ايمانگرا 1

ابنسينافيلسوفعقلـ

اكرم خليلي

2

دكتر رضا اكبری
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چكيده
ابنسينا فيلسوفي است كه در حيطه اسهی،ي از آ،هوزهههای ارسهطویي رراتهت
،جددی ارات داده است و از این رو ن تنها شارح ارسطو بلك خود فيلسوف بهرر
و برجست ای ب شمار ،يرود .تیش در نشان دادن تیتم باورهای دیني با یافت ههای
عقیني از جمل دغدغ های ذهني ابنسينا بوده هر چنهد ایهن ،سهأل در بسهياری از
،وارد ب صراحت در آثارش ذكر نگردیده است ا،ا توج ب نوشت هایش ،ؤیهد ایهن
ادعاست .در عين حال در برخي از ،باحث فلسفي هم چون ،سأل نبوت ،عاد جسماني
و نير عرص اخیق شاهد برتر نشاندن آ،وزههای دیني بر یافت های عقلي و یا حكهم
ب تورف عقل در برخي از این ساحتها از سوی شيخ هستيم .این ا،ر نشان ،هيدههد
ك ابنسينا ن یک فيلسوف عقلگرای صرف بلك یک فيلسوف عقل ه ایمانگراست.

واژگان كليدی
ابنسينا عقل ه ایمانگرایي نبوت ،عاد توحيد

1ـ دریافت مقاله78/2/1 :؛ پذیرش نهایی78/4/3 :
2ـ دانشجوي دكتري فلسفه دین و مسائل كالمی جدید دانشگاه آزاد اسالمی
3ـ دانشیار دانشگاه امام صادق
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هنگام سخن گفتن از فیلسوفان و توجه به ورود آنها به عرصه باورهـاي دینـی
درمــییــابیک كــه رویاردهــاي متاــددي قابــل استق ــا مــیباشــدم مــیتــوانیک از
رویاردهایی هک چون قرینـهگرایـی (افـرادي هـک چـون آكوئینـا) ،ایاـانگرایـی
(افرادي هک چون كالون ،و عالگرایی (افرادي هک چـون پاسـاا و جیاـ  ،سـخن
بگــوییک1م در رویاردهــاي قرینــهگرایانــه ســنتی وجــه االــد اســتفاده از عقــل و
استدال هاي عقالنی در اثبات باورهاي دینی است هر چند كه در رویاردهاي جدید
(هک چون روشی كه در سوئین برن مشاهده میشود ،از روشهاي اسـتقرایی نیـ
بهره گرفته میشودم ابنسینا به عنوان فیلسوف مشایی هاواره بـه عنـوان یاـی از
افراد شاخص رویارد قرینهگرایانه سنتی مارفی میشود و این بدان ماناست كـه
ظاهراً باید او را در عرصـه بثـ «عقـل و ایاـان» از طرفـداران عقـل و فیلسـوفی
عقلگرا در نظر گیریک؛ اما توجه به نوشتههاي او در موضـوعات مختلـا از جالـه
نبوت مااد جساانی و اخالق این حقیقت را براي ما روشـن مـیسـازد كـه او در
مواردي قائل به توقا عقل و برتر نشـاندن آمـوزههـاي دینـی بـوده اسـتم بـراي
توضیح این مطلد الزم است ابتدا مفهوم «عقل» در تفار ابـنسـینا مـورد بررسـی
قرار گیردم

1ـ ،فهوم عقل
ابنسینا در كتاب الثدود

هشـت مانـی بـراي عقـل کكـر كـرده اسـت (ابـنسـینا

1411هـ ص،77م یای از ماانی عقل كه ابنسینا بدان اشاره كرده و در این مقالـه نیـ
مورد نظر است قوهاي است از قواي نفس ناطقه كه منبع صدور علـک اسـتم شـی

این قوه را به عقل نظري و عقل عالی تقسیک میكندم ابنسینا در كتاب االشـارات و
التنبیهات پس از ارائه توضیثاتی راجـع بـه قـواي نبـاتی و حیـوانی نفـس ناطقـه
انسانی را مورد بث و بررسی قرار میدهدم نفس ناطقه جوهري اسـت كـه قـوا و
كااالت متاددي دارد؛ از جاله این قوا یای قـوه عقـل نظـري و دیگـري قـوه عقـل
1ـ براي توضیح بیشتر بنگرید به :اكبري

