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  چکیده

ر این دنیا، آید؛ اما دسینا سعادت و شقاوت حقیقی در آخرت پدید میاز نظرِ ابن

 ،به تعبیرِ دیگر. است زهر آن ،و جهل و معصیت؛ داروى آن سعادت معرفت و عبادت،

ۀو تزکیه به وسیل ؛علم ۀکمال به وسیل. یافتنی استمطلق با کمال و تزکیه دست سعادت 

عبادت، راه شناخت خداوند تعالی است؛ زیرا عبادت است . شودعمل و عبادت حاصل می

گرداند و مادام که نفس انسانی شبیه مالئکه سانی را شبیه عقول مجرد میکه نفس ناطقۀ ان

شناخت خداوند و عقول مجرد نیز آدمی . نگردد، راهی به شناخت حق تعالی نخواهد داشت

اشتیاق واقعی در انسان قطعاً . یابد اتصال و تشبهجواهر عقلی به آن کند تا می را مشتاق

اي در واقع عبادت و معرفت رابطه. ت حقیقی خواهد شدموجب تضرع و ذکر دائمی و عباد

شود و معرفت عبادت موجب به دست آوردن معرفت حقیقی می: دوسویه با یکدیگر دارند

تواند تا خود، عبادتی واالتر را در پی دارد و از آنجا که خداوند نامتناهی است، این سیر می

   .شودسعادت حقیقی نایل می گونه است که آدمی بهنهایت ادامه یابد و اینبی

  .ناطقهنفس حقیقی، عقول مجرد،معرفت ، عبادت،سعادت حقیقی :کلیدييهاواژه
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  مقدمه    

هاي فراوانی بهره در تفکر فلسفی خویش از یونانیان فیلسوفان مسلمان گرچه

اشته است؛ تأثیري که موجب تر در آنها دبردند، اما دین اسالم تأثیري بسیار عمیق

و افکار فالسفۀ یونان با آیات قرآن و روایات اسالمی به نوعی تأیید و  د آراش

اي که در آن بویی از مخالفت با دین به مشام در واقع تفکر و اندیشه. تصویب شوند

رو در فرهنگ اسالمی کتابهاي از این .برسد، مورد انکار فیلسوفان مسلمان بوده است

مترادف گشته » حکمت«و » فلسفه«؛گاشته شدهجمع بین دین و فلسفه ن متعددي در

» معرفت وجود حق«تعبیرِ با » موجود بما هو موجود«و تعریف فلسفه یعنی علم به 

  .است نیز بیان گردیده

تعریف کرده »معرفت وجود حق«حکمت را به  التعلیقاتسینا در کتاب ابن

 ،1404سینا،ابن(الوجود علم داشته باشداست؛ یعنی حکیم کسی است که به واجب

را اسامی » حکمت«و » فلسفۀ اولی«، »فلسفه«سه اصطالحِ  الهیات شفاوي در ). 61

، »معلوم بأفضل علم أفضل«: داند که داراي صفات زیر استمختلف یک صناعت می

- ابن(»للکل األولى باألسباب العلم«و »أتقنها و معرفۀ أصح هی التی المعرفۀ«

ترین معرفت، چیزي جز برترین علم و متقنحکمت، یعنی این ). 5 ،1960سینا،

ین شناخت وقتی کامل است که عمل به مقتضاي آن را هم. شناخت خداوند نیست

در پی داشته باشد و لذا حکیم کسی است که حکمت نظري و حکمت عملی را به 

تفاوت حکمت نظري و حکمت عملی در این است که حکمت . دارا باشد ،کمال

نفس به واسطۀ آموختنِ علوم نظري از مرتبۀ  و نظري است نظري سبب استکمال قوة

کند؛ اما عقل هیوالنی که پذیرش صرف است به مرتبۀ عقل بالفعل ارتقا پیدا می



   61                 سینارابطۀ آن با معرفت و عبادت از دیدگاه ابنسعادت و 

- ندوختهگیري اه کارنفس با ب و است حکمت عملی، سبب استکمال قوة عملی نفس

  .رسدعملی به کمال می هاي تصوري و تصدیقی در قوة

حکمت نظري مقدمۀ حکمت عملی است؛ زیرا عمل بدون سینا از نظر ابن

هدف از حکمت، . کندشناخت، باطل است و جز خسران نصیب صاحب خود نمی

فیلسوفان . دداستکمال قوة نظري و قوة عملی انسان است تا سعادت نصیب آدمی گر

که ، چنانداننددانستن فلسفه را امري الزم و ضروري براي رسیدن به سعادت می

ها دست یابیم و شود که به زیباییسعادت هنگامی حاصل می«: گویدبی میفارا

رسی است، و لذا ضرورتاً تنها فلسفه است که ما را قابلِ دست ،زیبایی تنها با فلسفه

  ). 257 ،1386فارابی، (»رساندبه سعادت می

نفس را جوهرِ  ،طبیعیات شفاسینا در ابن. نفس ناطقۀ اوست ،حقیقت آدمی

از یک جهت با بدن که دانی است : داند که داراي دو جنبه استواحدي می بسیط

نفس از جهت عالی یعنی با . ارتباط دارد و از جهت دیگر با عقل فعال که عالی است

کند و از جهت دانی، یعنی با ارتباط با بدن، ارتباط با عقل فعال، کسب علم می

از اخالق در تفکر اسالمی، عمل  رمنظو). 38 ،1983سینا، ابن(سازندة اخالق است

به اوامر و ترك نواهی الهی است
1

نه تنها  از نظر فیلسوفان اي که؛ اوامر و نواهی

و اگر  .بلکه در اکثر موارد مؤید آنها نیز هستند منافاتی با حسن و قبح عقلی ندارند،

 اخالق در اسالم از تفکرات یونانی مانند کتاب اخالقی ارسطو ـ اخالق علماي

دلیل است که آن را عقالنی دانسته و احکام این برند، به نیکوماخوس ـ نیز بهره می

مقتضاي «:دانندکم منافی با آن نمیعقل را مطابق با احکام شرع تلقی کرده یا دست

سینا، ابن(»عقل صریح منافاتی ندارد با آنچه که شرعِ صحیح واجب کرده است
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  .، حکیمی الهی استشنظر ایشان خود ، به عالوه اینکه ارسطو از)1326،50

اش براي سینا عظمت و بزرگی انسان در تواناییاز سوي دیگر، از نظر ابن

وي بر اساس نظریۀ عقل فعال، . بر این معرفت است مبتنیشناخت خدا و زندگی 

 ناپذیر دانسته و بر این باورییجدا آدمیعقل  الهی بر علم و معرفت را از اشراقِ

. اي از اشراق وجود دارد که با هر نوعی از معرفت همراه استشه جنبهاست که همی

 ،بدون اشراق الهی. رابطۀ تنگاتنگی دارد ،رو اشراق الهی با بکار بردن عقلاز این

که بدون بکار بردن عقل، آدمی به شناخت نایل کسب معرفت ممکن نیست، همچنان

  .)123-124 ،ب1383سینا، ابن(شودنمی

         لی تحصیل علوم و معارف سیدن به سعادت را غایت اصر سیناابن

تحصیلِ علوم بدونِ عبادت خداوند، سعادت حقیقی را کند که تأکید می؛ اما ددانمی

در ؛ اما آیداز نظرِ وي سعادت و شقاوت حقیقی در آخرت پدید می .به دنبال ندارد

جهل و معصیت زهر آن عبادت و معرفت داروى آن سعادت است، و « ،این دنیا

          ، سعادت مطلق با کمال و به تعبیرِ دیگر ).122: 1364سینا، ابن(»سعادت است

سیلۀ عمل و عبادت حاصل وکمال به وسیلۀ علم و تزکیه به . یافتنی استتزکیه دست

  .)168 ،1382سینا، ابن(شودمی

سعادت  ة ارتباطسینا دربارهدف از پژوهش حاضر، تبیین و تحلیل دیدگاه ابن

سینا دربارة هر یک از رو ابتدا به تبیینِ دیدگاه ابناست؛ از این عبادتمعرفت و  با

             این سه اصطالح ـ تنها در حدي که مرتبط با موضوع پژوهش حاضر باشد ـ 

  .خواهیم کرد و تحلیل پردازیم و سپس ارتباط آنها را با یکدیگر بررسیمی
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  آدمیسعادت . 1

 خود نهایى مطلوب به ها انسان معموالً که است نامى بختى، نیک یا ادتسع

 تعریف در دارند، سعادت به نهایى مطلوب نامیدن در که توافقى رغم به اما دهند؛ مى

 پندارند مى کامجویى و لذت را آن گروهى ارسطو، گفتۀ به. نیستند عقیده یک بر آن

 به اندیشیدن و نظرپردازى را آن حکیمان و اجتماعى، حرمت و شرف گروهى و

 هاى دیدگاه شخص، یک گاهى این، بر افزون. دانند مى هستى غایى هاى واقعیت

 و فقر هنگام سالمتى، را سعادت بیمارى، هنگام مثالً یابد؛ مى سعادت ةدربار مختلفى

در فلسفۀ . )168-9: 1، 1343ارسطو،(داند مى...  و ثروت و پول را آن تنگدستى

ادت حقیقی آن است که ذاتاً و نه براي رسیدن به چیز دیگر؛ و دائماً و سع ،اسالمی

  ).96 ،1405فارابی، (نه فقط در وقتی از اوقات، مطلوب است

اند که سعادت انسان با تکمیل قوة بر این امر تأکید کرده مشاییفیلسوفان . 1-1

راي رسـیدن بـه   اي بوسیله ،از نظر ایشان، فلسفه. آیدنظري و قوة عملی به دست می

در واقع، هدف انسان در زندگی رسیدن به سعادت اسـت و سـعادت   . است ،سعادت

ظلمـت  ،؛ زیرا علـم، نـور اسـت و جهـل    شودتنها از طریق علم حاصل می
2
 و علـمِ  .

