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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: This article tries to show that in speech, a relatively 

complete and coherent set of ethics issues is expressed 

together in the system of Sinaitic philosophy. 

Materials and Methods: To do this, we will introduce the 

tenth article from Ibn Sina's book "Theology of Healing", 

which is usually not given much attention. This article is the 

last part of the book (Theology of Healing) and consists of 5 

chapters that contain almost the most important topics that 

should be discussed in advance in the subject of ethics. In a 

rational philosophy related to the classical tradition - such as 

Ibn Sina's philosophy, which considers the subject of 

philosophy as existing because it exists, and introduces the 

issues of theology as the inherent complications of this subject. 

The first question is that any new philosophical problem must 

be one of the inherent implications of the Absolute or the 

Existent. Thus, for ethics, a logical place must be found in the 

system of absolute existence. In this article, this issue as well 

as other issues mentioned in Ibn Sina's ethics. Among other 

things, the discussion of justice as a criterion for the need for 

ethics has been explained and its critical evaluation has been 

done. 

Findings: The most important feature of Ibn Sina's philosophy 

of religion is the rationality of religion and its complete 

harmony with the a priori principles of theoretical reason, in 

which the spirit of the theory of the perfect mystical man is 

also found. 

Conclusion: In general, it can be said that Ibn Sina's 

discussion of the philosophy of religion reflects the 

characteristics of a Shiite philosophy of religion.  
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 1399زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

ابن  سیالرئ خیش دگاهیعلم کالم در اخالق از د ریتاث 

 نایس

 1یکهن سال کلکنار رهیمن
 .رانیدانشگاه قم، قم، ا ،یرشته کالم اسالم ،یدکتر یدانشجو

 
 *2  علي اله بداشتي

نده )نویسایران  ،قم ،دانشگاه قم ،یگروه فلسفه و کالم اسالم ،داتسا
 مسئول(.

 
 چکیده

کند نشان دهد که درکالم، مجموعه نسبتا  یم یمقاله سع نی: اهدف
در نظام فلسفه  کجایاز مباحث اخالق  به طور  یکامل و منسجم

 .شده است انیب ینائیس
 اتیاله»مقاله دهم از کتاب  یکار، به معرف نیا یبراو روش ها:  مواد
پرداخت که معموال چندان به آن پرداخته  میخواه نایابن س« شفا
 5شفا( و مشتمل بر  اتیبخش کتاب )اله نیمقاله، آخر نیشود. ا ینم

ه است که ب ینیعناو نیدر بر دارنده مهم تر بایفصل است که تقر
 یلفلسفة عق کیدر موضوع اخالق مطرح شوند. در  دیبا ینیشیطور پ

فلسفه  که موضوع نایمانند فلسفه ابن س - کیوابسته به سنت کالس
داند و مسائل کالم را  یرا موجود از آن جهت که موجود است م

ه است ک نیپرسش ا نیکند. اول یم یموضوع معرف نیا یعوارض ذات
موجود  ایمطلق  وجودم یاز عوارض ذات دیبا دیجد یهر مسئله فلسف

 یگاهیعلم اخالق جا یبرا دیبا ب،یترت نیچونان موجود باشد. به ا
موضوع و  نیمقاله، ا نیکرد. در ا دایدر نظام وجود مطلق پ یمنطق

که در علم اخالق ابن سینا آمده است . از  یمباحث ریسا نیهمچن
 نییبه علم اخالق تب یازمندین اریجمله بحث عدالت به عنوان مع

 .آن پرداخته شده است یانتقاد یابیو به ارز دهیردگ
و  نید تیعقالن نا،یابن س نیفلسفه د تیخصوص نیمهمترها:  افتهی

 نیاست که در ع یعقل نظر ینیشیکامل آن با اصول پ یهماهنگ
 .شود یم افتیدر آن  زین یحال، روح نظریة انسان کامل عرفان

 نیتوان گفت که طرح مباحث فلسفه د یدر مجموع م :یریگ جهینت
  .تاس یعیش نیفلسفه د کی یها یژگینشان دهنده و نا،ینزد ابن س

 
عدل، علم کالم، علم اخالق،  ت،یعقالن ن،یفلسفه د :یدیکل واژگان

 نایشفا، ابن س اتیاله
 

 28/08/1399تاریخ دریافت: 
 02/12/1399تاریخ پذیرش:

 :نویسنده مسئولalibedashti@gmail.com 
 

 مقدمه
 ینیشیپ کامال و یعقالن نظام کی انیب به که است آن بر مقاله نیا

 یمعرف اب را کار نیا و بپردازد یاسالم فلسفه سنت در «نید فلسفه» از
 معموال. داد خواهد انجام نایس ابن «شفا الهیات» کتاب از دهم مقاله

 یا ژهیو و متنوع مباحث ارائه و ظهور که شود یم انگاشته نیچن
 لسفهف است،یس فلسفه حقوق، فلسفه مانند...«  فلسفه» عنوان تحت

 راندو به مربوط...  و نید فلسفه و هنر، فلسفه علم، فلسفه اخالق،
 هفلسف سنت در و است؛ یغرب دیجد فلسفه یها یژگیو از و متأخر

. ستین ینشان آنها از ،یاسالم فلسفه سنت جمله از و کیکالس یها
 یول د،ینما یم درست ظاهر حسب به و الجمله فی چه اگر سخن نیا

 .گرفت نظر در دیبا باره نیا در را مالحظات یا پاره
 یخال یمعنا به دینبا را...«  فلسفه» و «فلسفه» همچون ینیعناو نبودن
 مباحث نیتر مهم یحت ای نیشتریب از کیکالس فلسفه یفضا بودن
 لسفهف تر، درست ریتعب به ای - مضاف یها فلسفه نیا در بحث مورد

 صلف با مباحث نیا موارد، یا پاره در بلکه کرد؛ یتلق یانضمام یها
 وند؛ش یم افتی نیشیپ یفلسف مباحث در یگرید یها عنوان و یبند

 از یا پاره ای و "ذهن فلسفه به مربوط مباحث اعظم بخش مانند
 در موضوع نیا البته....  و استیس فلسفه ای و اخالق فلسفه مباحث