1374م

  28دوفصلنامه علمي ـ پژوهشي حكمت سينوي (مشكوةالنور)  /سال دوازدهم  /پاييز و زمستان  / 7821شماره 04

عالی استم عقل عالی آن است كه نفس براي كامل كردن بدن بدان مثتـا اسـتم
این قوه كارهاي ج ئی را كه انجام دادن آن براي آدمی واجـد اسـت از مقـدمات
بدیهی و مشهور و تجربی بیرون میآورد تا به هدفهاي اختیاري كه دارد برسـد
و در این راه به مالحظه رأي كلی از عقل نظري مدد میجوید تا بـه ج ئـی برسـد
(ابنسینا 1413هـ

 2ص ،377م وظیفهاي كه ابنسینا در این فقـره بـراي عقـل عالـی

مارفی می نااید استنباط كارهایی است كه براي آدمی واجد استم در كتاب الابدأ
و الاااد نی وظیفه عقل عالی را استنباط كردن میداند (هاـو  1333ص  ،63ولـی در

طبیایات شفا و در كتاب نجات

عقل عالی را مبدأ مثرك بدن مارفی میكنـد (هاـو

1418هـ ص 34؛ هاو  1334ص ،134م وي در كتاب نجـات چنـین آورده اسـت« :قـواي
نفس ناطقه انسانی به دو قوه عالاه و عامله تقسیک میشود كه هر كدام به اشتراك
لفظی یا چی ي مشابه آن «عقل» نامیده میشوندم قوه عامله مبدأ مثرك بدن نسبت
به انجام افاا ج ئی است … و ن د اهل تثقیق اخالق متالق به ایـن قـوه اسـت
نفس انسانی ممم جوهر واحدي است كه با دو جنبه نسبت دارد جنبهاي كه تثـت او
قرار دارد و جنبهاي كه فوق او قرار دارد و نفس بنابر هر جنبه واجد قـوهاي اسـت
كه روابط بین او و آن جنبه را تنظیک میكند و این قوه عاملـه قـوهاي اسـت كـه بـا
جنبهاي كه تثت نفس است مرتبط است كه هاـان بـدن و سیاسـت آن مـیباشـد»م
هاچنین ابنسینا عقل عالی را آن مرتبه از عقل میداند كه واجد اسـت بـر سـایر

قواي بدنی تسلط داشته باشد (هاـو  1334ص ،134-133م شی در منطـق الاشـرقیین
بر اسا) هاین تقسیکبندي علک را نی به علک نظري و علک عالـی تقسـیک مـیكنـد
(هاو 1411هـ ص 3ـ،8م
اگر فقط عقل نظري را مبدأ دریافت بدانیک آنگاه هک علک نظري و هک علـک عالـی
و در نتیجه اخالق و سیاست مدن و سیاست منـ

هاـه تثـت عقـل نظـري واقـع

خواهند شدم این در حالی اسـت كـه شـی در نجـات عقـل عالـی را منشـأ اخـالق
میداند (هاـو  1334ص  ،134و در كتاب شفا هک به پیـدای

علـوم از عقـل نظـري و

اخالق از عقل عالی اشاره میكند (هاو 1418هــ ص ،33-31م توضیــح در خ ـوص
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ماناي عقـل (فارغ از اختالفاتی كه در اینجا کكـر شد ،این اجازه را به ما مـیدهـد
كه بررسی نااییک شی الرئیس در چه مواردي باورهاي دینی را عقالنــی كـرده و
در چه مواردي آموزههاي دینی را برتر از یافتههاي عقالنی دانسته استم

2ـ ابنسينا و اثبات ذات و صفات خدا
ابنسینا در الهیات بالاانی االخص بسیارى از مسائل الهى و دینى چون اثبـات
وجود خدا صدور كثرت از وحدت اوصاف خدا پیوند حادث و قدیک علـک خـدا و
علک او به ج ئیات را تفسیر عقلى میكندم كوش

ابنسـینا در اثبـات یگـانگى خـدا

چه در برابرسازى آرا وحدت واجدالوجود در فلسفه یونانى و چـه در برقـرارى
سازش میان فار یونانى و دین در مورد صفات خدا قابـل مالحظـه اسـتم وي در
مبدأ و مااد از بث حركت آااز میكند و بـراي اثبـات ایناـه هـر حركتـی مثـرك
میخواهد چندین برهان ارائه میدهد و در پایـان مثـرك ایرمتثـرك را ثابـت و
وجوب آن را اثبات میكند و آن را با خداي متون اسالمی تطبیق میدهدم وي هاان
صفاتی را از بطن وجوب وجود بیـرون مـیكشـد كـه قـرآن بـراي خداونـد تاـالی
برمیشارد (ابـنسـینا  1333ص16ــ22 21ــ34 24ــ،44 37م اسـتدالالت او در مباحـ
اثبات کات و صفات الهی حاكی از روحیه كامالً عقلگرایانه اوستم استفاده از انواع
قیاسات منطقی ابطا دور ابطا تسلسل چین

