بانيااست. از ينشدن يزيچ

  ).22، درس1372، (مصباح
ار يــدر اخت يام و ابزار وحــده شدهيبرگز ينبعنوان به ، خوديان روشن شد كه اگر من نوعين بيبا ا 

ك يــدر نقاط نزد يامبريرسد و پمي ا اخبار به منيستم، ين يد بر اساس آن عمل كنم و اگر نبيدارم كه با
وَ أُوحِــيَ إِلَــيَّ هــذَا الْقُــرْآنُ «)؛ 20: عمــرانآل( »فَإِنَّما عَلَيْكَ الْــبَالغُ: «دسترس است درو دور هست كه 

ا در زمانــه و يــ ؛كــنممي دايپ يشتريت بيمن هم مسئولاساس اينبر) كه 19: عامان( »لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ
ا يــاو دســترس نــدارم و  يالهــهاي ا آموزهيامبر يبه پ )،ازياحساس نرغم هب( كنم كهمي يزندگ يامنطقه
وجود  يا فكري يا انساني يعيطب يقت مانعيبرد و در حقينم ياز و نقص خود پين نيعقل من به ا اصالً
افكــار، اخــالق و  ةك حجت بر من تمام شده اســت و مــالك محاســبيفقط اخير صورت دو در  .دارد

، كاشــاني ضي؛ ف16،ص1، ج1350، ينيكل» (نيالناس حجت يان هللا عل: «اعمال من، عقل و وجدان است
م در ينينكه ببياست ا يآنچه باق .)15: اسراء( »وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّي نَبْعَثَ رَسُوالً«)؛ 91ص ،1، جق1406

 يا نه و چگونه به صــدق و كــذب ادعــاير و خبر او در دسترس ماست يا خيهست  يامبرياطراف ما پ
  هستند. يمباحث بعداينها م، كه يببر يان پيمدع
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  يضرورت وحمسئله  عقل در يعلت توسل به ناتواناشكال: 
اثبات ضرورت  يبرا ياست تا متكلمان اسالمموجب شده  ياست كه چه عامل ين سؤال خاليا ياما جا

م يرفته و تعاليمتوسل شوند؟ پاسخ به نظر روشن است. آنها ابتدا اصل نبوت را پذ يين مدعاينبوت به چن
دن به سعادت و كمال قلمــداد كــرده و يحِ رسيو راه صح يانيق مسلمِ وحيحقاعنوان به ان نبوت رايمدع

كــه آنهــا  يتــيفي... آن هم با ك(مانند وجوب نماز و روزه و حج و ميتعالن ياز ا يارياند كه بسدهيچون د
عقل از كشــف و شــناخت راه «اند كه ست، با خود گفتهيق عقل قابل حصول نبوده و نيند) از طريگويم

 ةين مدعا را دستمايهمگاه آن .»است يازمند وحين مورد نيدن به سعادت و كمال ناتوان است و در ايرس
ب در دام دور و مصادره به مطلــوب يترتنيو نبوت كرده و بد يدر اثبات ضرورت وح يعقلك برهان ي

  .)7و6 ، ص1383، ييكوي(ن اندگرفتار شده

  پاسخ

  ست؛ياست و مسلم و مستدل ن ياحتمال يخوانزهيو انگ يخوانن سخن ذهنيا اوالً
 د، منطقــاًاشــزه غلط و بــد بيانگكه بر فرض  يعني ؛خته شديزه با انگيد مرتكب مغالطه خلط انگينبا اًيثان

د، به هر يد نقد كنيخته هم غلط و باطل است. شما اصل استدالل را بايجه گرفت كه انگيتوان نتينم
  طرح شده باشد؛كه  يازهيانگ

را باطــل و  يابتدا اصل نبوت و وحــ يعني؛ توان گفتمي زيات شما نيمدع ةدربار ناًين سخن را عيا ثالثاً
بر  يكه در هر استداللايد معتقد شدهد، سپس يامشكل داشته ينيد يهاا با آموزهيد يازم دانستهراليغ

  ؛ادآور شديد يوجود دارد كه با يا چند اشكال اساسيك ي، يلزوم وح
هــر انســان بــه  يش رويپهاي پرشماري پرسش، ين است كه قبل از مراجعه به وحيله ائحل مس رابعاً

آنهــا گويي بــه پاســخاز  ييتنهاكه عقل به )كه گذشتچنان( قابل طرح است يقت و كماليدنبال حق
  ت خود معترف است.يو به محدود ،عاجز

  ل مختلفئعقل در حل مسا يا ناتواني ييتوانااشكال: 
ت و رساندن او بــه ســعادت و يهدا يواقعاً برا يم كه عقل آدمياكنون (به روش برهان خُلف) فرض كن