 . .دارد ضعف و شدت و ستین کسانی ها فلسفه نیا همه مورد
 یسففل یها سنت در ها فلسفه نیا مباحث یکل بتیغ فرض در یحت

 فهفلس بودن یخنث یمعنا به وجه چیه به نیا گذشته، و کیکالس
 امنطق و عقال و بود نخواهد فوق موضوعات به نسبت کیکالس یها
 از کی هر که معناست بدان سخن نیا است؛ ناممکن یزیچ نیچن

 یمباد و یمبان به توجه با دیبا و توانند یم گذشته یفلسف یها سنت
 ها فلسفه نیا به مربوط مباحث خلق و یبازساز به خود، ژهیو

 .بپردازد
 امنظ از کی هر که کنم ابراز و رفته فراتر خواهم یم دوم نکته از
 یلسفف نظام با سو هم و تیتبع به که کیکالس فلسفه بزرگ یها

 را نیا و دانسته موجود هو بما موجود را فلسفه موضوع ارسطو،
 یتمام لهجم از اند، کرده یتلق یفلسف بحث هر ینیشیپ و یذات سرشت

 دو از یکی رشیپذ از ریناگز مالصدرا تا یفاراب از مسلمان لسوفانیف
 :امرند

 ندنشو قائل مضاف یها فلسفه نیا یبرا یمستقل تیهو اصوال: الف 
  شوند؛ منکر را آنها موضوع وحدت و

 هو بما موجود» نظام در یگاهیجا ها، فلسفه نیا موضوع یبرا: ب
 یذات و اولیه عوارض از را آنها گر،ید عبارات به و افتهی موجود
 هک معاصر یها فلسفه از یاریبس برخالف البته. ندینما قلمداد وجود

 روش ای و تیغا وحدت به را علم هر یایقضا و مسائل انیم وحدت
 یوفانلسیف نظر از کنند، یم ریتفس علم آن در شده گرفته کار به

 یایقضا انیم وحدت و ارتباط مسلمان، فالسفه ای و ارسطو همچون
 تیخصوص از یناش که بوده یذات وحدت و ارتباط کی یعلم هر

 ،یفت اصطالح به و است؛ آن مسائل به نسبت یعلم هر موضوع ژهیو
 موضوع یذات عوارض از ،یعلم هر در رفته کار به یایقضا و مسائل
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 که نیا هب توجه با لسوفان،یف نیا دگاهید از نیبنابرا باشند یم علم آن
 موجود گرید علوم موضوع و «موجود هو بما موجود فلسفه موضوع

 مضاف یها فلسفه موضوع پس است، یماد خاص یژگیو و نیتع با
 عوارض از ای و یعیطب موجودات عوارض از ای دیبا «گونه از» و

 عوارض از ها فلسفه نیا آشکارا چون و باشد؛ مطلق موجود
 موضوع گاهیجا دیبا پس کنند، ینم بحث یعیطب و یماد موجودات

 رها و مطلق موجود ای موجود هو بما موجود مفهوم یپهنا در آنها
 چیه سخنان متن در انیب نیا عتایطب البته. شود مشخص یماد ودیق از
 وابطض به توجه با یول خورد؛ ینم چشم به مسلمان لسوفانیف از کی

 نوانع به آن ابراز از ریناگز لسوفان،یف نیا شهیاند یمبان و یمنطق
 فلسفه تیماه نییتب به نسبت مسلمان فالسفه یینایم و یرسم هینظر
 .(1) میباش یم مضاف یها

 فلسفه موضوع رشیپذ ما، زمانه در که است واقف نگارنده البته
 در که یامر عنوان به مطلق موجود با موجود هو بما موجود یعنی

 و دشوار یامر باشد، مضاف یها فلسفه یها شاخه همه رندهیبرگ
 فهفلس یسنت مباحث به نسبت فلسفه شمول حتى است؛ ابیرید

 یسادگ به زین یعیطب علوم یمباد ای و النفس علم مانند کیکالس
 نیا درباره که همچنان است؛ نییتب به ازمندین و ستین رشیپذ مورد
 موضوعات واسطه به علوم از کی هر زیتما و وحدت که اصل

 مسائل نیا همه به پرداختن. است انیم در رادیا و اشکال آنهاست،
 اساس بر ما مجال نیا در یول است؛ مستقل مقاله ازمندین و یضرور

 اوال هک مییگو یم سخن یاسالم کیکالس فلسفه مفروضات و یمبان
 آن موضوع واسطه رابه یقیحق علوم از کی هر مسائل انیم وحدت

 و باشد؛ یاعتبار علوم زمره در علم آن که نیا مگر داند، یم علم
 بما موجود مقابل در نیمتع یامر ای را یقیحق علم هر موضوع ثانیة

 موضوع عنوان به را مطلق موجود خود ای کند یم یتلق موجود هو
 هدربار بحث متکفل فلسفه دانش شان،یا نظر در. دارد نظر در علم

 یلع یاسالم فالسفه ،یکل ضوابط نیا بر بنا. (2)است مطلق موجود
 هیاول ماتیتقس از را مضاف یها فلسفه همه موضوعات القاعده
 از یکی با فعال مقاله، نیا در. شمرد خواهند موجود هو بما موجود

 درصدد و میریگ یم یپ را مسئله ن،ید فلسفه یعنی بحث، نیا قیمصاد
 نید فلسفه یعنی مضاف یها فلسفه از یکی با هینظر نیا شیآزما
 .(3) میهست

 یرنظ یها روش هیکل یعنی است؛ یانیوح نید البته ن،ید از ما مقصود
 به و «امبرانیپ» نام به یخیتار یها تیشخص به استناد با که یعمل و

 به بشر یعمل و یعلم تیهدا یبرا خداوند طرف از آنها، وساطت
 نه خداوند وجود اصل حساب، نیا با. است شده ارسال ،یو سعادت

 ن،ید فلسفه مسائل از مسئله کی عنوان به نه و موضوع عنوان به
 ر،معاص نید یها فلسفه در که چند هر باشد؛ مطرح تواند ینم منطقة

