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چکيده

این مقاله سعی میکند نشان دهد که در سنّت فلسفة اسالمی ،مجموعهة نسهبتاً کامهل و
منسجمی از مباح «فلسفة دین» ،به طور یکجها در نظهام فلسهفة سهینائی بیهان شهده
است .برای این کار ،به معرفی مقالة دههم از کتهاب «الهیهات شهفا» ابهنسهینا خهواهیم
پرداخت که معموالً چندان به آن پرداخته نمیشود .ایهن مقالهه ،آخهرین بخهش کتهاب
«الهیات شفا» و مشتمل بر  8فصل است که تقریباً در بر دارندة مهمترین عناوینی اسهت
که به طور پیشینی باید در موضوع فلسفة دین مطر شوند .در یک فلسفة عقلی وابسته
به سنّت کالسیک ه مانند فلسفة ابنسینا که موضوع فلسفه را موجهود از آن جههت کهه
موجود است میداند و مسائل فلسفه را عوار ذاتی این موضهوع معرفهی مهیکنهد ه
اولین پرسش این است که هر مسئلة فلسفی جدید باید از عوار ذاتی موجود مطلهق
یا موجود چونان موجود باشد .به این ترتیب ،باید برای فلسفة دین و هر فلسفة مضاف
دیگری ،جایگاهی منطقی در نظام وجود مطلق پیدا کرد .در این مقالهه ،ایهن موضهوع و
همچنین سایر مباحثی که در فلسفة دین ابنسینا آمده است ه از جمله بح عدالت بهه
عنوان معیار نیازمندی به دین ه تبیین گردیده و بهه ارزیهابی انتقهادی آن پرداختهه شهده
است .مهمترین خصوصیت فلسفة دین ابنسینا ،عقالنیّت دین و هماهنگی کامهل آن بها
اصول پیشینی عقل نظری است که در عین حال ،رو نظریة انسان کامل عرفانی نیز در
آن یافت میشود .در مجموع میتوان گفت که طر مباح فلسفة دین نهزد ابهنسهینا،
نشان دهندة ویژگیهای یک فلسفة دین شیعی است.
واژگان كليدي

فلسفة دین ،عقالنیّت ،عدل ،قانونگذار ،انسان کامل ،الهیات شفا ،ابنسینا
* دانشیار گروه فلسفه ،دانشگاه تهران

Hghafari@ut.ac.ir
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مقدمه

این مقاله بر آن است که به بیان یک نظام عقالنی و کهامالً پیشهینی از «فلسهفه دیهن» در
سنّت فلسفه اسالمی بپردازد و این کار را با معرفی مقالة دههم از کتهاب «الهیهات شهفا»
ابن سینا انجام خواهد داد .معموالً چنین انگاشته میشود که ظهور و ارائه مباح

متنهوع

و ویژهای تحت عنوان «فلسفة  0»...مانند فلسفة حقوق ،فلسفة سیاست ،فلسهفة اخهالق،

فلسفة علم ،فلسفة هنر ،و فلسفة دین و  ...مربهوط بهه دوران متهأخر و از ویژگهیههای
فلسفة جدید غربی است؛ و در سنّت فلسهفه ههای کالسهیک و از جملهه سهنّت فلسهفة
اسالمی ،از آنها نشانی نیست .این سخن اگرچه فیالجمله و به حسهب ظهاهر درسهت
مینماید ،ولی پارهای مالحظات را در این باره باید در نظر گرفت.
0ه نبودن عناوینی همچون «فلسفه »...و «فلسفه  »...را نباید به معنهای خهالی بهودن
مهورد بحه

فضای فلسفة کالسیک از بیشهترین یها حتهی مههمتهرین مباحه

در ایهن

فلسفههای مضاف ه یا به تعبیر درستتر ،فلسفههای انضمامی 2هه تلّقهی کهرد؛ بلکهه در
پارهای موارد ،این مباح

با فصلبندی و عنوانهای دیگری در مباح

یافت میشوند؛ مانند بخش اعظم مباح

9

فلسهفی پیشهین

مربوط به فلسفة ذهن و یا پارهای از مباحه

فلسفة اخالق و یا فلسفة سیاست و  ....البته این موضوع در مهورد همهة ایهن فلسهفههها
یکسان نیست و شدّت و ضعف دارد.
2ه حتی در فر

غیبت کلّی مباح

این فلسفهها در سنتهای فلسهفی کالسهیک

و گذشته ،این به هیچوجهه بهه معنهای خنثهی بهودن فلسهفهههای کالسهیک نسهبت بهه
موضوعات فوق نخواهد بود و عقالً و منطقاً چنین چیزی ناممکن است؛ این سخن بدان
معناست که هر یک از سنّتهای فلسفی گذشته میتوانند و بایهد بها توجهه بهه مبهانی و
مبادی ویژة خود ،به بازسازی و خلق مباح

مربوط به این فلسفهها بپردازد.

9ه از نکتة دوم میخواهم فراتر رفته و ابراز کنم که ههر یهک از نظهامههای بهزرگ
فلسفة کالسیک که به تبعیّت و همسو با نظام فلسفی ارسطو ،موضوع فلسهفه را موجهود
بما هو موجود دانسته و این را سرشت ذاتی و پیشینی هر بح

فلسفی تلّقی کردهاند ،ه

از جمله تمامی فیلسوفان مسلمان از فارابی تا مالصدرا ه ناگزیر از پهذیرش یکهی از دو
امرند :الف :اصوالً هویت مستقلی برای این فلسفههای مضهاف قائهل نشهوند و وحهدت
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موضوع آنها را منکر شوند؛ ب :برای موضوع این فلسفهها ،جایگاهی در نظام «موجهود
بما هو موجود» یافته و به عبارات دیگر ،آنها را از عوار

اولیه و ذاتی وجود قلمهداد

نمایند .البته برخالف بسیاری از فلسفههای معاصر که وحدت میان مسائل و قضایای هر
علم را به وحدت غایت و یا روش به کار گرفته شده در آن علم تفسیر میکنند ،از نظهر
فیلسوفانی همچون ارسطو و یا فالسفة مسلمان ،ارتبهاط و وحهدت میهان قضهایای ههر
علمی یک ارتباط و وحدت ذاتی بوده که ناشی از خصوصیت ویژة موضوع ههر علمهی
نسبت به مسائل آن است؛ و به اصطال فنّی ،مسهائل و قضهایای بهه کهار رفتهه در ههر
علمی ،از عوار