مقدمات و استفاده ماهرانه از هر

مقدمه در مقدمات بادي و طی سیر منطقی تا ح و نتیجه رونـدي اسـت كـه در
این مباح

حضور چشکگیري داردم فرآیند تالش شی

اثبات خدایی اسـت كـه در

قرآن مارفی شده؛ خدایی كه با خداي فلسفه تالقی مباركی پیدا مـیكنـدم شـی
سیر استداللی خوی

در

كامالً متای به عقل است و از دین مدد نایگیـرد و فقـط در

برخی موارد پس از ح و نتیجه آیـهاي را در تأییـد آن کكـر مـیكنـدم شـی در
اشارات از طریق برهان وجوب و اماان بـه اثبـات کات مـیپـردازدم او موجـود را
مقسک خوی

قرار میدهد و با ح ر عقلی آن را به دو قسک تقسیک مینااید و بـا

بررسی احوا ماان نیاز او را به واجد اثبات می نااید و با ارائـه برهـانی عقلـی
دور و تسلسل را ابطا ناوده و تنها علت ماانات را موجود واجد میدانـد (هاـو
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1413هـ  2ص،22-16م بث اثبات واجد در آثار دیگر او هک كامالً برهـانی اسـت و
از این چارچوب خار نایشودم شـی در رسـاله عرشـیه از برهـان دیگـري مـدد
میگیرد« :موجود یا سبد دارد یا نداردم اگر سبد نـدارد پـس واجـد اسـت و اگـر
سبد دارد سبد آن در صورتی كه ماان باشد و سـبد آن هـک مااـن باشـد در
نهایت باید به یك واجد ختک شود» (هاو 1411هـ ص ،242م

هاین شیوه را در مورد صفات حق تاالی نی میتوان یافتم در رساله عرشـیه
در اصل او با استدالالت عقلـی وجـود واجـد را اثبـات مـیكنـد در اصـل دوم
وحدانیت واجد و در اصل سوم با استفاده از نتیجهاي كه از اصـل او مـیگیـرد
واجدالوجود را قائک بالذات و بینیاز از هر علتی میشناساندم وي بـدین ترتیـد و
با استفاده از این اصل صفات دیگر واجد را اثبات میكندم از وحدانیت و نفی علل
علک حقتاالی نتیجه می شود و سپس حیات او اثبـات مـیشـود (ابـنسـینا  1411هــ

ص  ،243در تالیقات پس از اثبات واجدالوجود وجوب وجود را مثور براي اثبـات
سایر صفات قرار میدهـدم او صـفات واجـدالوجـود را بـا صـفات مااـنالوجـود
مقایسه میكند و سپس تاامی وجوه نقص اماان و مثدودیت را از آنها میپیرایـد
و به کات واجد نسبت میدهد (هاـو  1386ص،233 121 16-11 21 12 11م شـی بـا
پی

فرض قرار دادن نفی هر گونه تغییر از کات واجد از طریق برهان خلا علـک

خدا به ج ئیات زمانی را به نثو كلی تلقی میكندم به ظاهر او با تاسك بـه برهـان

عقلی نایتواند علک خداوند به ج ئیـات را پـس از ایجـاد اثبـات كنـدم او در رسـاله
عرشیه براي اثبات صفات از وجوب وجود مدد میگیرد و صفات اضافی و سـلبی
را بر مبناي آن پی میریـ دم او اصـلیتـرین صـفت واجـد را «إن» یـا موجودیـت
میداند و با مثور قرار دادن آن برخی صفات را به واجد نسبت میدهد و برخـی
را سلد میكند (هاو 1411هـ ص،248م
با دقـت در روش و مطالـد شی درمییابیک كه او به تدریـج صفات الهی را كه
قرآن براي حق تاالی برمیشارد اثبات میناایـدم احـدیت واحـدیت او بـودن و
ماهیت نداشتن از جاله صفات بادي است كه یای پس از دیگري با استدال عقلـی
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ثابت میگردندم شی در شفا واجد را فاقد ماهیـت مـیدانـد و بـه تابیـري ماهیـت
واجد را هاان انیت او میدانـد (هاـو  1371ص ،381م واجـدالوجـود عـین وجـوب
وجود و عین وحدت استم او اثبات میكند كه وجوب وجـود هاـان تأكـد و شـدت
وجود است (هاـو ص ،337م واجد مجرد وجـود اسـت (هاـو ص  ،381از هاـین جـا
وحدت واجد را اثبات مینااید (هاو ص ،311م
شی از صفت وحـدت بـه او بـودن وعلـک او نیـ پـی مـیبـرد (هاـو 1411هــ