 شود، یم محسوب مسئله نیتر یاصل عنوان به همواره خدا موضوع
 .شد اشاره که چنان یول

 و شود یم مطرح یامبریپ و نبوت مسئله تیمحور با نید موضوع
 یسک یبرا نیبنابرا. است خداوند وجود معلول و فرع نبوت، مسئله

 محرز یامر خداوند وجود باشد، نبوت بحث به قائل نحو هر به که
 به را نید اگر یحت. است مناقشه رقابلیغ یموضوع اصل همچون و

 امبرانیپ طرف از که یعمل و یعلم دیعقا و باورها از ینظام یمعنا
 م؛ینکن یتلق است، خداوند نام به مطلق امر کی با ارتباط در و یاله

 به ای انسان در موجود ینفسان و یمانیا داریپد مقصودمان، بلکه
 باز ،(4) باشد "یقدس امر اوتو، رودولف معاصر نید لسوفیف ریتفس
 مقدس امر آن وجود فرع و معلول انسان، در یقدس امر نیا وجود هم

 و انسان در مطلق قتیحق آن یتجل و ظهور نحوه یایگو و مطلق و
 فاتص مسئله البته. اوست به انسان( یمفهوم نه و) یذات یوابستگ

 یموضوع تواند یم خداوند به انیاد نگرش نحوه اعتبار به خداوند،
 طور همان. شود محسوب یعقالن و ینیشیپ نید فلسفه کی در مهم
 احثمب همه یاصل محور نبوت و یامبریپ نگرش، نیا در م،یگفت که

 یژگیو و امبریپ وجود نحوه لذا و است نید فلسفه در مطروحه
 دهیدپ کی عنوان به را یوح یتلق تیقابل بتواند که او یوجود خاص
 کی عنوان به یوح تیماه نییتب زین و باشد؛ داشته یوجود خاص
 وجود خاص تیفیک و معجزات ابراز نحوه زین و وجود؛ از نحوه

 و علت یعاد انیجر از خارج امور مصدر و منشأ عنوان به امبریپ
 یم مطلق، وجود بر وارد ماتیتقس از یکی عنوان به یهمگ معلول،

 ریز عنوان به را نید فلسفه مباحث هیکل یفلسف گاهیجا تواند
 نییتب و هیتوج موجود هو ما به موجود به راجع مباحث مجموعه

 رتضرو از توان یم نبوت، بحث یضرور مقدمه عنوان به البته. کند
 توسط بشر یعیتشر تیهدا ضرورت یعنی نبوت، به ازین علت و
 ییحتوام یمنطق یبند میتقس با راستا، نیهم در و گفت سخن اء،یانب
 نید در یعرض امور و یذات مباحث به ،ینیشیپ طور به ،یاله انیاد

 یقیحق سعادت مسئله و نید یاصل گوهر از ب،یترت نیبد و پرداخت؛
 . (5) گفت سخن انسان

 امیپ فهم یچگونگ و ن،ید زبان مسئله به توان یم زین جا نیهم از
 ودنب هیال چند با یسادگ لزوم و زبان، نیا یریپذ تأویل زانیم و ن،ید

 .                                                            پرداخت ینید انیب و زبان قتیحق
 جهت رد اءیانب یزندگ یعمل برنامه و تیشخص یتیترب و یعمل نقش

 ق،یرط نیا از و پرداخت بشر یاخالق و یمعنو رشد و یتیترب تکامل
 السالم، علیهم اءیانب یاخالق عصمت به قول ضرورت از نظر صرف

 ؛کرد اذعان انبیاء در یمعنو کمال ہدرج نیباالتر وجود ضرورت به
 یم گرفته نظر در ها انسان یبرا الگو عنوان به هم آنها که چرا

 .(6) هستند یمعنو قرب مراتب یسو به آنها دهنده سوق هم و شوند
 لیلتح از ینیشیپ و یمنطق طور به آنها، رینظا و مباحث نیا البته

 تیهودی مانند یانیوح انیاد در نبوت فیتعر اساس بر نبوت مفهوم
 تلقى به توجه با ت،یحیمس مورد در یول است؛ فرض قابل اسالم و

 تیماه به نسبت یحیمس کالم غالب سنت و یحیمس یسایکل خاص
 نیعناو اصوال علیه، اهلل سالم یسیع حضرت تیشخص و خداگونه

 شود؛ یم مطرح نید و تیحیمس ۀگوهر عنوان به یمتفاوت کامال
 نیع در یالوه ثالثه میاقان و ثیتثل نحلیال و بغرنج مسئله مانند

 اهگن اثر در انسان دیپل و شر ذاتأ سرشت مسئله زین و آنها، وحدت
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  و همکاران                 یکهن سال کلکنار رهیمن  74

 

 

 1399زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 و آن ییچرا و لزوم ه،یاول گناه خود به مربوط مباحث زین و ه،یاول
 یخدا تجسد به مربوط مسائل زین و ا،یدن به آدم هبوط سر سپس
 بیصل به و یو یها رنج و مصائب و حیمس یسیع قالب در پسر
 زین و آدم، گناه جبران یبرا شدن واقع هیفد منظور به شدن دهیکش

 روند ،یکل به که آنها امثال و یحیمس محبت و رحمت مسئله
 طرح مانع ت،ینها در که چند هر داشت؛ خواهد یپ در را یگرید

 به انسان یوجود ازین و نید تیماه درباره اول دسته یها پرسش
 در. بود نخواهد یعمل و ینظر یها نهیزم همه در یعیتشر تیهدا

 ارهاش مورد مباحث با الذکر فوق نکته تطبیق ما بحث ،همقال ادامه
 .(7) ناستیس ابن «شفا» کتاب در

 رانمفس توجه مورد کمتر معمول، طور به که «شفا» کتاب دهم ةمقال
 مقاله نیا در شده ارائه نظر نقطه از خصوصا - یغرب زین و یاسالم

 انیب به ،آن اول فصل در که فصل پنج بر است مشتمل گرفته، قرار به
 به نا،یس ابن. است پرداخته الهیات مباحث از یا فشرده خالصه

 یدارا یهست نظام در وجود که نیا به است کرده اشاره بیترت
 که باالتر مرتبه هر که است ضعف و شدت نظر از یطول مراتب