یکی از موجبات  ةالسعاد تحصیلفارابی در کتاب . عملِ نیک را درپی داردنیز  حقیقی

اند که هـدف  داند که مقصود از آنها علومیهاي نظري میحصول سعادت را فضیلت

غایی از آنها شناخت موجودات است
3

که یکی دیگر از موجبـات سـعادت،   ؛ همچنان

کسی است که علـوم نظـري را تحصـیل     ،رو فیلسوف کاملاز این .علوم عملی است

، اگر براي کسی حاصـل  علوم نظري«: عمل دارددر را کرده و توانایی بکارگیري آنها 

. فلسـفۀ نـاقص اسـت    که توانایی بکار بردنِ آن را در غیـر خـود نداشـته باشـد    شود 
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فیلسوف کامل کسی است که علوم نظري را تحصیل کرده و آن گونه که امکان دارد، 

کـه   همچنـان  ).183 ،1386فـارابی،  (»توانِ به کار بردنِ آن در غیر خود را داشته باشد

-فه است و بدون دانستن علوم نظري، نمـی فلسدانستن الزمۀ حاکم در مدینۀ فاضله، 

توان رئیس مدینه بود، فیلسوفی نیـز کـه نتوانـد از علـم خـود در عمـل سـود ببـرد،         

 ،روست که معموالً به رئیسِ مدینۀ فاضله؛ از این)187 ،همان(فیلسوف حقیقی نیست

    .حکیم کسی است که هر دو فضیلت را دارا باشد. شوداطالق می» حکیم«لفظ 

اي که موجبِ تکمیل قوة نظري به گونه ،مشایی در اسالمفیلسوفان  دگاهدی از

 فعال عقل به اتصال با فقط را نصیبِ آدمی سازد، سعادت عمل به مقتضاي آن شود و

 چیز هر و )140: 1953،2سینا، ابن(میسر است ملکوت عالم شهود در استغراق و

  .گیرد مى قرار آدمى هاى بمطلو درشمار حالت، این به کمک صورت در تنها دیگرى

در فلسفۀ اسالمی بحث از سعادت با اصطالحات کمال، خیر و لذت در . 1-2

اي طالب لذّت است و لذا سینا بر این باور است که هر موجود زندهابن. ارتباط است

در بحث از خیرِ مختص به انسان یعنی سعادت، موضوع لذّت و اقسام آن را مطرح 

لذّت حسی و لذّت عقلی که لذّت حسی خود، بر دو : م استلذّت دو قس. کندمی

لذّت حسی باطن مانند  لذّت حسی ظاهر مانند لذّت خوردن و: شودتقسیم می قسم

ترین لذّت، لذّت حسی است کنند که قويمردم عوام به اشتباه گمان می. شوق و امید

با بیان چند سینا ابن ).334: 3، 1403،همان(و رسیدن به آن موجب سعادت است

ترین نوع آن لذّت ترین نوع لذّت، لذّت حسی و قويدهد که ضعیفمثال توضیح می

رو در تر باشد؛ از اینترین لذّت، لذّتی است که ادراك آن، قويعقلی است؛ زیرا قوي

 و کمال المدرك عند هو ما لوصول -نیل و إدراك هی اللذة إن«: گویدتعریف لذّت می
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  ).337، همان(»ذلکک هو حیث من -خیر

را متقوم به چهار » سعادت«سینا بنا بر تعریفی که از لذّت ارائه داده است، ابن

  : دانداصل می

 از هست که قوتى هر«: هر قوة نفسانی لذّت و خیري مختص به خود دارد.الف

لذت چشم در دیدن ). 79: ج،1383همان،(»المى و لذتیست را آن نفسانى قوتهاى

هاي حسی، آدمی با در این لذت. ذت گوش در شنیدن الحان نیکوستمناظر زیبا و ل

همۀ قواي نفس در این امر مشترکند که آنچه موافق و مالئم . حیوانات مشترك است

  . با طبع آنهاست، خیر آنها و لذّت براي آنهاست

تر، بیشتر و اي که کمالش شریفقوه. قواي نفس مراتب مختلفی دارند.ب

  ) 148: 2، 1953، همان(تر استاراي ادراکی شدیدتر و لذّتی قويتر است، دبادوام

نفس حاصل  اما چون هنوز براي ،لذّت بعضی از کماالت، گرچه معلوم است.ج

  .نشده، قابل تصور نیست

هایی براي نفس حاصل است که نسبت به کمال و گاهی مانع یا مشغولیت.د

مواقع با زایل شدن مانع، نفس به  در این. لذّتی اکراه دارد و ضد آن را طالب است

  .گرددطبع اصلی خویش بازمی

کند که شخص عاقل نباید همانند سینا بیان میبا توجه به اصول فوق، ابن. 1-3

 فهی لذة کل أن العاقل یتوهم ال أن یجب«: هاي حسی اکتفا کندحیوانات تنها به لذّت

در معرفت عقلی به مبادي . )424: 1960،همان(»فرجه و بطنه فی ـ  للحمار  ـ کما

با . اوالي وجود و به خداوند تعالی، لذّتی بسیار برتر از لذّتهاي حسی وجود دارد
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ایم، علم داریم که چنین لذّتهایی وجود دارد؛ اینکه ما خداوند تعالی را مشاهده نکرده

این علم ما شبیه علم یقینی شخص ناشنوا به لذّت الحان نیکوست، در حالی که 

  ).425 ،همان(آن الحان را نشنیده است خود،

» خیر«کند که آنچه نزد عقل هاي عقالنی بیان میسینا در بحث از لذّتابن

: شودو گاهی با اعتباري دیگر، جمیل نامیده می ،است، گاهی و با اعتبار خاصی، حق

، مانه(»فالجمیل باعتبار و تارة و فالحق، باعتبار و فتارة خیر العقل عند هو الذي و«

: سینا این است که لذّت مختص به عقل دو قسم استمقصود ابن). 340: 3، 1403

که لذّت معرفت حق است؛ و دیگري مربوط به عمل که لذّت  یکی مربوط به نظر

  .معرفت زیبایی است

رو سعادت غایی از این. کنداطالق می» کمالِ نفسِ ناطقه«سینا سعادت را بر ابن

اي عقلی که براي نفس ناطقه داند؛ مشاهدهت حق تعالی میانسان را مشاهدة ذا

سعادت عبارت است از انقطاع کلی از مالحظۀ محسوسات، «: حاصل شدنی است

منحصر کردن نظر در جاللِ حق تعالی و مطالعۀ عقلی آن، که به واسطۀ این مالحظه، 

در صورتی از کل هستی در نفس ناطقه منعکس شده و نفس کل هستی را دیده، 

). 60: 1980، همان(»کندون انقطاع، مشاهدة عقلی میحالی که ذات حق تعالی را بد

 آنکه کردن پیدا« :چنین است الهیات دانشنامۀ عالییرو عنوان فصلی از از این

 الوجودواجب] اتصال با=[ پیوند نیکبختى و سعادتى بزرگترین و خوشى خوشترین

، همان( »است خوشتر دیگر چیزهاى که آنست صورت را مردم بیشتر چند هر است،

  . )102: الف1383
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از این مطلب تبیینی زیباتر از استاد خویش ارائه داده  التحصیلبهمنیار در کتاب 

