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Abstract

The reduction of the field of science to the limits of experience from the 

eighteenth century and the monopoly of its methods and tools in quantification 

and material senses, as well as the use of reason as a concept, has limited the 

scope of human beings; in such a way that the attainment of indulgence was 

increasingly considered as his goal in the material world. The purpose of this 

article is to provide another definition of science by considering the courts of Ibn 

Sina’s (Avicenna) philosophy in the fields of ontology, anthropology, 

epistemology, and methodology; a definition that fits the principle of human end 

and happiness. Comparing the components of the above-mentioned vertices in 

Ibn Sina's philosophy, science finds an intensifying range from the second level 

(sensory cognition) to the highest level (Frost science) and each time in 

comparison to the levels of love. And happiness corresponds with this; in such a 

way that man becomes more in love and closer to ultimate happiness by 

intensifying his knowledge. Intensification science, with the permission of 

multiple understandings, closes the way to the monologue logic of dogmatism, 

and on the other hand, according to the monotheistic system in Ibn Sina's 

philosophy, it never leads to unbridled relativity and skepticism arising from the 

new hermeneutics. 
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According to thinkers in this field, a definition of science that is 

appropriate to Muslim societies should have several characteristics and these 

characteristics are not discussed at all in experimental science: It should: 

1. Have a divine origin.

2. Have a longitudinal, not transverse, view of the hierarchy of existence;

because neglecting the longitudinal hierarchy leads to neglecting the fit

between metaphysics and physics, in which case metaphysics is either

marginalized or considered ineffective on physics.

3. Be based on discovering the truth and not just material usefulness.

4. Its language is sometimes cryptic and symbolic and is not limited to the

dictionary of mathematics and statistics.

Now that we see these characteristics clearly in the ontology, anthropology, 

and epistemology of Muslim philosophers, including Ibn Sina, we seek to 

answer the following question: How can Ibn Sina, as a Muslim philosopher, 

deduce another meaning of science? The findings of this study are 

summarized as follows: 

Love has many levels, and each of these levels corresponds to different 

levels of human happiness. On the other hand, the level of human happiness 

is completely in line with the level of human perception. This includes 

multiple levels, from the lowest to the highest. That is, sensory perception - 

which is the lowest kind of perception - corresponds perfectly to the lowest 

kind of love as well as the lowest kind of happiness. This type of science is 

called intensification science and unlike experimental science, it does not 

limit and confine science only in the field of experience. 

Thus, the science of intensification in the school of Ibn Sina has 

characteristics that are appropriate to the life of Muslim societies; because in 

the coordinates of this science, the system of existence has a longitudinal 

hierarchy and in this hierarchy, transcendence is the source of beings and 

true happiness is achieved by reaching and maximum likeness to it by passing 

the levels of sense and appearance. By discussing the true happiness of human 

beings in the science of intensity, unlike empirical science, the absurdity of life 

is reduced and its meaning is increased, and it is by the promotion of this science 

that true happiness is achieved; something that empirical science can never do. 
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 نایابن س ۀشید  اند یعلم اشتداد یهاتیظتف یبت س

سینا های علم اشتدادی در اندیشۀ ابنبررسی ظرفیت
   الله حقیقت

۰۷/۰۵/1۴۰۰تاریخ پذیرش:           |          ۰۹/۰۳/۱۴۰۰تاریخ دریافت:  

چکیده 
و حکواس گتایکی قتن هجدهم و انحصکا   وش و ابزا هکای آن د  رّمکیساحت علم به حدود تجتبه از  فتوراستِن 

ای رکه نیکل بکه به گونه؛ موجب تقلیل ساحت انسان گتدید، مادی و همچنین بکا گیتی عقل د  مقام مههوم سازی
کنکد طبیعتًا این نگتش بت زندگی جوامع مسلمان نیز سایه اف .التذاذ هت چه بیشتت از عالم مادی غایت او خوانده شد

و « تناظت متاتب عشق با سکعادت»گتفتن  هدف نوشتا  حاضت این است ره با د  نظت .و موجب ستد گمی آنها شد
تعتیک  دیگکتی از علکم ا ائکه سکینا،  ابکن د  فلسهه  « تعدد  وش د  رسب علم»و « تناظت متاتب سعادت با علم»

طیهکی اشکتدادی مکی، های نامبتده علکمؤلههبا تناظت م .تعتیهی ره د  خو  اصل غایت و سعادت بشت باشد؛ دهد
گیتد و هت متتبه از آن با متاتکب  ا د  بت می )علم عقلی(تا واالتتین متتبه  )شناخت حسی(تتین متتبه یابد ره از دون

تکت مکیتت و به سعادت نهایی نزدی عاشق، ای ره انسان با اشتداد د  علمشبه گونه؛ عشق و سعادت متناظت است
بکا ، دیگکت سکوی بنکدد و ازگهتا ی دگماتیسکم مکی اه  ا بت منطق ت ، های متعدداشتدادی با مجوز فهم علم .شود

آزمکایی و همچنین با ا ائه مکال  مکتقن و منطقکی د  جهکت  اسکتیسینا  ابن محو  د  فلسهه  توجه به نظام توحید
 .شود  جدید نمیگسیخته و شکاریت ناشی از هتمنوتیهتگز منجت به نسبیت لجام، اد ارات
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 مقدمه .1
ی  های اجتماعی و سیاسی زیایی یر قرو  وسیطای که یر آ  کشمکشعرصهکری   بشریت پس از سپری

 با کلیسا یاشت، به منظور ارتقای سطح زندگی، برای خوی نظام نوینی از معرفت ترسیم کری کیه مبتنیی بیر
محیور، یارای جهیت نظام معرفتی علم جدیید نییز یر راسیتای همیی  نظیام معرفتیی تجربیه .تجربه بوی

شید و ایی  علمی تلقی میی غیرتجربی،  غیر که مطابق آ  هر چیز شدمشخص شد و تعریای از علم اراله 
یر میوری جهیا  کند و بهتیری  نظرییه را گرایی سرشت علم را بهتر تبیی  میعمومیت یافت که تجربه باور  

کری، منجیر بیه ظهیور ینیای مایی خالصه میای  یستگا  معرفتی جدید که همه چیز را یر  .یهداراله می
زیرا با فروکاهی سیاحت علیم بیه حیدوی ؛ م شدعالَ  برخی مشکالت معنوی ناشی از مایی پنداشت  همهال 

حس و بکیارگیری عقی  یر مقیام  امکانات و قوای شناسایی انسا  و انحصار روش و ابزارهای آ  یر کّم و
بیریاری از التیذاذ هیر چیه بیشیتر از عیالم میایی، تقلیی  یافیت و سازی، ساحت انسا  نیز به بهر ماهوم

تبیی  تجربیی نبیوی،  قاب  از ای  قبی  که مساللی چو  خدا، یی ، سعایت، عق  شهویی، ایما  و مساللی
 .به چالش کشید  شد

تیا ؛ ام معرفتی، انسا  را وایاشت تا یر اعتقایات خوی بیازنگری کنیدوجوی چنی  مشکالتی یر ای  نظ
طبیعتا  ای  تعریف از علیم و ایی  نگیرش  .مدرنیسم از همی  تاکر ناشی شد ستجایی که مکاتبی مانند پُ 

ای کیه گیا  آ  را گونیه به؛ نسبت به جها ، بر زندگی مسلمانا  نیز سایه افکند و موجب سریرگمی آنها شد
  .آ  ایستایند قاب د و گا  یر مپذیرفتن
متاکرا  ای  حوز ، تعریای از علم که با جوام  مسیلما  متناسیب اسیت، بایید یارای چنید اعتقای  به

؛ سرچشیمه الهیی یاشیته باشید (1ها یر علیم تجربیی اصیال  مطیرح نیسیت: ویژگی باشد که ای  ویژگی
مراتیب طیولی  غالیت از سلسیلهزییرا ؛ نه عرضیی، مراتب هستی یاشته باشد نگرش طولی به سلسله (2

متافیزیک یا بیه حاشییه رانید  ، صورتشوی و یر ای موجب غالت از تناسب میا  متافیزیک و فیزیک می
مبتنی بر کشیف حقیقیت  (3؛ (۱۷۱ ، ص۱۳۸۸)نصت، شوی تثییر بر فیزیک قلمدای میبی شوی و یا امریمی