 :ستا خود ینییپا مرتبه از تر کامل باشد، حق حضرت به تر کینزد
 من مرتبة أدون منه تال کل یزل لم االول عند من ابتدأ اذا فالوجود

 .درجات ینحط زالیال و االول
 :سدینو یم ادامه در نایس ابن
 یروحان مالئکه ،یاله ذات از پس وجود درجه نیتر کامل پس

 الئکهم سپس شود؛ یم گفته مجرد عقول آنها به فلسفه در که هستند
 و شود یم گفته نفوس آنها به که یگرید مجرد و یروحان

 ادهم درجات نیتر نییپا تا طور نیهم و هستند خلق عالم کارگزاران
 عناصر که ماده درجه نیاول و است برعکس وجود نظام آن، در که
 سپس. هستند دارا را وجود درجات نیتر نییپا باشند، هیاول

 وانات،یح سپس اهان،یگ سپس باشند؛ جمادات که یبعد موجودات
 نیرترب ها، انسان انیم در و هستند واناتیح نیبرتر که انسانها سپس

 ندباش دهیرسان کمال به را خود عقل که هستند ییآنها نیتر کامل و
 دهیرسان تحقق کمال به خود در را یاخالق فضائل آن، بر عالوه و

 یینهاآ که هستند اءیانب کامل، یها انسان نیا انیم از نیبرتر و باشند
 خود خاص خلقت و ینفسان یقوا در یخاص یهایژگیو که هستند
 به را یاله مالئکة شنوند، یم را خدا کالم که نیا مانند دارند؛
 نیا که میکرد انیب و. نندیب یم شوند یم انینما آنها بر که یصورت

 رد ند،یب یم خاص صور به را مالئکه و شود، یم یوح او به که ینب
 زا صوت آن که شنود یم را آن و دیآ یم دیپد یصوت او ییشنوا قوه

 آن پس است؛ شده حاصل او یشنوائ در یو مالئکه و خداوند طرف
 موجود گونه هر و انسان جانب از یکالم که نیا بدون را صوت
 (.8د )شنو یم باشد کار در ینیزم زنده
 رد کالم ادامه ،ینب یوجود یژگیو و تیموقع درباره انیب نیا از پس

 وجود ضرورت به آنجا در. گذارد یوام بعد فصل به را باره نیا
 به خالصه، طور به ادامه در سپس و پردازد یم یصالح انسان نیچن

 و یعل ینیتکو نظام در بشر ینفسان امور ریتأث تیفیک و دعا بحث
 مباحث به سره کی پنجم، تا دوم فصل از. دینما یم اشاره یمعلول

. ردازدپ یم مقاله نیا در مذکور ریتفس و هیتوج طبق بر نید فلسفه
 و یعقالن نید فلسفه کی یمحور موضوع م،یگفت که طور همان

 اصاختص ینب و نبوت و «نید» یوجود هیتوج به ریناگز ،ینیشیپ
 «شفا» دهم مقاله دوم فصل موضوع مطلب، نیهم که داشت خواهد

 مانه که انسان نوع مخصوص یژگیو به فصل نیا در سینا، ابن. است
 موجب به که نیا و کند؛ یم اشاره اوست بودن بالطبع مدنی

 یاجتماع یزندگ از ریناگز یو انسان، یروح و یجسم اتیخصوص
 قرارداد درباره یطالئ قاعده کی به او باره، نیا در. است یتعاون و

 یم اشاره یآدم وجود در ینیتکو ضرورت کی عنوان به «یاجتماع
 :است نیچن یو عبارت. کند
 قد و المدینة، طیشرا على تهیمدن عقد فی محتاط ریغ منهم کان فمن
 لىع یتحیل فإنه فقط، اجتماع على االقتصار شرکائه من و منه وقع

 فالبد ذلک مع و الناس، کماالت عادم و الناس من الشبه بعید جنس
 .بالمدنیین تشبه من و اجتماع من ألمثاله

 یاه انسان وجود انیم نایس ابن با،یز چه که دیکن توجه  نا،یس ابن
 لقتخ مخصوص تیفیک از یناش ینیتکو یاجتماع قرارداد به متعهد

 شانیبدنها با تنها و ظاهر حسب به فقط که ییها انسان انیم و ،یآدم
 ریاس به نسبت یعقل و یروح یواقع تیمسئول احساس و تعهد با نه و

 یم و گذارد یم تفاوت اند، شده جمع گریکدی دور به جامعه، آحاد
 :دیگو
 تیرعا به متعهد ریغ و محتاط ریغ که ها انسان نیا از کی هر

 و طیشرا اساس بر( تهیمدن عقد) یاجتماع یها تیمسئول و قرارداد
 (.9) باشد جامعه آن در شده رفتهیپذ نظامات

 یانسان کماالت فاقد و نبرده یا بهره تیانسان از او واقع در
 ریناگز زین انسان ظاهر به و تعهد یب موجود نیهم که اگرچه.است

 یم یاجتماع یزندگ قواعد تیرعا به تظاهر و جامعه در یزندگ از
 یبایز و قیعم عبارت نیا درباره توان ینم نیا از شیب نجایا در. باشد

 هسیمقا و دارد اریبس بسط یجا که چند هر گفت؛ سخن نایس ابن
 یو از پس شمندانیاند و یاجتماع قرارداد باب در روسو آراء با آن
 روشن شیپ از شیب را نایس ابن نظر یپختگ و عمق ،یاجتماع فلسفه در

 دکن یم استفاده نیچن مقدمه نیا از نایس ابن حال، هر به کرد خواهد
 ریزناگ ،یاجتماع مشارکت و است اجتماع به انسان یزندگ یبقا که
 معامالت اصطالح به و انسانها انیم متقابل روابط انواع یبرقرار به

 زمنداین یمال ریغ و یمال از اعم متقابل روابط حیصح یبرقرار و است؛
 قانون. است نیقوان نیا یبرقرار در عدالت تیرعا و یقانون نظام