و از آنجا . داندداند و نیز درك وجود را سعادت میوي سعادت را وجود می. است

داراي مراتب  اند، سعادت آدمی نیز به حسب درك او از وجودکه وجودها متفاوت

ترین نوع ترین وجود، وجود حق تعالی است، و لذا علم به حق کاملشریف .است

و چون لذّت حقیقی چیزي جز لذّت عقلی . )832: 1386بهمنیار، (سعادت است

خداوند تعالی است، لذّتی که از معرفت به  نیست و معشوق حقیقی و کمال مطلق

هاي ت؛ لذّتی است که بر خالف لذّتهاسشود، باالترین لذّتخداوند حاصل می

). 834-5همان، (دیگر هیچ رنجی به همراه ندارد

فصل ممیز انسان از حیوانات است، لذت درك » نطق«بنابراین از آنجا که . 1-4

کمال حقیقی آدمی، درك معقوالت و معرفت . کلیات مربوط به قوة عاقلۀ انسان است

به آنهاست
4

سینا کمالِ به تعبیرِ ابن. جنسِ همان چیز است؛ زیرا کمالِ هر چیزي از 

 از تعالى بارى واحد ذات در موجودات بمعقوالت شود متنقش که آنست«آدمی 

 آن تمیز و است درست برهان وى وجود که بداند و تصدیق جهت از و تصور جهت

. بداند برهان وجه بر همه وى صفات و وى وحدانیت و دیگر وجودهاى از وجود

   ،1383ا، ـسیننـاب(»بداند طریق بدین همه آن، کیفیت و موجودات کل وجود پس

  ).80-81 :ج

سینا با تأملِ عقلی، درك این مطلب آسان خواهد بود که کمال و به باور ابن

 از ترشریف و بیشتر و است تمامتر«شود، لذّتی که از درك معقوالت نصیبِ آدمی می

هاي حسی مثالً لذّتی که از خوردنِ لذّت ).82: همان(»جماع قوت و ذوق قوت کمال

شود، اگر رنجی به همراه نداشته باشند، بسیار ناپایدار و غذایی لذیذ نصیبِ آدمی می
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 لذت با حسى لذت نسبت« .تر و پایدارندزودگذرند؛ اما لذّت درك معقوالت شریف

 دریافت نسبت که است همچنان و حس؛ با عقل نسبت که است همچنان عقلى،

 بود ترشریف عقلى لذت پس حس؛ که است ترشریف عقل و .حس دریافت به عقل

 پس حس؛ دریافت از ترشریف و است قویتر عقل دریافت و. حسى لذت که

 و ترفاضل است عقل موافق و مالیم که چیز آن نیز و بود، ترشریف عقل دریافت

] از[ عقل مالیم که زیرا است؛ حس موافق و مالیم که چیز آن از است ترشریف

 و فاسد هم حس موافق و نیست تباهى و فساد پذیراى که نسبت؛ به است ابدیات

  ).79: 1364، همان(»است تباه]  هم[

کند که هم از جهت ادراك و هم از جهت سینا بر این مطلب تأکید میابن

 و یقینى عقل، دریافت«تر از ادراك حس است؛ زیرا فاضلمدرك، ادراك عقل 

 پذیراى و جزوى و است ظاهرى حواس، ادراك و ابدى؛ و است کلى و رورىض

 اول مبدأ و روحانى، صور و است ثابت معانى عقل، مدرکات«و نیز  .)همان( »زوال

 عنصرى اجرام و آسمانى، اجرام حقایق و وى، مالیکه و را، موجودات مر

  .؛ اما مدرکات حس چنین نیستند)80: همان(»]را[

 لذتى را او دریابد، همه علوم آن که کسى چرا«جواب این سؤال که سینا در ابن

، همان(»الم نباشد؟ علم ضد و جهل از را او و اکل و جماع لذت چون نباشد

شود؛ اما گوید که از دریافت علوم قطعاً لذت و راحت حاصل می، می)84: ج1383

 او است مشغول وى رب اثرها و بافعال و دارد جسمانى اتصال قوتهاى با«شخصی که 

چنین شخصی مانند بیماري است که در  .)همان(»لذت بدان بود نتواند تام را شعور

که جاهل مانند کند؛ همچنانحالت بیماري طعمِ خوش غذاهاي لذیذ را ادراك نمی
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 تا چه است همین مردم نفس حال پس«: کندبیماري است که طعمِ تلخ را حس نمی

 نه و باشد خبر با جهل الم از نه باشد مشغول وى وتهاىق و ببدن و باشد بدن در

راه عالجِ چنین شخصی که ـ به تعبیر  ).85: همان(»علم بلذت را او باشد تمام شعور

ابوالحسن عامري ـ روحِ حسی او را به لذّات جسمانی مشغول ساخته، این است که 

یت کنیم و به حکمت وي را با عبادت آشنا کرده، بال و پرِ او را به دین الهی تقو

  ).116: 1375عامري، (حقیقی آراسته داریم

سینا در قیامت، سعادت و کمالِ مختص به نفس انسانی از نظر ابن. 1-5

هنگامی حاصل است که نفس ناطقه در این دنیا، عالمی عقالنی گشته و در آن، 

 عدم و حیوانی قواي و بدن به رو تعلقاز این. صورت تمام موجودات مرتسم گردد

 عقالنی کمال تحصیل و ،شقاوت و عذاب سبب نفسانی، و عقالنی کماالت حصول

  . است در آخرت لذت و سعادت سبب نفس، استکمال و

مالئم  چگونگیِتعلّق داشتن نفس آدمی به ماده در این دنیا مانع از آن است که 

حالی که  هنگامی که نفس از بدن جدا شده، در. نفس را درك کند ازبودن معقوالت 

اي باشد که ذاتاً امکان پذیرفتن معقوالت ار عقل عقل بالفعل گشته باشد و به گونه

 توجهی دیگر هاي حقیقی متصل خواهد شد وفعال را داشته باشد، آنگاه به معشوق

در این هنگام است که سعادت حقیقی که غیر قابل . به عالم ماده نخواهد داشت

البته اگر نفس در این دنیا حقایقی را ادراك  .دشوتوصیف است براي او حاصل می

؛ اما تنها با مفارقت کنددرك میکند، کمی از آن لذّت حقیقی را به طور ضعیف، 

اي که هیچ هیأت بدنی همراه نفس نباشد، سعادت حقیقی کامل از بدن، به گونه

به  هاي مادي و عالقۀاگر نفس از بدن جدا شود و هنوز هیأت. حاصل خواهد شد
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هاي مادي هیأت ،براینبنا. ماده با او باشد، مانند آن است که از ماده جدا نشده است

شوند؛ زیرا این هستند که مانعِ سعادت نفس و موجبِ رنجِ آدمی در آخرت می

روي آوردنِ نفس به بدن در این دنیا مانع . اندها ضد جوهرِ نفس و غریب با آنهیأت

شود، درك کند؛ اما در آخرت که نفس از بدن جدا می از آن است که این ضدیت را

  ).112-113: 1363سینا، ابن(بینداین ضدیت را درك کرده و شدیداً آزار می

  

  معرفت و اقسام آن. 2

نتیجۀ بحث قبل این است که فیلسوفان مسلمان رسیدن به سعادت را غایت 

کند تأکید می العلوم احصاءفارابی در کتاب . داننداصلی تحصیل علوم و معارف می

که بر طالب سعادت حقیقی الزم است به تحصیل علومی که در این کتاب نام برده 

علومی مانند ادبیات، منطق، ریاضیات، طبیعیات، ؛ )7: 1996فارابی، (پردازدشده، ب

اند که فیلسوفان مسلمان براي معرفت اقسامی بیان کردهدر واقع . کالم الهیات، فقه و

نها گرچه هدفی متفاوت از اقسام دیگر دارد، اما همگی در سعادت غایی هر یک از آ

  .آدمی نقش دارند

در بحث از اقسام علوم و معارف :اقسام معرفت. 2-1
5

مبانی  مسلمان، فیلسوفان 

 اساس این بر و داده قرار وحى و کندي مبناي تقسیم خود را عقل. اندمختلفی داشته

 بشرى تالش و کسب با که انسانى، علوم :است کرده تقسیم قسم دو به را علوم

 حاصل بحث و کسب بدون که الهى، نبوى شود و علوم مى حاصل

 علم، متعلق ،دةالسعا سبیلعلی  بیهالتنفارابی در  .)372-3: 1950،1کندي،(شود مى

 کند مى بحث که از نظر وي علمى .است قرار داده تقسیم مبناى موجودات، را یعنى
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 علم ،است شناخت فقط آن غایت و است انسان اراده از خارج که موجوداتى از