  گیاهی رمزآلیوی و نمیایی  باشید و صیرفا  یر قیاموس زبا  آ (۴؛ نه صرفا  سویمندِی مایی صرف، باشد
  .(۱۲۸ ، ص۱۳۸۵نصت، ؛ ۱۴۹ ، ص۱۳۸۸)مظاهتی، ریاضیات و آمار محدوی نباشد 

شناسیی و شناسیی، انسیا یر مباحث هسیتیوضوح  به را هاویژگیای   نکت که با توجه به ای ، حال
پاسخ بیه ایی  سیؤال هسیتیم کیه یر  صدی یر بینیم،میسینا  اب ازجمله و  شناسی فالساه مسلما معرفت

اسیتنباط اسیت؟ و  قابی تیری از علیم، فیلسوفی مسلما ، چگونه معنیای وسیی عنوا   بهسینا  مکتب اب 
 تعریف متااوتی از علم یاری؟  اساسا  چه ظرفیتی برای ارالهال 

شناسیی اسیت و بیا علیم ای نوی  یر حوز ال سینا آبست  نظریه ای  نوشتار، مکتب اب   به اعتقای نگارند
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تعییدی روش یر »و « تنییاظر مراتییب سییعایت و علییم»و « تنییاظر مراتییب عشییق و سییعایت»تییثملی یر 
توا  تعریف ییگری از علم اراله کری کیه محیدوی بیه سیاحت تجربیه سینا، می اب  یر فلساهال « علم کسب

ا نیز بیه رسیمیت بشناسید و محور و اص  غایت بشر، ییگر ساحات رنباشد و با یر نظر یاشت  نظام توحید
کیه  حیال عیی  یرآ  را یر بیر بگییری و  مرتبهال  حس و تجربه تا اعلی   ، یعنیآ  تری  مرتبهال از نازلعبارتی،  به

هایی متق  و منطقی یر جهیت راسیتیمالک شناسد، با ارالهال سطوح مختلف یرک و فهم را به رسمیت می
  .نشویمنجر اکیت ناشی از هرمنوتیک جدید نیز و شک گسیختهآزمایی ایراکات، به نسبیتی لجام

 پیور)هاشیمو  (1393، )بیدهندیتوا  به هایی به انجام رسید  که از آ  میا  مییر ای  زمینه پژوهش
سیازی کیه توجه به مطالب ایی  نوشیتار و تحقیقیات نیامبری  آشیکار میی .اشار  کری (1399، بیدهندی و

 .اندگرایا  معرفی کری تر از چیزی است که تجربهبسیار وسی  اسالمی فلساۀخاستگا  تعریف علم یر 

 تناظر مراتب عشق با سعادت .2
مراتیب عشیق بیا سو، یک ازبدا  جهت است که ، علم اشتدایی یر ارالهال « شناسیعشق»جایگا  خطیر 

 .تمتنیاظر اسی، بیا مراتیب علیم و ایراک مراتب سیعایتییگر،  سوی ازتناظر یاری و ، مراتب سعایت
، یرآمدی بر فهیم مختصیات علیم اشیتداییعنوا   به، سینا اب  تبیی  جایگا  عشق یر فلساهال ، روای  از

 صیعویی انسیا ِسیر  متناظر است و یر مراتب عشق با مراتب سعایت  ، سینا اب  نظر از .ضروری است
 .آییدمیییسیت  بیه سیعایت بیشیتری، به میزانی که عشق بیشتری وجوی یاشته باشد، مبدأ اولسوی  به
بیرای اسیتنباط چگیونگی تنیاظر مراتیب  .گرییمی متصّور طیف مشککی از عشق و سعایترو، ای  از

تیری  شیواهد را بیر ایی یاشته باشیم کیه روشی سینا  شناسی اب سعایت و عشق باید نگاهی به هستی
 .مطلب یاری

 .یانیدمیی« عقی  اول»را لی  تعیا واجیبصیایر از نخستی  ، مشهور الواحد سینا مطابق قاعد ال  اب 
یر او نیوعی یوگیانگی زییرا ؛ آیدبه حساب میمصدر کثرت ، اول چو  یر ذات خوی ممک  است عق 

کیه بیا  و ییگیر ایی  شیویعق  یوم از او افاضه می، تعالی که با تعق  ذات واجب وجوی یاری: یکی ای 
 .(۱۰۸ ص، ۳ ج، ق۱۴۰۳، یناس )ابنآید وجوی می هناس اول و فلک اول ب، تعق  ذات خویش

عنیوا  علیم بیه ذات خیوی بیه (2؛ تعیالی علم به ذات بیاری (1واق ، ای  عق  یارای سه علم است:  یر
محیدوی بیه ی   عقیول   سلسیلهال ، سینا اعتقای اب  به .عنوا  ممک  بالذات علم به ذات خوی به (3؛ واجب بالغیر

قمر، فلکی است کیه از تعقی  عقی  نهیم ایجیای  .آیدی میوجو هو هر فلک با تعق  عق  مربوطه ب استعق  
جهیانی بیه  آید که جریا  تکثر و انجمیای عنصیروجوی می یهم، عالم تحت القمر به سپس از عق  .شویمی
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پس از عالم تحیت القمیر کیه خیوی  .(۱۱۱ ص ،۳ ق، ج۱۴۰۳سینا،  )ابن 1آیدتری  مرتبه خوی فروی میپایی 
، ق۱۴۰۰، سکینا )ابکن پیذیریمیی صورت «عشق»مبدأ نخست تنها بوسیله سوی  به بستر کثرات است، بازگشت

ای  عشیق ، اما یر ای  نظام آغاز هستی با علم و آگاهی و بازگشت بدا  از طریق عشق میسور است .(۳۷۴ ص
یر سلسیله مراتیب هسیتی،  یعنیی، (۴۳۹ ص، ۱۳۹۰، سکینا )ابکن جها ، عقالنیی اسیتزیرا ؛ عی  عق  است

الی از آ  جهت که علت فاعلی همه موجویات است، خالق، ناظر، آگا  و عالم بیر آنهیا اسیت و از آ  تع حق
خیویش سیوی  به کند و عالم راشوی، بر سبی  عشق کششی ایجای میجهت که علت غایی آنها محسوب می

شوند، نای  می به سعایت خویعبارتی،  بهموجوایت نیز بر حسب عشقی که یارند، به غایت خوی و  .کشاندمی
 ؟شویسینا چگونه تبیی  می شناسی اب اما ای  عشق چیست و جایگا  حقیقی آ  یر هستی

ایی   .گییریمیی صیورت صعویی از جها  مایی به مبدأ نخست از طریق عشیقِسیر سینا  از نظر اب 
عشیوق عشق جاری یر تمام موجویات است و آ  هما  ابتهیاج، سیرور و نشیاط ناشیی از تصیّور ذات م

ایی  .(۳۶۰ ، ص۳ ق، ج۱۴۰۳سکینا،  )ابکنمعشوقی که ذاتش حق، خیر مح  و کمال مطلق است ؛ است

سینا بتاهین دیگتی نیز د  اثبات قاعده  الواحد و نحوه  صدو  رثتات از واحد دا د ره د  آثا  فخت  ازی نحوه  تقتیتش با بتهکان  ابن .1
سکت. مطتوحه متهاوت و بدین صو ت است: مههوم صدو ، معلول اول از ی  علت، غیت از مههکوم صکدو  معلکول دوم از آن ا

اند یا هت دو خا ج از آن هستند، یا یککی داخکل صدو  دو معلول از ی  علت، سه صو ت دا د؛ یا دو مههوم داخل د  ذات علت
و دیگتی د  خا ج است: صو ت اول، مستلزم مترب بودن ذات علت به دلیل ذاتی بودن دو مههوم متهاوت اسکت. صکو ت دوم 

 و، چنکین تقسکیمی د  لکزوم ایکن دو مههکوم نیکز وصوف، معلول آن است. از ایننیز باطل است؛ زیتا صهت خا ج از ماهیت م
انجامد. صو ت سوم  نیکز باطکل اسکت؛ زیکتا جکزء داخکل د  ذات گتدد و به تسلسل یا رثتت د  ی  ذات ماهوی میمطتا می

وق سه گانه، نتیجکه بتهکان ره علت، بسیط فتض شده است. با ابطال این شقماهیت، سبب ماهیت تتریب آن خواهد بود حال آن
(. فخکت  ازی، بکتاهین اثبکات 58ق، ص  1423)فخکت  ازی،  «شکودعلت واحد فقط ی  معلول صاد  مکی»شود ره از این می