 و حافظ به ازمندین عدالت و است( سان) گذار قانون به ازمندین
 کی وجود نایس ابن نیبنابرا. باشد یم( معدل) عدالت کننده برقرار
 مورد گذار قانون کی وجود و عادالنه ریگ همه و ریفراگ قانون
 دییتأ و تیتقو موجب که را یگستر عدالت کی و همگان قبول

 جوامع یبقا یضرور شرط شود، ها انسان نفوس در عدالت یارهایمع
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 و عادالنه قانون نیا بر توافق امکان گر،ید طرف از. داند یم یانسان
 واگذاشته خود به یها انسان توان و قوت در را آن عادالنه یاجرا بر

 کس هر و است مختلف امور نیا در مردم یآرا رایز داند؛ ینم شده
 اوست، علیه را آنچه و داند یم عدل و حق اوست، نفع به را آنچه
 شمارد یم ظلم

 لک یرى و فیختلفون ذلک، فی آراءهم و الناس یترك أن یجوز ال و
 اتاختالف نیا به دادن صلهیف نیبنابرا.« ظلما علیه ما و "عد ماله منهم

 نوع کمال و صالح و بقاء شرط ،یانسان و یاجتماع وحدت جادیا و
 یفرد و یجسمان یازهاین نیکوچکتر که یخداوند از و است انسان
 چشم یباال بر ابرو قراردادن و ها لب یرو بر مو وجود مانند انسان

 حفظ یبرا پا یگود وجود زین و ها چشم و دهان از محافظت یبرا
 .است نگذاشته فرو را رفتن راه بهتر به کمک و تعادل

 یبقا و حفظ یبرا انسان ازین نیتر یضرور که است ممکن چطور 
 یاخرو و یویدن کمال و صالح به یو دنیرس و یانسان نوع و جامعه

 جادیا و عادالنه قانون نیتأم گر،ید طرف از و انگارد؟ دهیناد را
 عامل کی قیطر از دیبا انسانها، نیب در خواهانه عدالت هیروح
 ارسال قیطر از - مثال - نه و ردیگ صورت ها انسان انیم در یانسان

 افتیدر یبرا یا ژهیو ییتوانا دیبا ،یانسان شخص نیا....  و فرشتگان
 ادهیپ یبرا الزم یها تیصالح زین و خداوند طرف از عادالنه قانون
 و باشد؛ داشته را ها انسان انیم در عدالت تحقق و گسترش و کردن
 :مییگو یم امبریپ و ینب او به که است همان

 ذکره، ما سلف کما ممکن یعدل و یس ألن الصالح االنسان وجود و
 هذه تضىالتق و المنافع تلک تقتضى االولى العنایة تکون أن یجوز فال
 .أها هی التی

 نظر از ،یجسم یجزئ منافع آن که یخداوند است ممکن چگونه 
 یعال و تر بلندمرتبه منافع نیا است، نشده دور اش توجه و تیعنا
 (.2) انگارد دهیناد را یانسان نوع یبرا تر

 یالضرور وجوده الممکن الخیر نظام فی یعلمه ما یکون أن وال
 .«الیوجد الخیر نظام لتمهید حصوله

 یم الوجود ممکن خیر، نظام در خداوند را آنچه که ستین ممکن و
 است، یضرور عالم در ریخ نظام ییبرپا یبرا آن وجود و ابد،ی

 .«نگرداند موجود
 ،یبن اتیخصوص با یکامل و صالح شخص وجود منطق ب،یترت نیبد
 خود، ییغا و یوجود کماالت به عالم نیا موجودات دنیرسان یبرا
 هوهل در امبر،یپ و ینب که است روشن و. است یضرور عالم نظام در

 صحت اثبات یبرا او پس رند؛یگ یم قرار انسانها انکار مورد اول
 یوسائل و ابزار دیبا است، یاله امیپ حامل که نیا بر یمبن خود گفتار
 یاراد او که دهد نشان و کند قانع را گرانید بتواند که باشد داشته

 یماد ریغ یها امیپ تواند یم که هاست انسان ریسا با ییها تفاوت
 (.3) کند افتیدر را یاله
 که باشد یا یاخالق و یروح توازن و تعادل چنان یدارا دیبا زین و

 یاله شده ارسال یها امیپ یتمام ینیع و بارز مصداق بتواند خود
 معجزات همچون یظاهر یها یژگیو و عالئم یدارا زین و باشد؛

 ردهک زیمتما انیآدم گرید از را یو که باشد یدرون صفات و یرونیب
 دینما وادار یو امیپ و ادعا مقابل در میتسل و اذعان به را گرانید و

 ان واجب و انسان، یکون أن واجب و نبی، یوجد أن إذن فواجب
 امرۀ یهف الناس یستشعر حتى الناس لسائر لیست خصوصیة له تکون

 .« أخبرنا التی المعجزات له فتکون منهم، فیتمیز لهم، یوجد ال
 در نید یوجود تینیع و تحقق شود، یم مالحظه که طور همان
 کی از که است انسان از خاص یا گونه وجود به وابسته عالم،
 و است خداوند با مخصوص ارتباط و یوح افتیدر به قادر طرف

 ن،یتکو عالم در خاص یآثار جادیا با تواند یم گرید طرف از
 یژگیو از یبرخوردار درباره خود یادعا صدق به را خود مخاطبان

 .(1) دینما مطمئن یریپذ یوح
 نییتب یعنی مقاله، نیا در ما نظر مورد نکته نینخست ب،یترت نیا به
 ام،ع طور به فلسفه موضوع به نسبت «نید فلسفه یوجود گاهیجا

 ها انسان از یا ژهیو اشخاص امکان، عالم در یعنی د؛یگرد روشن
 یوح و خدا امر متعلق توانند یم که یوجود خاص یژگیو با هستند

 هستند اءیانب موجودات نیا و رند؛یگ قرار القدس روح انزال و خدا
 عوارض از و وجود مطلق و مطلق وجود اقسام از یکی آنها، وجود که

 وجود تیفیک یعنی است؛ موجود هو ما به موجود هیاول ماتیتقس و
 یبرا است یهیتوج مطلق، وجود اقسام از یکی عنوان به ،ینب خاص
 ،(یریپذ یوح) یوجود تیفیک نیا به مربوط مسائل گرفتن قرار