ن يداران انيست؟ پاسخ دياز چ يناش» بودن يناكاف«ن ين است كه اياپرسش ست. ين يكاف يكمالِ واقع
ت و... عامــل يآن در چنگال نفســان يزالخطا بودن و گرفتاريعقل و جا يت ذاتياست كه نقص و محدود

مهــم  ةك نكتــيــنجا ياما در ا ؛دن به كمال و سعادت استيح رسياش در شناخت راه صحيناتوان ياصل
 ؛ســتين يآســمان يامبران و انزال وحين باشد، راه جبران آن بعثت پينكه اگر چنيمغفول واقع شده و آن ا
رد و يگيز با ابزار عقل صورت مين نيامبران راستيپ يانيم وحيان نبوت و فهم تعاليچراكه قبولِ نبوتِ مدع

ش بلغزد و در ينجا هم ممكن است پايت در اير در چنگال نفسانير و اسيپذبيعقلِ ناقص و خطاكار و آس

148     ،1394دوم، پاييز و زمستان  شمارهششم،  سال  

غلط دچار شود و در صورت شناخت  صِيبه تشخ ين ناكام بماند و حتياز دروغ يامبران واقعيص پيتشخ
 يفهمخطا و كج ةز به ورطيو سنت) ن يادگارمانده از آنها (كتاب آسمانيم بهي، در فهم تعاليامبران واقعيپ

  .)7، ص1383، ييكوي(ن و نبوت حاصل نشود ياز وحافتد و لذا هدف خداوند  در يسونگركيو 
  پاسخ

امــا  ؛كنــدمــي را دركفراواني ار دارد و امور يبسهاي ييبه بشر است و توانا ين موهبت الهيعقل باالتر
ص يدر مقام تشخ ت برخوردار است ويامور احاطه ندارد و از كل يت كاركرد هم دارد و به برخيمحدود

بــه  ،اســتسودمند ار خوب و يبس يينايرد. اگر چشم و بيپذمي ثرأبغض ت ال و حب ويو عمل هم از ام
نكه هــر يا اي ؛ر مدركات نداردينسبت به سا يتيشنود و محدودمي ها را هميدنيست كه شنين نيا يمعنا
كند. يدر مشاهده خطا نم اصالًچشم ا يد يتوان دمي است با چشم بدون سالح و ابزار هم يدنيدرا چه 
 از امــور را درك ياريز بســيــبشــر. عقــل ن يادراك ير قوايو سا ييگوش و شنوااست دربارة ن يهمچن
 ةتوان با عقل درك كــرد. محسوســات از محــدوديكه جزو مدركات است، نم را يزياما هر چ ،كندمي

چ شــد. يا هيد مرتكب مغالطة همه ي. نبايانيو وح يقلبهاي افتهيب ين ترتيو به هم ندادرك عقل خارج
  .»كنديرا درك نم يچ امريهعقل «نه گزارة  ح است ويصح» كند.مي امور را درك ةهمعقل «نه جمله 
 يمانند كلاند؛ ن بحث ذكر كردهيدر ا ييهاتيعقل محدود يلسوفان و متكلمان برايگر فيد ياز سو

عمــل، و ص و يدر مقام تشــخ زيال و غرايام ير بودن عقل از سويپذبيو مجمل بودن احكام عقل، آس
ز از درافتادن در مشــكالت دفــاع از يپره ينجا براياعمال. ما در ا يص آثار اخرويعقل در تشخ يناتوان

ن معنا كه عقــل بــه علــت عــدم يبه ا ؛ميد داريكأت يت نسبت به آثار اخرويمحدود يهمة موارد، بر رو
ت يهــدانيازمنــد  )عقل اســت يت ذاتين محدوديكه ا( ا بر آخرتيرات دنيثأاحاطه به جهان آخرت و ت

  طِ بر همة امور است.يخداوند مح
ن يببــرد. همچنــپــي  يتواند بــه صــدق نبــمي نيا جمع قرايدن معجزه يا با ديعقل در مواجهه با انب

هــاي ست كه همــة آموزهين نيش اياما معنا؛ كندمي ز با محك عقل دركيا را نيانبهاي از آموزه ياريبس
 درك و صحت و ســقم گــزاره را مســتقالً يابدمين معنا كه احاطه بر آنها يبه ا ؛فهمدمي را ينيو د ياله
رد. پــس نــه يپــذمــي ، آنها رايز، به واسطة صدق و عصمت نبيخردگرهاي بلكه در باب گزاره ؛كندمي