هکای مکانعی نیسکت رکه علکت بسکیط، معلول»گویکد: رند و د  با  نحوه  صدو  رثتات از واحد می ا نقد می «قاعده  الوحد»
هکا  ا بکا ایکن رکه بسکیا  الوجود، مبدأ عاقلیت و معقولیت است. واجب الوجود، انواع اعداد و  نگ متعددی داشته باشد. واجب

رکه ابتکدا رند تکا اینرند و این گونه امو   ا به نحو تتتب تعقل نمیتعقل می -ره رثتتی د  ذات او به وجود آید بدون این -هستند 
ره سلسله  عقول به عقل فّعکال رکه علکت اول، عقل دوم  ا و به همین گونه تا اینطبق قاعده الواحد، عقل اول  ا ایجاد رند و عقل 

م ماده است، ختم شود ( اگت واجب الوجود ایکن امکو   ا بکه نحکو 1رند: فخت  ازی، سه دلیل د  اثبات این مدعی اقامه می«. عال 
واجب الوجود بتای هت علتی، معلولی د  نظکت  شوند؛ زیتا د  این صو تتتّتب تعقل رند، علل و معلوالت نامتناهی حاصل می

( مکا بکه 2(؛ 589، ص 1ق، ج  1410یابکد رکه باطکل اسکت )فخکت  ازی، ای تکا بکی نهایکت ادامکه میگیتد و چنین سلسلهمی
 و، واجب الوجکود امکو  و اشکیاء  ا بکه نحکو دانیم ره علم به ی   نگ، علت علم به  نگی دیگت نیست. از اینعقلی می بداهت

( علم به اضافه، به هت دو طکتف 3(؛ 590، ص 1ق، ج  1410ره آنها  ا چنان ایجاد رند )فخت  ازی، رند تا اینتتتب تعقل نمیم
ره تعلق علم به دو طکتف  و، تعلق آن به ی  طتف اضافه، سبب تعلق آن به طتف دیگت نیست. نتیجه ایناین اضافه تعلق دا د. از

از این اصول و مبانی نتیجه  -د  نهایت  -(. فخت  ازی 590، ص 1ق، ج  1410)فخت  ازی،  اضافه، دفعی است و متتتب نیست
گیتد ره همه  اشیاء بی واسطه معلول خداوند هستند و علیت خداوند به مخلوقاتش د  صو تی صحیح است ره اشکیاء رثیکت، می

(.598 ۔۵۹۰ص ،۱ ق، ج 1410معلول ی  علت باشند )فخت  ازی، 
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اش بیا خییر و سیعایت و ایراک و هر مرتبیه (۳۷۵ ، ص۱۴۰۰سکینا،  )ابنعشق جها  شمول، یارای مراتب 
ر و سعایت یک چییز به هر انداز  که خیواق ،  یر .(۴۷۶ ، ص۳ ق، ج۱۴۰۳سینا،  )ابنانسا  همخوانی یاری 

که خیر مح  اسیت، وصیال  تعالی حق رواز ای  .طلبدبیشتر باشد، عشق و می  بیشتری برای وصال می
تعیالی، پس از ذات باری .(۳۷۷ ق، ص۱۴۰۰سینا،  )ابناو نیز نیازمند بیشتری  و واالتری  مرتبه عشق است 

یوانی، نبیاتی و طبیعیی بیه ترتییب حیالز خییر قوای ح - اعم از انسانی و ملکی - ، ناوس الهیهعقول عاَلم
عشق ذاتی و شوق فطری برای تشّبه به مافوق خوی و بر حسیب اسیتعدای خیوی  واسطهال ه هستند و هر یک ب
مغذییه، مبیدأ عشیق و قیّو   و عشیقصورت  به عشق هیوال به تلبس، مثالرای چنانکه ب؛ یر حرکت هستند

تعیالی  یر أناس، افالک و عقول، تشّبه حداکثری به باری بخششوق نباتات به غذا است، اما عشق تعالی
مانند نباتات، جمایات و حیوانیات بیه نحیو ماّی   عاَلم ستعشق یر مراتب پَ ییگر،  عبارت به .طلبدرا می

یر مراتب أناس، افالک و عقیول، متیثخر از تصیّور اجمیالی غاییت ، اما استماّی   عاَلم غریزی و یر حد
گریی و تا نی  بیه مقصید همراهیی مییای مترتب میمیزا  شّدت یا ضعف عشق، ارای  گا  بهآ  .باشدمی

  .(۳۷۴ق، ص۱۴۰۰سینا،  )ابنکند 
؛ نییز انسیجام تیام یاریاو  سینا یر ای  بیاب بیا رویکیری اشیراقی تاکر فلسای اب  که ذکر است شایا 

شیرط معنیایاری زنیدگی را او  شوی کهمی خوبی یانستههسینا ب های تمثیلی اب ه با تثملی یر یاستا کچنان
خیویش محبیوس اسیت، هییچ تکیاملی یر او رخ  مایامی کیه انسیا  یر .یاندمیکری   به حرکت و سار

مقصد اصلی بیه حرکیت سوی  به خویش همی  که شوق و عشقی یر او پدید آید و از پیلهال ، اما نخواهد یای
سیینا  به ای  جهیت اسیت کیه ابی  .(۱۳۲ ق، ص۱۴۰۰ا، سکین )ابنشوی افتد، مراتب کمال یر او بالاع  می

یاند که همیا  وجیوی تری  مقصد میالغایات یر زندگی را وابسته به وجوی واالتری  موجوی و نهایی غایت
وجیوی  .(۴۰۴ق، ص۱۴۰۵سکینا،  )ابکن 1و تشّبه به او، سعایت نهایی انسا  استتقّرب  تعالی است و باری

ایی و ای از عق  و شیهوی و جیام  رویکیری مّشیشناسی او را آمیز سینا، هستی ب چنی  بیاناتی یر فلساه ا
سیینا، حیاکی از  شناسی ابی ، رویکری اشراقی موجوی یر هستیُکرب  اعتقای هانری به سازی کهاشراقی می

 .(۹۷ ، ص۱۳۸۷تبن، )ر   شخصی اوست تجربۀ افق معنوی و
ایی  اسیت ، شویمسیری که از طریق آ  طی میآ   ه تب شمول و بیر باب عشق جها تثم   قاب  نکتهال 

های وجیویی خیویش، عشق بسته به استعدای ناوس متااوت است و هر موجوی با توجه به ظرفیتای  که 

تعالی از زندگی بشت د  جهان امتوز، انسان  ا د گیت مسائلی جّدی مانند پوچی و نسبیت گتایی محکض رکتده و  حذف با ی .1
، ۱۳۹۴تتین دستاو د علم تجتبکی اسکت )بکتای اطکالع بیشکتت، نک : قکانعی و حسکینی، شاید بتوان گهت این مسئله مهم

د  اتخاذ نگتشی نوین به علم و دیگت مسائل جهان امتوز (. به همین دلیل است ره توجه به آثا  فیلسوفان مسلمان ۱۰۲ ص
ماید.امتی ضتو ی می ن 
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به همی  یلی  است که برخی یر سیعایت صیعویی چنیا  مجیذوب مقصید  .ای از آ  را یارا استحصه
گیرند تا سرانجام به مقصوی برسند و برخیی ییگیر یر کار می شوند که تمام عشق و همتشا  را بهاصلی می

هر انداز  که می  موجویی به غایت خوی شدیدتر باشد، عشیق یر سرشیت واق ،  یر .مانندرا  باز می میانهال 
سخ  یر باب خاستگا  تمایی  موجیویات بیه ، اما (۳۹۳ ق، ص۱۴۰۰سینا،  )ابنیابد بیشتری میتجّلی  آ 

سیینا و پیریاخت  بیه  شناسی ابی بحثی است که با مبحث معرفت، شویهی به عشق میکه منت غایت خوی
  .پریاریمبه ای  مطلب مییر ایامه،  مراتب ایراک و ارتباط آ  با سعایت انسا  پیوند یاری که

