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فصلنامه علمی-پژوهشی آيين حكمت
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بازنمایی علم غیب در نظام فلسفی حکمت مشاء

تاريخ دريافت39/6/5 :

تاريخ تأييد39/0/02 :

*

محمدحسننادم 


علم غیب یکی از مسائل مهم کالمی است که از منظر للسر ی کمتر بره ن
پ داخته شده است .تبیین ن با رویک د للس ۀ مشاء ،بهعنراا زی سراخت دی ر
مکاتب للس ی ،الق جدیدی ل اروی پژوهش ا میگشاید.
این جستار ب ن است که نخست ،اصال و مبانی للس ی مشاء را بیرا دارد
تا روشن شاد از چه منظ ی به ماضاع نظ انداخته شده است و در وهلرۀ دو،،
با استناد به مؤل ههای نظا ،حکمت مشاء در نثار ابنسینا -که تحلیل علرم غیرب
در للس ۀ سینایی ب ن مبتنی است -از جمله :مسئلۀ ن س ،عقرل لارال ،ن را
للکی و قاای مدرکه ،و همچنین با تکیه ب استدالل ب هانی و ع لانی او ،امکرا
تحصیل علم (ما لت) از عالمی ورای این عالَم مادی -که از ن به علرم غیرب،
علم ماهبتی یا لدنی یاد میشاد -را به اثبات رساند .نن اه ،بهاختصار به ب رسری
ن پ داخته میشاد و نارسایی ن بیا میگ دد.

واژگان کلیدی :ابنسینا ،حکمت مشاء ،علم غیب ،ن س ،عقل لارال ،ن را
للکی.
* استاديار دانشگاه اديان ومذاهب ،مدير گروه شيعهشناسي.
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بیان مسئله

ماضاع «علم غیرب» کره ریشره در ب خری از نیرات قر ن کر یم و روایرات
ماصامین

دارد ،از پیشینهای تاریخی به درازای تاریخ پیدایش مسائل کالمری

به همند است .عالوه ب نیات ،روایاتِ بهیادگارمانرده از ائمره

گرااه صرادقی

است ب اینکه علم غیب از جمله مسائل کالمی مارد تاجه ایشا و اصرحا
بزرگاارا باده است .پس از دورا ائمه

ن

 ،علمای امامیره ایرن رونرد را ادامره

دادهاند و این نمازۀ کالمی را به صارت عا ،و خاص مارد بحث و ب رسی قر ار
دادهاند.
علم غیب به مانای عا ،ن با بسیاری از مباحرث کالمری ارتبراث وثیرق دارد،
الزو ب اینکه در نظا ،اعتقادی شیاه علم غیب مقا ،نبات و امامت و استحکا-،
بخش بنیادهای اعتقادی است .از این روست که علم غیرب و مسرائل ن از بردو
تاریخ پیدایش کال ،با رویک دهای مختلر

مرارد تاجره ائمره

 ،اصرحا

و

علمای امامیه باده و مارد واکاوی ق ار گ لته است .با این حال ،علم غیب از نظ
للس ی و ب رسیهای وجادشناختی ،جها شناختی و ما لتشناختی کمت مرارد
پژوهش ق ار گ لته است .این جستار بنا دارد مبحث علم غیب را از منظ للس ی
نیز مارد بحث وکندوکاو ق ار دهد.
چنانچه خااسته باشیم پی اما علم غیرب -کره بخشری از حقرایق دینری از
ره ذر ن شناخته می شاد یا قسمی از ماارف از این ط یرق حاصرل مریشراد-
کاوشرری داشررته باشرریم ،بایررد بیشررت از ننکرره برره ب رسرریهررای هسررتیشررناختی
وجها شناختی بپ دازیم به انسا شناسی للس ی نظ کنیم ،زی ا ماضراع «ن رس»،
که ریشه در مباحث انسا شناختی دارد ،زی بنای بحث للس ی از علم غیب است.
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چنا که با رویک د تاریخی به للس ه بن یم ،خااهیم یالت که از دی براز تراکنا
شناخت انسا و واکاوی ابااد وجادی او از عمدهتر ین دغدغرههرای لیلسرالا
باده است .لیلسالا غی الهی و مادی بیشت به ابااد مادی انسا متاجه شدهاند .و
لیلسالا الهی در پی شناخت ابااد مانای انسا ب نمدهاند ،تا جایی که ب خری از
ننا رسالت للس ه را شناساند ن س دانستهاند( .کندي)36 :2631 ،

شیخال ئیس باعلی سینا ،پس از لرارابی  -کره از بنیان رذارا للسر ۀ مشراء
است و به جنبۀ الهیِ ن س الت ات ویژهای دارد ،3عالوه ب باد طبیای انسا که از
زاویۀ ن اه طبیبانه ب ن ن یسته ،بیشت باد الهی ن س را مدنظ ق ار داده است.
ننچه لالس ۀ اسالمی را در ماضراع علرم غیرب بره خراد مشرشال داشرته
چ ان ی ارتباث انسا با ماورای طبیات است .نظا ،للس ی حکمت مشاء ،مبتنی
ب مباحث هستیشناختی و بیشت انسا شرناختی خراد ،ایرن ي لیرت را دارد کره
تاانایی ارتباث با دنیای غی مادی را به اثبات رساند ،امکا نگراهی و اطرالع از ن
عالم را -که حاصل ن علم غیب است -بنمایاند ،که از ایرن نگراهی برا وانگرا
مت اوتی نظی علم غیب ،علم لدنی ،علم ماهبتی ،علم اعطائی ،علم کش ی و علرم
شهادی یاد میشاد.
در این جستار ،م اد از علم غیب در نظا ،حکمت مشراء ،برا تکیره بر نرای
ابن سینا ،مطلق علم غیب (علم غیب عا )،است که شامل همۀ نگاهیهرای غیبری
 . 1بدون ترديد ،فلسفۀ مشاء قبل از ابنسينا مطرح بوده و کساني چون فارابي بر اينن مبننا
سخن گفته و اين مکتب را بنيانگذاري کردهاند .اما از آنرو که ابنسينا اين فلسفه را تنقيح نمود،
وي بهعنوان بزرگترين فيلسوف مشاء در اسنم شنناهته شند ..ر.د .داوري اردکناني:1831 ،
.)143-141
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میشاد ،نه علم غیب انبیاء و اماما ماصا،