ا وجود دارد. عقل حجــت يا ارسال انبيدر خلقت خدا و  يشود و نه خللمي رد ياعتبار عقل به نحو كل
كــه ( او راهــاي از آموزه ياو را و بخشــ يتواند راســت، ميدوشمواجه  يامبريالجمله و اگر با پياست ف

 يز و فراعقليرا هم كه خردگر يگريبخش د .بفهمد )نامندمي زير و خردستيخردپذهاي گزاره اصطالحاً
  رد.يپذمي فهمد و) ميميرمستقيغ( يزال الهيب و اليو استفاده از علم غ يه بر وحيهستند، با تك
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  ها؟انسان ةهم ييا راهنمايامبران يانتخاب پاشكال: 
اگر از همة اشكاالت فوق بگذريم، نتيجة مقدمات اين دليل بيش از اين نيست كه خداوند بايد به طريقي انســان 

يــا هاي ديگر (ماننــد وحــي هاست و راهرا در كشف راه كمال راهنمايي كند؛ اما بعثت پيامبران فقط يكي از راه
  ).7، ص1383، ييكويتك آدميان) هم وجود دارد. بنابراين دليل فوق اعم از مدعاست (نالهام به تك

  پاسخ

انــد يد راه سعادت و شقاوت را به انسان مختار و عاقل بنماين شد كه خداوند بايطبق آنچه گذشت، مدعا ا
شود؛ اما عقــل نجا چند راه فرض مييا شتر برسد. درية انتخاب آگاهانه به كمال هر چه بيتا او بتواند در سا

د كــه همــة يتواند بگويقاً نميام است. عقل حتي دقيدن پيرس يدهد و تابع چگونگيرا نشان نم يراه خاص
ا چند يان دو ين است كه اگر از ميگر عقل ايا نه؛ اما سخن ديو صالح هستند  يحاالت، قابل تحقق خارج
عالوه مــا ن راه اســت. بــهيترمانــهين و حكيگزيند، قطعاً بهتررا برمي يم راه خاصيراه ممكن، خداوند حك

از و طلب انسان از يگر. آنچه نينه از راه د يكن يين راه ما را راهنمايد از ايم كه بايكته كنيم به او ديتوانينم
  باشد گو باش. يقيبه نقشة راه كمال است، از هر طر يابيخالق است دست

  امبران در هر دورانيتعداد الزم پاشكال: 
اگر اين دليل درست باشد و بنا به مقتضاي حكمت الهي، ارسال پيامبران از سوي خداوند ضرورت داشته 

كــه در هــر طــوريهب ؛منطقي آن اين است كه در هر عصري صدها هزار پيامبر مبعوث شودة مباشد، الز
ه تا مردم سراسر جهان همواره بتواننــد بــزمين يك پيامبر وجود داشته باشد  ةاي از مناطق روي كرمنطقه

كــه در هــيچ حــاليدر؛ مند شــوندهاي پيامبران بهرهها و راهنماييطور مستقيم و بدون واسطه از هدايت
عصري چنين نبوده است. حال آيا بر طبق مقدمات دليل مــذكور، خداونــد در بســياري مــوارد خــالف 

  .)7، ص1383، ييكوي(نغرض نشده است؟ حكمت عمل نكرده و مرتكب نقض
  پاسخ

د كه در چه مكان يدانياند، شما هم نمامبران حضور داشتهيپ ييهادر چه محل قاًيم دقيدانيكه ما نمچنان
 يو پراكنــدگ ييايــت جغرافيو وضع يخيو تار يبحث مصداق اند. اصوالًامبران وجود نداشتهيپ يو زمان
ق يحقاهمة  يايشده هم گوم و اطالعات نقليندار يل معتبريدل؛ زيرا توان مشخص كرديت را نميجمع

شود وجود يله نمين وسيآمده، به ا يش و به صورت ظنيوبا كميا انبياز مناطق  يستند. اگر اخبار برخين
م، يمطمئن هستاز آن كه  يزيتنها چ .كند)يماعدا نم ي، نفيء(اثبات ش كرد يگر را نفيامبران ديا پيمردم 

ن حكــم. آنچــه الزم اســت يــاست و حكم به عدم تخلف خداوند از ا يارسال وححكم عقل به لزوم 
در  )ا كتــابيمانند مبلغ ( ينانيا اخبار آنان به نحو قابل اطميامبر يا شخص پي ينكه در هر محله و آباديا
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ن يــيم تعيتــوانيا كمتر، ما هرگز نمــيامبر است يرد. حال تعداد الزم، صدها هزار پيدسترس مردم قرار گ
ك منطقــه يامبر به طور همزمان، در ين پيچند يها در گذشته در مواقع متعددنقل يم. بر حسب برخيكن
  .اندزيستهميا مناطق مختلف ي