ذاتی موضوع آن علم مهیباشهند (صهدرالهدین شهیرازی ،0380 ،ج،0

ص24؛ ابنسینا ،0321 ،صص 09-01؛ ارسطو.)0118b -0114b ،0988 ،
بنابراین از دیدگاه این فیلسوفان ،با توجه به اینکه موضوع فلسفه «موجود بما ههو
موجود» و موضوع علوم دیگر موجهود بها تعهیّن و ویژگهی خهاصّ مهادی اسهت ،پهس
موضوع فلسفههای مضاف و «از گونه» باید یها از عهوار
عوار

موجهودات طبیعهی و یها از

موجود مطلق باشد؛ و چون آشکارا این فلسفهها از عوار

طبیعی بح

موجودات مادی و

نمیکنند ،پس باید جایگاه موضوع آنها در پهنای مفهوم موجهود بمها ههو

موجود یا موجود مطلق و رها از قیود مادی مشخص شود .البته طبیعتاً این بیان در مهتن
سخنان هیچیک از فیلسوفان مسلمان به چشم نمیخورد؛ ولی با توجه به ضوابط منطقی
و مبانی اندیشة این فیلسوفان ،ناگزیر از ابراز آن به عنوان نظریة رسمی و مبنایی فالسفه
مسلمان نسبت به تبیین ماهیّت فلسفههای مضاف میباشیم .البته نگارنده واقف است که
در زمانة ما ،پذیرش موضوع فلسفه یعنی موجود بما هو موجهود یها موجهود مطلهق بهه
عنوان امری که در برگیرندة همة شاخههای فلسفهههای مضهاف باشهد ،امهری دشهوار و
دیریاب است؛ حتی شمول فلسفه نسبت به مباح

سنتی فلسهفة کالسهیک ماننهد علهم

النفس و یا مبادی علوم طبیعی نیز به سادگی مورد پذیرش نیسهت و نیازمنهد بهه تبیهین
ا ست؛ همچنان که دربارة این اصل که وحهدت و تمهایز ههر یهک از علهوم بهه واسهطة
موضوعات آنهاست ،اشکال و ایراد در میان است .پرداختن به همة این مسائل ضروری
و نیازمند مقالة مستقلّ است؛ 4ولی در این مجال ما بر اساس مبانی و مفروضهات فلسهفة

کالسیک اسالمی سخن میگوییم که اوّالً وحدت میان مسائل هر یک از علوم حقیقی را
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به واسطة موضوع آن علم میداند ،مگر اینکه آن علم در زمرة علوم اعتباری باشد؛ و ثانیهاً
موضوع هر علم حقیقی را یا امری متعیّن در مقابل موجود بما هو موجود تلقّی میکنهد یها
خود موجود مطلق را به عنوان موضوع علم در نظر دارد .در نظر ایشهان ،دانهش فلسهفه
متکفل بح

دربارة موجود مطلق است .بنا بر این ضوابط کلّهی ،فالسهفة اسهالمی علهی

القاعده موضوعات همة فلسفههای مضاف را از تقسیمات اولیه موجود بما ههو موجهود
خواهند شمرد .در این مقاله ،فعالً با یکی از مصادیق این بح  ،یعنی فلسفة دین ،مسئله
را پی میگیریم و درصدد آزمایش این نظریه با یکی از فلسفههای مضاف یعنهی فلسهفة
دین هستیم.
مقصود ما از دین ،البته دین وحیانی است؛ یعنی کلیة روشهای نظری و عملی کهه
با استناد به شخصیتهای تاریخی به نام «پیامبران» و به وساطت آنها ،از طرف خداونهد
برای هدایت علمی و عملی بشر به سعادت وی ،ارسال شده است .با این حساب ،اصل
وجود خداوند نه به عنوان موضوع و نه به عنوان یک مسئله از مسائل فلسفة دین ،منطقاً
نمیتواند مطر باشد؛ هر چند که در فلسفههای دین معاصر ،موضوع خهدا همهواره بهه

عنوان اصلیترین مسئله محسوب میشود 8،ولی چنانکه اشهاره شهد ،موضهوع دیهن بها
محوریت مسئلة نبوت و پیامبری مطر میشود و مسئلة نبهوت ،فهرع و معلهول وجهود
خداوند است .بنابراین برای کسی که به هر نحو قائهل بهه بحه

نبهوت باشهد ،وجهود

خداوند امری محرز و همچون اصل موضوعی غیرقابل مناقشه است .حتّی اگهر دیهن را
به معنای نظامی از باورها و عقاید علمی و عملی که از طرف پیامبران الهی و در ارتبهاط
با یک امر مطلق به نام خداوند است ،تلقی نکنهیم؛ بلکهه مقصهودمان ،پدیهدار ایمهانی و
نفسانی موجود در انسان یا به تفسیر فیلسوف دین معاصر رودولف اوتو 2،امهر قدسهی

1

باشد ( ،)Otto, 1957باز هم وجود این امر قدسی در انسان ،معلول و فرع وجهود آن امهر
مقدّس و مطلق و گویای نحوة ظهور و تجلّی آن حقیقت مطلهق در انسهان و وابسهتگی
ذاتی (و نه مفهومی) انسان به اوست .البته مسئلة صفات خداوند ،به اعتبار نحوة نگهرش
ادیان به خداوند می تواند موضوعی مهم در یک فلسفة دین پیشینی و عقالنی محسهوب

شود 8.همانطور که گفتیم ،در این نگرش ،پیامبری و نبوت محور اصهلی همهة مباحه

مطروحة در فلسفة دین است و لذا نحوة وجود پیامبر و ویژگی خاص وجهودی او کهه
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بتواند قابلیّت تلّقی وحی را به عنوان یک پدیدة خاص وجودی داشته باشد؛ و نیز تبیین
ماهیّت وحی به عنوان یک نحوه از وجود؛ و نیز نحوة ابراز معجهزات و کیفیّهت خهاصّ
وجود پیامبر به عنوان منشأ و مصدر امور خارج از جریان عادی علت و معلول ،همگهی
به عنوان یکی از تقسیمات وارد بر وجود مطلق ،میتواند جایگاه فلسهفی کلیهة مباحه
راجع به موجود به ما هو موجهود توجیهه و

فلسفة دین را به عنوان زیرمجموعة مباح
تبیین کند .البته به عنوان مقدّمة ضروری بح

نبوت ،میتوان از ضرورت و علّهت نیهاز

به نبوت ،یعنی ضرورت هدایت تشریعی بشر توسهط انبیهاء ،سهخن گفهت و در همهین
راستا ،با تقسیمبندی منطقی محتوایی ادیان الهی ،به طور پیشینی ،به مباح

