
 

 

 ةعربی درباربررسی و نقد فلسفی دیدگاه ابن

 طبیعت یمبادی برهان و یقین در عالم ماورا
 

 آبادیمجید صادقی حسن                                                                                  

 **سید مهران طباطبائی                                                                                           

تبعیت و تقلید از حواس و  واسطة هعربی، نفس مدرِک انسان، باز منظر ابن :چکیده

الدین معتقد است از  محییعقل، علم آن به امور اتفاقی است؛ گاه صحیح و گاه اشتباه. 

کند. و خطا بیشتر در قسم اخیر است. براساس  میان مدرِکات، تنها عقل خطا می

 ؛ها و شرایط نیست مشاهدات عرفانی حوزة صدق بدیهیات عقلی نیز در همة موقعیت

 عقلی بدیهیات و ضروریات از یکهیچ طبیعت، ماورای عالم از مراتبی در بلکه

طریق عقل و حواس و  به اتفاقی بودن علم از ه با توجهنتیجدرندارد.  صدق ضرورت

محدودیت صدق ضروریات عقلی، تنها راه کشف حقیقت، تقلید از خداوند و 

هیات اولیه تحت هر شهودات قلبی است. در نقد فلسفی دیدگاه وی باید گفت: بدی

تشکیک  ای که قابل اثبات، انکار وگونه هستند؛ بهعوالم صادق  شرایط و در همة

شهود،  و کشف واسطة هبی نیز مصون از خطا نیست و بعالوه، مکاشفات قل نیستند. به

های عقالنی را مورد تردید قرار توان، صحت بدیهیات اولیه و گزارهوجه، نمیهیچ به

 سنت و کتاب نشود، داشته پاس نظری و بدیهی عقل کارکرد حریم کهداد و تاهنگامی

 .گیرد قرار مکاشفات سنجش برای معیار تواندنمی امری هیچ یا و

 عربی، برهان، یقین، ماورای طبیعت، بدیهیات، تقلیدابن :هاکلیدواژه

 

                                                                                                 
  e-mail: majd[at]ltr.ui.ac.ir                                      گروه فلسفه و کالم دانشگاه اصفهان دانشیار *

 :mehran.tabatabaei@gmail.com e-mail           دانشجوی دکتری حکمت متعالیه دانشگاه اصفهان **

 15/1/1394پذیرش مقاله:  15/9/1393دریافت مقاله: 

mailto:mehran.tabatabaei@gmail.com


 چهاردهم عرفان/ دو فصلنامه/ شمارهپژوهشنامه                                                                                               62

 مقدمه
ی گوناگون هاینظرهای عقلی اظهارعربی در حیطة کارکرد عقل و گزارهدر مورد اعتقادات ابن

عربی، در باب برآنیم تا ضمن تقریری مستند از آرای ابن صورت گرفته است. در این نوشتار

طبیعت، نگاهی نقادانه و  یهای عقلی در دو قلمرو طبیعت و ماوراتوانمندی عقل و حجیت گزاره

 منصفانه بر آن بیفکنیم. 

کند؟ نقد می دانست و معارف عقلی را چگونهالدین، حوزة کارکرد عقل را تا کجا میییمح

عربی بدیهیات اولیه همچون اصل علیت و استحاله اجتماع نقیضین در مراتبی از عالم ابنچرا از نظر 

استحاله » طبیعت صادق نیست؟ آیا در مقام واقع و حقیقت، بدیهیات اولیه، مانند اصل یماورا

در  تنهاهای ممکن صادق است و یا هویت در همة جهان، اصل علیت و اصل هو«اجتماع نقیضین

مندی از حواس و عقل دچار راثر بهره، در قلمروی ادراکش، بیی دارد؟ آیا نفسکارا عالم طبیعت

توان معرفت شهودی و تقلید عربی میابنشود؟ آیا برطبق اعتقاد قلیدی غیرمتقن و آلوده به خطا میت

است  هایی پرسشها این از خداوند را جایگزین مناسبی برای علم از طریق عقل و حواس دانست؟

 ها خواهیم پرداخت.ر این مقاله به آنکه د

داند، اما از منظر و حواس را در عالم طبیعت مفید میعربی استفاده از عقل طور خالصه، ابن به

ها از عقل و شده برای نفوس انسانی در عالم ماده، به دلیل تبعیت و تقلید آن وی، شناخت حاصل

در عالم ماده، حواس، غیر قابل اعتماد است. عقل نیز به سبب تبعیت از قواعد منطقی و یا حواس 

فالسفه و عقال، به سبب گرفتاری در دام عقل و تقلید از  عربیدر نظر ابنست. مقلد و مرتکب خطا

ر، دچار خلط و اشتباه دیگ از حواس و حتی پیروی از فالسفة قوانین و مقررات آن و تبعیت با واسطه

 توان به سخنان آنان اطمینان کرد. شوند و لذا نمی یم

 ها، به نقد نظریةکارکرد بدیهیات اولیه و انکارناپذیر بودن آن در این مقاله با تبیین محدودة

نفس انسان و قوای آن و بررسی علل محفوظ ماندن  اخته خواهد شد و با تبیین رابطةعربی پرد ابن

علوم و مکاشفات و... مبتنی بر قبول صحت  شود که پذیرش همةطا و اشتباه، مشخص میعقل از خ

عقل و  کنندةتوان نقش تعیینوجه نمیهیچعوالم است و به دیهیات اولیه و قواعد عقلی در همةب

 ر نظر نگرفت و یا تضعیف نمود؛ درعلت برخی اشتباهات عارضی، دهحواس در کشف حقیقت را ب

 صورت مبنایی برای پذیرش هیچ اصلی ازجمله شهودات عارفان وجود ندارد. این غیر
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 عربیتبیین و توضیح دیدگاه ابن .1
بندی معارف و علوم، چگونگی تقسیم عربی دربارةبخش به تبیین و توضیح دیدگاه ابندر این 

واس و صدق بدیهیات اولیه، صحت ادراک قوای ح کارکرد عقل، نقد عقل نظری، محدودة حوزة

    معرفت شهودی خواهیم پرداخت.

 تقسیم معارف و علوم .1-1

م عقل کند. علعلم اسرار و علم احوال تقسیم می علم عقل نظری، عربی علوم را به سه دستةابن

را با عبارت بسط دادیم، نیکو شود و معنایش آشکار گردد یا به  نظری، علمی است که وقتی آن

ند ا متفاوت بر این اعتقاد است که مدرَکات، مدرِکات و ادراکات، ذاتاًعربی ذهن نزدیک شود. ابن

: پنج هستندو هر مدرَکی، مدرِکی خاص و هر مدرِکی، مدرَکی خاص دارد. مدرِکات شش گونه 

از این  یکالمسه، ذائقه و یک عقل حاکم. هیچند از سامعه، باصره، شامه، ا حس شاهد که عبارت

ظری. خطا تنها در گونه بودند: بدیهی و نکنند. ادراکات عقلی نیز دومدرِکات، جز عقل خطا نمی

دهد. علوم نظری نیز صحیح و فاسد دارند و هر اندازه که عبارات، گستردگی قسم اخیر رخ می

عربی بر فطری و جبلی بودن د شد. همچنین ابننهتر فهمیده خواهب ها د، معنای آننبیشتری داشته باش

 .(319: 4، ج1194عربی،)ابن «الضرورات و هی امور مرکوزه فی الجبله»بدیهیات تصریح کرده است: 