 کنند یم چه اءیانب دید دیبا اکنون فلسفه عام عنوان تحت ن،ید یعنی
 عالم در را آنها وجود که یمنطق ضرورت به تا بکنند دیبا چه و

 هدربار نایس ابن جا، نیا از. باشند پاسخگو بود، کرده الزم امکان
 بتداا. است کرده بحث بپردازد آن به دیبا ینب که یا برنامه تیماه
 قیطر از دیبا مردم که یدیعقا و ینظر بعد در ینب فهیوظ حیتشر به
 . (5) پردازد یم اموزندیب نید

 واضح و روشن فیتعر ارائه یکی باب، نیا در ینب فهیوظ نیتر یاصل
 قادر و واحد عالم خالق که نیا مانند است، یو صفات و خداوند از
 رد انسان تیموقع نییتب یگرید و است؛ نهان و آشکار به عالم و

 قانون حق است، عالم خالق که همو که نیا مانند خداست، با ارتباط
 بندگان که دهد یم خبر و. شود اطاعت او اوامر دیبا و داردی گذار

 ت؛اس انتظار در سعادت با توأم یاخرو اتیح و بهشت را فرمانبردار
 است شیپ در بار شقاوت یسرانجام را گر انیعص بندگان و
 واحدۀ صانعة لهم ان ایاهم تعریفه یسنه فیما االول األصل یکون و

 فانه أمره، یطاع أن حقه من أنه و العالنیه و السیر عالم أنه و قادرا
 .الخلق له لمن األمر یکون ان یجب

 زدپردا یم نید منطق و زبان باره در یمهم بحث به نایس ابن سپس 
 و دشوار دیعقا تصدیق به را مردم دینبا ینب که - کند یم انیب و
 یانمک اشاره قابل او که نیا مانند کند؛ فیتکل خدا درباره دهیچیپ
 نه و است، میتقس قابل ریغ زین تصور مقام در نیهمچن و ست،ین

 نیا مسئله سر. دست نیا از یمطالب و است، عالم داخل به و خارج
 را آنها و است دشوار یعموم اذهان یبرا مطالب، گونه نیا که است
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 1399زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 باز یاجتماع فیوظا به پرداختن از و کند یم یذهن شیتشو دچار
 .«االلهیة الحکمة له میسر کل فما» نا،یس ابن ریتعب به. دارد یم

 یبعض دنیشن تیصالح شما که دیبگو مردم به تواند ینم ینب البته
 لامثا و موارد نیا در که است واجب ینب بر بلکه د؛یندار را قیحقا
 حثمبا یبرا مستعد نفوس که دیگو سخن اشاره و رمز زبان به آنها،
 .ابندی یم در را آنها ،یحکم
 او انیب تیفیک م،یکن یم مشاهده نایس ابن عبارات در که یمهم نکته

 کامال یا صبغه که است ن،ید یعنی امبران،یپ رسالت تیماه نییتب در
 او مقاله، نیا سراسر در که یطور به دارد؛ محض یعقالن و ینیشیپ
 که آن امثال و «نیأنس فیجب» و «السان على یجب» مانند یریتعاب با

 مهبرنا یمحتوا شرح به دارد، یمنطق و ینیشیپ ضرورت از تیحکا
 .(4) پردازد یم ینید
 آن یفلسف ریتعب واقع، در و است مانیا و تیعقالن انطباق تینها نیا 

 از «مالزمه قاعدۀ» عنوان تحت عهیش ینید یعلما که است یزیچ
 و بالشرع حکم العقل به حکم کلما: »ندیگو یم و کنند یم ادی آن

 مانه یقیحق نید واقع، در یعنی. «العقل به حکم الشرع به حکم کلما
 بر لطف یرو از خداوند مورد، هر در که است یفطر عقل احکام

 نید لسوفیف. است ساخته ظاهر آنها یبرا اءیانب قیطر از بندگان،
 اعم نید یها عرصه همه یعقالن هیتوج به نظر وجهه نیهم با زین

 یاجتماع و یفرد یعمل یها عرصه ای یدتیعق و ینظر یها عرصه از
 یلها یفطر با که ینحو به مطالب اتیکل حد در البته و پردازد یم

 .باشد سازگار انسان
 عبادات عیتشر ییچرا درباره یعقالن یهیتوج با را سوم فصل نا،یس ابن
 که دباش یا گونه به دیبا نید اصوال که نیا و کند؛ یم شروع نید در

 و ننس دیبا امبریپ لذا. بماند برقرار زین امبریپ اتیح دوران از بعد
 مختلف یها دوره در مردم آن، انجام با که کند وضع یقواعد و آداب
 و خداوند ادی به دائما سال، و ماه و یهفتگ و روزانه زمان از یزمان

 ینمازها مانند ییها سنت لذا. باشند آخرت جهان به بازگشت
 خود قتیحق اصل به را انسان توجه دائما یومیه، اذکار و روزانه

 عتیطب یتمام روزه، مانند ییها سنت نیهمچن کنند؛ یم معطوف
 دمانن ییها سنت سر به زین و کنند؛ یم یاله فرمان متوجه را انسان

 یعقالن هیتوج به خاص، طور به و کند یم اشاره یقربان و نذر و حج
 اثر. پردازد یم آن طیشرا و آداب همه با نماز، یعنی عبادات، اشرف

 داده حیتوض و کرده نییتب را خداوند به یقیحق تقرب در عبادات نیا
 یعباد و یبدن اعمال با توأم اگر خداوند، به یباطن توجه که است

 .است خداوند به یکینزد در ژهیو ریتأث یدارا باشد، خاص
 مقررات نیتر مهم یعقالن فلسفه انیب به نایس ابن را چهارم فصل

 اختصاص خانواده و مرد و زن درباره نیقوان اصول به زین و یاجتماع
 هبسند آن از نکته چند انیب به فقط اختصار، جهت به ما و دهد یم
 .میکن یم
 در را یمصرف یب و بطالت و یکاریب دیبا شارع که نیا ذکر از پس 