 تناظر مراتب سعادت با علم .3
مراتب سعادت انسان  .1 .3

ایی بیر  افیزو  م قوای نباتی و قیوای نایس حییوانی را یاری وسینا ناس انسا  به نحو بسیط تما از نظر اب 
عامله و عالمه است کیه ابی  قّو ال  ناطقه خوی یارای یو ناِس  .هستناطقه نیز  قّو ال  یارای کمال ییگری به نام

نایس انسیا  .(۳۷ الک ، ص ۱۳۶۴سینا،  )ابنکند یای می« عق  نظری»و « عق  عملی»سینا از آنها به نام  
)مراتیب یر افعال عق  نظری گیاهی نیازمنید بیه بید  ، اما ل عق  عملی هموار  نیازمند بد  استیر افعا
 .(۳۷ الک ، ص ۱۳۶۴سکینا،  )ابن )مرتبه ایراک عقلی(نیاز از بد  است و گاهی بی حّسی و خیالی( ایراک

 ۱۳۶۴سکینا،  )ابکنیازی پیریاند که به تدبیر امور بید  مییای می آ  را قّو « عق  عملی»سینا یر تعریف  اب 
کیه  معنیا به ای ؛ از مای  را بپذیریمجّری  کلی ُصور تواندیاند که میای می و عق  نظری را قّو  (۳۷ ال ، ص

سیازی مجری را میی ُصور غیرکند و یا با روش تجرید، را یریافت میُصور مجّری  مستقیمصورت  به یا خوی
 .(۳۹ ال ، ص ۱۳۶۴سینا،  )ابن

یر  .کیری  اسیت سعایت انسا  و چیسیتی آ  بحیثیربارۀ  - به تاصی  -شناسی خوی ا یر انسا سین اب 
او بحث سعایت را از چیستی و مراتب لیذت و بهجیت  .خیر و سعایت یارای یک معنا هستند، کالم او لذت

، سکینا )ابکند خیر و کمیال باشی کنند یاند که نزی یریافتکند و لذت و سعایت را رسید  به چیزی میآغاز می
عقی   قیّو ال رسید کیه یو زمانی انسا  به سعایت و کمال خوی میی، سینا از ییدگا  اب  .(۳۳۵ ص، ۳ ج، ق۱۴۰۳

بیه  شید  عیاِلم، کمال عقی  نظیری، اواعتقای  به .اش به تکام  رسید  باشندنظری و عق  عملی ناس ناطقه
شث  عقی  یر ایی  اسیت کیه بیه همیه زیرا ؛ (۴۴۶ ص، ۱۳۹۰، سینا )ابناست  تعالی حق ک  وجوی و مشاهد ال 

عیاَلم را یرک کنید و  ُصیور عقیول و مبیدأ اول آگیا  و عیاِلم شیوی و همیه، أنایس، عاَلم از اشییا  محسیوس
بییه کمییال غییایی خییوی ، تعییالی و حییق ی ()عقییول مجییّر بییا تشییّبه حییداکثری بییه جییواهر یابییت ، نهایییت یر

شیوی را کمیال عقی میی محّقیق عدالت که با اخیالق نییک هال و حصول ملک (۳۳۶ ص، ۱۳۹۰، سینا )ابن برسد
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همیا  عمی  بیه مقتضییات مراتیب ، حقیقت یر که (۳۳۷ ص، ال  ۱۳۶۴، سینا )ابنیاند عملی ناس ناطقه می
سینا به تناظر تام مراتب ایراک و سعایت بشیر اذعیا  یاری  بدی  جهت است که اب  .عق  نظری است واصلهال 

واقی ،  یرعیالم و  ُصیور قیایر بیه یرک همیهال  انسا  بیا تکامی  خیوی   ، یعنی(۳۳۵ ص، ۳ ج، ق ۱۴۰۳، سینا )ابن
 .رسیدتعالی به سعایت نهایی خوی میی با تشّبه به باری، نهایت یرگریی و م مینشئات عالَ کری   سپری

میرا یر بر تعالی(ه به باری)تشبّ طیای مشکک یاری و از سعایت حّسی تا سعایت نهایی ، ای  سعایت
ماننید و سیعایت انسیا  را یر امیوری ماننید خیوری  و یر مراتب ابتدایی سعایت بیازمیبرخی  .گیری

ضیعیف  چو  ایراکی یر همی  حد  عد  ای   .(۳۰۱ ، ص۳ ق، ج ۱۴۰۳سینا،  )ابنکنند نوشید  خالصه می
؛ برونیداتیر حیس فر توانند از نشیئهال شناسی نیز نمیهستی بخشصعویی موری بحث یر ِسیر  یارند، یر

تعیالی نمیی هرگز تشّبه به بیاری، یر نتیجه ند وعشق و شوقی متناسب با نشئات فراتر از حس ندارزیرا 
  .رسندیابند و به سعایت نهایی نمی

بیا بحیث ، سیر صعویی تا رسید  به مبدأ نخست بیوی که بیانگر با تثم  یر ای  مطالب، مراتب عشق
جرییا  ، نهایت تشّبه بیه مبیدأ نخسیت اسیت به همه موجویات و یرشد  انسا   مکه بیانگر عالِ  سعایت

سیوی  کمال و سعایت هما  ِسیر تیدریجی بیهای  ییگر،  عبارت به .کنندواحدی با مراتب ایراک پیدا می
ای  ِسیر و حرکت، با ایراک و علم شخص یر تناظر است، یعنیی بیه میزانیی  .تعالی و تشّبه به اوست حق

شوی و رفتیاری بیه مقتضیای همیا ور هر مرتبه از عالم نای  آید، به هما  مرتبه شبیه میکه او به ایراک ُص 
 .شویمرتبه از او صایر می

شوی و انسیا  مرتسم میاو  یر ناس، ها یاریر عوالم مختلف به واسطهال عشقی که انسا  بدا صَو واق ،  یر
بیرای  .(۴۷۶ ص، ۳ ج، ق ۱۴۰۳، سکینا )ابکنشّبه یابید تعالی ت به حق، نهایت یرتواند ای  مراتب را طی کند و می

میی قیرارم عیالَ حّسیی شخص یر نشئهال  یعنی، شویمیحّسی  موجب سعایت و خیر «ایراک حسی»، مثال
او از ، محیدوی باشید م  مایی عیالَ  سعایت و خیر یر همی  نشئهال ، اگر مطابق سطح ایراک شخص، حال .گیری
، م بداندمایی عالَ  گر یرک باالتری یاشته باشد و سعایت و خیر را فراتر از نشئهال ماند و امی مبدأ خوی وابه  توجه

 .(۴۷۸ ص، ۳ ج، ق ۱۴۰۳، سینا )ابنیهد تا به سعایت نهایی خوی برسد به حرکت ایامه می

 مراتب علم .2 .3

ه تبییی  شیوی کیای  سؤال مطرح می اینکمراتب سعایت انسا  و ارتباط آ  با مبحث علم،  شد  با روش 
گونیه کیه بیه مراتیب سیعایت توجیه سینا آ  پذیری و آیا اساسا  اب می صورت چگونه مراتب علم و ایراک  

 یاشته، به مراتب علم و ایراک نیز پریاخته است؟
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او یر  .آییدبه حسیاب مییتری  خصوصیت وجویی انسا  علم و ایراک یکی از مهم، سینا از نظر اب 
عنید المیدرِک یشیاهدها میا بیه  ةمتمثلی ةیرک الشیی  هیو أ  تکیو  حقیقتی»: نویسدمی، تعریف ایراک

 .(۱۷۲ ق، ص ۱۴۰۵سینا،  )ابن «یدرک
از رلالیسم خام ارسطویی، ایراکات را یر قسیم حصیولی محیدوی  ایی به تبعیتمّش  سینا یر حوز ال  اب 

یر شیمار قیالال  بیه موضی   به تشریح کیایت آ  پریاخته و از ای  طرییق 1تجرید کری  و با تکیه بر نظریهال 
گراییی معرفتیی و انحصیار ایراکیات تجرید، موض  جزمنظام  ویژگی برجستهال  .گرفته است گرایی قرارجزم

تجرید، ایراک را بیه نحیو صیعویی بیه سیه یسیته )ایراک  نظامسینا یر  اب  .ناس یر وجه حصولی است
 .(۸۳ ، ص۲ ق، ج۱۴۰۳سینا،  )ابنکند حسی، خیالی و عقلی( تقسیم می