ذاتی و امور

عرضی در دین پرداخت؛ و بدین ترتیب ،از گوهر اصلی دین و مسئلة سهعادت حقیقهی
انسان سخن گفت .از همین جا نیز میتوان به مسئلة زبان دیهن ،و چگهونگی فههم پیهام
دین ،و میزان تأویل پذیری این زبان ،و لزوم سادگی یا چند الیه بودن حقیقهت زبهان و
بیان دینی پرداخت؛ همچنان که پس از آن ،میتوان به نقش عملی و تربیتی شخصهیت و
برنامة عملی زندگی ا نبیهاء در جههت تکامهل تربیتهی و رشهد معنهوی و اخالقهی بشهر
پرداخت و از این طریق ،صرفنظر از ضرورت قول به عصهمت اخالقهی انبیهاء علهیهم
السالم ،به ضرورت وجود باالترین درجة کمال معنوی در انبیاء اذعان کرد؛ چرا که آنها
هم به عنوان الگو برای انسانها در نظر گرفته میشوند و هم سوق دهندة آنها به سوی
مراتب قرب معنوی هستند.
البته این مباح

و نظایر آنها ،به طور منطقی و پیشینی از تحلیل مفهوم نبهوت بهر

اساس تعریف نبوت در ادیان وحیانی مانند یهودیت و اسالم قابل فر

است؛ ولهی در

مورد مسیحیت ،با توجه به تلقّی خاصّ کلیسای مسیحی و سنّت غالهب کهالم مسهیحی
نسبت به ماهیت خداگونه و شخصیت حضرت عیسی سهالم اهلل علیهه ،اصهوالً عنهاوین
کامالً متفاوتی به عنوان گوهرة مسیحیت و دین مطر میشهود؛ ماننهد مسهئلة بغهرن و
الینحلّ تثلی

و اقانیم ثالثة الوهی در عین وحدت آنها ،و نیز مسئلة سرشت ذاتاً شرّ و

پلید انسان در اثر گناه اولیه ،و نیز مباح

مربوط به خود گناه اولیه ،لزوم و چرایی آن و

سپس سرّ هبوط آدم به دنیا ،و نیز مسائل مربوط به تجسّد خدای پسهر در قالهب عیسهی
مسیح و مصائب و رن های وی و به صلیب کشیده شدن بهه منظهور فدیهه واقهع شهدن
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برای جبران گناه آدم ،و نیز مسئلة رحمت و محبّت مسیحی و امثال آنها کهه بهه کلّهی،
روند دیگری را در پی خواهد داشت؛ هر چند که در نهایهت ،مهانع طهر پرسهشههای
دستة اول دربارة ماهیت دین و نیاز وجودی انسان به هدایت تشریعی در همة زمینههای
نظری و عملی نخواهد بود.
 .1تبيين جايگاه فلسفة دين نسبت به فلسفة مطلق

در ادامة مقال ،بح

ما تطبیق نکتة فوقالذکر با مباحه

مهورد اشهاره در کتهاب «شهفا»

ابنسیناست .مقالة دهم کتاب «شفا» که بهه طهور معمهول ،کمتهر مهورد توجّهه مفسّهران
اسالمی و نیز غربی ه خصوصاً از نقطه نظر ارائه شده در این مقاله ه قرار گرفته ،مشتمل
است بر پن فصل که در فصل اول آن ،به بیهان خالصهة فشهردهای از مباحه

الهیهات

پرداخته است .ابنسینا ،به ترتیب اشاره کرده است به اینکه وجود در نظام هستی دارای
مراتب طولی از نظر شدّت و ضعف است که هر مرتبة باالتر که نزدیکتهر بهه حضهرت
حقّ باشد ،کاملتر از مرتبة پایینی خود است:
«فالوجود اذا ابتوأ من عنو االوّل لم یزل کلُّ تال منه أدونُ مرتبة من االول و الی زال
ینحط درجات( ».ابنسینا ،0321 ،ص)498
ابنسینا در ادامه مینویسد:
«پس کاملترین درجة وجود پس از ذات الهی ،مالئکهة روحهانی هسهتند کهه در
فلسفه به آنها عقول مجرّد گفته میشود؛ سپس مالئکه روحانی و مجرّد دیگهری
که به آنها نفوس گفته میشود و کارگزاران عالم خلق هستند و همهین طهور تها
پایینترین درجات ماده که در آن ،نظام وجود برعکس است و اولین درجة مهاده
که عناصر اولیه باشند ،پایین ترین درجات وجود را دارا هستند .سپس موجودات
بعدی که جمادات باشند؛ سپس گیاهان ،سهپس حیوانهات ،سهپس انسهانهها کهه
برترین حیوانات هستند و در میان انسانها ،برترین و کاملتهرین آنههایی هسهتند
که عقل خود را به کمال رسانیده باشند و عهالوه بهر آن ،فضهائل اخالقهی را در
خود به کمال تحقّق رسانیده باشند و برترین از میان این انسانهای کامهل ،انبیهاء
هستند که آنهایی هستند که ویژگهیههای خاصّهی در قهوای نفسهانی و خلقهت
خاص خود دارند؛ مانند اینکه کالم خدا را میشنوند ،مالئکة الهی را به صورتی
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که بر آنها نمایان میشوند میبینند .و بیان کردیم که این نبهی کهه بهه او وحهی
می شود ،و مالئکه را به صور خاص میبینهد ،در قهوة شهنوایی او صهوتی پدیهد
می آید و آن را می شنود که آن صوت از طرف خداوند و مالئکه وی در شهنوائی
او حاصل شده است؛ پس آن صوت را بدون اینکه کالمی از جانب انسان و ههر
گونه موجود زندة زمینی در کار باشد میشنود و این صهوت ،همهان امهر وحهی
شده به اوست( ».ابنسینا ،0321،صص )498-492
پس از این بیان دربارة موقعیت و ویژگی وجودی نبّی ،ادامة کالم در این باره را به
فصل بعد وامیگذارد .در آنجا به ضرورت وجود چنهین انسهان صهالحی مهیپهردازد و
سپس در ادامه به طور خالصه ،به بح