؛ 641ص ، 2 ج ،1362صــدوق، ( )اســت نفر 124000 به قول معروفكه (امبران يم تعداد پياز تقس
 نيزم يو مناطق مسكون م تا خاتمبشر از آد يها) به تعداد نسل41ـ28ص ، 11ج ، ق1403، يمجلس

ممكــن اســت بــوده  يمختلف يايانب يشود كه در هر عصرمي معلوم - م چقدر بوده استيدان يكه نم - 
  را به قلوب تشنگان برسانند. ياله يباشند تا وح

  اين اشكال از طرف برخي عالمان شيعه بدين نحو پاسخ داده شده است:دهد: مي منتقد ادامه
چراكــه خــود ؛ سخني صواب نيســت ،اندخاصي... مبعوث شده ةشود كه انبيا در منطقگفته مياوالً آنچه 

اي فرســتاده شــد... ثانيــاً گويد: امتي نبود مگر آنكه در ميان آن امت نذير و هشداردهندهقرآن صريحاً مي
ن راه بتواننــد ها با اســتفاده از آمقتضاي حكمت خدا اين است كه راهي بين خدا و انسان باشد كه انسان

 ةولي مقتضاي حكمت اين نيست كه حتماً هم ؛حقايقي را كه براي شناخت راه كمال نياز دارند بشناسند
هايي نخواهند از اين راه استفاده كنند و اين عدم استفاده، مربوط ها از اين راه بهره ببرند. شايد انسانانسان

كنند، گيري نميعالوه بر اينكه خودشان از اين راه بهرهبه سوء اختيار خودشان باشد و اصالً شايد كساني 
ديگران هم بشوند... در چنين مواردي گناه اين محروميت از نبوت به گردن اشــخاص مــانع  ةمانع استفاد

  .)46، ص 1367، مصباح( ي نشده استااست و از طرف خدا كوتاهي
و اثبات وجود پيامبران متعدد در ميان همــة ملــل و  كالاوالً براي پاسخ به اين اش كننده نيست.اما اين پاسخ قانع

(بــه  را زمــان پيــامبر اســالماقوام دنيا بايد به اسناد و مدارك معتبر تاريخي استناد كرد نه به آيات قرآن... ثانياً 
در نظر بگيريد. در آن زمان كه ايشان مشغول هــدايت مــردم عربســتان بودنــد، راهنمــا و هــدايتگر  عنوان مثال)

حتي بقيــه كشــورهاي آســيا  مريكا، اروپا، آفريقا، اقيانوسيه واهاي يلياردها انسان ديگر در صدها كشور از قارهم
هــا و درياهــاي اي كــه در اقيانوسها و صدها جزيرهمانند چين، ژاپن، كره، مالزي، اتحاد جماهير شوروي و ده

كدام از ايــن منــاطق در هيچ بعثت پيامبر اسالم حداقل در زمان ...كردند، چه كسي بود؟ دورافتاده زندگي مي
پيامبري وجود نداشت و تعاليم پيامبران پيشين هم بنا به ادعاي شيعه و سني تحريف شده بود و بنابراين بر طبــق 

كدام از آن مناطق پيامبري نيامد؟ اما چرا در هيچ؛ ضرورت نبوت، نياز ضروري به پيامبر جديد وجود داشت لةاد
  ).8و7، ص1383، ييكوي(ناختيار آنها باعث محروميتشان شود؟ كن است سوءچطور مم

  پاسخ

شود: مســلمان و مي د گفت پرسشگر دو گونه فرضيبودن استدالل به قرآن با بسندهبند اول و نا ةدربار
  م.يكن م استفادهيتوانمي يل عقليرمعتقد به قرآن ما فقط از دليغ يبرا يرمسلمان. آريمعتقد به قرآن و غ

ر اســت. يــجهــان مربــوط بــه قــرن اخ يارديــليم 8و 7، 6ت يم كه جمعيدر مورد بند دوم توجه كن
ه يانوســيكا و اقيمثل آمر يون بوده است و در مناطقيليم 800كمتر از  يالديم 1750 ا تا ساليت دنيجمع
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 77 تيــجمع ،ميش برگــرديســال پــ 65حــدود  يعني 1335شمار بوده است. تنها اگر به سال ار كميبس
بــا توجــه بــه رشــد  پــديا).(ويكي كنــديدا مــيون نفر كاهش پيليم 9/18به حدود  يران كنونيا يونيليم