 آن غایت و است انسان اختیار در که آنچه از کند مى بحث که و علمى .است نظرى

اخوان الصفا که  .)224: 1987فارابی، (است عملى علم ،است عمل براى شناخت

-اخوان(اندحقیقى تقسیم کرده فلسفىِ و وضعى، شرعىِ ریاضى،: علوم را به سه نوع

، مصلحت دنیا و آخرت، و نیز عقل و شرع را مبناي کار خود )266: 1، 1412الصفا، 

سینا در بیان اقسام علوماما اهمیت ابن. قرار دادند
6

را » حکمت«در این است که  

از آنجا که از دیدگاه فالسفه، حکمت موجب . مبناي تقسیم خویش قرار داده است

  .قسیمِ علم جالب توجه استسعادت آدمی است، این نوع ت

غایت . شودنظري و عملی تقسیم می سینا حکمت به دو قسمِاز نظر ابن

 وجود موجوداتى که باب در یقینى اعتقاد است؛ یعنی حصول» حق«حکمت نظري 

 است؛ یعنی حصول» خیر«اما غایت حکمت عملی . نیست وابسته آدمى فعل به آنها

 و ؛شود مى حاصل آدمى کسب با است ومربوط به عمل  آنچه رأى در درستى

و از آنجا که حق و . )3-4 ،1960سینا، ابن(است عمل براى رأى حصول ،مقصود

 وجود. دانست» وجود«توان غایت حکمت را اند، میخیر هر دو با وجود مساوق

وجود  .شودو از جنبۀ عملی، خیر نامیده می ،است که از جنبۀ نظري، حق حقیقی

و از . بنابراین غایت حکمت نظري، درك اوست که حق است .است مطلق، خداوند

پس غایت حکمت عملی، متصف شدن به  .طرفی خیر مطلق نیز خداوند است

 خداوند بدانها متصف نیست و مانند دروغگویی که صفاتیاما . اوصاف الهی است

ت نیستند؛ سینا داراي ذاشوند، وجود حقیقی ندارند و به تعبیر ابنشر محسوب می

  . )355 همان،(بلکه یا عدم جوهرند و یا عدمِ مصلحت براي جوهر
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فیلسوفان مسلمان بر این باورند که معرفت تام یا علم یقینی به  ،به تعبیر دیگر

این ). 29: 1994رشد، ابن(شودهاي آنها حاصل میتاشیا تنها از راه شناخت علّ

 اجمالیبه هر شیئی، نوعی معرفت  مطلب به این معنی است که الزمۀ معرفت حقیقی

 با معرفت به وجود خداوند است که آدمی. خداوند است که علّت اشیاست وجود به

غایت حکمت  ،سینارو ابناز این .ـ هر نوع معرفتی ـ دست یابد تواند به معرفتمی

 ،، در حکمت نظري)189: 1371سینا، ابن( داندنظري و حکمت عملی را معرفت می

شود؛ اما غایت قصوي همان چیزي است که تنها با نظر واستدالل حاصل میغایت 

در حکمت عملی، عمل کردن به مقتضاي آن چیزي است که با نظر حاصل شده 

  . انددر واقع، علوم نظري مقدمۀ علوم عملی. است

 تقسیم حدسی و فکري فطري، نوع سه به را معرفت ،سینااز جهتی دیگر ابن

 معرفت. است اولیه بدیهیات یا اولی مبادي شناخت همان فطري معرفت. کرده است

فیضی از جانب عقل فعال هستند؛ با این تفاوت که  فکري و معرفت حدسی هر دو،

نیاز به تأمل و استفاده از برهان نیز دارد؛  کلیات و مجردات در معرفت فکري، ادراك

 درجات به رفت حدسیمع. است تأمل به نیاز بدون امور ادراك حدسی، معرفت اما

 که است نبوت از قسمی آن باالي درجات ولی .دارد وجود انسان بین در مختلف

: مندندبهره قدسی عقل از آنها و است حدسی علمی انبیا، علم. دارد نام »قدسی ةقو«

 فریشتگان عالم پیوند و بحدس که بود بزرگ پیغامبران ناطقه نفس ،قدسى نفس«

 رسد اندر غیب عالم بحال بیدارى بحال بتخیل و بداند، قوالتمع کتاب بى و معلّم بى

 از دادن گاهىاآب مردم جان میان و فریشتگان میان بود پیوندى وحى و .پذیرد وحى و

 و ببرد هیولى از صورت و آورد معجزات تا کند تأثیر عالم هیولى اندر و حالها
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 بدرجه است هپیوست و است، مردمى مرتبت آخر  این و آورد، دیگر صورت

 جایز عقل اندر وى وجود و زمین، بر بود خداى خلیفت کس چنین این و فریشتگى،

   ).145-146 ،1383،همان(»است واجب مردم نوع بقاى اندر و است

هاي زیادي قابل اطالق است اما علم یا معرفت بر دانسته: حصول معرفت. 2-2

دانند، می» علم حقیقی«ا علمی که فضیلت جزء نطري نفس است و فیلسوفان آن ر

فارابی، (ـ صادق و یقینی باشدآن است که در تمام زمانها ـ و نه فقط در زمان خاصی

هر انسانی استعداد کسب این نوع معرفت را دارد؛ اما چگونه این ). 52-51 ،1405

  رسد؟استعداد و قوه به کمال و فعلیت می

خارج و به کمال و  ةا از قوعقل فعال است که نفس انسان ر ،سینااز نظر ابن

یکی بالقوه : توضیح اینکه قواي نفس نسبت به کمال، دو قسم است. رساندفعلیت می

عقل «ابتداي آن : قوه نیز به حسب شدت و ضعف، مختلف است. و دیگري بالفعل

نام » عقل بالملکه«شود و شبیه قوة کتابت در نوزاد است؛ میانۀ آن نامیده می» هیوالنی

نفس در . شبیه است به قوة کتابت در انسان عامی که مستعد آموزش استدارد و 

البته  .این مرتبه بدیهیات را داراست و آمادگی براي تحصیل علوم اکتسابی دارد

که با شوقی » نداصحاب فکر«اي عده:انسانها در همین مرتبه نیز مراتب مختلف دارند

اصحاب «اي دیگر که اما عده .کنندکه نسبت به علوم دارند به تحصیل آن مبادرت می

» عقل بالفعل«اما انتهاي آن که . رسنداند، بدون حرکت فکري به معقوالت می»حدس

نویسد اما هرگاه اراده کند، شود، شبیه است به قوة کتابت در انسانی که نمینامیده می

که  چنین نفسی بعد از اکتساب ـ با فکر و یا حدس ـ هرگاه. قادر به نوشتن است

حضور بالفعل  .تواند معقوالت ثانی را بالفعل در خود حاضر کنداراده کند می
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در واقع . شودنامیده می» عقل مستفاد«معقوالت کمال نفس است و در این هنگام 

است که نفس انسان را از مرتبۀ عقل هیوالنی خارج و به درجۀ عقل » عقل فعال«

     ).355-6: 2، 1403طوسی، (رساندمستفاد می

  

  سیناعبادت از دیدگاه ابن. 3

اي از عقاید و اعمال بدانیمدین را اگر مجموعه
8

، عبادت جنبۀ عملی ادیان 

دیدگاه خاصِ خویش سخن گفته  اساسِدر معناي عبادت هر متفکري بر . است

دانند؛ می خداوندعمومِ متکلمان عبادت را انجامِ تکالیف الهی براي تعظیمِ . است

 دهدبا مشقت آنها را انجام میخالف هواي نفس است و انسان  تکالیفی که بر

عبادت عوام و عبادت : دانندصوفیه عبادت را بر دو قسم می. )151: 1985جرجانی، (

عارفان «: خواص، یا به تعبیر هجویري عبادت عارف به خود و عبادت عارف به حق

هجویري، ( »ت ریاستبه خود را عبادت، ریاضت بود و عارفان به حق را عباد

اي از ایشان قلمِ امر و تکلیف را از عارف حقیقی برداشته و لذا عده ).194: 1387

حکم خطاب و «: دانند؛ زیرا عبادت براي عارف، تشریف است و نه انجام تکلیفمی

تکلیف بر قالب است و مرد و بشریت در میان باشد؛ اما کسی که قالب را بازگذاشته 

افکنده باشد و از خود بیرون آمده باشد تکلیف و حکم خطاب باشد، و بشریت 

آنکس . ق داردـان بر قالب تعلــر و ایمـکف. م شودـزد و حکم جان و دل قایـبرخی

و تکلیف ازو برداشته  او را کشف شده باشد، قلم امر »تُبدلُ األَرض غَیرَ األَرضِ«که

 »باطن در زیر تکلیف و امر و نهی نیاید و احوال .»لَیس علی الخَرابِ خَراج«شود

  ).350-351 ،1386، ةالقضاعین(
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براي عبادت نیز همچون غالبِ مفاهیم دینی، معنـایی عقلـی بیـان    فیلسوفان اما، 