دعا و کیفیت تأثیر امور نفسهانی بشهر در نظهام

تکوینی علّی و معلولی اشاره مینماید .از فصل دوم تا پنجم ،یکسره به مباح

فلسهفة

دین بر طبق توجیه و تفسیر مذکور در این مقاله میپردازد .همانطور که گفتیم ،موضوع
محوری یک فلسفة دین عقالنی و پیشینی ،ناگزیر به توجیه وجودی «دیهن» و نبهوّت و
نبیّ اختصاص خواهد داشت که همین مطلهب ،موضهوع فصهل دوم مقالهة دههم «شهفا»
است .ابنسینا ،در این فصل به ویژگی مخصوص نوع انسان که همان مدنی بالطبع بودن
اوست اشاره میکند؛ و اینکه بهه موجهب خصوصهیات جسهمی و روحهی انسهان ،وی
ناگزیر از زندگی اجتماعی و تعاونی است .در این باره ،او به یک قاعدة طالئهی دربهارة
«قرارداد اجتماعی» به عنوان یک ضرورت تکوینی در وجود آدمی اشاره میکند .عبارت
وی چنین است:
« فمن کان منهم غیر محتاط فی عقو مونیته علی شرایط الموینه ،و قو وقع منه و م ن
شرکائه االقتصار علی اجتماع فقط ،فإنه یتحیل علی جنس بعیو الشبه م ن الن او و
عادم کماالت الناو ،و مع ذلک فالبوّ ألمثاله من اجتماع و من تشبه بالمونیین».
(ابنسینا ،0321 ،ص)440
توجه کنید که چه زیبا ،ابنسینا میان وجود انسانهای متعهّد بهه قهرارداد اجتمهاعی
تکوینی ناشی از کیفیت مخصوص خلقت آدمی ،و میان انسانهایی که فقهط بهه حسهب
ظاهر و تنها با بدن هایشان و نه با تعهد و احسهاس مسهئولیت واقعهی روحهی و عقلهی
نسبت به سایر آحاد جامعه ،به دور یکدیگر جمع شدهاند ،تفاوت میگذارد و میگویهد:
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هر یک از این انسان ها که غیرمحتاط و غیرمتعهد به رعایهت قهرارداد و مسهئولیتههای
اجتماعی (عقد مدنیته) بر اساس شرایط و نظامات پذیرفته شده در آن جامعهه باشهد ،در
واقع او از انسانیت بهرهای نبرده و فاقد کماالت انسانی است؛ اگرچه که همهین موجهود
بی تعهد و به ظاهر انسان نیز ناگزیر از زنهدگی در جامعهه و تظهاهر بهه رعایهت قواعهد
زندگی اجتماعی میباشد .در اینجا بیش از این نمیتوان دربهارة ایهن عبهارت عمیهق و
زیبای ابنسینا سخن گفت؛ هر چند که جای بسط بسیار دارد و مقایسة آن با آراء روسو
در باب قرارداد اجتماعی و اندیشمندان پس از وی در فلسفه اجتماعی ،عمق و پختگهی
نظر ابنسینا را بیش از پیش روشن خواهد کرد.

3

به هر حال ،ابنسینا از این مقدّمه چنین استفاده میکند کهه بقهای زنهدگی انسهان بهه
اجتماع است و مشارکت اجتماعی ،ناگزیر به برقراری انواع روابط متقابل میان انسهانهها و
به اصطال معامالت است؛ و برقراری صحیح روابط متقابهل ه اعهم از مهالی و غیرمهالی ه
نیازمند نظام قانونی و رعایت عدالت در برقهراری ایهن قهوانین اسهت .قهانون نیازمنهد بهه
قانونگذار (سانّ) است و عدالت نیازمند به حافظ و برقرار کنندة عدالت (معدِّل) میباشهد.
بنابراین ابنسینا وجود یک قانون فراگیر و همهگیر عادالنه و وجود یک قانونگهذار مهورد
قبول همگان و یک عدالتگستری را که موجهب تقویهت و تأییهد معیارههای عهدالت در
نفوس انسانها شود ،شرط ضروری بقای جوامع انسانی میدانهد .از طهرف دیگهر ،امکهان
توافق بر این قانون عادالنه و بر اجرای عادالنه آن را در قوّت و توان انسانههای بهه خهود
واگذاشته شده نمیداند؛ زیرا آرای مردم در این امور مختلف است و هر کس آنچهه را بهه
نفع اوست ،حقّ و عدل میداند و آنچه را علیه اوست ،ظلم میشمارد:
«و الیجوز أن یُتركَ الناوُ و آراءُهم فی ذلک ،فیختِلفونَ و یَری کلُّ منهم مال ه
عوالا و ما علیه ظلماا( ».ابنسینا ،0321 ،ص)440
بنابراین فیصله دادن به این اختالفات و ایجاد وحدت اجتمهاعی و انسهانی ،شهرط بقهاء و
صال و کمال نوع انسان است و از خداوندی که کوچکترین نیازهای جسمانی و فهردی
انسان مانند وجود مو بر روی لبها و قراردادن ابرو بهر بهاالی چشهم بهرای محافظهت از
دهان و چشم ها و نیز وجود گودی پا برای حفظ تعادل و کمک به بهتر راه رفهتن را فهرو