متفاوت و  آن كامالً يپراكندگ و يبشر ةت جامعيش جمعيسال پ1400 ت،يو روزافزون جمع يتصاعد
راكه از احواالت چ ند؛ستيگو نها پاسخگونه بحثنيدر ا يخياسناد و مدارك تار كمتر بوده است. اساساً

ســت. مــدرك يدر دست ن يماقبل و مقارن ظهور اسالم، اخبار جامع يهادورانهمة ن در يتمام مردم زم
  ا به طور جامع وجود ندارد.ينسبت به وجود انب يمثبت و ناف يخيتار

 يل عقلــيــدل يامــا مقتضــا؛ ميندار ياله ياياز وجود اوص يز خبر روشنيامبر اسالم نيعصر پبارة در
ج مــورد يت رايحيمس ت ويهوديامبر اگرچه يان مردم است. در زمان پيدر م يوهاي ا آموزهي يوجود نب

كــس چيست كه هــين نيا يعه و سنيمقبول نزد ش ن سخنِيا يمعنا ند،متعدد واقع شده بودهاي فيتحر
توانســته باشــد. در خــود يامبران نبــوده و نمــيــبرحــق پهاي عالم آشنا و عامل به آموزه يچ كجايدر ه
امبر، ابوطالــب و يــپ يماننــد عبــداهللا، پــدر گرامــ ييهــاتيم. شخصــياگروه حنفا را داشته العربرةيجز

در  يحتــ. )530و  521، ص7؛ ج350، ص 14، ج1391، ر.ك: امينــياند (ن دسته بودهيعبدالمطلب از ا
و مبلــغ  ينبــعنوان بــه ســطور راهــبا از نيــ ،يحجت و وصعنوان به امبريها از عمو و جد پنقل يبرخ
  اد شده است.يت يحيمس

  اشکال

اين است كه  نال مؤس ..اما ايجاد مانع از طرف ديگران (مخالفان و دشمنان پيامبر) نيز توجيه موجهي نيست.
اي مانع ارســال توان گفت عدهآيا مي ؟چرا خداوند (در همان زمان) براي مردم نقاط ديگر نيز پيامبر نفرستاد

اي منتظــر بعثــت پيــامبري بودنــد تــا توان گفت در آن مناطق عدهرسوالن الهي در آن مناطق شدند؟ آيا مي
هاي خداوند را نقش بر آب كنند؟ و آيا خداوند چنــين تهديــدي را در بالفاصله او را به قتل رسانده و نقشه

مقتضاي حكمت خدا ايــن « اگر واقعاً: ...نظر كرد؟ هاي خود صرفنقشه ديد و براي همين ازمقابل خود مي
ها با استفاده از آن راه بتوانند حقايقي را كه براي شناخت راه است كه راهي بين خدا و انسان باشد كه انسان

تمــام نقــاط  بلكه براي مردم ؛اي در عربستان باز شوداين راه نبايد فقط براي عده؛ »كمال نياز دارند بشناسند
اما ظاهرا مدركي تاريخي دال بر اينكه همة مردم جهان همــواره از  ؛ديگر جهان هم بايد چنين راهي باز باشد

امكان عملي گســترش  ،آيا در آن زمان ...از اينها گذشتهاند، وجود ندارد. وجود پيامبران الهي برخوردار بوده
ورها مردم هر شهر و روستايي عين اين تعــاليم را بــدون كه در تمام كشطوريهاين تعاليم به سراسر جهان ب

تنهايي كافي وانگهي مگر مسافرت به... ترين تحريف و كم و زياد شدن دريافت كنند، وجود داشت؟ كوچك
تعــاليم اســالم را بــه  ةاست؟ پيامبر بايد در هر كدام از آن كشورها چندين سال اقامت كند تا بتواند مجموع

باز هــم  ،پيروان او بگذاريد گسترش تعاليم پيامبر در سراسر جهان را به عهده ةاگر وظيف ..گوش همه برساند.
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طور كامــل و هچراكه اوالً تعداد اصحاب و پيرواني كه (بنا به فرض) تعاليم پيامبر را ب؛ شودمشكل حل نمي
يافته هستيم كه زار انسان تعليمها هكه براي اين منظور نيازمند دهحالياند بسيار كم است، درصحيح ياد گرفته

باز هم در يك زمان كوتاه رسيدن به اين هدف ممكن نيست و در درازمدت هم مشكل محروميت بسياري از 
زمــين  ةشاگرد و نماينده پيامبر به نقاط ديگر كرعنوان به ثانياً اصحابي كه ؛ماندها به قوت خود باقي ميانسان

پيــامبري مبعــوث شــده اســت و مــا  ،نقاط اثبات كنند كه در فالن منطقــه اند، چگونه به مردم آنسفر كرده
شاگردان و نمايندگان او هستيم؟ اگر مردم از اين نمايندگان معجزه بخواهند و اينان از آوردن معجــزه عــاجز 