ص ،247م خداوند به اعتبار ایناه کات
عاقل کات

است و کات

براي خودش هـویتی مجـرد از مـاده اسـت

از آنجا كه مجرد است ماقو هـک هسـت و بـدینترتیـد

اتثاد عقل و عاقل و ماقو در علـک واجـد بـه کات بـه اثبـات مـیرسـد (ابـنسـینا

1411هـ ص ،372م شی

علک واجد به اشیا پی

و پس از ایجاد را هک اثبات میكنـد

(هاو ص  ،377او پس از علک واجد حیات او را اثبات میناایـد (هاـو ص  ،246و بـا
استفاده از سه صفت وجوب وجود علک و وحدت مرید بودن او به اثبات میرسـد
(هاو ص  ،211و با استفاده از این صفات قدرت واجد ثابت میگردد (هاو ص ،211م
شی از صفت علک استفاده دیگري مینااید و سایع بـودن و ب ـیر بـودن حـق
تاالی را اثبات میكند و سپس تالک را نی بر صفات یاد شده اضافه مینااید (هاـو

ص ،212م ابنسینا در ف ل ششک از مقاله هشتک شفا پس از اثبات صفات کكر شده
و بیان ایناه خداوند فوق تاام حق و عقل مثـ
خ وص هر یك از صفات مطلد خوی

اسـت و نیـ بـا کكـر دالیلـی در

را با آیه « كل شيل هشلك لالشجهه ل ش» (ق ـص

 ،77خاتاه میدهد (هاو ص ،377-371م
د مشغولیهاى ابن سینا این نیست كه صرفاً نتیجه به دست آمده در دیدگاه او
تطابق و هکخوانی با متنهاي مقد) داشته باشد بلاه به نظر مـیآیـد مق ـود او
این است كه دین با اصولى چون :عدم تنـاق

عـدم تضـاد عـدم دور و تسلسـل

احتیا ماان به واجد اسـتغناى واجـد از علـت و مبـدأ بـودن واجـد نسـبت بـه
ماانها ناسازگارى نداشته باشدم آنچه کكر شد نشانگر آن است كه شی الـرئیس
با روشی هندسی با هر اصلی كه اثبات میكنـد و كنـار هـک قـرار دادن اصـلهـاي
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اثبات شده دیگر به نتایج جدید و جدیدتر مـیرسـدم مـیدانـیک كـه روش هندسـی
روشی برهانی است كه استفاده ابنسینا از آن در مباح مربـوط بـه توحیـد کات
واجد صفات و نی اثبات وجود خداوند نشان از عقـلگرایـی او در ایـن دسـته از
مباح الهیاتی میباشد هر چند كه مطلوب او خداي مارفی شده در قرآن استم

3ه ابنسينا و ،سأل نبوت
تالش ابـنسینا براي پوشاندن جامه عقلی بر عقاید دینی در مبث نبوت هک به
چشک میخوردم وي ارسا رسل را نتیجه ایاان به خدا میداند و ماجـ ات را نیـ
براهینی بر الهی بودن رسالت انبیا تلقی میكندم بث او اینگونـه پـی
انسان به دلیل طلد وصـو بـه سـاادت و جـاودانگی پـی

مـیرود كـه

از هـر چیـ نیازمنـد

داشتن نگاه صثیح درباره حقیقت اشیا و سپس نیرویی است تا بتواند بـه واسـطه
آن حقایق را استخرا كندم هاان طور كه چشک مثتا داشـتن پلـك و مـ ه اسـت
بشر نی مثتا داشتن رسو الهی است تا او را موعظه كنـد و بـه وحـدانیت خـدا
رهناون شود و قوانین و مقررات را به او ابالغ كرده او را بـه عاـل نیـك دعـوت
نااید و با وعدههاي الهی او را نسبت به آن تراید ناایدم وحـی الهـی نـاز شـده
است تا بشر را به ساادت برساند و ماج ات هک دلیل حقانیت صاحد وحی استم
نفس نبی صاحد مرتبهاي است كه میتواند به عالک دیگر مت ل شود و ایـن خـود
ماج هاي است كه عقل عادي نایتواند درك كندم این ات ـا سـبد آشـاار شـدن
بسیاري از اوام