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نگذاشته است ،چطور ممکن است که ضروریترین نیاز انسان برای حفظ و بقهای جامعهه
و نوع انسانی و رسیدن وی به صال و کمال دنیوی و اخروی را نادیده انگارد؟
از طرف دیگر ،تأمین قانون عادالنه و ایجاد روحیه عدالتخواهانه در بین انسانها،
باید از طریق یک عامل انسانی در میان انسانها صورت گیهرد و نهه ه مهثالً ه از طریهق
ارسال فرشتگان و  ....این شخص انسانی ،بایهد توانهایی ویهژهای بهرای دریافهت قهانون
عادالنه از طرف خداوند و نیز صالحیت های الزم برای پیاده کردن و گسترش و تحقهق
عدالت در میان انسانها را داشته باشد؛ و همان است که به او نبیّ و پیامبر میگوییم:
«و وجود االنسان الصالح ألن یسنَّ و یعول ممکن کما سلف منّا ذک ره ،فالیج وز ان
تکونَ العنایة االولی تقتضی تلک المنافع و التقتضی هذه التی هی أسْهَا».
(ابنسینا ،0321 ،ص)442
چگونه ممکن است خداوندی که آن منافع جزئی جسهمی ،از نظهر عنایهت و توجههاش
دور نشده است ،این منافع بلندمرتبهتر و عالیتر برای نوع انسانی را نادیده انگارد.
«وال ان یکون ما یعلمه فی نظام الخیر الممکن وجوده الضروری حصوله لتمهیو نظ ام
الخیر الیوجو».
«و ممکن نیست که آنچه را خداوند در نظهام خیهر ،ممکهنالوجهود مهییابهد ،و
وجود آن برای برپایی نظام خیر در عالم ضروری است ،موجود نگرداند».
(ابنسینا ،0321 ،ص)442
بدین ترتیب ،منطق ًا وجهود شهخص صهالح و کهاملی بها خصوصهیات نبّهی ،بهرای
رسانیدن موجودات این عالم به کماالت وجودی و غایی خود ،در نظام عهالم ضهروری
است .و روشن است که نبی و پیامبر ،در وهلة اول مورد انکار انسانها قرار مهیگیرنهد؛
پس او برای اثبات صحّت گفتار خود مبنی بر اینکه حامل پیام الهی است ،بایهد ابهزار و
وسائلی داشته باشد که بتواند دیگران را قانع کند و نشان دهد که او دارای تفهاوتههایی
با سایر انسانهاست که میتواند پیامهای غیرمادی الهی را دریافت کند .و نیز باید دارای
چنان تعادل و توازن روحی و اخالقیای باشد کهه خهود بتوانهد مصهداق بهارز و عینهی
تمامی پیامهای ارسال شدة الهی باشد؛ و نیز دارای عالئم و ویژگیهای ظاهری همچون
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معجزات بیرونی و صفات درونی باشد که وی را از دیگر آدمیان متمایز کرده و دیگهران
را به اذعان و تسلیم در مقابل ادعا و پیام وی وادار نماید:
«فواجبُ إذَن أن یوج و نب یّ ،و واج بُ أن یک ون انس اناا ،و واج بُ ان تک ون ل ه
خصوصیة لیست لسائر الناو حتّی یستشعر الناو فیه امراا الیوجو لهم ،فیتمیّز منهم،
فتکون له المعجزاتُ التی أخبرنا( ».ابنسینا ،0321 ،ص)442
همان طور که مالحظه میشود ،تحقق و عینیت وجودی دین در عهالم ،وابسهته بهه
وجود گونهای خاص از انسان است که از یک طرف قادر بهه دریافهت وحهی و ارتبهاط
مخصوص با خداوند است و از طرف دیگر میتواند بها ایجهاد آثهاری خهاص در عهالم
تکوین ،مخاطبان خود را به صدق ادعهای خهود دربهارة برخهورداری از ویژگهی وحهی
پذیری مطمئن نماید.
به این ترتیب ،نخستین نکتة مورد نظر ما در این مقاله ،یعنی تبیین جایگاه وجهودی
«فلسفة دین» نسبت به موضوع فلسفه به طور عام ،روشن گردید؛ یعنی در عهالم امکهان،
اشخاص ویژهای از انسانها هستند با ویژگی خاص وجودی که مهیتواننهد متعلهق امهر
خدا و وحی خدا و انزال رو القدس قرار گیرند؛ و ایهن موجهودات انبیهاء هسهتند کهه
وجود آنها ،یکی از اقسام وجود مطلق و مطلق وجود و از عوار و تقسهیمات اولیهه
موجود به ما هو موجود است؛ یعنی کیفیت وجود خاص نبیّ ،به عنهوان یکهی از اقسهام
وجود مطلق ،توجیهی است برای قرار گرفتن مسائل مربهوط بهه ایهن کیفیهت وجهودی
(وحی پذیری) ،یعنی دین ،تحت عنوان عام فلسفه.
 .2پيامبري چيست و چه ميكند؟