که از ن به علرم غیرب خراص

تابی میشاد .طبیای است که ه گاه مطلق نگاهیهای غیبی اثبات شاد علم غیب
خاص نیز در پ تا ن به اثبات میرسد.
بناب این ،ب ای نشا داد صحت استداللهای شیخ ال ئیس بر اثبرات علرم
غیب چندین تالش باید انجا ،پذی د:
اول .مالا ،گ دد که به طار مشخص علم غیب از نظ گراه ابرنسرینا بر چره
مبانیای استاار است.
دو .،شیاۀ استدالل ابنسینا در اثبات علم غیب تحلیل و ب رسی گ دد.
سا .،چنانچه نارسایی در ناع ن اه ابنسینا دربارۀ علم غیب وجراد دارد بیرا
شاد.
یک سؤال مرتبط با بحث و پاسخ آن

اگ پ سیده شاد :چ انه از للس ه که خاد ناعی جها بینری مسرتقل از دیرن
است انتظار سنجش مسائل دینی میرود ،پاسخ میدهیم :درست است که للسر ه
ناعی ت ک و جها بینی است که اوالً و بالذات عهدهدار تا ی  ،تبیرین و کشر
حقایق دینی نیست ،اما للس ۀ اسالمی ،ضمن تبیین و تحلیل مبانی و ل ضیههرای
جها شناختی و ما لتشناختی ،به تبیین و کش

حقایق دینی نیز اهتما ،دارد .از

همین رو ،لالس ۀ اسالمی م اهیم دینی را با متدلانی خاص للس ی کاویردهانرد.
این دغدغه در ل ایند تکامل للس ۀ اسالمی نشکار و رو به لزونی است .البته ،این
به مانای انطباق همۀ دستاوردهای للس ی با دین نیست.
بناب این ،للس ۀ اسالمی میتااند دربارۀ م اهیم دینی تبیرینهرای خ دپسرندانه
ارائه کند و از باورهای اعتقادی با مبانی خراص خراد دلراع نمایرد ،کره یکری از

سال هفتم ،تابستان  ،4931شماره مسلسل 41

351

مصادیق ن ماضاعی است که این جستار دنبال میکند.
مبانی فکری تبیین و تحلیل علم غیب در فلسفۀ سینایی

چنا که پیش از این اشاره شد ،بر ای ننکره بتراانیم علرم غیرب را از نظ گراه
حکمت مشاء و رویک د للس ی ابنسینا به اثبات رسانیم و زوایای گانراگا ایرن
اندیشه را نشکار سازیم ،در نغاز بایسته است مبانی و اصالی که تحلیرل و تبیرین
علم غیب در دیدگاه ابنسینا مبتنی ب ننها اسرت را برهدرسرتی بشناسریم ،چ اکره
نگاهی از این مبانی به لهم دقیق این مسئله یاری ل اوانی میکند .ازایرنرو ،ابتردا
مسائلی را بیا میکنیم که ت سی حکمت مشاء از علم غیب مبتنی ب ن است.
 .1جایگاه نفس در نظام فلسفی ابنسینا

پیش از این دانستیم که شناخت ن رس در للسر ۀ مشراء ،برهویرژه در اندیشرۀ
للس ی ابنسینا ،از اهمیت قابل تاجهی ب خاردار است .ابنسینا با اینکه ن رس در
ندمی را ام ی بدیهی میداند ،ب ای اثبرات ل اتر براد ن رس از جسرم مرادی و
عنص ی به ارائۀ ب ها های متادد و اقامۀ شااهد و ق اینی چنرد کاشریده اسرت.
(ابنسينا ،بیتا281-286 :؛ همو166-161/1 :2638 ،؛ همو)16-12 :2631 ،

قابل تاجه اینکه ب اسا

للس ۀ سینایی ن س ندمی ب خاردار از چنرد م تبره

است که ه کدا ،قاایی خاص خاد دارد( .همو31-11 :2631 ،؛ همو ،بیتا)38-13 :

ندمی عبارتاند از:

م اتب ن ا

أ .ن س نباتی که دارای سه قاۀ غاذیه ،نامیه و مالده است.
 .ن س حیاانی که دارای دو قاۀ مح کره و مدرکره اسرتو قراۀ مح کره دو
نی وی دلع و جذ
خارجی (حاا

به نرا ،غبرب و شرهات دارد و قراه مدرکره از دو بخرش

ياه ی) و داخلی (حاا

باطنی) تشکیل میشاد.

ج .ن س انسانی ،که از ن به ن س ناطقه یاد میکنند ،عهردهدار تاقرل کلیرات
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استو همۀ امار م باث به ت ک  ،تاقل و استنباث را این ن س انجا ،میدهد.
ابن سینا ماتقرد اسرت گیاهرا و حیاانرات نیرز هماننرد انسرا ن رس دارنردو
هما طار که ن س ندمری ماجرب انسرا شرد او مری شراد ،ن را

گیاهرا و

حیاانات نیز ماجب گیاه و حیاا شد ننها میشاد .وی بیا میکند که ه یر
از این ن ا
نا

(نباتی ،حیاانی و انسانی ) عالوه ب قاای اختصاصی خاد از قراای

مادو خاد نیز ب خاردارند ،در نتیجه ،ن س انسانی ،عالوه ب قاۀ استدالل

و اندیشه که سیط ه کامل ب بد دارد و از ن به «ن س ناطقره» یراد مریشراد ،از
قاای ن س نباتی و حیاانی (ن ا
امتیاز ندمی را نسبت به دی

مادو خاد) نیز ب خاردار است .ابنسینا وجه

ماجادات ن س ناطقۀ او میدانرد( .ابننسنينا:1111 ،

11و)211

در نظا ،للسر ی مشراء نره تنهرا ماجرادات دانری و زمینری دارای ن رسانرد،
ماجادات عالی نسمانی و الالکی نیز از ن س ب خاردارند که از این پس به ننهرا
پ داخته میشاد.
در نتیجه ،ن ن سی که در این گ تار از میا ن ا ِ ب شم ده مارد تاجه قر ار
می گی د ن س انسانی است ،که از ن به ن س ناطقه یاد شد ،و نیز ن رس للکری و
نسمانی ،که متالق به ماجادات عالی است.
 .2گونهشناسی قوای مدرکه در فلسفۀ سینائی

در انسا شناسی حکمت مشاء ،شناخت قاای مدرکۀ ندمی از جای اه ویرژهای
ب خاردار است .قاای مدرکه از نظ ابنسینا به ياه ی (سمع ،بص  ،ذوق ،لمرس
و شم) و باطنی (حس ،خیال ،واهمه ،حالظره و متخیلره) تقسریم مریگر دد ،کره
خاست اه قاای باطنی (حاا

باطنی) ن س است( .ابنسينا113-113 :2631 ،؛ همنو،
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 .3مراتب قوۀ عالمه در فلسفۀ سینایی