براي صاحد آن نفس است (ابنسینا 1411هـ ص ،3م

استدال ابنسینا در اثبات ضرورت نبوت چنین است :انسان موجودي است كـه
بالطبع اجتااعی است و به علت چنین خ ی هاي به طور مسلک به قانون و شـرع
نیازمند استم شرع واضع و شارع می خواهـد و واضـع نیـ بایـد ماجـ ه داشـته
باشد؛ پس رسالت امري ضروري است و ظهور ماج ه در ید او نی به تبع الزم و
ضروري است (هاو 1413هـ  4ص،33-31م ابن سینا كوشیده است تا نظـري موافـق
تاالیک قرآن طرحری ي كندم او براي تبیین مسأله نبوت پیوند مثااـی بـین عقـل و
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اعتقاد دینی ایجاد میكندم هاان طوري كه در مباح پیشین گفتیک نفس در مرتبـه
عقل مستفاد به عقل فاا مرتبط میشود و هاین ارتبـاط نقطـه عطفـی در تـاری
تثو بشري ایجاد میكنـد و بـه نظـر مـیآیـد كـه كاـا بشـري و كسـد عنـوان
خلیفهاللهی ارتباط وثیقی با این مرحله از عقل داشته باشد چرا كه پیامبر شخ ی
است كه به عقل فاا مت ل میگرددم ابنسینا استاداد ات ا به عقل فاـا را در
شخص پیامبر نوعی حد) نامیده است كه نیازمند تالیک و تالک نیست و عقـل در
ایــن مرحلــه عقــل قدســی نامیــده مــیشــود (هاــو  3ص،364م ح ــد) در مانــاي
اصطالحـی در مقابل فار است؛ یانـی کهن بشر بدون تأمل و سـیر و حركـت بـین
مالومات بالفاصله و بدون درنگ به مث

طرح مشال پاس آن را مـییابـد؛ بـه

عبارت دیگر اگر عقل در مقام كشا مارف است بدون درنگ به اج اي آن منتقـل
میشود و اگر در مقام كشا دلیل است بالفاصله به حد وسط استدال مـیرسـدم
این حد) با حدسی كه بین عـوام رایـج اسـت و بـه مانـاي پنـدار و گاـان اسـت
متفاوت است (م باح ی دي  1374ص ،78م
شی در اشارات به چند فرق اساسی میان حد) و فار اشاره دارد:
1ـ در فار دو حركت است ولی در حد) اصالً حركت نیست بلاه گاهی انسـان
براي دریافت مجهو بدون داشتن مقدمات كافی و تنها با داشتن خواه