کییه یر خییارج بییه همییرا  مییای  و عییوارض   شییی   و ماهیییت صییورتیر اییی  ایراک،  ادراک حسییی:
شیوی، ای از قوای مدرکه ظاهری حاصی  میی خوی جدا و همرا  با عوارضش یر قّو  یافته، از مای ال  تشخص

 از بیی  رفیت بیه نحیوی کیه بیا ؛ باشید قیرارارتبیاط بر صیورت   مدرکیه و آ  قیّو ال  کیه مییا  مشروط بر آ 
حّسیی  ایراکبنیابرای ،  .(۸۴ ، ص۲ ق، ج۱۴۰۳سینا،  )ابنحّسی نیز موجوی نباشد  محسوس، ایراک  شی  

 .مدَرکبوی   جزلی( 3؛ اکتناف عوارض (۲؛ حضور مای ( ۱مبتنی بر سه شرط است: 

رط ولیی یو شی، نیداری وجیوی (حضور مای ) ایراک حسی شرط اوِل ، یر ایراک خیالی ادراک خیالی:
ایراک خییالی از مرتبیه بیاالتری نسیبت بیه البتیه،  .(۸۴، ص۲ ق، ج۱۴۰۳سکینا،  )ابکنییگر وجیوی یارنید 

 ، کیاییت و وضی  خاصیی یاری وکمّییتحّسیی  هنیوز ماننید ایراک، امیا حّسی برخوریار اسیت ایراک
 .کام  و تام نیست نز  و اخذ   لحاظ به

مانید  بیاقیبیوی   شرط جزلی، اما ماقوی استگاته پیشیر ایراک وهمی هر یو شرط  ادراک وهمی:
معیانی وهمیی  .گرینید، نارت و مانند آ  ایراک مییمحّبت یر ای  نو  ایراک، معانی جزلی مانند .است

.(۸۴ ، ص۲ ق، ج۱۴۰۳سینا،  )ابنتوانند یر مای  موجوی شوند ولی می، فی حد ذاته امری مایی نیستند

و تیام مجیّری عقلیی،  زیرا ُصیور؛ یچ یک از سه شرط نیست: ایراک عقلی مشروط به هادراک عقلی
ایراک ، به همی  یلیی  .(۸۵، ص۲ ق، ج۱۴۰۳سکینا،  )ابن هستند، جزلی نیستند و عوارض مایی هم ندارند

.صدق بر تمام افرای تحت خوی است قاب  عقلی، کلی و
ر یر هر یک از مراتیب ّح یر باب چگونگی عبور از مراح  ایراک باید گات، ناس انسا  با توقف و تب

، 1363سکینا،  زدایی اد ا  است تا به هسته  اد ا  یعنی متتبه عقالنی نایل شکود )ابکننوعی پیتایش، پیتاستن و پوسته «تجتید» .1
 (.103ص 



۱۸۳|        نایاب( س ۀشیدر اند  علم اشتداد  هاتیظرف یبررس

فّعیال  عقی  کند که از طریقایراک، آمایگی الزم برای وروی و یریافت ایراکات مراح  بعدی را کسب می
 - بیه تبی  قیوای ایراکیی - از سنخ ایراک است و ایراک نییز« سعایت»جا که از آ  .شویبه او افاضه می

 ترسیم است: قاب  ایتتقسیم است، متقابال  اقسام متناظری نیز برای سع قاب 

 .است آمد یست  به ظاهری که از طریق حواس ظاهری حّسِی  سعایت-
 .باطنی که ناشی از ایراک خیالی و وهمی است حّسِی  سعایت-
سعایت عقلی که برخاسته از ایراکات عقلی است )البته، ای  نیو  سیعایت نییز بیر حسیب مراتیب -

 .تناظر یاری( ای از عق   اش با مرتبهو هر مرتبه یاریمختلف عق  نظری، مراتب مختلای 

، ۳ ق، ج ۱۴۰۳سکینا،  )ابکناسیت حّسیی  تیری  سیعایت، سیعایتپندارند که قویمریم به اشتبا  می عواِم 
و قیویحّسیی  تری  نو  سعایت، سعایتیهد که ضعیفتوضیح می سینا با ذکر چند مثال   اب  .(۳۳۴ ص

تیر تیری  سیعایت، سیعایتی اسیت کیه ایراک آ  قیویقیویزییرا ؛ تری  نو  آ ، سیعایت عقلیی اسیت
ای  قیوا یر سیعایت  چه اگرتوا  گات میییگر،  عبارت به .(۳۳۷۔۳۳۵ ، ص۳ ق، ج ۱۴۰۳سینا،  )ابن باشد

ای که کمیالش برتیر اسیت، سیعایت آ  نییز ضیرورتا   پس قّو  .رتبه متااوت هستند لحاظ ، اما بهمشترکند
هییچ »گویید: او یر جای ییگر نیز یر ای  بار  میی .(۲۹۱ ، صال  ۱۳۶۴، سینا )ابنتر است عمیقبیشتر و 

 .(۱۲۷ ، ص۱۳۸۳سینا،  )ابن« چندا  سعایتی نداری تر از معانی معقول نیست و محسوس  چیز خوش
متنیاظر اسیت، یعنیی انسیا   توا  گات که مراتب ایراک با مراتیب سیعایت  مطابق ای  بیانات می
ای بیر حسیب ایراک ضیعیف خیوی، چنانکیه عید ؛ یابده سعایت یست میمتناسب با ایراک خوی، ب

رو، یر مراتیب ابتیدایی ایی  کننید و ازسعایت انسا  را یر اموری مانند خوری  و نوشید  خالصه میی
سکینا،  )ابکنگزینند که هما  سعایت برتر اسیت ای ییگر سعایت عقلی را برمیمانند و عد سعایت می

تیر هیر چیه ایراک آیمیی قیوی - سیینا اعتقای اب  به - به همی  جهت است که .(۳۰۱ ، ص۳ ق ج ۱۴۰۳
اگیر  ، یعنییشیویواالتیری از سیعایت نایی  میی شوی و به یرجهال ی میباشد، عشق بیشتری یر او متجلّ 

موجویی باشد که از حیث ایراک یر باالتری  مرتبه باشد، باید عشق، لذت، سعایت و خییر او نییز یر 
محی  اسیت و هیم  تری  است هم خیرِ تعالی هم عاق  به همی  یلی  است که باری .اشدب اعلی   حِدّ 

  .(۱۸ ، ص۱۳۶۳سینا،  )ابن تری عاشق
مشیترک و خییال قالی  اسیت،  اهتمام بیدیعی کیه بیرای حیِسّ  واسطهال ه سینا یر رویکری اشراقی ب اب 

سیستم تجرید یر تحصیی  ایراکیات ایی  یهد و به ناکارآمدی نسبت میقّو   ایراکات شهویی را به ای  یو
گراییی ناس یر سیستم تجرید به جهت ویژگی جزمزیرا ؛ (۴۴۲ ، ص۳ ق، ج۱۴۰۳سینا،  )ابنقوا اذعا  یاری 

مشیترک و خییال،  یر ایراکات شیهویی حیِسّ ، اما از تبیی  کیایت تحصی  ایراکات شهویی عاجز است
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 .شویخت قلمدای میشنا فرایند یرفّعال  ای پویا ومؤلاهعنوا   به
مریم ایی  امکیا  وجیوی  سینا یر باب امکا  یریافت مراتب واالی علم معتقد است که برای همهال  اب 

 طیورواقی ، همیا  یر .غیبی را یر خوی مرتسم کننید ُصوریاری که با حصول استعدای و زوال حال  و مان ، 
م کیه یر عیالَ  نیداری وجویبد، هیچ مانعی انسا  یر عالم خواب قایر است خبرهایی از غیب یریا که ناِس 

مریم وجیوی یاری  برای همهال  امکا  ارتباط با عالم اعلی  بنابرای ،  .بیداری نیز از چنی  قدرتی برخوریار باشد
 .(۱۱۵ ، ص۳ ق، ج۱۴۰۳سینا،  )ابن

و  گاهی ای  یریافیت، موقیت؛ یهدرخ می صورت یریافت ایراکات شهویی به یو، سینا به اعتقای اب 
یر ایی  یو حالیت زیرا ؛ شویمانند احوالی که یر هنگام بیماری یا خواب بر انسا  عارض می، گذرا است
تواند از موان  و شواغ  رهایی یابد و ایراکات شهویی را یریافت نماید و گیاهی شیخص یر اییر انسا  می