تواند معنایش را قابل فهم کند. علم اسرار علمی است علمی است که عبارات نمی علم اسرار

این  .(31: 1ج، تابی عربی،)ابن شودالقدس حاصل میروح یکه به انبیا و اولیا اختصاص داشته و با القا

علم دو قسم است: قسمی مانند قسم نظری، علم عقل است که نه توسط مکر و نظر بلکه از طریق 

اما  ،وندندپیای به علم احوال مید. قسم دوم خود دوگونه است: گونهشو عطا و وهب حاصل می

احتمال صدق و کذب دارد،  گرچه ذاتاًای دیگر از نوع علم اخبار است. اشرف از آن است و گونه

 ها روا نیست.اما اگر عصمت مخبر ثابت شود احتمال کذب در آن

اهل تجارب به علم احوال ایمان اغلب ند و هستمتوسط بین علم اسرار و علم عقول  علوم احوال 

ضروری تر است تا علم نظری عقلی، ولی به علم عقلی د. علم احوال به علم اسرار نزدیکآورنمی

به علم علم احوال همان علم عقلی ضروری است؛ اما چون عقول  نیز نزدیک است، بلکه اصالً

گردد، وال از علم عقلی ضروری متمایز میرو علم اح رسد مگر با اخبار نبی یا ولی، ازایناحوال نمی
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گردد. ولی همین علم احوال در نزد کسی که نسبت به آن به مقام شهود رسید، ضروری می

آید و با عقل و استدالل قابل حصول دست نمی هاین علم جز با ذوق ب .(139: 1ج، 1994 عربی، )ابن

نیست. علم به شیرینی عسل، دشواری صبر، لذت وصال، عشق و شوق، از نوع علم احوال است که 

 هاست.ها و چشیدن آنآید و تنها راه حصول آن اتصال به آناز طریق ذوقی به دست می

 که علم عقل بدیهی، فطری است چون ازسوی خداست شک و شبهه در آن راه ندارداصل آنح

میان علم عقل  ةعلم عقل نظری کسبی است. علم احوال ذوقی و واسط(. 139: 1، ج1994عربی،  )ابن

ذوق است و به لفظ و بیان  نظری و علم اسرار است. این علم برخالف علم عقل، فقط قابل تجربه و

آید. انتقال این علم جز از طریق مثال میسر نیست. و درنهایت علم اسرار، جامع جمیع علوم در نمی

 است که به انبیا و اولیا اختصاص دارد.

 کارکرد عقل  ةحوز .2-1

کند و کارایی عقل را در از الهیات و ماورای طبیعت جدا میمعیشت و طبیعت را ة عارف دو حوز

کند یا قل، محسوسات را با مشاهده درک میکه عداند. آنجامیة معیشت و طبیعت کارآمد محدود

که در این محدوده پردازد و تا زمانیخور و خواب میبه تدبیر معاش و تدبیر مسائل دنیوی در بازار 

عربی عقل را از حیث ضروریاتش یعنی بدیهیات اولیه که ابنجاییاند مورد تأیید عارف است تام می

گردد،  اس و یا ضروریات و بدیهیات برمیهای حوصحیح و درستش، که به راهو نیز از حیث فکر 

نظر وی لکن باید این نکته را مورد توجه قرار داد که از  .(186:  1ج ،1946، عربی)ابن علم نامیده است

که بذاته اشیا را بشناسد. در نتیجه اگر کسی در مقام آورد مگر آندست نمیکس علم صحیح بههیچ

خود به عنوان متفکر مستقر شود، در سطح ظاهر به ادراک اشیا پرداخته و ذات او در جریان ذات 

 با مدرِک قوای ادراکی ةرابط براثر که علمی .(298: 2جتا:عربی، بی)ابن ادراک قرار نگرفته است

 چنین باید که نیست این مطلب به این معنا البته. اتفاقی است علمی شود،می حاصل مدرَک پدیدار

 حیات از خاصی سطح در زیستن برای علمی چنین که است این او حرف بلکه کرد؛ رها را علمی

 صرفاً نه را اشیا بخواهد انسان اگر الدین معتقد است کهییمح دارد. کارایی و است مفید بسیار بشری

 علمی چنان بشناسد، خود وجود از بخشی عنوان به بلکه هاآن از تصرف و هاآن از وری بهره برای

معیشت و طبیعت و چه ة کارایی عقل، چه در حوز رو ازاین .کند برآورده را اهداف این تواندنمی

فکر به شناخت  ةقوة دهنده نخواهد بود؛ زیرا نفس انسان با واسط ة ماورای طبیعت یقیندر حوز
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 کامالً امری شناخت صحیح بودن درنتیجه. آگاه نخواهد شد است و هرگز به ذات شیءپرداخته 

 و یغلط قد» :ندارد گاه و دارد انطباق واقع با گاه حسی هایداده عربیابن بیان مطابق و است اتفاقی

ای از داند مگر به قوهانسان نمی .(298: 2ج، تاعربی، بیابن) «نفسه فی علیه هو ما علی االمر یوافق قد

عقل، و انسان ناگزیر است تا از این دو قوایی که خداوند به انسان عطا کرده است مانند حس و 

 ةعرص در درنتیجه. خطا گاه و است درست گاه فکر و کندمی تبعیت فکر از عقل تبعیت کند.

، تا عربی، بی ابن) «باالتفاق باالمور علمه فیکون» :است اتفاقی کامالً شناخت، درستی تقلیدی، شناخت

  .(298: 2ج
از نگاه عارف، برای عقل در تحصیل علوم رسمی از راه حواس و استدالل، اجمال و ابهام و 

گونه تردید احکامش از یقین برتری که جای هیچامکان خطا و انحراف وجود دارد و به همین دلیل 

رسمی  عربی جایگاه عقل در علوم در نظر ابن .(33: 1ج، تاعربی، بی)ابن مند نیستدر آن نباشد بهره

پذیرد. سخن به مقام یقین از آن طریق را نمی حال، وصول محترم شمرده شده است و درعین

به  خودة گاه که در قلمروی ویژظری کارایی خاص خود را دارد و آنعربی این است که عقل ن ابن

مفید رود و از مرزهای خود تعدی نکند؛ همچنان تقلیدی است و غیرقابل اعتماد؛ اما بسیار کار می

است و اگر بخواهیم از عقل نظری در مسیر دستیابی به حقیقت استفاده کنیم؛ عقل نظری را بیرون از 

 ایم.کار گرفتهاش بهنفوذ و کاراییة محدود

عربی مانند صوفیان و عارفان دیگر در معرفت خداوند و صفات او طریق کشف و عیان را بر ابن

داند و را علمی ضروری و غیرقابل شبهه میعلم منکشف  دهد و طریق استدالل و برهان تفضیل می

 گوید: می

ند، راه سومی وجود ندارد و آن ا انجامد دو راههایی که به شناسایی خداوند میراه
پیماید، در توحیدش مقلد جز این دو راه می کس که در توحید خداوند راهی

ن در وقت راه اول راه کشف است که علم حاصل از آن ضروری است و انسا باشد. می
دارد و به دفع آن نیز یابد و در آن شک و شبهه روا نمیکشف آن را در خودش درمی