و میل به

سوي مطلوب و گاهی حتی بدون تاایل نفسانی و در هر دو صورت بدون حركت
یكباره به حد وسط میرسدم
2ـ فار و اندیشه ماان است به مطلوب نرسـد ولـی حـد) هایشـه بـه مطلـوب
میرسدم
3ـ اندیشه و فار بیشتر در ج ئیات است تا كلیاتم
4ـ ظرف تثقق فار زمان است ولی ح و حد) دفاـی و بـه یـكبـاره اسـت
(ابنسینا 1413هـ  3ص،364-363م
كیفیت ارتباط نبی با منبع وحی در كتـاب شـفا بـه طـور مبسـوطی بـه ت ـویر
كشیده شده است (هاو 1418هــ ص،341-334م از نظر او عدهاي در سایه عقل قدسـی
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قادرند كلیات را بدون مقدمه درك كنندم عقل قدسی به تاداد اندكی اخت اص دارد
كه صفت مای ه آن توانایی بر ادراك مستقیک حد وسط است و از این رو از تالـیک
مستغنیاندم ابنسینا در شفا عقل قدسی را عالیترین درجهاي توصیا میكند كـه
براي بشر قابل دستیابی است و بیان میكند كه «عقل قدسی از جنس عقل بالالاـه
است ج ایناه بسیار باالتر از آن است به گونهاي كه اماـان نـدارد امـر مشـترك
میان مردم باشد» (هاو ص،336م شی در رساله فال و انفاا پس از تقسیک فاـل و
انفاا به «نفسانی در نفسانی» «نفسانی در جسـاانی» «جسـاانی در نفسـانی» و
«جساانی در جساانی» وحـی را از اقسـام «فاـل و انفاـا نفسـانی در نفسـانی»
میداند؛ یانی تأثیر عقل مفارق در نفس انسانی (هاو 1411هـ ص ،222م در ناط دهـک
اشارات در تبیین وحی میخوانیک كه وقتی نفس از شوااـل حسی من رف شـد و
از م احات آنها رهایی یافت فرصت ات ا به عالک قد) مییابد و صـوري را از
آن عالک دریافت میكند و آنهـا را بـه تخیـل مـیفرسـتدم ایـن صـور كـه صـوري
ج ئیاند در مقام باد در حس مشترك ترسیک شده و ادراك مـیگردنـدم بنـابراین
اگر نفس از مرتبه شواال حسی باالتر رود قادر است به عالک قد) مت ـل شـودم
این ات ا به عالک ملاوت هاان است كه به وحی یا الهام تابیر میشود كه هـک در
خواب و هک در بیداري اتفاق می افتـدم صـور دریافـت شـده اگـر واضـح باشـد بـه
صورت تامالهیئه مشاهده میشود و اگر كالم باشد شنیده مـیشـودم اگـر آن وارد
ایبی و نق

روحانی به هاان شال مثفوظ باانـد و در حـا خـواب یـا بیـداري

عین آن در کاكره حفظ گردد وحی الهام یا رؤیایی است كه نیاز به تأویل و تابیـر
ندارد؛ زیرا صریح و جلی استم اما اگر عین آن وارد ایبـی از میـان بـرود و فقـط
آثار و حاایاتی از آن باقی بااند در این صورت باید تأویل یا تابیر شـودم تأویـل
مربوط به وحی است و تابیر مربـوط بـه رؤیـا (ابـنسـینا 1413هــ  4ص،141-133م
ابنسینا وحی را در حا بیداري براي نبی در نظر مـیگیـرد و در ادامـه بـه آیـات
متاددي اشاره می كند و در تأیید نظر خوی

از آنها مدد میگیـردم نتـایجی كـه از

تالش شی در بث نبوت و وحی به دست میآید مؤید ارتباط تنگاتنگ بین عقل و
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دین است هر چند كه در این بخ

صبغه استداللی و عقلگرایانه كکرنگتر اسـتم

وي در این عرصه از برهان و قیا) منطقی چنان كه در توحید استفاده مـیناـود
استفاده ناینااید ولی درصدد بیان هاان مطالبی است كـه متالاـان و الهـیدانـان
اسالمی در پی اثبات و دفاع از آنند یانی اثبـات ضـرورت وحـی و نبـوت و لـ وم
ماج اتم

4ه ابنسينا و ،سأل ،عاد
ابـنســینا در علـکالــنفس ماــاد و احـوا آن در بثـ هــایى هـک چــون مســأله
ماندگارى نفس پس از نابودى تن تجرد نفس احوا نفـس پـی

از بـدن در بـدن

و پس از نابودى آن تالش دارد تا آموزههاي دینی را با عقـل سـازگار كنـد ولـی
در مواضای از بث مااد اعتراف صـریح ابـنسـینا را بـر توقـا عقـل مشـاهده
میكنیکم وي هک در شفا و هک در نجات در مبث مااد جساانی به صراحت عقـل
را به كناري نهاده و ایاـان را جـایگ ین مـیكنـدم او مـیگویـد« :بایـد دانسـت كـه
نوعی از مااد منقو از شرع است و هیچ راهی به منظـور اثبـات آن نیسـت مگـر
از طریــق شــریات و ت ــدیق خبــر نبــويم ایــن نــوع ماــاد هاــان ماــاد جســاانی
است» (ابنسـینا  1371ص،431م وي عقیده دارد مااد جساانی قابل اثبات عقلی نیست
و ما تنها از طریق شریاتی كه حامل آن پیامبر مـیباشـد بـدان دسترسـی
داریکم البته خود او نوع دیگري از مااد را اثبات میكند كه روحانی بـوده و مبتنـی
بر ساادت و شقاوت نفو) انسانی است و آن را قابل ادراك عقل و قیا) برهـانی
میداندم در آثار ابنسینا در خ ـوص دیگـر مسـائل مـرتبط بـا ماـاد هـک چـون
تناس