، ۳ ق، ج۱۴۰۳سکینا،  بکن)اشیوی ی، به یریافت ایراکات شهویی نالی  مییطری یالمی موان  و شواغ  حّس 
انید و علیوم را علم نایی  آمید  مانند انبیا  و اولیا  که با تکام  یر عق  قدسی به واالتری  یرجهال  .(۴۴۱ ص

تیر باشید، انسا  صیاف هر چه ناِس واق ،  یر .(۳۳۹ ، ص۱۳۶۳سینا،  )ابنکنند بدو  اکتساب یریافت می
رسد میا  بیانات ابی به نظر می .(۲۲۵ ، ص۳ ق، ج۱۴۰۳نا، سی )ابن 1م غیب بیشتر استیسترسی او به عالَ 

بحث امامت و انسا  کامی ، بتیوا  قرابیت و همیاهنگی    یر خصوصهای تشیّ سینا یر ای  باب با آموز  
یار تکمی  قیو ال علمیی تری  مخلوق به خداوند و عهد انسا  کام  هما  شبیه،  یر مکتب تشیّ زیرا ؛ یافت

پیذیری میی صورتعلم است،  نهایت یرای عقول و ایراک مریم به واسطهال او که خوی عملی است و ارتقو 
 2.(۱۴۹ ، ص۱۳۷۲زاده آملی، )حسن
ایراک  حّسی است تا واالتیری  یرجیهال  تری  مرحله که هما  ایراکپایی طیف علم و ایراک از بنابرای ،  

  عیی  علیم و آگیاهی و مبیدأ و منشیث آ  رسد که آتعالی می به ذات حق، نهایت یریابد و عقلی وسعت می
ناس ناطقه کسیی کیه خیدا زیرا ؛ شویر میاست و رسید  به ای  یرجه از طریق تزکیه و تشّبه به خداوند میّس 

کمیال و معرفیت  گییری و از رسیید  بیهمیی قرارحس، وهم، غضب و شهوت  را فراموش کند، تحت سلطهال 
تناظر مراتب ایارک، سعایت و عشق که منجر به کشیف  .(۸۰  ، ص ۱۳۶۴سکینا،  )ابنماند حقیقی باز می

.شوی، یر جدول زیر مشخص شد  استمی - به نام علم اشتدایی - معنایی متااوت از علم

است و از مقامکات « بتاد ان حقیقت»رند ره علم خاص میعلم معتفی   ا متتبه  واالی« علم فتاست»سینا د  جای دیگت نیز  ابن .1
این علم تو  ا پدید رند ره از هت رسی آنچه وی پنهان دا د از خوی خویش، تابستاخی رتدن تو با وی »آید: عا فان به حسا  می

(. این مطالب بیکانگت اهتمکام ابکن۴۸۳ص ، ۱۳۳۶سینا،  )ابن« یا دو  شدن تو از وی بت آن اندازه بود و اند  خو  این حال باشد
شکما د و هکم د سینا به متاتب مختل  علم و اد ا  است. یعنی او هم د   ویکتد تجتید، اد اراتی  ا از ضعی  تا قکوی بتمی 

واسطه و واال توجه دا د. ویکتد اشتاقی خود، به د یافت اد ارات بی
.مستقل است یهاپژوهش ازمندین بتساند، عیّ تش یها ا به آموزه یم اشتدادعل شه  یمسائل ره ممکن است   گونهنیا لیتهص .2
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 (: رئوس علم اشتدادی1جدول شماره )

 مراتب ادراک↔ مراتب سعادت↔ مراتب عشق

 حسی عشقی متناسب با مرتبهال 

لی خیا عشقی متناسب با مرتبهال 
 و وهمی

عشقی متناسب با مراتب 
 مختلف عقلی

↔ 

↔ 

↔

 ی ظاهریحّس 

 ی باطنیحّس 

عقلی 
)بر حسب مراتب 

 مختلف عق  نظری(

↔ 

↔ 

↔

 یحّس 
 

 خیالی و وهمی

 عقلی 
)با مراتب مختلف عق  

، بالملکه، : هیوالنینظری
 .مستاای و قدسی(، بالاع 

 بیر تمیام مراتیب ایراکیاِت  - گونه که از نامش پیداستهما  - مطابق ای  بیانات، اصطالح علم اشتدایی
ی، خیالی، وهمیی و همچنیی  مراتیب مختلیف هر کدام از مراتب ایراک حّس  یعنی، کندناس صدق می

اهتمیام  علم اشتدایی برای تمیام ایی  مراتیب   .عق  نظری، یر جای خوی معتبر و مکشوف حقایق هستند
چنیی  تعبییری  .ییگر، منافات نداری یک با مرتبهال شناساند که هیچلم را میطیای از عواق ،  یرقال  است و 

 .کننیدو تجربه محدوی و محصیور میی گرایا  است که علم را تنها یر حس  تعبیر تجربهخالف  بر، از علم
یانید کیه یر مراتیب ضیعیف علیم میی را قشر و پوستهال حّسی  که علم اشتدایی، ایراکات خالصه کالم آ 

یر  بلکیه ییک ییگیری را نقی  نکنید و هییچ با ای  همیهتواند به علم مستاای و قدسی برسد و می باالتر
  .بگیرند قرارراستای تکام  هم و یر یک طیف اشتدایی 

اشیتدای  سپس منجر به یریافت علم و ایراک خیالی وی، ییگر، اشتدای یر علم و ایراک حّس  عبارت به
ای  اشتدای یر مراتب متعدی عقی  نظیری  .شویلم و ایراک عقلی میبه یریافت عمنجر  ،یر ایراک خیالی
 قیوی و ایراک ضیعیفایراک اعم از  - اصطالح علم بر هر مرتبه از ایراکبر ای  اساس،  .نیز صایق است

 شایسته است یر بیا  هر مطلب، بیه سیطح یرک و فهیم - سینا اعتقای اب  به - روی هماز  .کندصدق می -
برای هدایت عیوام  :گویدمی الهیات شفایر او ، مثال برای .(۳۴۵ ، ص۱۳۹۰سینا،  )ابنری مخاطب توجه ک

سعایت و شقاوت باید بیه آنهیا گایت یربارۀ  مثال  ، ای صحبت کری که یر خور فهم مریم باشدباید به گونه
ز یریهیای ا از لذایذ آنجا و عیذاب یالمیی ملک عظیم؛ چنی  چیزی را نه چشمی یید  و نه گوشی شنید 
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افرایی با سطح یرک و فهم بیاال ، منطق المشرقیی و یر مقدمه کتاب  (۳۴۶ ، ص۱۳۹۰سینا،  )ابنآنجاست 
  .(۴ ق، ص۱۴۰۵سینا،  )ابنیاند را مناسب آنها می 1المشرقیه ةحکمزند و تنها کتاب را مثال می

و بیه میزانیی کیه علیم و ایراک  نیدابنا بر ای  بیانات، مراتب علم با مراتب عشق و مراتب سعایت متناظر
تعیالی کیه  به همی  یلی  است کیه حیق .شّدت یاشته باشد، مراتب عشق و مراتب و سعایت نیز شّدت یاری

بینید، هیم عاقی  اسیت هیم نهایت جمال، کمال، علیم و روشینایی میی نهایت ایراک است و خوی را یر یر
بیر خیالف ممکنیات، ناشیی از حرکیت و شیوق تعالی  عشق حق اما، هم معشوق هم عاشق است  ؛ معقول
ای بیاالتر از او نیسیت کیه مشیتاق ایراکیش باشید نهایت تعق  و علیم اسیت و مرتبیه چو  خوی یر؛ نیست

سینا یر رویکری اشراقی بیدا  پریاختیه،  مراتب باالی ایراک که اب  که ذکر است قاب  .(۱۸ ، ص۱۳۶۳سینا،  )ابن
بایید توجیه  .منافات نیداری - که یر ابتدای بحث بدا  اشار  شد - ک حصولیوجه با تعریف او از ایرا هیچ به

 حقیقیت یر -بلکه ای  تمثی  گاته صرفا  بیانگر علم به اشیا  مایی و محسوس نیست، یاشت که تعریف پیش
بیر  افیزو ، رواز ایی  .اسیت« میا بیه الشیی  هیو بالاعی »و به بیانی ییگر   به معنای صورت حقیقی شی   -