شناسد تا به آن ی سوای آنچه در خودش دریافته نمیباشد و برای آن دلیلقادر نمی
الکتانی، ساکن شهر فارس، بنبداهلله بعضی مانند دوست ما ابوعاستناد جوید، اگرچ

مدلول. البته این در بعضی از شود و هم ه که در کشف نیز هم دلیل اعطا میگفت
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زیرا کسانی هستند که امور  ؛ها صحت دارد ولی در جمیع موارد صادق نیستکشف
یابند. این جماعت رسل و انبیا تجلی الهی بدون انکشاف دلیل درمیرا از راه ذوق و یا 

و بعضی از اولیا هستند. راه دوم طریق فکر و استدالل با برهان عقلی است که دون 
شوند که دلیل به دلیل صاحب نظر شبهاتی عارض میطریق کشف است، زیرا گاهی 

ق به تحمل ها و بحث از وجه ح صورت در کشف و رفع آن این نمایند، دررا قدح می
 .(319: 1ج تا:بی عربی،)ابن افتدتکلف حاجت می

 داند که او هسترسد، بلکه فقط میاز راه دلیل و برهان به خدا نمی عربی فکراز منظر ابن

لکن در طریق کشف، علم حاصل از آن ضروری است و این علم هرگز در  .(92: 1ج، تاعربی، بی )ابن

در معنا و عربی باشد. ابنراهی روشن، سالم و مورد وثوق می معرض شک و شبهه نیست و همواره

قل از تمام خداوند بر من فیوضاتی نازل فرما که ع»گوید: می فتوحاتدر  )ص(تفسیر روایتی از پیامبر

« تو و درک صفات جالل تو پی ببردة شمارد تا به عجز خود از درک شایستها را محال میوجوه آن

حیرت »گفته و معتقد است: موارد بسیاری در آثارش از حیرت سخن و در  .(265: 6ج 1994، عربی)ابن

« اندی طبیعت گشودهحالت طبیعی برای کسانی است که چشمان خود را به عمق ماورا کامالً

که حیرت اهل نظر به خاطر اختالف در امور متعارضی است که طوریبه .(105: 1378، )ایزوتسو

ین امور کند، دچار فهم ا ها وصف کرده است و وقتی فیلسوف سعی درآنة وسیل خداوند خود را به

 .(216: 4، ج 1994، عربی)ابن شودحیرت می

 نقد عقل نظری  .3-1

به دو قسم ضروری و نظری تقسیم بندی انواع علوم، معلومات عقل را یل تقسیمعربی در ذابن

و  کند و معتقد است که تنها ضروریات برای عقل فطری هستند ولی علم نظری برای عقل کسبی می

از نظر شود و شرط حصولش آگاهی بر وجه آن دلیل است. به دنبال نظر و دلیلی حاصل می

آید. شمار می ی تنها نیمی از معرفت بهعربی معرفت عقلی، سلبی و تنزیهی است و معرفت تنزیه ابن

  باریتنزیهی  بةتوان مرتعقل تنها می وسیلةهکند که ببه این نکته اشاره می «الیاسی فص»وی در 

 که برای شناخت صحیح و کامل نیازمند معرفت تنزیهی و تشبیهی هستیمحالیتعالی را شناخت در
  .(181: 1، ج1946، عربی)ابن
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های هالدین عقل در گزارییبر وجه محدودیت عقل نظری در مقام ادراک، به اعتقاد مح افزون

به  گاهنظریش مقلد قوای حس، خیال، حافظه و مفکره است و در این قسم ادراک است که عقل 

 نویسد: کند. وی میرود و خطا میاشتباه می
حال ای برادر این عقل را بنگر چقدر فقیر و نیازمند است که آنچه را بیان داشتیم 

حافظه، قوه مفکره و ة قو خیال،ة تقلید از این قوا )قوة نخواهد دانست مگر با واسط
  .(289: 1ج ،تاعربی، بی)ابنها که نیست! و بماند که در این قوا چه بیماریوهم( 

امر زائد بر ذاتش بشناسد پس او مقلد آن امر زائد  واسطةهکه چیزی را ب هرکسطورکلی به

قلیدی است. در عالم وجود تنها خداوند است که علم او به اشیا بذاته است و علم غیر او به اشیا ت

داند مگر از طریق قوایی که خداوند به انسان عطا کرده است که است. پس انسان چیزی را نمی

االمر و ید از حس ندارد که گاه مطابق نفسای از تقلچارهند از حواس و عقل. پس انسان ا عبارت

ه عقل نظری. عقل از فکر کند؛ خواه عقل ضروری و خواالف آن است و یا از عقل تقلید میگاه مخ

کند که گاه صحیح و گاه فاسد است. پس علم انسان به امور اتفاقی است و جز تقلید با امر تقلید می

تفاقی بودن علم از طریق عقل، در توضیح چگونگی ا .(298: 2ج: تاعربی، بی)ابن دیگری مواجه نیستیم

های عقلی مستقل از حس، عقل مقلد قواعد منطقی و اصول و الدین معتقد است، در گزارهییمح

و  هستندند که مانع از دستیابی به حقیقت هستق یدرک حقا ةقواعد قیاسی است و این موارد واسط

به  هر یک از ایشان معموالً زیرا اوالً خواهد شد. فالسفه از تقلید دور نیستند؛ ه امور، اتفاقیعلم ب

شود؛  بسته و پیرو افکار و عقاید آن میمانند پیروان افالطون یا ارسطو دلمکتب یا شخصیت معروفی 

در صورت اسقالل فکری هم، باز در تفکر و استدالل خویش، نوعی پیروی و تقلید از اصول و  ثانیاً

توان عربی را در یک جمله میمبنای ابن .(289: 1، جتاعربی، بیابن) مبادی و مقدمات قیاسی وجود دارد

یقت، برای چنین گفت: علم صحیح یعنی علم کارا و مفید در جهت شناخت حقیقت بماهو حق

ای وجود نداشته باشد؛ در غیر این ه میان مدرَک و مدرِک، واسطهکحدی میسر نیست مگر آنا

دانیم انسان در شناخت صحیح واقعیت خواهد بود. میصورت، علم، تقلیدی و غیرمفید در جهت 

کند که علم آن به امور اتفاقی است، در نتیجه علم از ود از عقل و عقل از فکر تقلید میادراک خ

عقالنی برخی افراد را که ساحران و برخی اجنه، قوای عقل تقلیدی و اتفاقی خواهد بود. چنان طریق
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: 2، جتاعربی، بیابنک: )ر اندبرند به معرفت حقیقی دست یافتهها گمان میگیرند و آنبه بازی می

621). 
ه ادراک عقلی کدهد: اول آنمورد انتقاد قرار میعقل نظری را از دو وجه  عربیدرمجموع ابن

عقل نظری دوم آنکه آید؛ شمار می ی تنها نیمی از معرفت بهسلبی و تنزیهی است و معرفت تنزیه

 محتمل است که عقل نظری دچار خطا و اشتباه شود. مقلد سایر قواست؛ از این رو 

 صدق بدیهیات اولیه   محدودة .4-1

شناخت عقل انسان قرار  ةداند که در احاطمیم ماورای طبیعت را منزه از آن عربی مراتبی از عالابن

ها از جویند از اهل اهلل نیستند. اینل به علوم الهی از اندیشه مدد میگیرد. کسانی که در مقام وصو

ناپذیری برهان بارةوی دلیلی را هم در هستند.بهره خبر و از احوال اهل اهلل بیعلوم و معارف الهی بی