از دیدگاه للس ۀ سینایی ،ن س ب ای کسب ما لرت و اسرتکمال خراد از قراۀ
عالمه یانی نی وی خ د «عقل» است اده میکند ،که دارای م احل و م اتبی است:
 م تبۀ اول عقل در م حلۀ هیاالیی جای دارد ،که به ن عقل هیاالیی گایند.در این م تبه ،ن س لقط استاداد پذی ش ه ماقالی را دارد.
 م تبۀ دو ،عقل در م حلۀ بالملکه ق ار دارد ،که به ن عقل بالملکره گاینرد.در این م تبه ،ن س ماقاالت نخستین را ادراک میکند.
 م تبۀ سا ،عقل در م حلۀ بال ال ق ار دارد ،که به ن عقل بال ال گایند .دراین م تبه ن س با است اده از ماقاالت نخستین به تاقل میپ دازد.
 م تبۀ چهار ،عقرل در م حلرۀ بالمسرت اد قر ار مریگیر د ،کره بره ن عقرلبالمست اد گایند .در این م تبه ،مشاهدۀ ماقاالت ثانیه ب ای ن س تحقق مییابد.
بناب این ،عقل از م حلۀ قاۀ محض ل ایندی را طی مریکنرد ترا بره م حلرهای
میرسد که عقل مست اد نا ،دارد .در این م حله ،ن س استاداد اتصال با عقل لاال
(عقل من صل) را پیدا میکند .این اتصال نقطۀ عط ی ب ای ماضاع مارد بحث ما
است که در ادامه تبیین میشاد.
 .4عقل فعال در فلسفۀ سینائی

لارابی از پیش اما نرفاندیشی و تأمل در ماضاع عقل لاال استو لرارابی،
 . 1شايان توجه است که در تعداد قواي مدرکۀ باطني .حواس باطني) بين حکمنا اهنتمف
نظر است .ابنسينا نسبت به بعضني از آنانا ديندگاهي هنار دارد ،کنه بينان اينن ديندگاه بنا
محدوديت اين جستار سازگار نيست. .ر.د .ابنسينا)384-388 :1191 ،
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عالوه ب عقال متصل ،از عقلی من صل به نا ،عقل لاال یاد میکند که در لالیرت
رساند عقال دی

نقش ای ا میکند( .کربن .)623 :2686 ،در ن اه للس ی لارابی،

عقل مست ادْ باالت ین ادراک را دارد ،زی ا مج دات را درک میکندو برا اتصرال بره
عقل لاال همۀ ماانع مادی ب ط ف میگر دد و نگراهیهرای غیبری بر ای انسرا
حاصل میشاد .به اعتقاد لارابی ،اگ کسی به این م حلره از کمرال ب سرد ،تمرا،
صار اشیاء را از عقل لاال اخذ میکند و هیچ نیازی به اکتسا
لاال صار را به عقال پایینت الاضه میکند .لارابی ،ب اسا

ندارد ،زی ا عقرل
این مبنای للسر ی،

انسا ِ راهیالته به مقا ،اتصال به عقل لاال را در اعال م تبۀ کمال میداند .وی این
نکته را به ننچه گذشت میالزاید که لیاقت ریاست ب مدینۀ لاضله درخار انسانی
است که به چنین کمالی رسیده باشد .لارابی ،در ادامه ،شخص پیرامب

یرا هر

کسی که به این م حله از کمال رسیده باشد را الیرق ریاسرت بر مدینرۀ لاضرله
میداند( .داوري اردکانی)218-213 :2111 ،

پس از لارابی ،ابنسینا بیشت ین تاجه را به عقل لاال دارد ،تا جایی کره عقرل
لاال از اصال زی بناییِ حکمت سینایی بهشمارمیرود .در این نظا ،للس ی ،عقرل
لاال منبع همۀ الاضههای ماقاالت است و ما لت بال ال را ب ای عقال ممکرن
میسازد .ابنسینا در اثبات عقل لاال مینایسد:
ادراکات حسی ما در حافظهای جسمانی نگهداری میشوند که جایگاهش در
مغز است .چنانچه صورت این ادراکات گرفته شود ،چون غیرمادی است ،نیاز بهه
محلی خارج از جسم دارد ،یعنی نیازمند محفظهای مجرد متناسب بها خهود اسهت.
آن محفظۀ بیرونی و منفصل از جسم عبارت است از عقل فعال که حقیقتی مجهرد
و بیرون از جوهر نفسانی آدمی است( .ابنسینا)768/2 :8731 ،

در للس ۀ سینایی ،پیاند عقل لاال با ن س زمانی تحقق مییابرد کره ن رس از
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م اتب قاای عاقله عبار کنرد( .همنا633-633/1 ::؛ فخرالندنن رایي)632/1 :2636 ،

قابل تأمل اینکه ابنسینا از دو ناع عقرل سرخن گ تره اسرت .3 :از عقلری کره از
م اتب جاه و متصل به بد است  .2عقلی که مج د و من صل از برد اسرت و
میتااند در ن ا

انسانی تص ف کند ،که از او به عقل لاال یاد شده است.

با این تاضیح ،چنانچه ن س بتااند م اتب عقال را پشت س نهد تا به م حله
عقل مست اد ب سد ،عقال متصل هم به عنایت عقل من صل به لالیت مریرسرند.
(ابنسينا)632/1 :2638 ،
 .5قوۀ حدس در نظام فلسفۀ سینایی

در نظا ،للس ۀ سینایی ،کمال عقل انسانی به اتصال با عقل لاال است .اتصرال
به عقل لاال به دو صارت ممکن است :اول ،بره طریم م احرل قراای عاقلره کره
پیشت گذشت و دو ،،به واسطۀ حد
از منظ ابنسینا ،حد

که ل ایند ادراک را س عت میبخشد.