.شویم، حاضر میمایی نیز یر جریا  علم نزی عالِ  ت امور مایی، صورت امور غیرصور
گایت کیه  توا مییاری، گرایی مح  محاوظ میمالک متقنی که علم اشتدایی را از نسبی یر باب ارالهال 

لواحیق تنها ایراکات مثخوذ از حیواس را از میای  و  - ایراکی ُصور مدرِکعنوا   به - ناس، یر رویکری مشالی
را « مطابقیت»، به همیی  یلیی  .نمایدتصّرف  تواند یر ایراکات خویش یخ  ونمیطبعا   کند ومیمجّری  آ 

بایسیت مناسیب و میی، هرگا  ایری از محسوس یر حاس ایجای شیوی»یاند: مالک صحت ای  ایراکات می
حسیوس نخواهید احسیاس آ  م، حصیول آ  اییر، اگر مطابق محسوس نباشیدزیرا ؛ مطابق محسوس باشد

مح  باشید و فّعال  تواندمی اما یر رویکری اشراقی که ناس یر ایر استکمال  ، (۱۰۲ ص، ۱۳۹۰، سکینا )ابن« بوی
میالک ، (۴۴۰ص، ۳ ج، ق۱۴۰۳، سکینا )ابکنیستکاری از پیرامیو  یسیت یابید  گونه هربه ایراکاتی ناب و فاقد 

 .مر آنها یر ناوس بشری استاالامکا  تحصی  مطابقت ایراکات با محاکی ناس، صحت

 تعدد روش در کسب علم .۴
یقیت یر  .یر یریافت علم و معرفت نیز یاشیته باشییمسینا  شناسی اب یر اینجا شایسته است تثملی بر روش

بایید ، سیعایت و ایراک، کند که با توجه بیه طییف مشیکک عشیقای  مطلب را متبایر می مطروحهال  مطالِب 
، سیعایت و ایراک، تااوت افرای یر مراتب عشیق، عبارتی هب .باشد متصّور نیز« وشر»طیای از مراتب متعدی 

سینا د  این بخش و د  بتخی دیگت از آثکا ش  د  دستتس است. ابن منطق المشرقیی متیسهانه از این اثت تنها بخش منطق آن به نام  .1
 اع داده است.از این رتا  نام بتده و د  بتخی مباحث خواننده  ا بدان ا ج شفامانند 
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روش کسیب معرفیت را یر حیس  یک شخص  ، مثال برای و آنها یر کسب معرفت است بیانگر تااوت روش
حّسیی  آنگا  تمام عشق و شیوقش متوجیه سیعایت، رویحّسی فراتر نمی کند و از ایراکو تجربه محدوی می

و شخصیی ییگیر بیا  (۳۰۱ ص، ۳ ج، ق۱۴۰۳، سکینا )ابنبیند سعایتی باالتر از خوری  و نوشید  نمی شوی ومی
گیذری تیا بیه سیعایت راحتیی میی هنظیر خوری  و نوشید  بحّسی  از سعایت، های ییگرگیری از روشبهر 

بیه نظیر میی، رواز ایی  .(۳۰۲ ص، ۳ ج، ق۱۴۰۳، سکینا )ابنواالتری نظیر رسید  به مقام علمی یا معنوی برسد 
، انهشناسیالتاات به مطالیب هسیتیبر  افزو  - که رسالت ای  مقاله است - رسد اخذ معنایی متااوت از علم

 .هستسینا نیز  شناسی اب نیازمند تتبعی یر روش، ختیشناو معرفت سانهشناانسا 
ی و مبتنیی بیر تلقیی روش او روشیی اجتهیای کیه تیوا  گایتسیینا میی با بررسیی همیهال آییار ابی  

بهیر  .های بسیاری از عق  و شیهوی یر آییار او یافیتتوا  آمیختگیعرفانی و شهویی است و می۔فلسای
کیه  چنا ؛ های عقلی یر کشف حقیقت بر کسی پوشید  نیستسینا از حس، تجربه و استدالل گیری اب 

 گونیه هیرحّسی مبیدأ  ایراکزیرا ؛ را از یست یای شناختی یست یهد،  را ازحّسی  معتقد است اگر کسی
 کیارآیی روش تجربیهیربیارۀ ، و یر جای ییگر (۸۲ الک ، ص ۱۳۶۴سینا،  )ابنشناخت اشیا  طبیعی است 

: نویسدمی، یاندمی  از قیاس و استقرامرّکب  که آ  را

بیند و احسکاس ای، چیزهایی  ا از ی  نوع میرنندهچنان است ره بیننده و احساس، تجتبه
بینکد، دهد و چون این  خکدادها  ا با هکا مکیآن فعل و انهعاالتی  خ میدنبال  به رند رهمی

از همکین بنابتاین،  .امت اتهاقی دوام ندا دزیتا ؛ رند ره این امت اتهاقی نیستعقلش حکم می
 .(۲۲۳ ، ص۱۳۷۳سینا،  )ابن یابد اه، به بسیا ی از امو  شناخت و معتفت می

یر امیر حّسیی  هیایخوی یر باب تکام  عقی  بشیری، بیه تجربیه و یریافیت یر نظریهال  سینا همچنی  اب 
  چنا  که بخواهید بیه فعلییت یرآیید، بیه مشیاهد  و ورزی و معتقد است که عق  بالقّو تثکید می شناخت  

عقی  مسیتاای را سیوی  بیه کند و امکیا  حیرکتشای  مشاهدات، عق  را غنی می .حّسی نیاز یاری ایراک
تکیرار »ی اروش تجربیه را بیه معنیسیینا  البتیه، ابی  .(۴۲۱ ، ص۳ ق، ج۱۴۰۳سکینا،  )ابکنآوری میی فراهم

ضمیمه قیاسی که مقیرو  بیه  صورت یاند و معتقد است که ای  مشاهدات یرماید یقی  نمی« مشاهدات
از آ   حیاکی، مطالب مطروحه .(۹۶ ال ، ص ۱۳۶۴سینا،  )ابنیهند مییست  به آ  است، شناخت یقینی

هیای اذعیا  یاری کیه را او امیا  1،سینا اسیت های مطلوب نزی اب و تجربی از روشحّسی  است که روش

و قکد تکواتتت منکی »گوید: دهد و بتای مثال، د با ه  هاله  ماه و قوس قزا میهای شخصی خود  ا گزا ش میسینا گاه تجتبه ابن .1
« خکس بکتی»( یکا د بکا ه 266الک ، ص  1364سکینا،  ام )ابکناین مطلب  ا با ها تجتبه رکتده«: هذه التجتبه بعد ذل  متا اً 

 (.420ال ، ص  1364سینا،  رند ره بیانگت اهتمام وی به مسئله تجتبه است )ابنمطلبی  ا نقل می )راهوی بیابانی(



۸۸ یاپی، شماره پ۱۴۰۰، تابستان 2، شماره 2۳سال  ،ی۔کالم یفلسف  هاپژوهش ۀفصلنام|       ۱۸۸

  .(۲۲۳ ص، ۱۳۷۳، سینا ابن) ندو محدوی به حس و تجربه نیست ندکسب معرفت و شناخت بسیار
؛ اسیتاش مشیهوی کند که یر مباحیث عرفیانیروش شهوی را مطرح می، یر برخی مواض  سینا اب 

 شهوی به نوعی معرفت یست یابید کیه قییاس یر وسیلهال  به تواندانسا  می :گویدمیالمباحثات که یر چنا 
یهد که ناس را از آلویگی پاک و حجیاب آ  ای  شهوی برای کسی رخ می .آوری  آ  عاجز استیست  به

نیور و بهجتیی از جانیب  ،ایی  حالیت .فیی  الهیی نمایید را زال  و آ  را مهذب گریاند و ناس را آمیای ال 
خوی را مهییا ، و قیاس جز یر ایبات آ  کارایی نداری و تنها کسانی که با صحت مزاج خداوند است که فکر

 :گوییدهمچنی  یر جای ییگر مییاو  .(۳۷۷ ص، ۱۳۷۱، سکینا ابن)شوند مند میاز ای  شهوی بهر ، اندکری 
یسیت  بیه راهیی بیرای، «بدا  یعوت کیری  اسیت ها که شریعت نبویسّنتکری   حاظ»تزکیه و ، شهوی