 ،1373ابوالبرکـات،  (داننـد می »توجه معلول به علّت خود«اي عبادت را عده .اندکرده

 2، 147(
9

   شرعی و عبـادت 4، الصـفا اخـوان (فلسـفی و گروهی عبادت را به عبادت، 

262 ( عقلییا عبادت) ،فلسـفی  عبـادت   .انـد تقسـیم کـرده   )186: 1 ،1990مالصدرا

فراموشی جسم در اکثـر اوقـات، منـعِ نفـس از تمـامی امـوري کـه        «عبارت است از 

  ).262 ،4، الصفااناخو(»محبوب اوست و وصول به ادراك حقایقِ تمامِ موجودات

دهـد کـه عقـل    بدین گونه با عبادت شرعی ارتباط مـی سینا عبادت عقلی را ابن

به واسطۀ آن اخالق و ملکـاتی حاصـل   کند؛ تنزیهی که آدمی، به تنزیه نفس حکم می

کند و بـه یـاد   بدنی دور می شود تا آدمی افعالی را انجام دهد که نفس را از هیآتمی

هنگامی که نفس به طور متناوب به ذات خـود رجـوع کنـد، از    . دازداناصلِ خود می

آفـات   کم ملکۀ تسلط بر بدن را به دسـت آورده و شود و کمحاالت بدنی منفعل نمی

و بدین گونه ملکۀ توجـه بـه حـق و اعـراض از     . بدنی بر وي تأثیري نخواهد داشت

ه سعادت حقیقی بعد از شود و استعدادي شدید براي رسیدنِ بباطل در او حاصل می

عالوه بر این اگر آدمی بداند که پیـامبر از طـرف خداسـت و     .یابدمفارقت از بدن می

بـا   را اگـر  ها واجب شده است، همان اعمالِ عقلـی شریعت او از طرف خدا بر انسان

چنین انسـانی شایسـتگی دارد    .نیت امتثال امر خداوند انجام دهد، عبادت خواهد بود

ابِ معیشت و مصالحِ معاد آدمیان دیگر را تدبیر کند؛ زیرا انسانی است کـه بـه   که اسب

  .)445-446 :1960 ،سیناابن(واسطۀ عبادت و تألُّه از دیگران متمایز است
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عبـادت غیـر عـارف و    : دانـد عبادت را بر دو قسـم مـی   سیناابناز جهتی دیگر 

عمل در  یعنی .کردنِ با خداست از نظر وي عبادت غیر عارف، معامله. عبادت عارف

؛ اما عبادت عارف  چیـزي اسـت کـه همـت و     دنیا در مقابل اجر و ثواب در آخرت

وي را از تمایـل داشـتن بـه عـالم جسـمانی و مشـغول بـودن بـا آن          ،قواي نفسـانی 

  )370: 3، 1403، همان(کشاندبازداشته و او را به توجه به عالم عقلی می

بعد از اثبات ) 443-446: 1960( الهیات شفاسینا در ابن: لزوم عبادت. 3-1

تواند در هر وقتی تکرار شود؛ کند که وجود پیامبر نمیضرورت وجود نبی،  بیان می

 .شودها یافت میاي که بتواند کمال نبوت را بپذیرد، در قلیلی از مزاجزیرا ماده

یش بکار گیرد تا در بنابراین الزم است پیامبر تدبیري نیکو براي بقاي شریعت خو

قرون بعد از او اعتقاد به صانع و معاد نزد انسانها باقی ماند و این امر جز با عبادات 

عبادت در واقع نوعی ذکر است که نتیجۀ آن تقرّب به خداوند . شودحاصل نمی

  .تعالی است

که موجب توجه  سینا عبادات واجب دینی، حکم منبهاتی را دارداز دیدگاه ابن

است، مانند نماز؛ و یا عدم  یا حرکت: انداین منبهات دو گونه .شودداوند میبه خ

شود، مانند روزه که با اینکه معنایی حرکت است که خود موجب حرکت دیگري می

اش تقرّب به شود و نتیجهعدمی است اما باعث تحریک شدیدي در طبیعت آدمی می

 داشتن نگاه«ه اینکه عبادات الهی و به عالو). 545: 1383اسفراینی، (خداوند است

براي نفس  )82: 1364سینا، ابن(»است کرده دعوت بدان) ع( نبوى شریعت که سنّتها

  . کندکه او را از آفاتی که مانع سعادت وي است، حفظ می استناطقه مانند سپري 
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کوشد تبیینی سینا به عنوان فیلسوفی مسلمان که میابن: تشابه با عقول. 3-2

سفی از هستی ارائه دهد، ضرورتاً به منابع اسالمی و از جمله آیات کتاب الهی فل

 ما و«: اي از قرآن بیان شده که هدف از خلقت، عبادت استدر آیه. توجهی تام دارد

الْجِنَّ خَلَقْت و ون إِلَّا الْإِنْسدبعیسینا عبادت را در این آیۀ کریمهابن). 56: الذاریات(»ل، 

  یحتاج ال«: فت، حکمت به هر دو قسم آن استو مقصود وي از معر داندت میمعرف

 هى العبادة الن بیعرفون )لیعبدونِ إِلَّا الْإِنْس و الْجِنَّ خَلَقْت ما و( تعالى قوله تأویل الى

            »غۀالفار النفس و النقى القلب و الصافى بالسرّ علمه و الوجودواجب عرفان أى ۀفالمعر

  ).303-304 ،13400:سیناابن(

شود یکی از نتایج عبادت، قرب آدمی به خداوند است و این قرب موجب می

سینا مرگ، از دیدگاه ابن. که نفس انسان در این دنیا به عقول مجرد شبیه شود

مفارقت نفس ناطقه از جسم است و با این مفارقت، حقیقت نفسِ انسانی و سعادت 

اش غالب بر قوة انسانی که در دنیا قواي حیوانی و طبیعی. شودکار مییا شقاوتش آش

اما کسی که در  ؛نطقی باشد، بعد از مرگ مغموم و بسی دور از سعادت خواهد شد

دنیا به زیور علم و عقل آراسته و متخلق به اخالق نیک باشد، در آخرت سعادتمند 

عقول مجرد نیست و این  سعادت در آخرت چیزي جز تشابه نفس به. خواهد بود

      .شودتشابه با عبادت در دنیا حاصل می
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  رابطۀ سعادت با معرفت و عبادت. 4

است، به  سعادت با معرفت و عبادتمیان  ی بسیار محکمسینا قائل به ارتباطابن

، سعادت دست با یکدیگر تالزم دارندو عبادت که  حقیقی اي که بدون معرفتگونه

رسد و آنکه به یقین رسد، راه کسی که معرفت یابد به یقین می«: دنیافتنی خواهد بو

این ... سعادت را یافته و آن را طی خواهد کرد و بدون شک به مقصود خواهد رسید

، همان (»حالت کسی است که صاحب بصیرت در دین و مستمسک به حکمت باشد

ایشان بر نفس  در واقع کسانی که داراي معرفت نیستند، قواي بدنی ).344 :1386

یابد، به حدي که نفس، ذات خود را فراموش کرده و در نتیجه ناطقه استیال می

نفسِ ناطقۀ چنین کسانی تحت سلطۀ حس و . کندخداوند و عبودیت را فراموش می

، همان(نصیب خواهد بودوهم و غضب و شهوت قرار دارد و از سعادت حقیقی بی

1364 :80 .(  

آدمیان بسته به میزان معرفت، مراتب گوناگونی در  :اهمراتب انسان. 4-1

- 356: 3  ،1403، همان(االشارات و التنبیهاتسینا در ابن. سعادت و شقاوت دارند

  : برداز هفت گروه نام می) 352

 ناگزیر، ندارند و توجهی آن به و نشناخته را کماالت که اندکسانی: ابلهان. الف

 را تألمی و عذاب آنها فقدان از و بود، واهندآن نخ رسیدن به مشتاق و شیفته

 کسانی اند؛کماالت درتحصیل کنندگانکوتاهی :مهمالن. ب. کرد نخواهند احساس

کماالت، به واسطۀ تنبلی ـ و بدون اینکه به اموري دیگر اشتغال داشته  شناسایی با که

 اند؛االتازکم گردانانروي: معرضان. پ. مانندباشند ـ از تحصیل آن محروم می

 به اشتغال واسطۀ به آن، به نوعی اشتیاق  و اکتسابی کماالت ییبا شناسا که کسانی
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 اشتغال آن به که اموري ولی اند،گردان شدهروي و منصرف کماالت از دیگر امور