انتقال دلای است به گانهای که ناگها بارقهای ایجاد

میشاد و عقل به م حلۀ لالیت میرسد( .هما )616-618/1 ::از دیدگاه وی ننرا
که از قاۀ حد

ب خاردارند صاحب م اتب عرالی و دانریانرد .بابریهرا تراا

حدسشا ضای

است ،هما گانه که تاا ت کّ ضای ی دارند .در مقابل ،ب خری

چنا قای هستند که در کسب ماارف نیازی به ت ک  ،تالریم و تالّرم ندارنرد .او
این ال اد را که در اوج قاۀ حد

جای دارند صاحبا «قاۀ قدسیه» میداند ،3کره

اولیای خدا از جمله ننا اند( .هما631-616/1 ::؛ ابنسينا)223 :2636 ،
 .1بنابر گفتۀ شيخ ،اين قوۀ قدسي در بعضي انسانها وجود دارد که او از آناا بنه اویينا يناد
ميکند ،و عرفا از آناا به نا انسان کامل ياد ميکنند و در فرهنن

رواينا  ،از آنانا بنه انبينا و

معصومين ياد ميشود .اين دارندگان قوۀ قدسي هرگاه اراده کننند کنه بداننند ،بنهسنرعت آگناه
ميشوند.
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به ه روی ،نگاهی های س یع ل اطبیای ،که ما از ن به علم غیب یاد میکنیم،
نتیجۀ اتصال به عقل لاال به ه ط یق و ه شکل است ،زی ا این عقل لاال است
که در ارتباث با عقال مج د دی

صارتهایی را به عقال بالقاه الاضه مریکنرد

تا ما لت غیبی تحقق یابد .به عبارت دی  ،علا ،غیبی علامی است که از بی و
به ن س الاضه میشاد.
 .6نفوس فلکی در فلسفۀ سینائی

پیشت اشاره شد که ابنسینا ب ای ماجادات نسمانی نیز ن س قایل است و از
ننها به ن ا

نسمانی یا ن ا

للکی یاد میکند 3.وی ب این باور است که ن ا

زمینی و نسمانی م تبط و مکمل یکدی ند .به عبارتی ،او در مبحث هستیشناسیِ
خاد پیاست ی و هماهن ی و ارتباث علّی و مالالی برین زمرین و نسرما ب قر ار
میکند.
ابن سینا بناب اعتقادش دربارۀ ن س انسا که ن ا
نا

دانیاند ،ن ا

نسمانی را نسبت به ن ا

عالی ب خاردار از قراای

انسانی عالی قلمرداد مریکنرد،

که اضاله ب ننچه خراد دارنرد از همرۀ ویژگریهرای ن رس ناطقرۀ انسرانی هرم
ب خاردارند( .ابنسينا161-186/1 :2638 ،؛ همو223 :2636 ،؛ همنو)313-323 :2631 ،

در دیدگاه ابنسینا ،هما گانه که ح کت انسا بر اسرا
الالک نیز ب اسا

اراده اسرت ،ح کرت

اراده و تاقل است و در وضع ماینی به سای مطلا

و کمال

میروندو هما گانه که ن س ندمی قدرت و تاا ب و رلت از م حلۀ طبیارت بره

 .1در اينکه شيخ در قايل شدن به نفوس فلکي تحت تأثير فمسفه گذشنته ينا تحنت تنأثير
علم هيئت بطلميوسي قرار داشته بعضي اظاار نظر کردهاند. .ر.د .حلي)341-381 :1411 ،
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نسمانی نیز از چنین قدرت و تراا ب خاردارنرد ،ترا

جایی که میتاانند از قاۀ قدسیه به همند شاند و بدا سبب به نارانیت ب سند ،به
گانهای که همۀ نظا ،هستی در ن س ننها نقش بنردد 3.بنراب این ،ابرنسرینا م تبرۀ
نا

للکی را لاق م تبۀ عقل ندمی میداند ،به گانهای کره مریگایرد :ن را

انسانی کلیات را از عقل لاال و امار جزئی را از ن ا

نسمانی دریالت میکنند.

(همو)223 :2636 ،
 .7نقش نفوس فلکی در نظام فلسفۀ سینایی

از مبانی زی ساختی دی ی که در للس ۀ سینایی بایرد بردا تاجره کر د ایرن
است :در ارتباث با علم غیب ،عالوه ب عقل لاال ،باید از نقش ن ا

نسمانی نیز

در انتقال علا ،غیبی به شایست ی یاد ک د .تاضیح اینکه ابنسرینا عقرل را صرادر
اول پس از ذات باریتاالی میداند و قایل به عقال عش ه است کره از هر کردا،
للکی صادر میشاد تا به عقل دهم یا هما عقل لاال میرسد .پس ،چنانچه عقل
ندمی به م حله ای ب سد که بتااند متصل به عقل دهم (عقل لاال) بشاد ،میتااند
همۀ صار اشیاء را دریالت کند .البته ،عقل دهم صارتهای کلری را خراد نگراه
است و صارتهای جزئی را از دی

نا

للکی اتخاذ میکند( .ابنسنينا:2631 ،

113-111؛ همو)113-111/6 :2638 ،

بناب این ،دربارۀ عناص اصلی للس ۀ مشاء ،که نقش تایینکننده در این جستار
دارند و عبارت اند از انسا  ،ن س ،عقل لاال و ن ا

للکی ،به اختصرار مطرالبی

بیا شد ،و بست بیا استدالل و ب ها ابنسینا در اثبات علم غیب ل اهم گ دید.

 .1اين نکته از ديد تيزبين هواجه نصيرایدين طوسي نيز مخفي نمانده است؛ وي نيز معتقند
است که بعضي حقايق با نور کشف و شاود عرفاني آشکار ميشود.
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ب .استدالل برهانی ابنسینا بر اثبات علم غیب

از ننچه گذشت تا حدودی امکا اطالع از غیب بناب مبانی للس ۀ سینایی بره
اثبات رسید ،اما به نظ میرسد ب ای اثبات مشاهدات غیبی در سطاح عالی مانند
وحی و الها ،باید ل ات از مباحث عقلی گا ،نهاد .گایی ابنسینا خاد نیرز متاجره
این نکته باده است کره برا اسرتدالل عقلری محرض نمریتراا مامرای پیچیرده
نگاهیهای غیبی را حل ک د 3.بدین جهت ،ابن سینا در اثبات علم غیب که وحی،
الهررا ،و کش ر

و شررهادهای عارلانرره را شررامل مرریشرراد ،عررالوه ب ر مبررانی و

پیشل ضهای للس ۀ مشائی ،به مباحث ع لانی هم نقبی زده اسرت .لرذا ،وی در
پایا کتا

االشارات و التنبیهات  -که خاست اه بحث علم غیب از ن راه اوسرت-

مباحثی را به امکا وقاع کش

و شهادهای ع لرانی و اخبرار غیبری اختصراص

داده است ،که عصارۀ دیدگاه او دربارۀ علم غیب میباشد .وی در نمط دهم ایرن
کتا

لصل ناینی را در ماضاع علم غیب با ط ح مسئله رؤیرا (خراا

دیرد )

گشاده است( .ابنسينا )666-611/6 :2638 ،ابنسینا در این لصل میکاشد مباحث
عقلی و استداللی را به استخدا ،اثبات مباحرث ع لرانی درنورد ،ترا بلکره بتاانرد
ب هانی ب اثبات علم غیب بهگانه ای که همۀ انااع غیب را درب گی د ارائه نماید.
ابنسینا ،ابتدا ،ب ای ب هانی کر د نگراهیهرای غیبری ،مسرئلۀ رویرا را  -کره
دریچهای به سای عالم غیب است -مط ح میکند و مدعی است که ن س ندمری
در عالم خاا

با غیب ارتباث ب ق ار مریکنرد .وی بر ای اثبرات – ایرن ادعرا از

 .1ابنسينا را در پايان عمر شخصيتي عرفانپژوه دانستهانند کنه آثنار پايناني عمنر او گنواه

هوبي بر گرايش عرفاني او دارد .از جمله کتاب اشارا و تنبياا
آن که پيرامون اثبا

کشف و شاودهاي عرفاني برآمده است.