 بیار  راخیوی یر ایی شخصیی  تجربیۀسینا  اب  .(۸۲ ص،   ۱۳۶۴، سینا ابن)آوری  معرفت حقیقی است 
گوید: و می کری یک شاهد بر رسمیت و کارآیی روش شهوی مطرح عنوا   به

 فکتم ه مسجد جامع میب، یافتماوسط ظهت نمی شدم و بت حِدّ ای ره متحیت مید  هت مسئله
های آن بت من آسان مکینمودم تا دشوا یشدم و به مبدع رل ابتهال میو به نماز مشغول می

اگت متا خوا   بودی بعینها مسئله  ا د  خوا  دیدمی و بسکیا  بکودی از مسکائل  … گشت
 .(۵۵۷ ص، ۱۳۷۱، قهطی)ابن ره وجوه آن د  خوا  بت من منکش  گشتی

خیوی شیاهدی بیر  - قیاس و شهوی، تجربه، اعم از حس - سینا اب  ها نزییر بکارگیری روشتنو  ، بنابرای 
بیا سیینا  ابی  ها به تناسب اختالف افرای است و بر ای  مطلب نیز یاللت یاری کیهرسمیت و کارایی روش

هییچ بایید یر نظیر یاشیت کیه اما ، آیارش را برای عوام و خواص نگاشته است، های مختلفاتخاذ روش
، سیینا ابی شناسیی بهتیری  نگیا  بیه روش، حقیقت یر ها یر تعارض با ییگری نیست ویک از ای  روش

 .های مختلف باشدروش نگاهی جام  است که یربریارند ال 
زییرا ؛   اهتمام او به جامعیت روش اسیتنیز مبیِّ سینا  اب  زبا  شعری و یاستانیکه  ذکر است شایا 

اگر قبیول یاشیته باشییم کیه گاتیار و ، حقیقت یر .ل و عرفا  را یر هم آمیخته استاستدال، او با ای  زبا 
گا  پیذیرش رسیمیت آ ، باطنی و مکتوبات قلمی مظاهر مکنونات قلبی است ظهور مشاهد ال  سخ  مرتبهال 

 .شویآسا  میسینا  اب  های مختلف نزیروش

 گیرینتیجه .۵
اسیتنباط شید کیه نسیبت بیه  «علیم»تعریایی از ، سینا اب ی گیری از محکمات فلسایر ای  مقاله با بهر 

، سیینا ابی  نظر از .تناسب بیشتری با فرهن  توحید محور و اص  غایت بشر یاری، تعریف تجربی از علم
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بیه میزانیی کیه ، مبیدأ اولسیوی  بیه صعویی انسا ِسیر  مراتب عشق با مراتب سعایت متناظر است و یر
طییف مشیککی از عشیق و ، روای  از .آیدمییست  به سعایت بیشتری، دعشق بیشتری وجوی یاشته باش

یر بیاب مراتیب سیعایت انسیا  سیخ  گاتیه و مراتیب  -به تاصی   -سینا  اب  .گرییمی متصّور سعایت
و بیا حّسیی  سعایت، یکه با ایراک حّس  توضیح آ  .انسا  متناظر یانسته است سعایت را با مراتب ایراِک 

نبایید از مراتیب ، یر تبییی  مراتیب متعیدی علیم و ایراک .وصول است قابِ   سعایتی برتر ،ایراک واالتری
را کارآمید مییحّسیی  روش تجربی و یر برخی مواری  سینا  اب ، بدی  منظور .نیز غاف  شد« روش»متعدی 

طییف ، شیک  بیدی  .ورزیبر روش شهویی یر کسیب یرک و فهیم تثکیید میینیز  یاند و یر برخی مواری
  .شویسعایت و ایراک همسو می، ک عشقروش نیز با طیف مشکّ  تری ال گس

اش یر بر نیو  روش میوری اسیتاای ، عشق و سعایت، یر سطح ایراک کس هر مرتبهال ، ییگر عبارت هب
شیوی کیه تمیام میی متصیّور معنایی از علم، مطابق مطالب ای  نوشتار .کسب علم و معرفت یاللت یاری

شیوی و بیا تیالش آغاز میی ای  علم یک طیف اشتدایی یاری که از حس   .کندمیعالم را یر مای  خالصه ن
رسید فری به مراتب باالی علم میی، صورت یر ای  .تواند به تدری  از آ  بگذری و باب شهوی را بگشایدمی

 .شیویبیه مراتیب واالی عشیق و سیعایت نییز نالی  میی، و چو  علم او از سنخ عشق و سیعایت اسیت
گنجانید عق  و شهوی را یر خوی می، تجربه، تمام ابزارهای حس، با ساحت وسیعی که یاریاشتدایی  علم

تثکیید صیرف بیر خیالف  بیر - چنی  نگا  اشتدایی به علم .کندو هیچ یک را یر کسب حقیقت نای نمی
تصویر معنایاری از زندگی ترسییم میی - وتجربیحّسی  علم صرفا  یر علمکری   فیزیکال و محدوی حوز ال 

 پس از اسیتنباط علیم اشیتدایی یر فلسیاهال  .ورزیکند و بر کسب مراتب واالی عشق و سعایت اهتمام می
هیای مختلیف هیا و یرکرسمیت فهم، منطقی علم اشتدایی شوی که نتیجهال ای  مطلب آشکار میسینا  اب 

اولییه  ممک  است علم و یرک یک شیخص یر همیا  مرتبیهال ، مطابق طیف اشتدایی علم، واق  یر .است
، تایاوت یر سیطح علیم و ایراک افیرایامیا ، ماند و علم و یرک شخصی ییگر از آ  مرتبه فراتیر رویبباقی 

گویای ای  مطلب است کیه انسیا  بیا ، حقیقت یر بیانگر تعارض علم و ایراک افرای نیست ووجه  هیچ به
، بنیابرای  .خیوی برسید عایت نهاییبه س، نهایت یرتواند مدارج ایراک را طی کند تا های بالقو  میتوانایی

؛ هایی است که متناسب با زنیدگی جوامی  مسیلما  باشیدحالز ویژگی، سینا اب علم اشتدایی یر مکتب 
، یر ایی  سلسیلهتعیالی  بیاریو است نظام هستی یارای سلسله مراتب طولی ، یر مختصات ای  علمزیرا 

کیری   حیداکثری بیه او از طرییق سیپریه تشیبّ  سرچشمه موجویات است و سعایت حقیقی با رسیید  و
خیالف  بیر -با بحث از سعایت حقیقی انسا  یر علیم اشیتدایی  .آیدمییست  به، مراتب حس و ظاهر

شوی و با ارتقیای ایی  علیم اسیت از پوچ پنداشت  زندگی کاسته و بر معنایاری آ  افزوی  می - علم تجربی
 .آیدعلم تجربی بر نمی که هرگز از عهد ال کاری ؛ شویکه رسید  به سعایت حقیقی میسر می
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بیکتوت:  .الکدین()تحقیکق: علکی محکی .هالهیو الرساله الکمالیه فی الحقایق .ق( ۱۴۲۳) .عمت بن محمد، فخت  ازی

.الکتب العلمیه دا 
پژوهشکگاه  .فلسوفه علومصلنامه ف .های علم مد ننقد و بت سی چالش .(۱۳۹۴) .سید حسن، حسینی؛  شید، قانعی

 .۱۱۲ ۔۱۰۱ ص، (۵)۱ .و مطالعات فتهنگی انسانی علوم
 .انتشا ات جامی: تهتان .و تمثی  عرفانیسینا  اب  .(۱۳۸۷) .هانتی، تبنر  

.۱۳۱ -۱۵۵ ص .(۲۱) ۶ .فقه و تاریخ تمدن .و علم مد نسّنتی  علم .(۱۳۸۸) .زهتا، مظاهتی
 .تهتان: سهتو دی .محمد صالحی( :)تتجمه .در دنیای متجدد یسنرت اسالم .(۱۳۸۸) .سید حسین، نصت

 فلسوفه و .های علم اشتدادی نزد سهتو دی و مالصد ابت سی ظتفیت .(۱۳۹۹) .محمد، بیدهندی؛ آیسودا، پو هاشم
 .۵۴۷۔۵۶۳(، ص۲) ۵۳ .کالم اسالمی



۱۹۱|        نایاب( س ۀشیدر اند  علم اشتداد  هاتیظرف یبررس
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