گوید: شناخت یک چیز در صورتی ممکن است که معرفت و میدارد و وجود خدا عرضه می

ه میان خدا و آنجاکشناختی مقدم به آن بوده و بین آن دو معرفت مناسبتی وجود داشته باشد، ولی از

شود و در نتیجه د به مدد معرفت پیشین شناخته نمیلذا خداون ،جهان هیچ مناسبتی وجود ندارد

سب گوید، علم به حند درست نیست. وی در جای دیگر میخداو ةاستدالل از شاهد به غائب دربار

گیرد، تمایز اشیا از ها از هم شکل میندد و به جهت تمایز معلومبارتباط و ترتیب معلوم صورت می

یاست، مانند تمایز همدیگر یا از جهت جوهریت است، مانند تمایز عقل از نفس یا از جهت هیئت اش

که در آن جهتی از جهات مذکور حصر عقلی است، بنابراین چیزیصر، . این حسیاهی و سفیدی

خداوند وجود ندارد،  تواند وجودش را درک کند و چون جهات مذکور درنمی نباشد، عقل اصالً

الدین، در وادی ییمح .(92 -93: 2تا: جعربی، بی)ابن تواند وجود خداوند را درک کندلذا عقل نمی

ورزی را به عنوان یک فعل دهد و نه خردعقل به عنوان یک قوه بها میه به عالم ماورای ماده، ن

ل است و عقل را در هر سه قائ« عدم نقیضین» نهد و نه به ادراکات بدیهی و موافق با اصلوقعی می

تبع آن براهین عقلی  عبارتی بدیهیات اولیه اعتبار خود را از دست خواهد داد و به د. بهشومنکر می

 است. فاقد اعتبار 

تابد و معتقد ای موافق با اصول عقلی را برنمیهماده، معارف و گزارهدی عالم فراعارف در وا

، «وحدت و کثرت»، «هستی و نیستی»، «بود و نبود»رو است که در آن  هاست انسان با اموری روب

نگیزد. اند و این حیرت را برمیا با هم جمع« جبر و اختیار»، «ذهن و عین»، «واقعیت و خیال»
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، اما  نیست  درست  عقل  حکم ، ازلحاظ یگانه  و از جهتی  یگانه  دو ضد یا اضداد، در عینی  آمدنگرد

شود  می  یافت  آن  و احکام  عقل ، غیر از دیگری ةکنند ادراک  نیروی  در انسان  وید کهگ می  عربی ابن

  را ضروری  آن  پذیرد، بلکه تنها می ، نه وجه  و از یک  عین  در یک اضداد را،  گرد آمدن  که

 : شد  هگفت خراز ابوسعید  به .شمارد می

 هُوَ» :خواند را  آیه  این  سپس و ضد دو  میان او  جمع  به:  گفت ؟ شناختی  چه  به را خدا

  سودی نباشد،  یگانه  عینی در ضد، دو  جمع  این اگر .ُ« الْباطِن وَ الظَّاهِرُ وَ االخِرُ وَ ُ االَوََّل

 و  است بسیار  های نسبت  دارای  یگانه  شخص زیرا شد، منکر  توان نمی را ها نسبت .ندارد
 اوست غیر و  اوست او  که درحالی باشد، ها این مانند و  دایی عمو، فرزند، پدر، تواند می
  .( 40-41: 2ج و 325:  4ج تا،عربی، بی)ابن

هم از جهت واحد و نه از جهات  شود مگر به جمع میان ضدین، آننتیجه خداوند شناخته نمیدر

  .(184: 1ج ،تاعربی، بی)ابن اندتصور کرده حکماکه برخی گوناگون، چنان

شمارند و در بعضی از را محال و ناممکن می هاة چیزهایی آمدند که عقلرسوالن نیز دربار

 معجزات ناگزیر به تأویل شده تا عقول بپذیرند و ناچار به تسلیم و ناتوانی در اموری که اصالً

 .(218: 1: جتاعربی، بیابن) پذیر نیست گردندتأویل

 کی بدی حاجت به چندین معجزه        گرنه نامعقول بودی این مزه            
 (2143بیت : 1دفتر )مولوی،

رو  هها و احکام متفاوت روبپایان با چهرهمسیر خود با تجلیات گوناگون و بیسالک در  

بیند. هم یکی یک حقیقت میاین تکثر و توالی را کند شود. با اینکه کثرت تجلیات را درک می می

عربی اهل حیرت را چنین توصیف  ابنو هم کثیر نیست. هم کثیر است است و هم یکی نیست؛ 

بیند. او واحد را کثیر و کثیر را واحد، اول را آخر و آخر را  متحیر حق را در هر شیء می»کند:  می

  (.40: 2جم، 1946عربی، )ابن« اول، ظاهر را باطن و باطن را ظاهر می بیند.

دور( و  ة)قاعد کند مانعی ندارد که علت، معلولِ معلول خود باشدصراحت بیان می عربی بهابن

، عربی)ابن داند که در علم تجلی مورد تصدیق استاز ضعف عقل می برآمدهپذیرش آن را  عدم

معلول که علت است ی درصورتیواحد یعنی عین ذات خارج در حکم عقل، شیء .(185: 1، ج1946

شود، ولی در این نظر، فوق حکم عقلی که حکم کشف و شهود است این است که ذات،  نمی

http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85%E2%80%8C_%D8%B9%D9%82%D9%84%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85%E2%80%8C_%D8%B9%D9%82%D9%84%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%84%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%84%E2%80%8C
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ضدین و جامع نقیضین است. مثل اینکه انسان عنصری را مجمع اضداد مجمع اضداد و متصف به 

بیند که هم طبیعت است و هم روح مجرد، پس متصف به ضدین و جامع نقیضین است و این می

ده که هم علت است و هم معلول. رار بدهیم در اتصاف ذات باری به اوصاف متضامعنی را مرآت ق

کند که وصف علیت را برای علت، معلول آورده تضایف بین علت و معلول ایجاب می عبارتیبه

معلول، علت آنی  باشد که اگر معلول نباشد ذات علت متصف به علیت نخواهد بود. در نظر عقل،

و این امر حکم عقل است که در او خفایی نیست. اما در عرفان، معلول، شود که علت اوست نمی

ز عینِ تعالی اعلتِ علت خود است. زیرا عین معلول، در حال ثبوتش در عدم، یعنی در ذات باری

. کند که او را موجود معلول قرار دهد، یعنی وجود خارجی دهدعلت که ذات حق است طلب می

عقل حکم کرده است صحیح است دهد و آنچه ت میپس معلول، علتش را وصف علی

بیند که علت، سبق ذاتی بر معلول دارد و یا اگر در نظر تحریر شود. یعنی مکاشف میکه  صورتیدر

بیند که علت نسبت به معلول ایف بین علت و معلول دور کند، میشخص مکاشف نظرش را از تض

 .(493و492 ،1378، )حسن زادهسابق است

 داند و معتقد استمی فطری عربی در برخی عبارات، علم عقل بدیهی را،است ابنشایان ذکر 

لکن  .(139: 1، ج 1994عربی،)ابن ندارد راه آن در شبهه و شک خداوند است، ازسوی چون این علم

بدیهی هایی مخالف عقل الم ماورای ماده، ممکن است گزارهباید توجه داشت که در مراتبی از ع

بخشی از  تواند به لطف الهی پذیرای آن باشد. توضیح:برسد، اما می نظرد که مسحیل بهنیز تحقق یاب

تواند به داند، ولی عقل از راه فکر نمیشود و بخشی را فکر ممکن میعلوم توسط تفکر حاصل می

داند و عقل نیز آن را به عنوان مستحیل پذیرفته، از . و بخشی دیگر را که فکر محال میآن برسد..