او و بهويژه سه نمط پايناني
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است اده میکند ،تا از این ره ذر دی

علرا ،غیبری را نیرز اثبرات

نماید .او در این باره مینایسد:
تجربه و قیاس نشان داده که نفس انسان در حالهت خهواب بها غیهب ارتبها
برقرار میکند .پس ،مانعی ندارد که همانطوری که در خواب بها غیهب ارتبها
پیدا میکند ،درحالت بیداری هم ارتبا برقرار کند ،مگر اینکه برای نفس مانع و
رادعی وجود داشته باشد.

از دیدگاه ابنسینا ،تج به از دو راه ثابت میشاد :یکری از راه «شرنید » ماننرد
گزارشهای ل اوانی که از خاا ها شنیده میشاد و دی ی از راه « مشاهدات و
یا بیداری کسرب مریکنرد و ،بره

نگاهیها» و مانند اطالعاتی که انسا در خاا
تابی ی ،خاا دید هایی که تحقق پیدا میکند.

نکتۀ شایا تاجه اینکه از نظ گاه شیخ ه انسانی که از مادیات منقطع شاد و
تج د یابد ،میتااند علم غیب را حداقل در خاا

تج به کند ،البتره ،اگر مرانای

چا مشکالت مزاجی و بیماری ب ای قاۀ تخیل او وجاد نداشته باشرد( .همنا::
)666/6
ج .زیرساختهای استدالل فلسفی عرفانی ابنسینا

تحقق استدالل ابنسینا در اثبات علم غیب مبتنی ب چند زی ساخت است:
اول .اینکه در نظا ،للس ی ابنسینا قاۀ مدرکره در خراا
قایت است ،زی ا در خاا  ،ن س از حاا

ازحراا

يراه ی

باطنی است اده میکند.

خواب حالتی است که نفهس در آن از حهواس و قهوای محرکهه خلهع سه
میشود و توجه نفس از حواس ظاهری به حواس باطنی معطوف مهیگهردد(.ابن-
سینا)251 :8661 ،
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پس ،ن س در خاا

نن اه کره از قراای يراه ی روی گر دا اسرت ،قراای

باطنیاش از جمله تخیل را به کار میاندازد و قادر است ننچره را کره بره وسریلۀ
عقل لاال و مبادی عالیه دریالت میکند تبدیل به صار خیالی نماید:
هنگامیکه ما چیزی را در خواب میبینیم ،اول تعقل میکنیم و سپس تخیهل،
زیرا عقل فعال ابتدا معقول را بر عقول ما افاضه میکند و آنگاه عقهل اسهت کهه
آنچه را دریافت کرده به تخیل انتقال میدهد( .ابنسینا)826 :2112 ،

دوم .اینکه ابنسینا ماتقد است انسا نه تنها در خاا

بلکره در بیرداری هرم

میتااند ازادراکات باطنی ب خاردار باشد .به عبارتی دی  ،حاا

ياه ی انسا

مانع از ادراکات باطنی نیست:
قوۀ تخیلِ برخی از انسانها قوی است ،به گونهای که حواس ظهاهری آنهها
توان غلبه بر تخیل آنها را ندارد .این عده دارای نفسی قوی هستند که از حهواس
ظاهری منفعل نمیشوند .برای این افراد آنچه برای دیگران در خواب تحقه پیهدا
میکند در بیداری نیز متحق میشود .این حالت نوعی نبوت است که اختصها
به قوۀ تخیل دارد( .همو)841 :8661 ،

سوم .اینکه ابنسینا در تبیین علم غیب ،عرالوه بر دو مقدمره گذشرته ،از دو
پیشل ض اساسی که قبالً به ننها پ داختیم کم

گ لته است.

در ل ض اول ،وی درصدد تبیین چ ان ی نقش بستن صار جزئیات حاادث
در ن ا
الاال ن ا

نسمانی (للکی) استو وی ماتقد است وقایع جزئی متأث از ح کات و
نسمانی است و تا زمرانی کره ن ن را

سرماوی مردرک جزئیرات

نباشند از ننها جزئی صادر نمیشاد.
خااجه نصی الدین طاسی در تبیین سخن لاق مینایسد:
همۀ حوادث جزئی عالم در نفوس فلکی مرتسم است ،زیرا اف ک یا بسیاری
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از اجرام سماوی دارای حرکت باالراده هستند .این حرکهت ارادی آنهها ناشهی از
نفوس آنهاست؛ آنچه در عالم زیرین تحق پیدا میکند متأثر از حرکت آنهاسهت.
به عبارتی ،حوادث عالم ماده بر اثر حرکت اف ک رخ میدهد و حرکات آسهمانی
علت اتفاقات زمینی هستند .بنابراین ،علم به علّتْ منفک از علم به معلول نیست.
در نتیجه ،اگر نفوس فلکی به حرکات ارادی خود عالماند ،باید به حرکات جزئهی
معلولهای خود هم آگاه باشند ،آنهم پیش از وقوعشانْ پس ،نفوس فلکی به همهۀ
جزئیات حوادث عالم قبل از وقوع آگاهاند ،همانطوری که عقهول عشهره ههم بهه
همه حوادث کلی عالم قبهل از نفهوس فلکهی آگهاهی دارنهد( .ابهنسهینا:8731 ،
)411/7

در ل ض دو ،،ابنسینا درصدد بیا این نکتره اسرت کره ن را
مج دند میتاانند با ن ا
ب ق ارکنند و از ن ا