  )8و9، ص1383(نيكويي،  تكليف چيست؟ )كه البته عاجز هم هستند( باشند
  پاسخ

نــه و اســالم آوردن آنهــا و بعــد فرســتادن ياز اهــل مد يامبر بــا برخــيپ در زمان صدر اسالم با مالقات
سران و  يبرا ران و روم و مصر و...يا يبا مهر و امضا برا يك رسميز با فرستادن پيو ن ريعمبن مصعب

  به معجزه نبود. يازيشد و ن نان حاصلير مردم اطميسپس سا
ام او در دســت يــا پيبوده  يامبريپ الزم بوده قهراًقبل از آن هر جا هاي امبر اسالم و زمانيدر زمان پ

 يولــ ،دارد بــاز يها را از وحاز انسان يا ممكن است جمعيبوده است. مانع شدن مخالفان و دشمنان انب
 يل روشــنيچ دليه ن است كه تنها استبعاد شده وياز ا يحاك يروشنر. عبارات ناقد بهيت را خيكل بشر

  م.يندار يدر محل خاص يبر نبودن نب
كه نام آنها اند و چندان مشهور نبودهاند بوده يغيتبل يايانب ياله يايانببيشتر د توجه كرد كه يبا ضمناً

سان در خدمت پادشاهان ينوخياز تار ياريعالوه بسبه. )در دست باشد يخياگر تار( خ ثبت شوديدر تار
  اند.دار نوشتهجهتآنها را آن هم به صورت  يهاخ حكومتيتار و صرفاًاند بوده

ا يــن است كــه بــه انــدازة هــر انســان يز آنچه بر خداوند الزم است ايدادن به مخلوقات ن يدر باب روز
ر شــود، يســ يگــريا به ستم نگذارد ديغذا نخورد  يجاد كند؛ اما اگر كسيهم ا يند، خوردنيآفركه مي يوانيح
م يم و حكــيعمل و امتحان است. البته خداوند علــ يايدنا، يندارد؛ چراكه دن يت و عدل الهيبا رازق ين منافاتيا

انــد، فرموده يگونــه كــه برخــرد و نقايص را جبران كند. پــس همانيت حق مظلوم را بگيد در نهايو عادل با
 يافتن، روزيــت يكننــد. بحــث هــدا يريگــر جلــوگيافراد د يا به برخيام انبيدن پياز رس يممكن است افراد

  شود.ار افراد، متأثر مييا سوءاختيمختار، با حسن  يهاان انسانينها در ميند اخوردن، زنده بودن و مان

  خداوند يامبران از سويارسال پ يجاد مانع توسط بشر برايااشكال: 
ضرورت نبــوت فقــط ايــن  ةاند كه ادلاند. گفتهاي ديگر پاسخ دادهاي مشكل ضرورت تعدد را به گونهعده

هاي كنند كه حكمت الهي، اقتضاي ارسال رسل را دارد، اما به شرطي كه شرايط و زمينــهمطلب را ثابت مي
كنيم، ولي اگــر آن مساعد باشد و موانعي هم در كار نباشد. ما با دليل عقلي فقط ضرورت نبوت را اثبات مي
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توانــد ايــن را پيامبري مبعوث نشده است، عقل ما فقط مي هابينيم كه در بعضي مناطق يا در بعضي زمانمي
 ةزيرا نظام آفرينش با هم ؛كنداما اين پاسخ نيز مشكل را حل نمي ...دريابد كه حتماً موانعي در كار بوده است

  فرماست.هستي حكم ةاو بر هم ةهايش مخلوق خداوند است و ارادها و قانونپديده
خواهد كاري كند (مثالً بعثت پيامبران)، اما عواملي ـ كــه كرد كه خداوند ميتوان تصور اوالً چگونه مي
  شوند؟ند ـ مانع انجام آن فعل توسط او ميابراي ما مجهول

ثانياً چطور ممكن است خداوند انسان را براي پيمودن راهي خاص و رسيدن به هدفي خاص بيافريند كه 
ند به راهنمايي پيامبران باشد، ولي همين خدا جهان هستي و عقل از شناخت آن عاجز و لذا محتاج و نيازم

اي بيافريند كه مانع بعثت پيامبران و لذا مانع تحقق غرض خودش گونههرا ب هاي آننظام آفرينش و پديده
  ...از آفرينش انسان شود