  .پردازد یم یانسان و یکل قاعده کی انیب به د،ینما میتحر جامعه

 آن انجام از که دهد قرار یراه کس چیه یبرا دینبا جامعه مقررات
 به موظف جامعه مقابل در یانسان هر که یا هیاول فیوظا دسته
 گرانید عهده به را آن یادا و کرده یخال شانه است، آن انجام

 و یسخت گونه چیه قبول متحمل خود که یا گونه به بگذارد،
 خشب در. کرد طرد جامعه از دیبا را افراد گونه نیا. نشود یتیمسؤول

 هب بطالت، و یکاریب میتحر قانون همانند جامعه، یاقتصاد نیقوان
 یمنفعت آنها آوردن دست به یازا در که ییدرآمدها هیکل حرمت

 کند یم اشاره آن، امثال و قمار مانند شود، ینم حاصل جامعه یبرا
 از یناش درآمد از ییسودجو حرمت به جا، نیا در که نیا جالب و

 ییسودجو جز یمصلحت که ییجا در امالك فروش و دیخر و انتقال
 و کند یم اشاره ربا حرمت به نیهمچن. کند یم حکم باشد نداشته

 یبرا منفعت جادیا بدون مال کسب را ربا حرمت باب در مهم نکته
 منفعت جادیا یازا در ربا افتیدر: دیگو یم بلکه داند؛ ینم جامعه
 کار به پرداختن از را افراد که است نیا آن حرمت وجه یول است،

 اجازدو مسئله به فصل، نیا ادامه در. دارد یم باز ثمر مثمر تیفعال و
 اب طالق جواز فلسفه و طالق مثل آن، به مربوط مسائل و خانواده و

 زن یسو از طالق یتقاضا و کند یم اشاره آن، دیشد کراهت وجود
 ابب در زین یگرید نکات. داند یم سریم شرع دادگاه به رجوع با را

 از شدن دور سبب به که کند یم ذکر...  و زن یبرا پوشش وجوب
 .میکنیم نظر صرف آنها از ،یاصل بحث
 دگاهید متضمن.  باشد مقاله نیا فصل نیتر مهم دیشا که پنجم فصل

 اصول. است یاجتماع احکام از گرید یا پاره و نایس ابن یاسیس
 لهمسئ به یعیش کامال ینگرش بر است یمبتن نایس ابن دگاهید

 در گرانید و شود نییتع شارع توسط دیبا جامعه حاکم. حکومت
 و یخلفه، من طاعة السان یفرض ان یجب ثم ندارند یحق جهت نیا

 .«جهته من اآل االستخالف یکون ال أن
 در که نیا و هیتق جهت به ییگو صریح، جمله نیا از پس یول 

 رارق.  باشد خطرناك یو یبرا توانست یم که - عیتش تهمت معرض
 أو» که کند یم انیب سنت اهل مذاق مطابق یگرید عبارت رد،ینگ

 دهیعق ،یاستاد و مهارت با هم باز یول ؛..« السابقه اهل من باجماع
 یم قلمداد یخیتار و ینیع اعتبار فاقد ،یودیق ذکر با را تسنن اهل
 :دینما
 نه و بالسیاسه مستقل أنه الجمهور عند عالنیة یصححون من على... 

 و العفة و الشجاعة من الشریفة االخالق عنده حاصل العقل اصیل
 ظهری تصحیحا منه، اعرف ال حتى بالشریعه عارف انه و التدبیر حسن

 ...«  الجمیع عند الجمهور علیه یتفق و یستعلن و
 آشکار باشد داشته اسالم خیتار از یاطالع اندك که کس هر بر 

 طیشرا با هرگز نه سنت، اهل یخلفا یبرا خالفت امر که است
 رجمهو اتفاق و همه نزد یعلن انیب و اظهار مانند الرئیس، خیش یصور
 عارف» جمله از آن ییمحتوا طیشرا با هرگز نه و سابقه؛ اهل

 در نیهمچن. است دهینگرد واقع «منه اعرف ال حتى عهیبالشر
 که کند اعالم گذار قانون است واجب: دیگو یم یبعد جمالت
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 استحقاق و یبرتری دارا که یکس بر مردم خالفت، امر در چنانچه
 و. اند شده کافر خداوند بر قتیحق در باشند، کرده اجماع نباشد

 یعیش دهیعق حیصر یعنی اول مطلب به باز همه، نیا از پس سرانجام
 گردد یم بر

 اغبالتش و التشعب الى الیؤدى ذلک فان أصوب، بالنص واالستخالف
 .« االختالف و
 نیوانق که کرد اشاره نکته نیا به توان یم فصل نیا گرید نکات از
 دیبا آن، امثال و جرائم در و یخانوادگ امور و یعباد امور در نید

 حد از شیب یریگ آسان زین و ادیز یریگ سخت از و باشد معتدل
 وطمرب احکام غالب در ن،ید که کند یم حیتصر نیهمچن. شود زیپره

 هب را احکام انیب دیبا ه،یشخص احوال از یاریبس زین و معامالت به
 ،«تنضبط ان الیمکن احکامة لالوقات فإن» رایز کند؛ واگذار اجتهاد

 توان ینم هرگز و است متفاوت مختلف یها زمان اتیمقتض یعنی
 .کرد انیب و ضبط کجای را آنها

 و ارتش مانند ،یمدن نظامات به مربوط مقررات خصوص در اما 
 هک است معتقد نها،یا امثال و ینظام مسائل و یعموم بودجه و سیپل

 ینم آنها مورد در و است حکومت به مربوط احکام ها نیا اصوال
 :داد قرار ثابت و یجزئ نیقوان توان
 لیاتالک فرض و االوقات تغیر مع تتغیر ألنها فسادۀ، فرضها فی فان
 اهل الى ذلک یجعل أن فیجب ممکن ریغ االحتراز تمام مع فیها

 کلش یمبنا نا،یس ابن اتینظر و جمالت نیا از بتوان دیشا.« المشورۀ
 یعنی ؛کرد استنباط را قوا کیتفک لزوم به مربوط اتینظر یریگ

 دانسته، مدار استیس یعنی یاسیس یاختصاص حقوق از را آنچه
 و ینید اناتیب محدوده از و است حاکمه و هیمجر قوه به مربوط