لهی واقع شود، خداوند کند، ولی اگر مشمول رحمت و موهبت اآن خودداری میاستدالل نسبت به 

ای صحیح و غیر مستحیل . او آن حقیقت را به عنوان واقعهبخشدگونه امور را به او میاینعلم به

 .(114: 2، جتاعربی، بی)ابن آیدان ناممکن به نظر میحاظ عقل همچنکه ازلپذیرد، هرچندمی

 بررسی صحت ادراک قوای حواس .5-1

کند: شنوایی، بینایی، بویایی، المسه، چشایی و تعقل. عربی مدرکات را شش چیز عنوان میابن

کند و در این موضوع گروهی از کند که در ادراک جز عقل خطا نمیالدین، اشاره مییمحی



   71                                 طبیعت بادی برهان و یقین در عالم ماورایم  ةعربی درباربررسی و نقد فلسفی دیدگاه ابن

، بلکه که چنین نیستحالیاند، درافتاده و خطا را به حس نسبت دادهخردمندان به اشتباه و غلط 

 .(213-214: 1تا، جعربی، بیابن) باشد که همان عقل استکننده میاشتباه و خطا از جانب حکم

 یابد و نه از حواس، زیرا ادراک حواس آنتباه از حاکم که عقل است وقوع مینارسایی و اش

که عقل در آنچه به کند، چنانها به ضرورت، اقتضا و ایجاب میچیزی است که حقیقت آن

ة فکر ادراک حواس و یا به وسیل ةواسط کند، ولی در آنچه بهنماید خطا نمیدراک میضرورت ا

 کند.نابراین هرگز هیچ حسی اشتباه نمینماید، بکند اشتباه میمی

 معرفت شهودی .6-1

کند که طریق کشف و عیان، بر طریق استدالل و دیگر عرفا بر این نکته اصرار می همانندالدین محی

داند. البته ممکن ف را علمی ضروری غیرقابل شبهه میبرهان ترجیح و تفضیل دارد و علم منکش

وی عقل را از وصول  .(319: 1تا، جعربی، بی)ابن است انسان در حال کشف، استدالل هم نصیبش شود

حال راه را برای نیل به معرفت راستین تنها از بیند و درعینی به معارف الهی عاجز و محروم میقحقی

  .(522: 2تا، جعربی، بیابن) داندشفه و تعلیم الهی ممکن و میسر میطریق اراده، فتوح مکا

دست آید، معلوماتی خواهند بود روشن و مفصل که کشف و موهبت به ةوسیلمعلوماتی که به

حیح و علم ص .(7:: مقدمه1375)قیصری،  ها از اطمینان و یقین قاطعی برخوردار استآن ةعقل دربار

لمی است که خداوند در دل آید، بلکه علم صحیح و درست عدست نمیهدرست از طریق فکر ب

از بندگانش که بخواهد  افکند، و آن نوری الهی است که خداوند آن را به هر یکدانا می

 .(218: 1، جتابی عربی،)ابن دهد و آن کس را که کشف نیست، علم نیستیاختصاص م

عربی گذارند. ابنها فرق میدانند و برخی دیگر میان آنبرخی علم و معرفت را مترادف می

الدین ییمح .(318: 2تا، جعربی، بیابن) ازجمله عارفانی است که میان علم و معرفت تفاوت قائل است

علم را از دو  که معرفت را نعمت الهی دانسته است،از آن پس مقام معرفت نگاشته ةدرباردر بابی که 

آید که در این صورت از دست می علم از طریق نظر و فکر بهداند: گاهی حصول می طریق قابل

آید. چنین دست میهشبهه، شک و حیرت درامان نیست، اما گاهی علم از راه سلوک و تقوا ب

نامد. معرفت به اهل حق و اهل اهلل اختصاص عرفت میالدین آن را مییاست و محعلمی، کشفی 

این  تابد. برشک، شبهه، حیرت و خطایی را برنمیگونه و همواره روشن و شفاف است و هیچ داشته

  .(297: 2تا، جعربی، بیابن) گرددم کشفی بوده و نوعی علم محسوب میاساس معرفت منحصر به علو
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شود. این معارف الهی در آن هویدا می ها پاک گردد،عربی قلب اگر از پلیدیابندر باور 

پذیرد؛ ها را از فیاض و وهاب میمعارف فیض و موهبت الهی است که قلب پاک و با خلوص آن

ای که ممکن است در زمانی بسیار کوتاه آن اندازه از علوم و معارف در آن پدیدار آید، که گونهبه

عربی معتقد است که قلب عصمت دارد. قلب، معصوم و ان طوالنی را طلب کند. ابننگارشش زم

چون آنچه  .(246: 2تا، جعربی، بیابن) مصون از خطاست، اما جز اهل مراقبت کسی از آن آگاه نیست

ر است. وی قلب را دارای طهارت کند، عین تجلی حق، ثابت، پایدار و خطاناپذیدر قلب رسوخ می

طهارت قلب آن است که به خدا عالم باشد و همواره حضور حق را درک کند و از او داند. می

 .(355: 1تا، جعربی، بیابن) غافل نشده و از شهوات حرام و حالل بپرهیزد

 فی ما و» :است ذاتی شناخت موجودات و اشیا به خدا شناخت معتقد است که تنها عربیابن

 خداوند از باید تنها لذا .(298 :2تا، جعربی، بیابن) «التقلید االشیاء وغیر...  االشیاء علم من الوجود

تا، عربی، بیابن) «فلنقلداهلل تقلید عن اال بشئ العلم اهلل سوی فیما الیصح انه ثبت اذا و» :کنیم تقلید

 که است این راه بهترین و راه ترینکوتاه بشناسید را خداوند خواهیدمی اگر گویدمی وی. (298: 2ج

 علی...  قلناه ما علی االمر کان اذا و» :بشناسیم است کرده معرفی خود کهچنان را او خدا از تقلید با

 شناخت برای چرا شناسد؟می را خدا خدا، از بهتر کسی چه .(298: 2تا، جعربی، بیابن)) «رسله السنه

 در درآوریم؟ برهوت از سر درنهایت و برویم منطقی استدالل و عقل پرسنگالخ راه سراغ به خدا

 درواقع که کرده معرفی چگونه را آن خداوند ببینیم چیز هر شناخت برای تقلید از ابتداییة مرتب

 ادراکی قوای یعنی برسد نوافل قربة درج به انسان تقلید دومة مرحل و است گفته ما به را حقیقت

 با انسان اگر نتیجه در شود. آدمی گوش و چشم خدا و گردد مبدل الهی ادراکی قوای به انسان

 معرفت سرنوشت ظاهر از تبعیت با گوش و چشم این دیگر برسد نوافل قرب ةدرج به حق از تبعیت

 اذا و» :دهدمی شکل را او شناخت جهان که است الهی ادراک این بلکه زندنمی رقم را آدمی

  .(298: 2تا، جعربی، بیابن)) «الریب و والشک...باهلل کلها و واالمر باهلل اهلل عرفت

 عربیدیدگاه ابن نقد .2
کارکرد عقل و صدق بدیهیات اولیه و اهمیت  ةعربی در مورد حوزدر ادامه پس از آنکه دیدگاه ابن