شد كه ارســال يباز هم گفته مگاه آن ؛كرداز اينها گذشته، فرض كنيم خداوند اصالً پيامبري مبعوث نمي
ـ باعــث شــده اســت كــه اندانعي ـ كه براي بشر ناشناختهپيامبران بر خداوند واجب است، اما حتماً مو

خاصيت كردن مدعاي ضــرورت گونه توجيهات تنها هنري كه دارند، بيخداوند پيامبري نفرستد! اما اين
قدر در هر عصري تعداد پيامبران آن نبوت است. تذكر يك نكته شايد خالي از فايده نباشد و آن اينكه اگر

قليلــي از مــردم در  شدند و فقط عــدهمند ميهاي الهي بهرهزياد بود كه مردم اكثر نقاط جهان از هدايت
اما  ؛پذيرش بود ماندند، شايد توجيهات فوق تا حدودي قابلنصيب ميبعضي نقاط از اين نعمت الهي بي

در زمان پيامبر اسالم در سراسر دنيا فقط يك پيــامبر مبعــوث شــده  مثالعنوان به مهم اين است كه نكته
آيا شرايط مساعد براي ارسال پيامبران فقط در عربستان وجود داشت؟ و آيــا خداونــد فقــط در  ..است.

  )10، ص 1383نيكويي،  ( عربستان توانست بر موانع غلبه كند؟!
  پاسخ

د. بــر يگون را مييشده هم همم. سخن نقليشده ندارانيب يل عقليجز دل يگونه كه اشاره شد، ما راههمان
قــدرت و  ن امر با توجه بهيد، ايابيدر آنجا ن يامبريرا مشخص كنيد و پ يقاً نشاني مناطقيكه شما دق يفرض

م؛ اما اصــل يدانيداشته است كه ما نم يلير دليامبر ناگزيرساند كه نفرستادن پين نميش از اي، بيحكمت اله
صــفات اوســت هرگــز تخلــف  ياست؛ چراكه خداوند از آنچه مقتضــا يبه قوت خود باق ينب ل لزومِيدل
در خــارج وجــود دارد. شــما اگــر در  يات كه چه موانع و عوامليل واقعيم و تحلين ما هستيكند. بنابراينم

ا صــحت محاســبة خودتــان!؟ در يــد يكند، در صحت جدول ضرب شك مييك مسئلة حساب بمانيحل 
ا يــانب يا وصــيامبران مبلغ يعت بوده است؛ اما دربارة اينكه پيامبر صاحب شريك پيامبر اسالم، فقط يزمان پ

  م.يت ابوطالب داريبر وصا يم، بلكه نقليندار يبر نف يلياند، دلوجود نداشته

  امبرانيارسال پ يو لزوم عقل يدوران فترت نباشكال آخر: 
بــه اعتــراف  كــهحاليدر؛ مانداز پيامبران الهي خالي نمياگر اين دليل درست بود، زمين در هيچ عصري 

كه بيش از  و پيامبر اسالم زماني بين حضرت عيسي ها، مانند دورهدر بسياري از دوره خود مسلمانان
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ششصد سال طول كشيد، در هيچ كجاي دنيا خبري از پيامبري الهي نبــود. پيداســت كــه بــا توجــه بــه 
كارشكني و ايجاد مانع از طرف مخالفان و «، »اختيار مردمسوء«عواملي مانند توضيحات پيشين، توسل به 

براي حل اين مشكل نيز ناكارآمــد » شدنداي كه مانع ارسال رسل ميوجود عوامل ناشناخته«و » دشمنان
  .)10و11، ص1383نيكويي،  ( هستند

  پاسخ

چ يامبر اولوالعزم هــين دو پيكه بست ين ين مطلب قطعينظر هست و ادوران فترت رسل اختالف ةدربار
 يســيع يايمثــل اوصــاند؛ بوده ياله يهاامبران و حجتيپ ييهادر برهه بلكه قطعاً ؛نبوده است يامبريپ

اشاره از آنها  يبرخبه ز نسطور راهب ذكر شده، و يامبر و نيون و عمو و جد پيحوار ةح. آنچه درباريمس
و نبــود  ؛»يفترة من النب«است نه » فترة من الرسل« ،فه آمدهيشر ةين مطلب است. آنچه در آيشد، شاهد ا

رســول  يالهــ يايــانببيشتر را يز ؛رسوالن) منافات ندارد يمنها 124000( ينفر) با بودن نب 313( رسول
  ست.ياعم ن ينف ياخص به معنا ياست و نف يرسول اخص از نب يريبه تعب اند.بوده يو فقط نباند نبوده