دانیره چرا

مجر د عرالی بره جهرت سرنخیتی کره دارنرد ارتبراث

عالی متأث شاند( .هما )112 ::به بیا دی  ،عقرل لارال -

که از سایی عقل من صل ندمی است و از سای دی

در م تبۀ عقرل دهرم قر ار

دارد  -در زم ۀ عقال مج دۀ عش ه است که با تاجه به سنخیتی که با دی
مج د و ن ا

عقال

سماوی دارد ،با ننها م تبط است و از ننها مسرت یض مریگر دد و

نن اه به ن س الاضه میکند .در نتیجه ،ن س از علا ،غیبی نگاه میشاد.
ب اسا

ننچه گذشت ،نتیجره چنرین خااهرد شرد کره ن را

ندمری بر ای

دریالتهای غیبی به عقل لاال متصل مریشراد (ابننسنينا )226-223 :2636 ،و از
ماانع جسمانی خالص میشاد و ،نن اه ،به عالم قد

راه مییابرد( .همنو:2638 ،

 )611-616/6در این صارت ،ن س ناطقه وقتی به عقل لاال متصل شد ،در تاقرل
نیازی به ابزار و نالت ندارد( .همو ،بیتا )283 :و هم برا اتصرال بره ن را
نسبت به همۀ ،جزئیات م باث به گذشته و نینده که در ن ن ا

عرالی

اسرت نگراهی
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مییابد.

گ تنی است که ال اد در ادراک کلیات و جزئیات به وسیلۀ عقرل لارال دارای
شدت و ضا اند .اتصال ال ادی که از قدرت حد
لاال و ن ا

قای به های دارند به عقرل

للکی س یع است و لذا ،ادراکشا هم س یع است .این ال اد از قاۀ

تخیل قای هم به همندند .لذا ،در دریالت حقایق غیبری مریتااننرد در اعالم تبره
ق ار گی ند ،زی ا انبیا از جمله کسانی هستند کره ن سشرا در دریالرت حقرایق از
ملکات مج د از ه قاهای است .ننها به جهت قاۀ قدسیه عقرل لاالشرا مارانی
کلّی را دلاتاً به ن سشا الاضه میکند .سپس ،ن ماانی القا شده به ن سِ ننها بره
خیال مینید و خیالْ ن ماانی را به عبارات و ال اظ شنیدهشده ادراک میکند و به
ننها صارت میبخشد( .ابنسينا ،)666/6 :2638 ،این هما تلقی وحی است که بر
انبیای الهی تحقق پیدا میکند.
حاصل اینکه:
اول .در حکمت مشاء ،ادراک حقایق از ورای عالم مادی ام ی مسلم و اثبرات
شده است.
دو .،در نظا ،للس ی مشاء ،ب ای ارتباث با عالم ورای ماده ابزاری متناسب بره
نا( ،عقل لاال) در نظ گ لته شده است.
سا .،در ن اه ما لتشناسانۀ للس ۀ مشاء ،نتیجۀ ارتباث با عالم مراورای عرالم
ماده تحصیل ماارلی است که ن ا

عالیه از ننها نگاهی دارند و ن را

ن بیخب ند .علت نگاهشدنشا هما ن ا

دانیره از

للکی به واسطۀ عقل لاال است ،که

از ن ماارفِ تحصیلشده به علم غیب ،علم ماهبتی ،کش ی ،شهادی یا لدنی یاد
میشاد.
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د .بررسی استدالل ابنسینا در اثبات علم غیب

با تاجه به مباحث پیشگ ته ،مشاهده شد که زی بنای اندیشۀ ابنسینا در اثبات
علم غیب عبارت است از :ن س ناطقه ،عقل لاال و ن را

للکری .تمرا ،ترالش

ابنسینا در اثبات علم غیب این باد که با است اده از ایرن عناصر  :ن رس مجر د و
عقل من صل (عقل لاال) و عقال و ن ا
اتصال ن س به عقل لاال و ن ا
ندمی با اتصال به عقل لاال اوالً دی

للکی ،ما لتهای غیبری را ناشری از

للکی بداند .از دیدگاه ابنسرینا ،ن رس ناطقرۀ
نیازی به ابرزار و نالت مرادی بر ای ادراک

ندارد ،زی ا به جهت تج دی که دارد ذاتاً کلیات را ادراک میکند ،و ثانیاً به وسیلۀ
همین عقل لاال میتااند جزئیات را از ن ا

للکی دریالرت نمایرد( .ابننسنينا،

 )133/6 :2638بناب این ،با این ن اه عقلی -للس ی ،امکرا اطرالع از غیرب ثابرت
میشاد ،اما در ایرن اسرتدالل نارسرائیهرایی نسربت بره علرم غیرب پیرامب ا و
ب گزیدگا الهی وجاد دارد که یادنوری میشاد.
نقد اول .چنانچه بپذی یم عقل خادبهخاد مدرک کلیات و با ارتباث با ن را
للکی مدرک جزئیات میشاد ،باید گ ت :ادراکات کلی ب ای ن س نبی و غی نبری
یکسا است .البته ،با این ت اوت کره ن رس نبری چرا از قراۀ حرد

براالت ی

ب خاردار است ،ادراکش س یعت انجا ،میگی د .بناب این ،طبرق مبرانی ابرنسرینا،
ن س انسانی (اعم از نبی و غی نبی) برا طریم م احرل و م اترب عقلری خراد اوالً
قابلیت اتصال به عقل لاال را مییابد تا بتااند درک کلیات داشته باشد و ثانیراً برا
نا

مج د دی

ارتباث ب ق ار میکند ،تا بتااند درک جزئیرات داشرته باشرد و

ب خاردار از علم غیب شاد .در این صارت ،خاد ن س است کره در رسرید بره
علم غیب نقش ای ا میکندو خاد ن س با ل ایند تکاملی که پشت س مینهد تاقل
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کلیات و جزئیات می کند و این قدرت و تاانی است که در اختیرار همرۀ ن را
انسانی ق ار داده شده ،هیچ تمایزی بین نبی و غی نبی وجراد نردارد .لرذا ،ب اینرد
امکا اطالع از غیبْ هم انی و ل اگی است ،دربارۀ همۀ انسا ها صادق است .اما
دربارۀ پیامب ا که نحاۀ نگاهی غیبی ننها طبرق نیرات و روایرات مت راوت اسرت
(شوري12 :؛ نجم3-6 :؛ طه )12 :سازگاری چندانی ندارد.
نقد دوم .ابنسینا ،عالوه ب عقل لاال ،در ب ها خاد از عقال عالیه و ن ا
للکی و پیاند عقل لاال با ننها بحث میکند .هدف او از طر ح ایرن پیانردِ میرا
عقل لاال و ن ا