اکنون باید دید انبیاء چه میکنند و چه باید بکنند تا به ضرورت منطقی که وجهود آنهها
را در عالم امکان الزم کرده بود ،پاسخگو باشهند .از ایهنجها ،ابهنسهینا دربهارة ماهیّهت
برنامهای که نبی باید به آن بپردازد بح

کرده است .ابتدا به تشریح وظیفة نبهی در بععهد

نظری و عقایدی که مردم باید از طریق دین بیاموزند میپردازد .اصلیترین وظیفهة نبهی
در این باب ،یکی ارائه تعریف روشن و واضح از خداونهد و صهفات وی اسهت ،ماننهد
اینکه خالق عالم واحد و قادر و عالم به آشکار و نهان است؛ و دیگری تبیهین موقعیهت
انسان در ارتباط با خداست ،مانند اینکه همو که خالق عالم اسهت ،حهقّ قهانونگهذاری
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دارد و باید اوامر او اطاعت شود .و خبر میدهد کهه بنهدگان فرمهانبهردار را بهشهت و
حیات اخروی توأم بها سهعادت در انتظهار اسهت؛ و بنهدگان عصهیانگهر را سهرانجامی
شقاوتبار در پیش است.
«و یکون االصل االول فیما یسِنّه تعریفه ایّاهم انّ لهم صانعاا واجواا قادرا و أنه ع الم
السِرِّ و العالنیه و أنّه من حقّه ان یُطاع امره ،فانه یجب ان یکون االمرُ لِمَن لَهُ الخلق».
(ابنسینا ،0321 ،ص)442
سپس ابن سینا به بح مهمی دربارة زبان و منطق دین می پردازد و بیان میکند -
که نبی نباید مردم را به تصدیق عقاید دشوار و پیچیده دربارة خدا تکلیف کند؛ ماننهد
اینکه او قابل اشارة مکانی نیست ،و همچنین در مقام تصور نیز غیرقابل تقسیم است،
و نه خارج و نه داخل عالم است ،و مطالبی از این دست .سرّ مسئله این است که این
گونه مطالب ،برای اذهان عمومی دشوار است و آن ها را دچار تشویش ذهنی مهیکنهد
و از پرداختن به وظایف اجتماعی باز می دارد .به تعبیر ابنسینا « ،فم ا ک لُّ بُمیّسَ ر ل ه
الحکمة االلهیة» (ابنسینا ،0321،ص .)449البته نبی نمی تواند به مردم بگوید کهه شهما
صالحیت شنیدن بعضی حقایق را ندارید؛ بلکه بر نبی واجب است که در این موارد و
امثال آنها ،به زبان رمز و اشاره سخن گوید که نفوس مستعد برای مباحه حکمهی،
آنها را درمییابند.
نکتة مهمّی که در عبارات ابنسینا مشاهده میکنیم ،کیفیت بیان او در تبیین ماهیهت
رسالت پیامبران ،یعنی دین ،است که صبغهای کامالً پیشینی و عقالنهی محه دارد؛ بهه
طوری که در سراسر این مقاله ،او با تعابیری ماننهد «یجهب علهی السهانّ» و «فیجهب أنْ
یعسِنَّ» و امثال آن که حکایت از ضرورت پیشینی و منطقی دارد ،به شر محتوای برنامة
دینی میپردازد .این نهایت انطباق عقالنیت و ایمان است و در واقهع ،تعبیهر فلسهفی آن
چیزی است که علمای دینی شیعه تحت عنوان «قاعهدة مالزمهه» از آن یهاد مهیکننهد و
میگویند« :کلُّما حکم به العقل حکم بالشرع و کلُّما حکم بهه الشهرع حکهم بهه العقهل»
(المظفر ،0322 ،ص .)229یعنی در واقع ،دین حقیقی همان احکام عقل فطری است کهه
در هر مورد ،خداوند از روی لطف بر بندگان ،از طریق انبیاء برای آنهها ظهاهر سهاخته
است .فیلسوف دین نیز با همین وجهه نظر به توجیه عقالنی همة عرصههای دین ه اعم
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از عرصههای نظری و عقیدتی یا عرصههای عملی فردی و اجتماعی ه میپردازد و البتهه
در حدّ کلیّات مطالب به نحوی که با فطری الهی انسان سازگار باشد.
ابنسینا ،فصل سوم را با توجیهی عقالنی دربارة چرایهی تشهریع عبهادات در دیهن
شروع میکند؛ و اینکه اصوالً دین باید به گونهای باشد که بعد از دوران حیهات پیهامبر
نیز برقرار بماند .لذا پیامبر باید سنن و آداب و قواعدی وضع کند که با انجهام آن ،مهردم
در دورههای مختلف زمانی از زمان روزانه و هفتگی و ماه و سال ،دائماً به یهاد خداونهد
و بازگشت به جهان آخرت باشند .لذا سنتهایی مانند نمازهای روزانه و اذکهار یومیهه،
دائماً توجه انسان را به اصل حقیقت خود معطوف میکنند؛ همچنین سهنتههایی ماننهد
روزه ،تمامی طبیعت انسان را متوجه فرمان الهی میکنند؛ و نیز به سرّ سنتههایی ماننهد
ح و نذر و قربانی اشاره میکند و به طور خاص ،به توجیهه عقالنهی اشهرف عبهادات،
یعنی نماز ،با همة آداب و شرایط آن میپردازد .اثر ایهن عبهادات در تقهرّب حقیقهی بهه
خداوند را تبیین کرده و توضیح داده است که توجه باطنی به خداوند ،اگر توأم با اعمال
بدنی و عبادی خاص باشد ،دارای تأثیر ویژه در نزدیکی به خداوند است.
فصل چهارم را ابنسینا به بیان فلسفة عقالنی مهمترین مقررات اجتماعی و نیهز بهه
اصول قوانین دربارة زن و مرد و خانواده اختصاص میدهد و ما به جهت اختصار ،فقهط
به بیان چند نکته از آن بسنده میکنیم .پس از ذکر اینکه شارع باید بیکاری و بطالهت و
بیمصرفی را در جامعه تحریم نماید ،به بیهان یهک قاعهدة کلّهی و انسهانی مهیپهردازد:
مقررات جامعه نباید برای هیچکس راهی قرار دهد که از انجام آن دسته وظایف اولیهای
که هر انسانی در مقابل جامعه موظّف به انجام آن است ،شانه خهالی کهرده و ادای آن را
به عهدة دیگران بگذارد ،به گونهای که خود متحمّل قبول هیچگونه سختی و مسهؤولیّتی
نشود .این گونه افراد را باید از جامعه طهرد کهرد .در بخهش قهوانین اقتصهادی جامعهه،
همانند قانون تحریم بیکاری و بطالت ،به حرمت کلیة درآمدهایی که در ازای بهه دسهت
آوردن آنها منفعتی برای جامعه حاصل نمیشود ،مانند قمار و امثال آن ،اشاره میکند و
جالب اینکه در اینجا ،به حرمت سودجویی از درآمد ناشی از انتقال و خرید و فروش
امالک در جایی که مصلحتی جز سودجویی نداشته باشد حکهم مهیکنهد .همچنهین بهه
حرمت ربا اشاره میکند و نکتة مهم در بهاب حرمهت ربها را کسهب مهال بهدون ایجهاد
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منفعت برای جامعه نمیداند؛ بلکه میگوید :دریافت ربا در ازای ایجهاد منفعهت اسهت،
ولی وجه حرمت آن این است که افراد را از پرداختن به کار و فعالیهت مثمهر ثمهر بهاز
میدارد .در ادامة این فصل ،به مسئلة ازدواج و خهانواده و مسهائل مربهوط بهه آن ،مثهل
طالق و فلسفة جواز طالق با وجود کراهت شدید آن ،اشاره میکند و تقاضای طالق از
سوی زن را با رجوع به دادگاه شرع میّسر میداند .نکات دیگری نیهز در بهاب وجهوب
پوشش برای زن و  ...ذکر می کنهد کهه بهه سهبب دور شهدن از بحه

اصهلی ،از آنهها

صرفنظر میکنیم.
فصل پنجم ه که شاید مهمترین فصل این مقاله باشهد ه متضهمن دیهدگاه سیاسهی
ابنسینا و پارهای دیگر از احکام اجتماعی است .اصول دیدگاه ابنسینا مبتنهی اسهت بهر
نگرشی کامالً شیعی به مسئله حکومت .حاکم جامعه باید توسهط شهارع تعیهین شهود و
دیگران در این جهت حقّی ندارند:
« ثمّ یجب ان یُفرض السانّ طاعة من یخلفه ،و ان الیکون االستخالف االّ من جهته».