اظهار نظر عقالنی شده استم در كتابهـاي تالیقـات نجـات و اشـارات در

خ وص مباح امتناع اعاده مادوم مااد روحانی و مطالد مرتبط با آن مطـالبی
به نثو مجال اما مستد به چشک میخورد ولی هاان كیفیت زندگی پس از مـر
را به گونهاي كه در آیات به ت ـویر كشـیده شـده اسـت عقـل گریـ مـیدانـدم در
اشارات سخنی از مااد جساانی به میان نیامده است و در الهیات شفا اماان مااد
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جساانی فقط از طریق شریات میسر دانسته شده است كه هاگـی بـر ایـن مطلـد
داللت دارند كه ابنسینا در مسأله مااد جساانی رویاردي ایاـانگرایانـه را اتخـاک
ناوده استم

5ه ابنسينا و ،سأل اخیق
یای از مؤلفههاي جدي در مقوله دین اخالق استم بث اخالق با حـوزه حسـن
و قبح ارتباط داردم ابنسینا در عیون الثااه نظـر خـوی

را پیرامـون شـرعی یـا

عقلی بودن حسن و قبح به گونهاي اعالم داشته كه در نگاه او به نظر میآیـد كـه
برخوردار از رویاردي اشاري استم وي پس از تقسیک حاات به حاات نظـري و
عالی میگوید« :آن بخ

از حاات كه فقط دانستن آن بر عهده ماست نـه بـه كـار

بستن آن «حاات نظري» نام دارد اما آن بخ

از حاات كه هک دانستن آن و هک

به كار بستن آن بر عهده ماست «حاات عالی» نام دارد و هر دو حاات نظـري و
عالی بر سه قسک میباشندم اقسام حاات عالی عبارتند از :حااـت مـدنی حااـت
ن

و حاات خلقی كه مبدأ هر سه از شریات الهی اخـذ مـیشـود» (هاـو 1411هــ

ص،31م

عبارات دیگري هک در برخی از آثار ابنسـینا وجـود دارد كـه نقـ

شـریات و

وحی را در احاام عقل عالی تبیین میكندم در مقدمه كتاب منطق الاشـرقیین چنـین
آمده« :عاالً خواهی فهاید كه بهتر آن است كه علک اخالق علک تـدبیر منـ

و علـک

تدبیر مدینه هر كدام جداگانه باشند و قانونگذاري و ایناه این قانونگـذاري بـه چـه
نثوي باشد خود امري جداگانه باشد از این جاله كه «قانونگـذاري بـه چـه نثـوي
باشد» ق دم این نیست كه قانونگذاري یك امر تلفیقی و ساخته دست بشري است
و از جاند خداوند نایباشد و هر انسان عـاقلی مـیتوانـد آن را بـر عهـده بگیـرد
هرگ بلاه این امري است از جاند خدا و هـر انسـان عاقـل ناـیتوانـد قانونگـذار
باشدم البته اشاا ندارد كه ما در امور فراوانی كه از جاند خداست نگریسته و در
ایناه چگونه باید باشند تأمل نااییک» (ابنسینا 1411هـ ص،7-8م
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ابنسینا در كتاب الخطابه نی از نق

شریات به عنوان واضع قـوانین كلـی یـاد

كرده و تف یل آنها را بر عهده سنت ایرماتوبه و مثاودات (كه نـ د مـردم عقـل
نام دارد ،نهاده است (هاو 1414هـ  4ص،113م
به نظر میرسد كه شی الرئیس در عرصـه احاـام عقـل عالـی بـر آمـوزههـاي
وحیانی تأكید دارد و این بـه مانـاي مثـدود سـاختن احاـام عقـل عالـی بـه نفـع
آموزههاي وحیانی استم

یافت های پژوهش
با مالحظه آثار و آرا و نظریات شی میتوان به وضوح تـالش و كوشـ

بلیـ

وي را براي برقراري پیوند میان عقل و دین مشـاهده ناـودم از آنجـا كـه دیـن بـر
اصل تابد استوار است و فلسفه بر پایه جستجو و پرس