للکی حل مشکل درک جزئیات نسربت بره گذشرته و نینرده

است که جزئی از علم غیب میباشند .او و شارح کال ،او میگ تند :اج ا ،للکری
از ن رو که دارای ح کت باالراده و باالختیار هسرتند ،دارای ن رس مریباشرند و
ن س ننها مانند ن س ندمی مج د است ،با این ت اوت که ن ا

للکی در م تبهای

ل ات از ن س انسانی ق ار دارند و نقش علت را نسربت بره ن را

انسرانی ای را

میکنند.
این مبنا هم از چند جهت قابل تأمل است:
 .3چنانچه گ ته شد ،اگ عقال متارددی در نسرما بره جهرت ح کرتهرای
باالراده و باالختیار الالک پدیدار میشاد ،باید گ ت :ح کتهای باالرادۀ انسا ها
هم بایستی به غایات متادد منتهی گ دد ،زی ا اگ داشرتن ح کرتْ نشرا ِ داشرتن
ن س است و عقل هم از م اتب ن س محسا

میشاد ،پس ،باید بهماازات هر

ن سی عقلی باشد که باالستقالل ادراک کلی و جزئی داشته باشد ،هماننرد ن را
للکی که از چنرین کرارب دی ب خاردارنردو ن را
خصایص ن ا

انسرانی نیرز ،چرا از همرا

نسمانی ب خاردارنرد ،نیرازی بره عقرال نسرمانی و الالکری در
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تکمیل اطالعات خاد ندارند ،زی ا ب ل ض صحت و اثبرات اصرلِ اینکره الرالکِ
دارای ن س همانند انسا هستند ،خاد انسا چیزی کمت از ننهرا نردارد .از ایرن
گذشته ،اگ بپذی یم که همۀ ننچه دربارۀ ن ا
شد تا ،و تما ،است ،یانی ن ا
دارند و ن ا

للکی در نظا ،للس ی مشاء گ تره

للکی نسبت بره ن را

انسرانی جای راه ب تر

انسانی ب ای دریالت جزئیات بهناچار باید با ننهرا ارتبراث ب قر ار

کنند ،باز هم این ب ایند در بارۀ انبیا نارسا بلکه نادرست است ،زی ا منج به انقص
و دانی دانستن ن س پیامب
 .2گ ته شد ن ا

نسبت به ن ا

للکی میشاد.

للکی چا جای اه ب تر از ن را

ناطقرۀ انسرانی دارنرد،

قدرت ادراکشا نیز ب ت است ،بناب این ،عالوه ب ادراک کلیات ،ادراک جزئیرات
هم دارند .ب این اسرا  ،ن را

انسرانی بر ای ادراک جزئیرات وامردار ن را

للکیاند ،در این صارت ،اوالً این سؤال وجاد دارد که چ ا باید ن ا

للکری از

ن جهت که از نظ مکانی جای اه ب ت دارند ،قاای ن سانی ننها ب قاای ن سرانی
انسا ب ت باشد ،ننهم با تاجه به اینکه در میا انسا ها م اترب ن سرانی یکسرا
نیست ثانیاً ،چ انه متصار است که ن ا
درک جزئیات وامدار ن ا

انبیاء ،بهویژه ن س پیامب اکر ،

در

للکی باشد این سخن ،هما طرار کره پریش از ایرن

گ تیم ،مستلز ،این است که اوالً ،ن ا
الاضه مانا پیدا کند .و ثانیاً ،ن ا

للکی اکمل از ن را

انسانی انقص از ن ا

چ انه میتاا ن س پیامب ا الهی را از ن ا

انسرانی باشرند ترا

للکی باشرد .بنراب این،

للکی انقص دانست ،به نحای که

علم غیب خاد را باید از ننها به وسیله عقل لاال دریالت کنندو م

اینکره گ تره

شاد م اد از اج ا ،و الالک نسمانی ل شت ا و مالئکهاند .در ایرن صرارت ،هرم
نمیتاا پذی لت که حتی ل شت ا و مالئکه در جای اهی ب تر از انبیراء و اولیرا
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ق ار داشته باشند ،زی ا ن ا

انبیا از همۀ ن ا

عالیه و دانیه ب تر و عرالیت نرد.

شایا تاجه اینکه خاد ابنسینا در هیچ جایی ن ا

للکی را ل شت ا و مالئکره

ندانسته است ،بلکه این مطلب از سای شارحا بیا شده است .شاید این سرخن
شارحا ب ای این باده شارحا متاجه این تهالت شدهاند و خااستهاند به نحای
این نارسایی را اصالح کنند .در ه حال ،اشکال همچنرا بره قرات خراد براقی
است .بناب این ،طبق مبانی للس ۀ سینایی ت راوتی برین دریالرتهرای غیبری انبیرا
وغی انبیاء از ن ا

للکی وجاد ندارد .تنها ت اوت از نظ وی این است که انبیرا

ادراکات قایت ی نسبت به دی ا دارند .این تنها امتیراز پیرامب ا از دی ر ا در
ل اگی ی علم غیب است( .ابنسينا )611 :2631 ،الزو ب این ،اگ بنا باشد شخص
شخیص پیامب

در جای اه عقل اول یا به عبارتی صادر اول ق ار داشرته باشرد

چ انه ممکن است عالی (عقل اول) از دانی (ن ا

للکری کره از عقرال دی ر

ناشی میشاند) دریالت علم کند؟
بناب این ،با تاجه به نارساییهایی که در مبانی و نراع اسرتدالل ایرن مکترب
للس ی وجاد دارد ،باید اذعا ک د که نظا ،للس ی ابنسینا با مبانی ص لاً عقلی و
للس ی خایش ،اگ چه امکا دستیابی به عالم غیب را به اثبات مریرسراند و بر
ب خاردار شد از علا ،عالم باال به وسیلۀ ابزار ما لتی که در اختیار انسا قر ار
دارد مه تأیید میزند ،اما بیت دید نتاانسته ن گانره کره بایسرته اسرت از عهردۀ
مهمت ین مصادیق علم غیب که علم پیامب ا و ب گزیدگا الهی است و از عرالم
غیب [به وحی یا الها ]،به ننها اعطا میگ دد ب نید یا بهت اینکه ب راییم :بازترا
اندیشۀ سینایی دربارۀ علم غیب پیامب ا با بازتا

نمازههرای دینری هماهنر

و

همخاا نیست .البته ،انتظار نیست که ه ننچه للس ه میگایرد مطرابق برا دیرن
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علا ،هم ناشایست است .امرا
و