01

(ابنسینا ،0321 ،ص)484
ولی پس از این جملة صریح ،گویی به جهت تقیّه و اینکه در معر تهمت تشیع ه که
میتوانست برای وی خطرناک باشد ه قرار نگیرد ،عبهارت دیگهری مطهابق مهذاق اههل
سنّت بیان میکند که «أو باجماع من اهل السابقه »...؛ ولی باز هم بها مههارت و اسهتادی،
عقیدة اهل تسنن را با ذکر قیودی ،فاقد اعتبار عینی و تاریخی قلمداد مینماید:

« ...علی مَن یُصحّ حون عالنیةا عنو الجمهور انّه مستقلّ بالسیاسه و انّه اص یل العق ل
حاصل عنوه االخالق الشریفة من الشجاعة و العف ة و حس ن الت وبیر و انّ ه ع ارف
بالشریعه حتی الاعرف منه ،تصحیحاا یظهر و یس تعلن و یتف ق علی ه الجمه ور عن و
الجمیع ( »...ابنسینا ،0321 ،ص)480
بر هر کس که اندک اطالعی از تاریخ اسالم داشته باشد آشکار است که امر خالفت بهرای
خلفای اهل سنّت ،نه هرگز با شرایط صوری شیخ الرئیس ،مانند اظهار و بیهان علنهی نهزد
همه و اتفاق جمهور اهل سهابقه؛ و نهه هرگهز بها شهرایط محتهوایی آن از جملهه «عهارف
بالشریعه حتی ال اعرف منه» واقع نگردیده است .همچنین در جمهالت بعهدی مهیگویهد:
واجب است قانونگذار اعالم کند که چنانچه در امر خالفهت ،مهردم بهر کسهی کهه دارای
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برتری و استحقاق نباشد اجماع کرده باشند ،در حقیقهت بهر خداونهد کهافر شهدهانهد 00.و
سرانجام پس از این همه ،باز به مطلب اوّل یعنی صریح عقیدة شیعی برمیگردد:
«واالس تخالف ب الن

أص وب ،ف انّ ذل ک الی وّدی ال ی التش عب و التش اغب و

االختالف( ».ابنسینا ،0321،ص)482

02

از نکات دیگر این فصل می توان به این نکته اشاره کرد کهه قهوانین دیهن در امهور
عبادی و امور خانوادگی و در جرائم و امثال آن ،باید معتدل باشد و از سختگیری زیاد
و نیز آسانگیری بیش از حدّ پرهیز شود .همچنین تصریح میکنهد کهه دیهن ،در غالهب
احکام مربوط به معامالت و نیز بسیاری از احوال شخصیه ،باید بیان احکام را به اجتههاد
واگذار کند؛ زیرا «فإنّ لالوقات احکاماً الیمکن ان تنضبط» ،یعنی مقتضهیات زمهانههای
مختلف متفاوت است و هرگز نمیتهوان آنهها را یهکجها ضهبط و بیهان کهرد .امها در
خصوص مقررات مربوط به نظامات مدنی ،ماننهد ارتهش و پلهیس و بودجهه عمهومی و
مسائل نظامی و امثال اینها ،معتقد است که اصوالً اینهها احکهام مربهوط بهه حکومهت
است و در مورد آنها نمیتوان قوانین جزئی و ثابت قرار داد:
«فان فی فرضها فساداا ،النّها تتغیر مع تغیر االوقات و فرض الکلیات فیه ا م ع تم ام
االحتراز غیرممکن فیجب ان یجعل ذلک الی اهل المشورة».
(ابنسینا ،0321 ،ص)484
شاید بتوان از این جمالت و نظریات ابنسینا ،مبنای شکلگیری نظریات مربوط به لزوم
تفکیک قوا را استنباط کرد؛ یعنی آنچه را از حقوق اختصاصی سیاسی یعنی سیاستمدار
دانسته ،مربوط به قوة مجریه و حاکمه است و از محدودة بیانات دینهی و علمهای دیهن
خارج است و در این موارد نیز تعیین مصالح نظام را بر عهدة اهل مشورت و خبره قرار
داده است؛ یعنی نوعی نظام قانونگذاری مدنی خارج از حدود و مقررات اصلی شهرعی
را تصوّر کرده است.
در ادامه به لزوم وضع قوانین دینی در امهور اخالقهی و عهادات و سهنن اجتمهاعی
پرداخته است و اشارهای به نظریة حهدّ وسهط و فلسهفة آن در ایجهاد تسهلّط بهر قهوای
نفسانی از طرفی و نیز بهرهمندی از قهوای مختلهف نفسهانی در جههت مصهالح زنهدگی
دنیایی از طرف دیگر نموده است .و نیز به حکمت عملی ه کهه تهدبیر در امهور عملهی

جايگاه فلسفة دين در سنّت فلسفة اسالمي به روايت ابنسينا

61

زندگی دنیایی است ه اشاره میکند و اینکه عهدالت ،بههرهمنهدی از حالهت اعتهدال در
مجموع این فضائل است؛ و حال اگر کسی عالوه بر این ملکهة عهدالت نفسهانی ،دارای
حکمت نظری نیز باشد ،او به سعادت رسیده است .در اینجا ،ابنسینا کتاب «شفا» را با
یکی از زیباترین جمالت خود به پایان میبرد:
«و من فاز مع ذلک بالخوا

النبویة کاد ان یصیر ربّا انسانیاا و کاد ان تُحِ لَّ عبادت ه

بعو اهلل تعالی ،و هو سلطان العالم االرضی و خلیفة اهلل( ».ابنسینا ،0321 ،ص)488
آری اگر شخصی که دارای اعتدال و عدالت در قوای سهگانهه نفسهانی اسهت و از
فضائل اخالقی برخوردار است ،عالوه بر برخهورداری از حکمهت نظهری ،بهه خهواص
پیامبری نیز آراسته شود ،گویی که او خدایی انسان گونه است و گویی که عبادت او بعد
از عبادت خداوند تعالی نیز جایز باشد؛ و او همهان پادشهاه و سهلطان عهالم طبیعهت و
خلیفه و جانشین خداوند بر روی زمهین اسهت .ایهنجاسهت کهه رو نظریهة شهیعی و
عرفانی انسان کامل نزد ابنسینا متجلّی میشود و نظریة عدالت که ابتدا در حهدّ عهدالت
اجتماعی ،واسطة اثبات ضرورت وجود انبیاء شده بود ،همچون نظریة عهدالت افالطهون
در کتاب «جمهوریت» نمایان می شود که اگرچه در اوائل و اواسط کتاب «جمهوریهت»،
برای چشم های ضعیف ،با حروف درشت و در سهطح عهدالت اجتمهاعی ترسهیم شهده
()Plato, 1944, THE REPUBLIC, 368d؛ ولی در نهایت ،با بازگشت به عدالت نفسهانی
و حاکمیت جنبة روحهانی نفهس بهر سهایر قهوا ،بها حهروف اصهلی نگاشهته مهیشهود
( .)Plato, 1944, THE REPUBLIC, 590-591; Ibid, 1944, LAWS, 711-712در فلسهفة
ابنسینا نیز ضرورت وجود انبیا ،ابتدا به عنوان «سانّ و معدّل» یعنی قانونگذار و واضهع
عدالت اجتماعی به نظر میرسد؛ ولی نهایتاً به نظریة انسان کامل و سلطان عالم ارضی و
خلیفه الهی بودن انبیاء میانجامد و معلوم میشود که عدالت مورد نظر ابنسینا از همهان
ابتدا ،دارا بودن همة تواناییهای روحیای است که الزمة رسانیدن انسانهها بهه زنهدگی
سعادتمندانة حقیقی است.
نتيجه