صدق  ةالدین در مورد محدودص شد، به نقد و بررسی دیدگاه محیکشف و تقلید خداوند مشخ
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کارکرد بدیهیات  ةخطای مکاشفات در تشخیص حوزبدیهیات اولیه، علل خطای ادراک عقل و 

 خواهیم پرداخت:

 صدق بدیهیات اولیهة محدود .1-2

کند. وجود بدیهیات اولیه اشاره می سینا گاه بدون استناد به مصادیق مبادی برهان، به وجوبابن

کند که بعضی گیری میانفصالی حقیقی است و از آن نتیجهبرهان او به صورت قیاس استثنائی 

اصل  این قیاس استثنائی را براساس دانیم. وی منفصلةهستند لذا بعضی چیزها را میچیزها معلوم 

 کند:صورت بیان می این محال بودن اجتماع نقیضین به

؛ یا هر چیزی مجهول است یا هستندیا هیچ چیز معلوم نیست و یا بعضی از چیزها معلوم  .الف

 .استبعضی چیزها معلوم 

 چنین نیست که هیچ چیز معلوم نباشد و چنین نیست که هرچیزی مجهول باشد.. ب

 .هستندپس بعضی چیزها معلوم  .پ

نیز دارای ویژگی منحصر به فرد پس از اثبات کلی وجود بدیهیات اولیه، هریک از مصادیق آن 

پذیر است و نه تشکیک پذیر، نه انکارپذیرهریک از بدیهیات اولیه نه اثبات ای کهگونهباشند. بهمی

ادامه به شود. دردر این اصل از خود آن استفاده میچراکه برای اثبات، انکار و حتی تشکیک 

 ها را بررسی خواهیم کرد.پردازیم و ادله ضرورت ازلی آنسی برخی مصادیق بدیهیات اولیه میبرر

ای اگر فردی واقعیت را ونهگبدیهیات اولیه مورد اذعان است بهعنوان یکی از به «واقعیت»اصل  

که « کنی؟واقعیت را انکار می آیا واقعاً»ه مورد انکار قرار دهد با این پرسش مواجه خواهد شد ک

تعلیقه عالمه طباطبایی،  )صدرالمتألهین، مایی خواهد بود پاسخ مثبت به این سؤال مستلزم پذیرش واقعیت

عنوان یکی از بدیهیات اولیه دارای ضرورت خارجی بهاصل واقعیت  عبارتیبه(. 14-15: 6، جبتابی

زیرا حتی فرض تحقق سفسطه دلیل بر نفی تحقق آن است، زیرا هرگاه که از تحقق  ؛ازلیه است

ه آن را کاذب بدانیم، پس کدانیم یا صادق. درصورتیذب میسفسطه خبر دهیم، یا این خبر را کا

دق بدانیم ین خبر با آن مطابق نیست و اگر آن را صاایم که در آن موطن واقعیت هست و ا پذیرفته

دلیل مطابقت با آن هویت صدق یافته است، زیرا صادق ایم که این قضیه بهاذغان به واقعیتی کرده

وجه  هیچ حق بودن واقعیت، امری است که به بودن قضیه براثر تطابق آن با واقع و حقیقتی است. پس

 توان آن را انکار کرد.نمی
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است. هر دلیلی که بخواهد « استحاله اجتماع نقیضین»دیگر از مصادیق بدیهیات اولیه اصل یکی 

ای که اینچنین از ثبوت خود قضیه است و قضیه پس این قضیه را اثبات کند داللتش بر مطلوب

ة استحال»صورت قضیه درهر .(38 :الفتا بیصدرالمتألهین، ) امکان ندارد مگر به بیان دوریاست، اثباتش 

بر بداهت و آشکاری زیرا عالوه .(90: 1، ج1981)صدرالمتألهین، از اولیات است« اجتماع نقیضین

  .(433: 3ج ،1981صدرالمتألهین،) جود نداردبرهان بر آن و ی آن، امکان طلب برهان یا اقامهمحتوا

چراکه در کند دلیل کند از خود آن استفاده می ةکه مستشکل بخواهد بر اصل مذکور اقامهنگامی

قابل « دلیل ةعدم اقام»با « دلیل ةاقام»ضمن اقامه دلیل بر این قضیه، این اصل را پذیرفته است که 

که مستشکل طوریین شکل است بههمنکار و تشکیک در این قضیه نیز بهجمع نیست. در مورد ا

است. لذا « مشک ندار»پذیرفته است که این اعتراف غیر از  گوید شک دارم قطعاً که میهنگامی

ناپذیر و  مرتکز در نفس و یا ناپذیر، انکارناپذیر و تشکیکاثبات« اجتماع نقیضین محال است» اصل

 چون گیرد؛ قرار تردید محل تواندمی اثبات نه و ثبوت مقام در آن صحت ذهن انسان است. اما

به این مطلب  توجه لکن باهست؛  ناپذیر نیزاثبات است، انکارناپذیر و اپذیرن تشکیک که گونه همان

دهد؛  قرار ارزیابی مورد را هاگزاره صحت، عدم و صحت از «البشرط» صورتبه توان می ذهن که

مفاهیم ذهنی باید یکی شود و هیچ تفاوتی نکند  بخواهد در ذهن صادق نباشد، همة اگر این اصل

طور نیست که وت است و اینهوم وجود و عدم متفایابیم که الاقل دو مفتردید میکه بی درحالی

 برعالوه «نقیضین اجتماع استحالة» جمع شود. درنتیجه قاعدة« الوجود مفهوم»و « مفهوم وجود»

مدرک بدیهیات »معنای عقل بهدیگر، عبارتباشد و بهمی صحت دارای است؛ نفس در مرتکز آنکه

عوالم است.  در همة اشتباه مصون از خطا و« اجتماع نقیضین استحالة» در رابطه با اصل« اولیه

، دارای ضرورت ازلیه است و در هیچ ظرفی قابل انکار « اجتماع نقیضین استحالة»همچنین اصل 

صحت امتناع اجتماع نقیضین را محدود به  -عربی معتقد استنکه ابچنانآن -تواننیست؛ لذا نمی

 وان تصور کرد که در آن استحالةتعالم طبیعت کرد؛ چرا که اگر در فرض و حالتی در مقام ثبوت، ب

شوند؛ یعنی اجتماع نقیضین صادق نباشد، تمام قضایا در تمام فروض و حاالت مورد خدشه واقع می

ای را با تنها هیچ قضیهنحو ضرورت ازلی نپذیریم، نه ت بهاگر اجتماع نقیضین را در مقام ثبو

ضرورت ذاتی یا حتی به صورت قضیة ای را با توانیم بپذیریم، بلکه هیچ قضیهضرورت ازلی نمی

 ت بتواند عین الشیءخاص، در یک حال شیء یک عنوان مثال، اگرتوان بیان کنیم. بهممکنه نمی
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ریزند؛ قضایای علمی مربوط به آن در هم فرو آید همة عالم در همة حاالت و همةبشود، الزم می

کند و ورد نظر، بر جمیع اشیای عالم صدق میم استثنای شیء فهوم عامی است که بهم زیرا الشیء