 بر را نظام مصالح نییتع زین موارد نیا در و است خارج نید یعلما
 قانون نظام ینوع یعنی است؛ داده قرار خبره و مشورت اهل عهده
 کرده تصور را یشرع یاصل مقررات و حدود از خارج یمدن یگذار
 عادات و یاخالق امور در ینید نیقوان وضع لزوم به ادامه در .است

 و وسط حد نظریه به یا اشاره و است پرداخته یاجتماع سنن و
 یمند هبهر زین و یطرف از ینفسان یقوا بر تسلط جادیا در آن فلسفه

 گرید طرف از ییایدن یزندگ مصالح جهت در ینفسان مختلف یقوا از
 یزندگی عمل امور در ریتدب که یعمل حکمت به زین و. است نموده

 حالت از یمند بهره عدالت، که نیا و کند یم اشاره.  است ییایدن
 نیا بر عالوه یکس اگر حال و است؛ فضائل نیا مجموع در اعتدال
 سعادت به او باشد، زین ینظر حکمت یدارا ،ینفسان عدالت ملکه

 نیاتربیز از یکی با را «شفا» کتاب نایس ابن جا، نیا در. است دهیرس
 النبویة بالخواص ذلک مع فاز من و) :برد یم انیپا به خود جمالت

 هو و ،تعالى اهلل بعد و عبادته تحل ان کاد و انسانیة ربا یصیر ان کاد
 (.اهلل خلیفة و االرضى العالم سلطان

 ینفسان گانه سه یقوا در عدالت و اعتدال یدارا که یشخص اگر یآر
 از یبرخوردار بر عالوه است، برخوردار یاخالق فضائل از و است

 .شود آراسته زین یامبریپ خواص به ،ینظر حکمت

 از بعد او عبادت که ییگو و است گونه انسان ییخدا او که ییگو 
 معال سلطان و پادشاه همان او و باشد؛ زیجا زین یتعال خداوند عبادت

 جاست نیا. است نیزم یرو بر خداوند نیجانش و فهیخل و عتیطب
 یم یمتجل نایس ابن نزد کامل انسان یعرفان و یعیش نظریه روح که

 اثبات واسطه ،یاجتماع عدالت حد در ابتدا که عدالت هینظر و شود
 در افالطون عدالت هینظر همچون بود، شده اءیانب وجود ضرورت

 أواسط و اوائل در اگرچه که شود یم انینما «تیجمهور» کتاب
 در و درشت حروف با ف،یضع یها چشم یبرا ،«تیجمهور» کتاب
 به بازگشت با ت،ینها در یشدهول میترس یاجتماع عدالت سطح

 روفح با قوا، ریسا بر نفس یروحان جنبه تیحاکم و ینفسان عدالت
 ابتدا ا،یبان وجود ضرورت زین نایس ابن فلسفه در.شودیم نگاشته یاصل
 یاجتماع عدالت واضع و گذار قانون یعنی «معدل و سان» عنوان به
 یرضا عالم سلطان و کامل انسان هینظر به تاینها یول رسد؛ یم نظر به
 عدالت که شود یم معلوم و انجامد یم اءیانب بودن یاله فهیخل و

 یروح یها ییتوانا همه بودن دارا ابتدا، همان از نایس ابن نظر مورد
 مندانه سعادت یزندگ به ها انسان دنیرسان الزمه که است یا

 . است یقیحق
 
 گیری جهینت
 ارائه او که گرفت جهینت نیچن توان یم گذشت، آنچه اساس بر 
 یضمامان یها فلسفه گاهیجا از ینیشیپ و یضرور منطقة تفسیر کی

 یفلسف جامع یها نظام چارچوب در ن،ید فلسفه مانند مضاف،
 فلسفه مورد در که است؛ ممکن ،یاسالم فلسفه مانند ک،یکالس

 رنظ مورد یاله یوح افتیدر عامل عنوان به نبئ یوجود یژگیو ن،ید
 نید فلسفه یاساس مباحث توان یم مزبور، طرح اساس بر ثانیا. است

 مورد در البته که کرد، فیتعر و مشخص ینیشیپ صورت به را
 یاساس تفاوت جهت به شد اشاره مقاله متن در که چنان تیحیمس

 و اسالم مثل انیاد ریسا دگاهید با نبوت مسئله در آنها دگاهید
 بر در را کیستماتیس الهیات مباحث از جداگانه یفهرست ت،یهودی

 .داشت خواهد
 مسائل تک تک در ینیشیپ و یضرور منطقة انیب که نیا سوم نکته 

 اسالم انتید در مسائل نیا یکل طرح به توجه با که مطروحه
 ترشیب اشاره، مورد نید فلسفه که باشد نیا موهم دینبا شده یطراح
 یها هشیاند از دفاع و اثبات انیم رایز ؛یفلسف تا دارد یکالم صبغه

 انیب و دارد، یکالم قالب و ردیگ یم صورت عقل مدد به که ینید
 گونهچ نید یاجتماع ای یفرد نظامات که نیا درباره یمنطق و ینیشیپ
 تفگر ن،ید هب نسبت یانیب نیچن یمبنا. است اریبس تفاوت باشد، دیبا

 ژهیو به یاسالم نگرش در. است نید تیعقالن درباره یحداکثر
 یاله الطاف یا گونه به یشرع احکام و واجبات همه اساسا یعیش

 یاقتضا جز یزیچ ینید نظامات یعنی ،یبشر عقل حوزه در است
 به قادر انسانها همه یجزم عقل چون اما ست؛ین یبشر یعقل فطرت
 نظامات قالب در شرع ست،ین خود یعقل فطرت اقتضائات همه درك

 قولع افتنی تیفعل به ،یمشخص یدتیعق نگرش و یاجتماع و یفرد
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 1399زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 نیبد. کند یم کمک آن پنهان یها نهیگنج شدن آشکار و یبشر
 باشد، چگونه دیبا نید که نیا درباره نایس ابن یعقالن انیب ب،یترت

 ؛ینید دیعقا اثبات نه و است، نید یعقالن چارچوب ابراز و اظهار
 .کالم نه است، فلسفه ینوع یعنی
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