و این هر دو در یك جا

قابل جاع نیستند پیوند میان آنها نی امري صاد و سـخت اسـتم ابـنسـینا یـك
فیلسوف عقلگراست اما نه عقلگـراي صـرف بنـابراین مـا مـیتـوانیک او را یـك
فیلسوف عقلگرا ـ ایاانگرا بنـامیکم توجـه بـه آنچـه در خ ـوص نبـوت و ماـاد
جساانی کكر شد میتواند مؤید این ادعا باشدم نگاه ایاانگرایانـه شـی الـرئیس در
آثار متأخر او مشهودتر استم وي در مقدمه كتـاب منطـقالاشـرقین آورده اسـت:
«كوش

ما در تألیا این كتاب به منظور استفاده خودمان و كسانی كه هکشأن و

رتبه ما هستند بوده است و اما براي عامـه مـردم در كتـاب شـفا آمـوزههـایی را
ارائه ناودهایک كه خیلی بی

از نیاز آنهاست» (هاو 1411هـ ص ،4م از این عبـارت و

مطالد دیگري كه در مقدمه آمده استفاده میشود كه او این كتاب را در اواخر عار
خود تألیا ناوده كه خود مقدمه كتاب كلیتري بـوده اسـتم وي تألیفـات مشـایی
خود از جاله شفا و نجات را براي عامه مردم مفید میداندم اما براي برگ یدگان و
خواص ق د ارائه فلسفه مشرقی را دارد و به هاـین جهـت آن را «علـکالخـواص»
نامیده استم تقسیکبندي مردم به عوام و خواص بیانگر تفـاوتی اسـت كـه او بـین
این دو گروه قائل استم این تفاوت تنها در عقل و ماقوالت ماتسبه نیست بلاه بـه
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نظر می آید مراد شی از خواص گروهی هستند كه در تهذید نفس و برخـورداري
از ایاان با عامه مردم متفاوتندم رویارد ایاانی و عرفانی شی در دیگر آثار او بـه
وی ه ناطهاي سه گانه پایانی كتاب اشارات و تنبیهات آشاار استم
ناته قابل کكر ایناه هر جا ابنسینا در صدد آموزش به دیگران و القا مطلد به
مردم عادي بوده است از موضع عقلگرایی وارد بث شده اما در جایی كه براي
خود و هک ردیفان خود قلکفرسایی میكند گو ایناه حاجتی به استفاده از این اب ار
نایدیده استم به عبارتی ایاانگرایی او لنفسه و عقلگراییاش لغیره استم
بد نیست براي تأیید آنچه در این مقالـه مطـرح شـده سـخن را بـا وصـیتی كـه
شی الرئیس به ابوساید ابوالخیر مطرح كرده به پایان برسـانیک« :بهتـرین مناسـك
نااز است و برترین سانات روزه؛ باالترین نیاـی صـدقه… و نیاـوترین عاـل آن
است كه از نیت خالص برخوردار باشدممم ج ي شيصعدشج كلمشج طيبشهشج عم شج صك حشيرفع » (فاطر
11؛ ابنسینا  1411مقدمه،م

،نابع و ،آخذ
 ابنسینا حسین بن علی النجاه تهران نشر مرتضوي چاپ دوم 1334
 هاو النفس ،ن كتاب شفا تثقیق حسن حسنزاده آملی قک مركـ النشـر
التابع لااتد االعالم االسالمی 1418هـ
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 هاو ،نطق المشرريين قک ماتبه الارعشی النجفی چاپ دوم 1411هـ
 هاو الشفا قک ماتبه آیتاهلل الاظای النجفی الارعشی چاپ دوم 1414هـ
 هاو االشارات و التنبيهات مع شرح ن یرالدین الطوسی و تثقیق سلیاان
دنیا بیروت مؤسسه النااان 1413هـ
 هاو المبدأ و المعاد به اهتاام عبداهلل نـورانی تهـران مؤسسـه مطالاـات
اسالمی دانشگاه مك گیل چاپ او 1333
 هاو رساتل بیجا انتشارات بیدار 1411هـ
 هاو االلهيات ،ن كتاب شفا تثقیق حسن حسـن زاده آملـی قـک بوسـتان
كتاب چاپ دوم 1371
 هاو التعليقات قک مرك نشر دفتر تبلیغات اسالمی چاپ چهارم 1386
 اكبري رضا ایمان گروی (نظریات كركگور ویتگنشتاین و پالتینگـا ،قـک
پ وهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی چاپ او 1374
 م باح ی دي مثاـدتقی شهرح برههان شهفا تثقیـق و نگـارش مثسـن
ارویان قک مرك انتشارات مؤسسه آموزشی و پ وهشی امام خاینی 1374