 همیشگی و دائمی عذاب معرضین بنابراین. نیست کماالت ضد وجه هیچ به دارند

 ، کماالت شناسایی با که هستند کسانی کماالت ندگانیا انکارکن: جاحدان. ت. نیست

 و ممکن برایشان به کماالت دسترسی ،اندکرده تحصیل را آنها ضد که آن جهت از

 ولی کماالت دارند، به اعتراف ،وجود جهت از اینکه با دیگر عبارت به. نیست میسر

 .بود خواهند دائم عذاب در گروه این. هستند کماالت منکر و جاحد ماهیت جهت از

 و مهملین عذاب که درصورتی. است همیشگی و پیوسته جاحدین عذاب بنابراین

 نسبت گروه سه آن زیرا .نیست عذابی ابلهان براي و است منقطع گسسته و معرضین

 دانایی از نزدیکتر رستگاري به ابلهی جهت همین به .دارند نسبی آگاهی کماالت به

 و دوري زندگی هايخوشی و دنیوي کاالهاي از هک کسانی: زاهدان .ث. است ناتمام

 و روزه، و نماز مانند عبادي کارهاي انجام به کسانی که: عابدان. ج. نمایند پرهیز

 الهی قدس عالم به را خویشۀاندیش کسانی که: عارفان. چ. کنند مواظبت آنها مانند

 .باشند مندبهره خویش باطن در حق، نور پرتوهاي از پیوسته و ساخته متوجه

  .عابد است، اما عکس آن صادق نیستبنابراین هر عارفی، زاهد و 

به  عملی ةقو در هم و نظري ةقو در هم که هستند بنابراین تنها عارفان منزّه

 که هستند نفوسی ایشان. اند و در آخرت به سعادت کامل خواهند رسیدرسیده کمال

 تا تن حجاب ولی دبودن ساخته قدس عالم مصروف را خویش همت دنیا در

 در و حاصل ایشان بر علیا لذّت ،)بدن(=  آن خلع از پس که بود آنها حدودي مانع

   .بود خواهند ورغوطه آن
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یعنی علومی را اکتساب  ،انداما کسانی را که تنها در قوة نظري به کمالی رسیده

 »القِ بدنیاخ اند بهآلوده« سینااند و اهلِ عبادت نیستند و به تعبیر ابنکرده

ولی در نهایت به سعادت خواهند  .، عذابی سخت در انتظار است)1364،82همان،(

اما عالقۀ  .سینا این است که نفسِ دانا ذاتاً طالبِ سعادت حقیقی استدلیلِ ابن .رسید

به بدن، رابطۀ با افعالِ بدنی و به طور کلی هیأت بدنی که هنوز با نفس باقی است، 

از طرفی این هیأت . و همین خود، موجبِ رنجی به غایت شود. مانعِ سعادت است

از جهت بدن عارضِ آن شده است، و لذا چنین نفسی بلکه  ؛ذاتی نفس نیست ،بدنی

 حاصل را وى راحت و لذت و حقیقى سعادت آخر به و نباشد، معذب ابداً«

  ).همان(»شود

ناگون قواي عامله و بعد از بیان اعتبارات گو طبیعیات شفاسینا در ابن. 4-2

رئیس همۀ  ،اي که عقل مستفادشود به گونهعالمۀ نفس، بین آنها ترتیب قائل می

به این معنا که غایت قصوي رسیدن به مرتبۀ عقل  .قواست و بقیه خادم او هستند

ل قعقل هیوالنی خادمِ عقل بالملکه است و آن هم خود، خادمِ ع .مستفاد است

ادم همۀ اینهاست؛ زیرا رابطۀ با بدن که عقل عملی مدبر بالفعل است و عقل عملی خ

-41: 2، 1983، همان(تنها براي تکمیل و تزکیه و تطهیر عقلِ نظري است ،آن است

40.(  

 شریعت سوي از عملی حکمت ءامبد بر این باور است که سیناابن ابراینـبن

 از بعد و. شودمی بیان الهی شریعت برکت به آن حدود کماالت و است مستفاد الهی

 حکمت آن در جزئیات، در آنها استعمال و قوانین شناخت راه از بشر نظري قوة آن

 و تنبیه طریق به الهی دین پیشوایان از نظري حکمت مبادي و .کندمی دخالت عملی
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 کامل تحصیل به استدالل و حجت طریق به نظري ةقو با و گرددمی مستفاد یادآوري

شودمی پرداخته نظري حکمت
13
نظامِ  در شریعت اسالمی، سیناابن منظر بنابراین از .

 کننده و حافظ نظامِ اعتقادي و جنبۀتقویتعبادي و آنچه مربوط به عمل است، 

            و حکمت نام به را شریعت ظاهر که را کسانی سیناابن .است شریعت نظري

 هوالء یدفعه انما«: گویدمی و داده قرار سرزنش مورد کنندمی نفی گراییعقل

   .)439 :1960سینا، ابن( » اسبابه و بعلله منهم جهالً بالفالسفه المتشبهۀ

؛ داندمیداراي دو کمال  را ، آدمیدر تعبیري خاص از کمال فارابی. 4-3

کمال ثانی انسان است که حصول آن وابسته به کمال اول یعنی  ،سعادت اخروي

کمال اول هنگامی حاصل  از نظر وي .)45-46: 1405فارابی، ( کمال در این دنیاست

عبادت خداوند در زبان فلسفه، انجام  .انسان به عبادت خداوند بپردازد شود کهمی

به تعبیر دیگر . تمام فضایل انسانی است که آن هم وابسته به دانستن آن فضایل است

آن نیز  کمال آدمی در این دنیا به این است که به حکمت عملی آراسته باشد که

  . منوط به دانستن حکمت نظري است

ترین جنس یعنی عقل مجرد سینا ابتداي آفرینش حق تعالی با کاملاز نظر ابن

آفرینش با اشرف . ترین نوع یعنی انسان بوده استبوده و انتهاي آفرینش با کامل

از . جواهر یعنی عقل آغاز شد و با اشرف موجودات یعنی انسان عاقل پایان یافت

)299: 1400سینا، ابن(رو فایدة آفرینش چیزي غیر از انسان نیستینا
10
عالم «انسان .

ها از جهت انجام اند، انسانترتیب دارايهستی  که موجودات درهمچنان .است» اکبر

. افعال مختلف و شرافتی که در هر یک از آنها هست، داراي درجات متفاوتی هستند

دلیل این . اي موافق با عمل شیطان استعمل عده اي مانند افعال مالیک وفعل عده
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امر این است که انسان از شیء واحدي تشکیل نشده است که داراي حکم واحدي 

باشد بلکه خداوند آدمی را از اشیاي مختلف و مزاجهاي گوناگونی ترکیب کرده 

آدمی ظاهر و باطنی دارد؛ ظاهرش بدن مادي است که با حواس پنجگانه مزین . است

انسان . است» فکر و حفظ و ذکر«شده است و باطنش نفس ناطقه است که زینت آن 

. داراي قواي گوناگونی است و با هر یک از آنها مشارك با نوعی از موجودات است

با قواي طبیعی با نباتات؛ با قواي حیوانی با حیوانات و با قواي انسانی با مالیک 

آن است  ري خاص و  فعلی است که الزمهر یک از این قوا داراي ام. مشارك است

و هر گاه یکی از این قوا بر قواي دیگر غلبه یابد، آدمی منسوب به فعل آن قوه و 

فعل طبیعی : اي خاص داردهر فعلی فایده. گرددنوعی که داراي آن فعل است، می

فعل حیوانی مانند  .بخشدمانند خوردن و نوشیدن به جسم نیرو و به بدن نظام می

اما فعل انسانی که همان . انگیزدرکت و تخیل، شهوت و  غضب را در انسان بر میح

این . شودتفکر است، انسان را با عالم اعلی مواجه کرده و موجب کشف حقایق می

گردد؛ آدمی به واسطۀ قوة ناطقه با مالیک مرتبط می. است» نطق«کشف حقایق با 

نطق مالیکه بدون قول و لفظ . است» کهلسان مالی«زیرا نطق به معناي درك کلیات 

است اما در انسان سخن گفتن به تبع نطق حاصل است و  کسی که آن را نداشته 

  . باشد، از بیان حقیقت عاجز است

از جمله  .بنابراین فعل خاص انسانی علم و ادراك است که فواید بسیاري دارد

ه با فکر خویش فواید آن ذکر و تضرّع و تعبد است؛ زیرا آدمی هنگامی ک

پروردگارش را شناخت و با عقل خود به درکی علمی از خداوند نایل شد و با ذهن 

. خود لطف حق تعالی را مشاهده کرد، به تأملِ در حقیقت مخلوقات خواهد پرداخت
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ترین کند که جواهري که از ترکیب و فاسد شدن دورند، تامبا این تأمل ادراك می