کند، بتواند جمع شود، الزم که بر وجودی خاص صدق می بنابر فرض این مفهوم با مفهوم شیء اگر

با  اشیا مساوی باشند و در این صورت همة محل بحث،شیء اشیای عالم بتوانند با  آید که همةمی

 یازجمله عالم ماورا -ای از جهان هستیگوشههستند. پس واضح است که اگر در یکدیگر مساوی 

 که اگر اصلطوریشود. بهپذیر می ببیند، سراسر عالم آسیب اجتماع نقیضین آسیب -طبیعت

 طبیعت ی( باشد و در عالم ماوراشیءعنوان )به در عالم طبیعت صادق« اجتماع نقیضین ةاستحال»

طبیعت با عالم ماورای طبیعت مساوی خواهد شد ( حاکم نباشد به ضرورت، عالم شیء عنوان ال)به

عنوان مثال اگر در عالم ماورای  و همچنین کثرت در عالم ماورای طبیعت صادق نخواهد بود. به

صادق نباشد، یک موجود مشخص در عالم فراماده همچون « اجتماع نقیضین ةاستحال» طبیعت اصل

نتیجه مساوی خواهد شد و در -عالم ماده داتموجو ازجمله همة- اهلل، با غیر آن کةئملکی از مال

که انکار شود تا تساوی برقرار شود؛ درحالی« اجتماع نقیضین استحالة» باید در عالم طبیعت نیز اصل

ن در رد استدالل توابنابر فرض عارف، اصل مذکور در عالم ماده صادق است. شایان ذکر است نمی

آن کثرتی موجود نیست تا عدم پذیرش  ه درنتیجةدت شخصی استناد کرد کوح ذکرشده به نظریة

 استحالة» عربی اصلدر پی داشته باشد. زیرا وقتی ابنمحذوری را « اجتماع نقیضین استحالة» اصل

عی از داند نورا در عالم ماده صادق و در مراتبی از عالم فراماده غیرموجه می« اجتماع نقیضین

 مقدار از پذیرش کثرت نافی سخن خودش قرار گیرد. تواند همین کثرت را پذیرفته است که می

در  تردید بیها مشخص شد در همة حوزه« استحالة اجتماع نقیضین» که صحت اصلهنگامی

ربی عدوم باشد و هم معلول آن. پس برخالف آنچه ابن شیءتواند هم علت نمی شیءهیچ عالمی 

عنوان شود. اصل علیت بهاین قانون در هیچ عالمی نقض نمی شود،قانون علیت متذکر می دربارة

الطرفین باشد و بخواهد از آن این است که هر آنچه متساوییک اصل ترکیبی، محتوا و مدعای 

 .(156تا: )طباطبایی، بی حالت تساوی خارج شود به چیز دیگری نیازمند است و به مرجح نیاز دارد

وجود و عدم یکسان باشد؛ یعنی نه وجود ذاتی آن باشد و نه عدم،  عنوان مثال آنچه نسبت آن با به

ی خود معدوم هم نیست. اصل چه برای وجود و چه برای عدم نیازمند به مرجح است؛ یعنی به خود

 اگر عوالم و تحت هر شرایطی بدیهی اولیه است. بنابر تعریف قانون علیت، معنا در همة این علیت به
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 است، دارای الاقتضا که حال درعین الاقتضا باید نباشد حاکم ماورای طبیعت،عالم  در علیت قانون

دارای « اجتماع نقیضین استحالة» که اثبات شد اصلنقیضین درحالی اجتماع یعنی این و باشد اقتضا

مدرک » غیرقابل انکار است و و صادق عوالم همة در علیت ضرورت ازلی است. درنتیجه قانون

ابت معلول، عربی از قانون علیت که عین ثتبیین ابن صون از خطا خواهد بود.م« بدیهیات اولیه

گاه نمودی از واقعیت و  ین وسیله علت، معلولِ معلول خود باشد هیچاخواستار علت است تا به

الربط به علت است و هر نحو تحقق معلول وابسته به ارجی نخواهد بود، بلکه معلول عینحقیقت خ

معلول یعنی آنچه که هر نحو تحقق آن متکی به علت آن است. در اعیان ثابته نیز علت آن است. 

که عین معلول، خواستار عین علت باشد و نسبت ، خواستار عین معلول است و نه آنعین علت

تضایف میان علت و معلول، حاصل اقتضای معلول توسط علت است و نه اقتضای علت توسط 

نتیجه آنکه بدیهیات اولیه همچون ارایی معلول وابسته به علت است. معلول. زیرا هر نحو تحقق و د

ها در همة شرایط و در همة موقعیت« قانون علیت»، «ع نقیضینامتناع اجتما» ،«اصل واقعیت خارجی»

 صحیح و انکارناپذیر است.

 بررسی علل خطای ادراک عقل .2-2

ة قواعد وسیلهلذا فیلسوف بر آن است تا ببه اعتقاد تمامی فالسفه عقل نظری محفوظ از خطا نیست؛ 

معنای مایان کند؛ اما این مطلب هرگز بهبر بدیهیات اولیه خطای ادراکات عقلی را نمنطقی مبتنی

گرایی نیست. به عقیدة ت عقلی در جهت کشف حقیقت و یا شککنارگذاردن استفاده از ادراکا

 اکات عقلی است: مدی ادرات به کارگرایی نسبموجب تحیر و شک سینا سه چیز عمدتاًابن

 ها با یکدیگر؛بزرگان در مباحث و اختالف و تضاد رأی آن مشاهدة اختالف عقیدة .1

گنجد مانند این سخن وف به فضیلت و علم که در عقل نمیشنیدن سخنانی از اشخاص معر .2

 ؛«بار هم ممکن نیستبرای تو ممکن نیست چیزی را دوبار ببینی بلکه یک»که 

شود الطرفینی هستند که باعث میاصطالح جدلی ج متقابل دارند و بههایی که نتایقیاسدیدن  .3

  .(50: 1404، سینا)ابن کی را بپذیرد و دیگری را رد کندشخص نتواند ی

گروند یادآوری شوند و به شک میمی متحیر سانبدینکه  سینا در حل مشکل کسانیابن

ن منطق، آن را در عمل بسا اندیشمندان پس از آموخت نیستند و چهها بری از خطا کند که انسان می

آنکه دواند، بیاش را میرود و اسب قریحهخود می دند و هر کسی دنبال ذوق و قریحةبنکار نمیبه



   77                                 طبیعت بادی برهان و یقین در عالم ماورایم  ةعربی درباربررسی و نقد فلسفی دیدگاه ابن

گذرند گویند و مییشمندان گاهی نکاتی را به رمز میعنان آن را بگیرد و مهار کند. همچنین اند

تواند یک از آن سه خاستگاه مذکور نمیحال هیچهره دارند. بههان در آن نهفتکه غرضی پندرحالی

خوبی توجه شود، همین نکته آغاز هاصل عدم تناقض ب گرایی شود و اگر به نکتةموجب شک

رسد نظر میشایان ذکر است، به .(51: 1404سینا، ابن) ستن شک و انکار از دل خواهد بودبرخا

ی و گرایی مطلق در عقل نظری نیست؛ لکن چنان خطاهای عقل نظربه شک عربی نیز معتقد ابن

-وان منبع قابل اطمینان شناخت نمیعن کشد که گویی به عقل بهعصمت کشف و شهود را به رخ می