را بــا نظــري و  يكه بحث استدالل عقلاست ن يمرتكب شده ا ه مستشكل دائماًك ييمغالطه و خطا
  ند.كمي را رد و اثبات يگري، ديكيبا  ،دهكرخلط  يو مصداق يبحث نقل
ادلــة همــة اگــر بــر فــرض  يالهئن مسينكه در چنيد توجه كرد و آن ايبا ياساس يانجا به نكتهيدر ا

در  يامبريــشــود كــه پين ادعا ثابت نميد، انوارد باشيادشده اشكاالت  ةد و همنناتمام باشمزبور  يعقل
از بشر اعــزام نكــرده اســت. ممكــن  يريدستگ يرا برا يامبرانيپسبحان ا خداوند يجهان وجود نداشته 

در خــارج محقــق وحــي اما ، نكرده باشددرك ا تاكنون يدرك نكرده  يلزوم وح يبرا يلياست عقل دل
  م. يداشته باش يل عقليش دليشاپيست ما پيالزم ن يمر محققهر ا يشده باشد. برا

امــا خــودش  ،ن داشته باشــديتاميا كمبود وي يماريك بي يار محتمل است كه شخصيمثال بسراي ب
رو روبه يابان با پزشك ماهريدر كوچه و خ ياما روز ؛از به مراجعه به پزشك نكندينفهمد و احساس ن
كه ممكن است به لزوم وجود فــالن ؛ چنانگوشزد كندبه او از را يآن ن ،يماريم بيعال ةشود و با مشاهد

  وجود داشته باشد. اه در خارجياما آن گ ،مينبر يپ ياهيگ يدارو
امبران يــبــا پ يم چه نه، وقتــيده باشيفهماز پيش را  ينكه ما در هر صورت، چه ضرورت نبيجه اينت
  م.ياوريمان بيا يانيم وحيبه تعالد يم، بايوشمطمئن آنان  ييگوراستاز و رو روبه

كه بــر  ييشود كه هدف ما از طرح نقدهاحات روشن ميين توضيبا ا«د: يگوگر مييد ييمستشكل در جا
  ).18تا، صي، بييكوي(ن» ستيك در اصل نبوت نيد و تشكيم، ترديعه وارد كرديدگاه شيفلسفة نبوت از د

الجمله قبول دارند. در يخ فيا را در طول تاريانب شان اصل نبوت و وجوديد كه ايآمين سخن برياز ا
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عقــال  ةرا بر خدا نسبت بــه همــ يشود كه آنها ارسال نبمي نيشان با متكلمان در ايا يأت تفاوت رينها
محاســبه اعمــال، عقــل و فطــرت اســت.  يمبنــا ،داشب يهر جا در خارج مانعمعتقدند دانند و مي الزم

پــي  دارنــد و بــه صــدق آنهــادسترس امبر يكه به پ يكند: كسانمي دسته ها را دومستشكل از ابتدا انسان
ق عقل و فطــرت و ينها كه راه سعادتشان از طرير ايو عقل عمل كنند و غ يد بر طبق وحيبرند كه بامي

  شوند.مي اخذهؤوجدان است و بر اساس آن م

  بنديجمع

  ؛تده اسيآفر ياريدن به تكامل اختيرس يخداوند انسان را برا - 
 ؛الزم است ياثبات ضرورت وح يثابت است و فرض معاد، برا جهان آخرت عقالً - 
  ؛ناقص است يو اخرو يوي، دنيو روح يدن به سعادت كامل جسميرس يوجدان و عقل بشر برا - 
 وجدان و عقل اوست؛ يشود؛ وگرنه حجت الهافت، حجت بر او تمام مييدسترس  ياگر انسان به وح - 
 چ شد؛يا هيد گرفتار مغالطه همه يگر را نه. نبايد يكند و برخامور را درك مي يم برخيمعتقددربارة عقل  - 
ا نداشــته اســت. يــامبر وجود داشــته ي، چه تعداد پيو چه زمان يداند در چه مناطقينم يكس يخياز نظر تار - 

 م؛يز داريهمه اقوام نت يبر هدا يل نقليمسلمان دل يت است. برايبر لزوم هدا يل عقليم دليآنچه ما دار
 خداونــد ياز سو ييار اعطايل اختيها به دل، انسانيت و روزيها مثل امر هدادر امور مربوط به انسان - 

 ؛توانند دخل و تصرف كنندمي
 ؛اندبوده يا حجج الهي يو وص ينبوده است؛ اما نب يفترت رسل، رسول ةدر دور - 
 ؛ستيك منطقه، قابل رد نيدر  يبر نبودن نب يخيو تار يلل نقيبا دل يبر لزوم ارسال نب يل عقليدل - 
   كند.يامبران را اثبات نمي، نبودن پيبر لزوم نب يل عقلينداشتن دل - 
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