این بحث از ن رو قابل تأمل است که ابرنسرینا تنهرا در صردد اثبرات کشر

شهادهای ع لانی ب نیامده بلکه در پی ن است که بهطار مطلق ،ه گانه تحقرق
علم غیبی [از جمله علم غیب ب ای پیامب ا ] را اثبرات نمایرد .بنراب این ،بره نظر
میرسد نظا ،للس ۀ سینایی دربارۀ علم غیب پیرامب ا برا تاجره بره نمرازههرای
اعتقادی ناشی از ق ن و سنت نارسایی دارد .الزو بر ایرن نارسرایی ،برا انردک
تأملی در خادِ دادههای للس ۀ سینایی تهالتهایی مشاهده میشاد ،که در ضرمن
مباحث گذشته به ننها اشاره شد .شاید بهت ین حَکَم ،دستکم در نارسرایی للسر ۀ
سینای دربارۀ علم غیب ،سخن خاد او باشد که میگاید« :بسیاری از حقایق [که
علم غیب از مهمت ین مصادیق ننها است] از تی ر

عقل خارج اسرت ،م ر بر

کسانی که راسخ در حکمت متاالیهاند( ».ابنسنينا )666/6 :2638 ،بنراب این سرخن،
راههای دی ی غی از راه عقل ب ای ادراک وجاد دارد ،که بهوسیلۀ ابزاری غی از
قاای مدرکۀ عقالنی حاصل میشاد .پس ،به نظ میرسد زیبنده و متناسرب ایرن
مقا ،است که گ ته شاد« :بسیاری از حقایق از تی ر

عقل خارج است ،م

بر

کسانی که راسخ در علماند (اشاره به آلعمنرا )3 ::و جای راهی ل اتر ازننچره در
علا ،بش ی دربارۀ ننها بیا شده دارند.
نتیجهگیری

با تأمل در ننچه گذشت ،به این نتایج دست مییابیم:
 .3انسا شناسی للس ی خاست اه رویک د للس ی به ماضاع علم غیب است .و
از ویژگیهای بارز نظا ،للس ی سینایی اهتما ،ویژه به انسا شناسی است.
 .2در نظا ،للس ی مشاء نره تنهرا انسرا بلکره گیاهرا و حیاانرات دانری ترا
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ماجادات نسمانی و عالی همه از ن س ب خاردارندو این ن اه گرااه اهتمرا ،بره
ن س در این نظا ،للس ی است.
 .1از دیدگاه للس ۀ سینایی ،انسا بخشی از ادراکات را از غی حاا

ياه ی

دریالت می کند که این دریالت هما علم غیب است ،که کمیرت و کی یرت ن و
نیز چ ان ی دریالت ن در انسا ها مت اوت است.
 .1ابنسینا از عقل من صلی به نا ،عقل لاال یاد میکند که عقال بشَ ی را بره
لالیت میرساند .این عقل ،مج د و من صل از بد است و مریتاانرد در ن را
انسانی تص ف کند.
گ تنی است که زی بنا و اسا

تحلیل للس ی ابنسینا از علم غیرب مبتنری بر

عقل لاال استو ابنسینا نگاهیهای س یع ل اطبیای را نتیجۀ عملک د عقل لارال
میداند.
 .5در للس ۀ سرینایی ،عقرل لارال برا ارتبراث برا ن را

الالکری علرم غیرب

را دریالت میکند ،زی ا عقل لاال صرارتهرای کلری را ادراک و صرارتهرای
جزئی را از دی

نا

الالکی اخذ میکند .به میا نمد ماضاع ن ا

الالکری

در این بحث به جهت پاشش داد نگاهیهرای گذشرته و نینرده در علرم غیرب
است.
 .1ابنسینا ،ضمن استدالل ب هانی ب اثبات مطلق علم غیرب ،بر اثبرات علرم
غیب انبیا از ب ها کش ی و ع لانی مدد میجاید .وی این مهم خاد را در انتهای
کتاب االشارات بهخابی نشا میدهد .گایا از منظ وی ،بابری حقرایق لقرط برا
رویک د ع لانی ثابت میشاد.
 .1اگ چه امکا علم غیب با نظا ،للس ی ابنسینا قابل ب رسی و اثبرات اسرت
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اما این امکا همۀ م اتب علم غیب را پاشش نمیدهرد ،و دسرتکم دربرارۀ علرم
غیب پیامب ا نارسایی دارد.
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کتابنامه
 ابنسینا ،حسینبرنعبردا(( .)3111االشرارات و التنبیهرات [مرع الشر ح للمحقرق الطاسری
وال ازی] ،بیجا :الحیدری.
 رررررررررررر ( .)3111االهیات ،الش ا ،تقدیم اب اهیم مدکار ،تحقیرق اال

قنرااتی وسراید

زاید ،قاه ه ،بینا.
 رررررررررررر (بیتا) .احاالالن س ،تحقیق احمد لاند االهاانی ،باریس :دار بیبلیا .
 رررررررررررر ( .)2112التالیقات ،تحقیق حسن مجید الابدی ،بشداد :بیت الحکمه.
 رررررررررررر ( .)3111المبدء والمااد ،ته ا  :مؤسسۀ مطالاات اسالمی دانش اه م

گیرل و

دانش اه ته ا .
 رررررررررررر ( .)3111النجاة من الش ق لی بح البالالت ،وی ایش محمدتقی دانرشپرژوه،
ته ا  :دانش اه ته ا .
 حسنزاده نملی ،حسن( .)3111ش ح اشارات و تنبیهات ابنسینا[ ،ج ،]2قم :نیت اش اق.

 حلی [عالمه] ،حسنابنیاس بنمطه ( .)3131کش

المر اد لری شر ح تج یرد االعتقراد،

تصحیح حسن حسنزاده نملی ،قم :مؤسسۀ نش اسالمی.

 داوری اردکانی ،رضا ،ما و تاریخ للس ه ،ته ا  :پژوهش اه ل هن

و اندیشه اسالمی.

 رررررررررررر ( .)3125ال ارابی مؤسرس لفلسفف االسفمية  ،تا یرب عبردال حما الالرای،
بی وت :دارالهادی.
 لخ الدین رازی ،محمدبنعمر ( .)3111شر ح عیرا الحکمره [ج ،]2تحقیرق دکتر احمرد
حجازی و احمد السقا ،ته ا  :يؤسس الصادق.
 ک بن ،هان ی( .)3111تاریخ للس ۀ اسالمی ،سیدحسین نص و الیار لیمن ،ته ا  :حکمت.
 کندی ،یاقا ابناسحاق( .)3112حدود االسماء ورسامها ،ت جمۀ سجادی ،ته ا  :للس ه.
 می داماد ،محمدباق ( .)3111ال واشح السماوي  ،قم :دارالحدیث.