اقض با هایی از عالم فراماده حقایقی متنعالوه معتقد است که در محدودهبهتوان نگریست، 

منظر که از باشد. حال آنمیود که همگی صحیح و متقن شادراکات ضروری عقل درک می

قل، مورد تأیید و گرفته شود، منبع عکارهمهار و منطق در عمل ب سینا چنانچه عنان ذوق و قریحة ابن

 های تجویزی آن در هر موطنی صادق است.  اعتماد و گزاره

های آن را اتفاقی و فاقد وعی تقلید از قواعد منطقی و دادهعربی که تعقل را نابن برخالف

معنای دوری از مدار قیاسی هرگز به مقدمات و مبادی و ؛ استفاده از اصولپنداردمانت میض

و براهین در  حقیقت نیست، بلکه این اصول و مبانی راهکارهایی جهت محفوظ ماندن استدالل ها

یر از بدیهیات اولیه و در مس بر بدیهیات اولیه است. اصول و مبادی مذکور، منتجمسیر عقالنیت مبتنی

 عقالنیت به یاری عقل بشتابد. عنوان موردی خارج از حوزةعقل است نه آنکه به و چارچوب حوزة

 معنای عوالم است و عقل به مصون از خطا و اشتباه در همة« مدرک بدیهیات اولیه»معنای عقل به

بر بدیهیات مبانی منطقی که مبتنیار قواعد و که در مددر حوزة عملکردش تاهنگامی« عمل تعقل»

رچه برخی ای غیر از عقل، برای ارزیابی باشد، گردارد، خطا ندارد تا نیازمند قوهاولیه است، گام ب

و قوانین منطقی و عقلی به ورطة خطا و اشتباه  استفاده نکردن صحیح از قواعد واسطة مواقع، انسان به

نخواهد  بدیهیات اولیه و چارچوب برهان قرار داشته باشد اشتباهبر مبتنی کهفتد. استدالل تا زمانیامی

 طور مطلق و در همةای که بهگونهباشد بههای ذاتی بدیهیات اولیه میکرد و این ناشی از ویژگی

 و کشف و شهود نیز هست. ی دیگرقواق است و معیاری برای ارزیابی شرایط صاد

 کارکرد بدیهیات  خطای مکاشفات در تشخیص حوزة .3-2

داند و ازطرفی مکاشفات فاقد اعتبار می لم ماورای طبیعتعربی بدیهیات اولیه را در مراتبی از عاابن

شرایط و  ز تبیین صحت بدیهیات اولیه در همةداند. پس ابی را تنها راه وصول به حقیقت میقل
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اعتبار بدیهیات اولیه در برخی عدم  عربی دربارةها، دیدگاه ابنعوالم و تبیین ضرورت ازلیه آن

مراتب عالم ماورای طبیعت را باید ناشی از خطا در مکاشفات و یا تحلیل و تفسیر خطای وی از 

 مکاشفات دانست.

عربی، علم از طریق عقل و حواس را تقلیدی و اتفاقی دانست و ضرورت تقلید پس از آنکه ابن

، در تبیین معیار صدق شهود عرفانی چنین از خداوند و توجه به معرفت شهودی را مطرح نمود

 گوید:  می
آن اعم از  کند از غیربعضی از افراد حقیقت روحانی را که در خارج تجسد پیدا می

ین شناختی را کس چنشناسند، اما همهجنس با آن باز میهای همانسان یا صورت
، بین صورت هستندمدد عالماتی که به آن واقف ندارد. افراد دستة اول همچنین به

انسان تمثل یافته است فرق  ودروحانی معنوی در خارج و صورتی که در درون خ
 .(44: 3تا، جبی عربی،)ابن گذارند. من به این عالمات علم دارم و به آن متحققم می

 «اند علم ما در عرفان، مقید به کتاب و سنت  است که میزان»نویسد: همچنین از قول جنید می 

علمِ  نکند هیچ ارزشی ندارد. و فتح و کشفی که کتاب و سنت آن را تأیید (607: 1، جتابی عربی،ابن)

وجه از حدود کتاب و سنت خارج نیست، اگر کسی از این حد خارج شود، علمش علم  هیچ ، بهولی

مکاشفات عربی در صحت شدن معیار ابنا توجه به مشخصاکنون ب .(56: 3تا، جبی عربی،ابن) نیست

های و معیار صدق گزاره« ند وجود داردخداو»این سؤال قابل طرح است که معیار صدق قضیه 

کننده برای آن در رسد پاسخ قانع نظر میهشود؟ این سؤالی است که بکتاب و سنت از کجا اخذ می

ی مدنظر را هاکشف و شهود بخواهد اعتبار گزاره که چنانچهطوریشود. بهعربی یافت نمیمتون ابن

کند ها را اثبات میاگر عقل نظری صدق گزاره واهد شد ویید کند، منجر به دور و تناقض ختأ

عالوه تا ی، باقی است؛ بهتقلید انسان و علم اتفاق لةئبر مس الدین مبنیییهمچنان جای اشکال مح

عدم  ئلةد، و مسمورد پذیرش قرار نگیر« استحاله اجتماع نقیضین» که ضرورت ازلیه قضیةهنگامی

های عالم مطرح شود، هیچ استدالل و منطقی در هیچ موطنی از عالم مورد صدق آن در برخی الیه

 پذیرش نخواهد بود.
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 نتیجه
های عقلی و حسی در عالم طبیعت و ماورای ماده، به علت تبعیت عربی، صحت گزارهاز منظر ابن

خطا و اشتباه است و تقلید از غیر خداوند، مانع نفس در ادراک، از عقل و حواس، اتفاقی و محتمل 

کنند. ادراکات یک از مدرِکات، جز عقل خطا نمی چشود. وی معتقد است، هیاز فهم صحیح می

دهد. اما براساس کشف و ی که خطا تنها در قسم اخیر رخ میعقلی نیز دو گونه است: بدیهی و نظر

ها و شرایط نیست بلکه در موقعیت ةدر همبودن بدیهیات عقلی شهود این مصونیت و محفوظ 

د. در مقام یک از بدیهیات و ضروریات عقلی ضرورت صدق نداری از عالم ماورای ماده، هیچمراتب

طبیعت موارد زیر قابل  یماورا عالم در یقین و برهان مبادی عربی دربارةنقد فلسفی دیدگاه ابن

 طرح است: 

است و عوالم و تحت هر شرایطی صادق و دارای ضرورت ازلیه  بدیهیات اولیه در همة .الف

 ای از مراتب عالم انکار کرد.ها را در هیچ مرتبهتوان صدق آننمی

  ، محفوظ از خطا است.«مدرک بدیهیات اولیه»معنای عقل به .ب

 که در مدار قواعد و مبانی منطقیهنگامیة عملکردش تادر حوز« عمل تعقل» معنایعقل به .پ

ای غیر از عقل، برای ارزیابی ندارد تا نیازمند قوه بر بدیهیات اولیه است، گام بردارد، خطا که مبتنی

 باشد.

طور مطلق محفوظ از خطا نیست؛ کشف و شهود هب« عمل تعقل»معنای  که عقل بههمچنان .ت

ی و نظری که حریم کارکرد عقل بدیههنگامیرای سنجش صحت آن است و تانیز نیازمند معیاری ب

تواند معیار برای سنجش میزان صحت ی نمیپاس داشته نشود، کتاب و سنت و یا هیچ امر

 مکاشفات قرار گیرد. 
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