و نیز به . بیندنفس خود را به واسطۀ نطق شبیه آن جواهر می آنگاه. ها هستندآفریده

که در قرآن کریم بیان شده است، خلق و یابد که همچنانمعرفت این امر دست می

امر از پروردگار است و فیض خداوند از عالم امر یعنی عالم آن جواهر روحانی به 

واهر و اتصال و تشبه به بنابراین مشتاق ادراك مراتب آن ج. شودمی  مخلوقات نازل

اشتیاق واقعی در انسان قطعاً موجب تضرع و ذکر دائمی و عبادت . گرددمی آنها

  .حقیقی خواهد شد

  

  نتیجه

سینا حقیقت آدمی نفس ناطقۀ اوست و سعادت نفس، تنها با از دیدگاه ابن .1

حاصل  اي که هیچ هیأت بدنی همراه نفس نباشد،مفارقت کامل از بدن، به گونه

هاي مادي و عالقۀ به ماده با او اگر نفس از بدن جدا شود و هنوز هیأت. خواهد شد

  . باشد، مانند آن است که از ماده جدا نشده است

تمام اقسام حکمت نظري ـ طبیعیات، تعلیمیات و الهیات ـ کوششِ آدمی . 2

الیقِ مادي دور از ماده و ع تواند او رااست براي معرفت عقالنی و چنین معرفتی می

  .ساخته و به سعادت رهنمون شود

معرفت حقیقی خصوصاً در الهیات، عبادت را به همراه دارد؛ زیرا هنگام . 3

شناختنِ خداوند و جواهر عقالنی، نفسِ آدمی خویش را از جهت نطق شبیه آنها 

ی، عبادت گردد و اشتیاقِ واقعبیند و مشتاقِ ادراك مراتب آنها و تشبه به آنها میمی

  .را به همراه دارد
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  هاپی نوشت

اشاعره . اختالف وجود دارد» حسن و قُبح«در مورد عقلی بودن یا شرعی بودنِ . 1

دانند؛ اما در این مطلب آن را عقلی می) معتزله و شیعه(حسن و قُبح را شرعی و عدلیه

  .ب استاختالفی وجود ندارد که عمل به اوامر و ترك نواهیِ شریعت نیکو و واج

رافت ـابوحامد غزالی نیز علم را ذاتاً و بدون در نظر گرفتن نوع معلوم داراي ش. 2

از نظر وي حتی علم سحر که باطل است، ذاتاً شرافت دارد؛ زیرا علم، ضد جهل . داندمی

ظلمت، عدم است و لذا جهل حکم عدم را دارد، در . باشداست و جهل از لوازم ظلمت می

وجود، خیر است، و هدایت و حق و نور همگی در زمرة . د استحالی که علم، وجو

غزالی در تبیین این . جهل مانند کوري و تاریکی است و علم شبیه بینایی و نور. وجودند

 »و ما یستوي األعمی و البصیر و ال الظلمات و ال النور«: بردمطلب از دو آیۀ قرآن بهره می

قل هل یستوي الذین یعلمون و الذین «: ایدفرماي میو نیز در آیه) 20- 19: فاطر(

  ).59:  3، 2006غزالی، )(9: الزمر(»الیعلمون

هاي نظري، فضیلت: داندول سعادت میـز را موجب حصـفارابی چهار چی. 3

  ).119-1386،120فارابی،  .رك(هاي خُلقی و علوم عملیهاي فکري، فضیلتفضیلت

 و برد کار به را خود عقل کس هر« :نویسد مى نیکوماخوس اخالق ارسطو در. 4

 همه از خدایان نزد به هم و است روحى حال بهترین در هم که رسد مى نظر به دهد ورزش

 باشند، داشته بشرى امور به اى توجه شود، مى پنداشته که چنان خدایان، اگر زیرا .تر گرامى

) عقل یعنى( است بهتر نظرشان در و مانندتر ها آن به چه آن از ها آن کند مى حکم عقل

 پاداش نهند مى حرمت و ورزند مى مهر بیشتر چیز این به که را کسانى نیز و شوند خشنود

 کارشان و دارند توجه است، گرامى نزدشان آنچه به خدایان که دهد مى نشان این و دهند؛

 شخص به کس هر از بیش صفات این ۀهم که است آشکار و. است بزرگوارانه و صواب
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 توان مى که اوست. است کسان ترین گرامى خدایان نزد وى سبب این به دارد لقتع فیلسوف

 کسى هر از بیش فیلسوف نیز حیث این از و بود خواهد نیز مردمان ترین خوشبخت گفت

  ).364-5: 2، 1343ارسطو، (»بود خواهد خرسند

؛ اما اندهایی بین علم و معرفت بیان کردهمتکلمان اشعري و نیز صوفیان تفاوت. 5

سینا ابن. برندمعتزله و نیز فیلسوفان اسالمی معموالً علم و معرفت را به یک معنی بکار می

معرفت را به دو قسمِ تصور و تصدیق، و هر یک را به بدیهی و  االشیاء معرفۀ در رسالۀ

از اشاعره چند تعریف براي معرفت نقل شده ). 19: 1313سینا، ابن(نظري تقسیم کرده است

مطلق . ب ؛ادراك شیء با یکی از حواس. الف: انوي آنها را چنین بیان کرده استکه ته

ادراك بسیط، خواه تصور ماهیت باشد یا تصدیق به احوال . علم، تصور یا تصدیق؛ ج

ادراك جزئی از روي .  ادراك جزئی، چه مفهومِ جزئی باشد یا حکمِ جزئی؛ هـ. ماهیت؛ د

معموالً بین معرفت و علم این تفاوت را قائل . اصل شودادراکی که بعد از جهل ح. دلیل؛ و

و اینکه معرفت در مورد  .اند که معرفت، ادراك جزئی و علم، ادراك کلی استشده

صحیح » علم به خدا«رو کاربرد از این. رودتصورات و علم در مورد تصدیقات بکار می

ست که باید معرفتی تام و ؛ زیرا از شروط علم این ا»معرفت به خدا«: نیست و باید گفت

شود و نه و به همین دلیل است که خداوند به علم وصف می. محیط بر معلوم حاصل شود

در نتیجه هر علمی  .و لذا علم داراي شروطی است که معرفت، آنها را ندارد. به معرفت

  ). 1583: 2، 1996تهانوي، (معرفت است؛ اما هر معرفتی علم نیست

علـم را عـرض و از مقولـۀ     )50-51: 1 ، 1408، فـارابی (نند فـارابی سینا نیز هماابن. 6

وي در آثـار مختلـف خـویش عبـارات گونـاگونی در تعریـف علـم آورده        . دانـد کیف مـی 

: رسالۀ احوال النفس؛ 246: المباحثات؛ 344: ةالنجا ؛50: کتاب النفس، 2الشفا، ج .ك.ر(است

ن و فیلسوفان بعد از وي واقـع شـد، در   اما مشهورترین تعریف که مورد توجه شارحا. )69

علم به یک شیء آن اسـت کـه حقیقـت آن شـیء نـزد ادراك      «: است االشارات و التنبیهات



            8، شماره مسلسل90، بهار و تابستان 4هاي فلسفی دانشگاه تبریز سال نشریۀ پژوهش    86

حال یـا  . اي که قواي ادراك کننده صورت آن شیء را مشاهده کندکننده تمثل یابد، به گونه

و ایـن در  حقیقت تمثل یافته در نفس، همان حقیقت شیء خـارج از ادراك کننـده اسـت،    

صورتی است که آن حقیقت در خارج، وجود بالفعل نداشته باشد؛ مانند بسیاري از اشـکال  

و یا حقیقتی است که در خارج وجود دارد و صورتی غیـر مبـاین بـا آن حقیقـت     . هندسی

در ایـن تعریـف،   ). 82: 1375سـینا،  ابـن (»خارجی در ذات ادراك کننده مرتسم شده اسـت 

شیء، حضور صورت معقولِ آن شیء در ذهن است، با این توضیح  مقصود از تمثل حقیقت

شوند، که این نـوع علـم،   هاي معقول گاهی از اشیاي موجود در خارج انتزاع میکه صورت

علمِ انفعالی است و گاهی بر عکسِ آن؛ یعنی موجود خارجی از صورت عقلـی بـه وجـود    

. شودلمی که موجب ایجاد در خارج میگویند؛ یعنی عمی» علمِ فعلی«آید و این قسم را می

  .از نظر ابن سینا، علم خداوند، علم فعلی است

اللَّه نُور السماوات و «: آیۀ قرآن چنین است. ترجمه از محمد مهدي فوالدوند. 7

 -ا کَوکَب دريالزُّجاجۀُ کَأَنَّه -مثَلُ نُورِه کَمشْکاةٍ فیها مصباح الْمصباح فی زجاجۀٍ -الْأَرضِ