بر اساس آنچه گذشت ،میتوان چنین نتیجهه گرفهت کهه اوالً ارائهه یهک تفسهیر منطقهاً
ضروری و پیشینی از جایگاه فلسهفهههای انضهمامی (مضهاف) ،ماننهد فلسهفة دیهن ،در
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چارچوب نظامهای جامع فلسفی کالسیک ،مانند فلسفة اسالمی ،ممکهن اسهت؛ کهه در
مورد فلسفة دین ،ویژگی وجودی نبیّ به عنوان عامل دریافهت وحهی الههی مهورد نظهر
است .ثانیاً بر اساس طر مزبور ،میتوان مباحه

اساسهی فلسهفة دیهن را بهه صهورت

پیشینی مشخص و تعریف کرد ،که البته در مورد مسیحیت مثالً ه چنانکه در متن مقالهه
اشاره شد ه به جهت تفاوت اساسی دیدگاه آنها در مسئلة نبوت با دیدگاه سایر ادیهان
مثل اسالم و یهودیت ،فهرستی جداگانه از مباح

الهیات سیستماتیک را در بهر خواههد

داشت .نکتة سوم اینکه بیان منطقاً ضروری و پیشینی در تک تک مسائل مطروحه ه کهه
با توجه به طر کلّی این مسائل در دیانت اسالم طراحی شده ه نباید مهوهم ایهن باشهد
که فلسفة دین مورد اشاره ،بیشتر صبغة کالمی دارد تا فلسفی؛ زیرا میان اثبات و دفاع از
اندیشههای دینی که به مدد عقل صورت میگیرد و قالب کالمی دارد ،و بیان پیشهینی و
منطقی دربارة اینکه نظامات فردی یا اجتماعی دین چگونه بایهد باشهد ،تفهاوت بسهیار
است .مبنای چنین بیانی نسبت به دین ،تفکّر حداکثری دربارة عقالنیت دیهن اسهت .در
نگرش اسالمی ه به ویژه شیعی ه اساساً همة واجبات و احکام شرعی به گونهای الطهاف
الهی است در حوزة عقل بشری ،یعنی نظامات دینی چیزی جز اقتضهای فطهرت عقلهی
بشری نیست؛ اما چون عقل جزمی همة انسانها قادر بهه درک همهة اقتضهائات فطهرت
عقلی خود نیست ،شرع در قالب نظامات فردی و اجتماعی و نگرش عقیدتی مشخصی،
به فعلیّت یافتن عقول بشری و آشکار شدن گنجینههای پنهان آن کمک مهیکنهد .بهدین
ترتیب ،بیان عقالنی ابنسینا دربهارة ایهنکهه دیهن بایهد چگونهه باشهد ،اظههار و ابهراز
چارچوب عقالنی دین است ،و نه اثبات عقاید دینی؛ یعنی نوعی فلسفه است ،نه کالم.
يادداشتها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Philosophy Of
2. Concrete Philosophies
3. Philosophy of Mind

 .4برای پارهای از این مباح  ،میتوان به مقالة نگارنده تحت عنوان «عوار
اسالمی» مراجعه کرد (رک .غفاری.)0918 ،

ذاتهی در فلسهفة
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 .8به نظر میرسد علّت این تفاوت ،به اختالف میهان نگهاه معاصهرین و دیهدگاه کالسهیک ،در
مسئلة وحدت علم است .در نظر معاصرین ،وحدت میان مسائل یک علم ه مثالً فلسفة دین
ه نه به واسطة داشتن موضوع واحد و نه به واسطة وحدت غایت و غر اسهت؛ بلکهه در
میان پژوهندگان علم قراردادی در کار است و به این ترتیب ،مسئلة خدا ه مثالً ه در کهانون
توجهات فیلسوفان دین قرار دارد .به عبارت دیگر ،از منظر فیلسوفان دیهن معاصهر ،فلسهفة
دین ،علمی اعتباری است و نه حقیقی؛ بر خالف دیدگاه حکمای اسالمی و کالسیک.
6. Rudolf Otto
7. The Holy

 .8همان طور که موضوع عدالت و صفت حکمت بالغه خداوند ،منشأ بحه شهرور در فلسهفة
دین معاصر گردیده است؛ کما اینکه در بین متکلمان گذشته ه اعم از مسلمان و مسیحی ه نیهز
این بح جایگاه ویژهای داشته است.
 .3به این نکته باید توجّه کرد؛ چرا که ظاهراً یکی از دالیل اصهلی عقهبمانهدگی ملهل شهرقی
نسبت به ملل غربی از لحاظ زندگی اجتماعی و نظامات مربوط به آن ،همین عدم توجه بهه
رو سخن ابنسیناست؛ یعنی زندگی کردن در جامعه و نه با جامعه ،و بهر اسهاس رعایهت
عقد و پیمان اجتماعی ،یعنی زندگی اجتماعی با بدنها و زندگی فردی با رو ها.
 .01در واقع ،این مطلب ،مهمترین اختالف میان شیعه و سنی در مسئلة امامت و خالفت است.
 .00عبارت مذکور را مقایسه کنید با نظریة عالم بزرگ اهل سنّت ،ابو حامد غزالی کهه مهیگویهد:
مالک در تحقّق امامت ،حصول شوکت و اقتدار امامت است ،به طوری که حتهی عهدد بیعهت
کنندگان هم شرط نیست؛ بلکه مالک ،حصول استیالء و برتری در عمل است؛ همان امری که
در بیعت عمر با ابو بکر حاصل شد« .و انما الغرض قیام الش وکة لالم ام باالتب اع و األش یاع و
ذلک یحصل بکل مستول مطاع و نحن نقول لما بایع عمر ابا بک ر رض ی اهلل عنهم ا انعق وت
االمامة له بمجرّد بیعته ( »...الغزالی ،0324 ،ص)011
« .02ذهبت اإلمامیة خاصّة الی أنّ االمام یجب أن یکون منصوصاا علیه( ».الحلّی ،0918 ،ص)081
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