 - ء و لَو لَم تَمسسه نار یکاد زیتُها یضی -یوقَد منْ شَجرَةٍ مبارکَۀٍ زیتُونَۀٍ ال شَرْقیۀٍ و ال غَرْبِیۀٍ

    .»ء علیم اللَّه بِکُلِّ شَی و -و یضْرِب اللَّه الْأَمثالَ للنَّاسِ - نُورٍ یهدي اللَّه لنُورِه منْ یشاء  نُور على

یکی که اصل و مالك امر : دین دو چیز است«:الصفا آمده استدر رسائل اخوان . 8  

و دیگري که فرع و مبتنی بر آن اصل است، قول و عملِ . است، اعتقاد در ضمیر و سرّ است

  ).452: 3، 1412اخوان الصفا، (»آشکار و علنی است

 العبادة الن حق ذلک و عبادة االفالك حرکۀ ان قوم قال«: گویدین میابوالبرکات چن. 9

سینا نیز در ابن). 147: 2، 1373ابوالبرکات، ( » ینحوه فیما بها تقبله و علته الى المعلول التفات

 النفس تصفیۀ هو الدین« :گویدمی »نیعماد الد ةالصال«):ص(تفسیر حدیث منقول از پیامبر

 الدنیویۀ غراضاال عن االعراض و:البشریۀ الهواجس و الشیطانیۀ اتالکدور عن االنسانى
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  ).303 ،1400سینا، ابن( »علىاال االعظم المعبود و االولى للعلۀ التعبد هى الصالة و الدنیۀ

 المعادن و النبات بعد من الحیوان خلق لما تعالى اللّه ان«:سینا چنین استعبارت ابن. 10

 االبداع من فرغ و بذاتها الکاملۀ العقول و ةالمجرد النفوس و الکواکب و األفالك بعد و األرکان و

 االنسان المخلوقات بین من فمیز جنس بأکمل ابتدأه کما نوع بأکمل الخلق ینهى أن أراد الخلق و

 الموجودات بأشرف ختم و العقل هو و الجواهر بأشرف فبدأ بالعقل الختم و بالعقل االبتداء لیکون

).299 ،1400سینا، ابن( »غیره ال االنسان هو الخلق ةففائد العاقل هو و
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  منابع

 دفتر(الکریم ، با ترجمۀ محمدمهدي فوالدوند، تهران، دارالقرآن)1415.(کریمقرآن -

.)اسالمى ومعارف تاریخ مطالعات

  .رالفکربیروت، دا ،الطبیعى السماع رسالۀ ،)1994(.رشد، ابوالولید محمد بن احمدابن -

، قدم له و من االتصال ۀالحکم و الشریعۀفصل المقال و تقریر ما بین  ،)1986( .----  -

  .ۀ الشرقیۀالمکتبعلّق علیه البیر نصري نادر، بیروت، 

   .به کوشش فؤاد االهوانی، قاهره احوال النفس، ،)1952( .ابن سینا -

االشارات و التنبیهات خواجه نصیر همراه با شرح  ،االشارات و التنبیهات ،)ق1403.(----  -

  .تهران، دفتر نشر کتاب طوسی،

  .هالبالغ، قم، نشر  التنبیهات و االشارات ،)1375( .---- -

.تحقیق حسن عاصی، تهران، انتشارات شمس تبریزي المعاد،فى االضحویۀ، )1382(.-----

  .سینابوعلى اهدانشگ همدان، دوم، چاپ ،عالئى دانشنامه الهیات ،)الف1383(.----  -

  .سینابوعلی ، چاپ دوم، همدان، دانشگاهطبیعیات دانشنامۀ عالئی ،)ب1383(.----  -

  .سینابوعلى همدان، دانشگاه ، چاپ دوم،نفس ۀرسال، )ج1383.(---- -

 و ، تصحیح نامعلوم مترجم ،سیناابنالرئیس، شیخاضحویه رساله ۀترجم، )1364.(----  -

  .، چاپ دوم، تهران، انتشارات اطالعات)نامعلوم مترجم(جم خدیو حسین تعلیقات و مقدمه

  .چاپ دوم، قاهره، دارالعرب ،الطبیعیات و الحکمۀ فى رسائل تسع ،)1326.(---- -

  .االسالمى االعالم مکتبۀ ، قم،التعلیقات، )1404.(---- -
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  .بیدار انتشارات قم ، سینا، ابن رسائل، )1400.(---- -

  .استانبول ادبیات دانشکده استانبول، ،2 سیناابن ئلرسا، )1953.(---- -

  .تهران ،)االثیریۀ الهدایۀشرحهامش(سیناالبن اخرى رسائل، )1313.(-----

 ۀالعام ة، الهیئۀالقاهر، تحقیق االب قنواتی و سعید زاید، الشفاء، االلهیات، )1960.(-----

  .میریۀللمطابع اال

  .، قاهره.…ب قنواتی وچاپ اال ،الشفاء، الطبیعیات ،)1983.(-----

افزار کتابخانه حکمت ، قم، نرمسیناابن رسائل، در الشفاء من خوف الموت، )1386.(-----

   .اسالمی

  .، ترجمه محمد علی فروغی، تهران، نشر نوفنون سماع طبیعی، )1366.(-----

  .دارالقلم بیروت، ،الحکمۀ عیون، )1980.(-----

  .بیدار انتشارات قم، ،المباحثات ،)1371.(-----

  . اسالمى مطالعات موسسه تهران، المعاد، و المبدأ، )1363.(-----

  . ، قاهره...به کوشش مصطفی افندي المکاوي و  ،النجاة ،)تابی(.-----

  .اصفهان دانشگاه دوم، اصفهان، چاپ ،الحکمۀفى المعتبر ،)1373(.ابوالبرکات بغدادي -

  .االسالمیۀ الدار بیروت، الوفاء، خالن و الصفاء اخوان لرسائ ،)1412.(الصفا اخوان -

 بیروت، نیقوماخوس، ترجمۀ عربی احمد لطفی السید، الى االخالق علم ،)1343.(ارسطو -

  .صادر دار



            8، شماره مسلسل90، بهار و تابستان 4هاي فلسفی دانشگاه تبریز سال نشریۀ پژوهش    90

 ،)االلهیات قسم( سینا البن النجاة کتاب شرح ،)1383.(فخرالدین نیشابورى، اسفراینى -

  .فرهنگى مفاخر و آثار انجمن تهران،

افزار نرم  تهران، دانشگاه تهران، التحصیل، به کوشش مرتضی مطهري، ،)1386.(بهمنیار -

  .کتابخانه حکمت اسالمی

، به إشراف رفیق کشاف اصطالحات الفنون و العلوم ،)1996.(تهانوي، عالمه محمدعلی -

  .لبنان مکتبۀالعجم، بیروت، 

  .لبنان مکتبۀیروت، ، بکتاب التعریفات ،)1985.(جرجانی، علی بن محمد -

چاپ  الطبیعیات، و االلهیات علم فى المشرقیۀ المباحث ،)1411.(فخرالدینامام  رازي، -

  .بیدار انتشارات قم، دوم،

، تصحیح سبحان خلیفات، تهران، عامرى ابوالحسن رسائل ،)1375.(عامري، ابوالحسن -

   .مرکز نشر دانشگاهی

، به کوشش عفیف تمهیدات ،)1386.(اهللا بن محمدهمدانی، ابوالمعالی عبد القضاةعین  -

.منوچهري ،عسیران، چاپ هفتم، تهران

ج، چاپ چهارم، بیروت، 7، مجموعۀ رسائل االمام الغزالی ،)2006.(غزالی، ابوحامد محمد -

  .دارالکتب العلمیۀ

  .الهالل مکتبۀ بیروت، جلد،1 ،العلوم احصاء، )1996.(فارابی، ابونصر -

افزار کتابخانه حکمت قم، نرم االعمال الفلسفیۀ،، در ةالسعادتحصیل ، )1386.(-----

   .اسالمی

 ۀالجامع، دراسۀ و تحقیق سحبان خلیفات، عمان، السعادةالتنبیه علی سبیل ، )1987.(-----
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  .االردنیۀ

  .الزهراء مکتبۀ تهران، چاپ دوم، ،منتزعۀ فصول، )1405.(-----

 اللّه آیۀ مکتبۀپژوه، قم، ، تحقیق محمدتقی دانش ىللفاراب المنطقیات ،)1408.(-----

. المرعشى

  .االعتماد ۀمکتب، تصحیح محمد عبدالهادي ابوریده، مصر، رسائل الکندي ،)1950.(کندي-

، به کوشش محمود عابدي، کشف المحجوب ، )1387.(عثمانبنهجویري، ابوالحسن علی -

  .انتشارات سروش: چاپ چهارم، تهران


