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 چکيده
محقق قصد داشته تا آراء ابن سينا و کانت را در خصوص خدا شناسی با روش تحليلی  مقالهدر این 

اسنادی مورد مطالعه و بررسی دقيق قرار دهد تا یافته ها و نتایج مطلوبی را از این آراء بدست  –

در نظر ابن سينا بر مبنای دليل ممکن و .بياورد و به نظام مقدس جمهوری اسالمی ارائه نماید

کم بنابراین به حکم نادرستی دور تسلسل ، خرد ما ح. واجب هر موجود ممکنی به علت نياز دارد

می کند که علت تمام موجودات ممکن ، موجودی است واجب و بی نياز از علت چنين موجودی 

پس . وجود،یکی از صفات کمال است . خدا ، موجودی کامل است »عالوه بر دليل وجودی.خداست

دليل اخالقی نيز از سوی کانت برای اثبات جاودانگی روح،آزادی انسان،معاد و «.خدا وجود دارد 

دانش اخالق است و دل « اصل موضوعی» وجود خدا به منزله . هستی خدا مطرح شده است اثبات 

یافته ها و نتایج بررسی نشان دادند که افکار این دو فيلسوف .انسان به وجود او گواهی می دهد

اعتقاد به وجود واجب ، واحد و کمال مطلق خداوند عليم )اگرچه در برخی اصول نزدیک به هم است

هر چند تصدیق خداوند به وسيله عقل است اما این تصدیق یک عمل ایمانی ( و پرستش ویو قدیر 

برای تربيت کامل )است اگر انسان تالش و فعاليت نداشته باشد برای تزکيه نفس و پاالیش روح 

نميتواند خدا را به شایستگی بشناسد پس انسان اگر فکر و نظرش و رفتار و اعمالش ( ایمان و اخالق

و با کمک دین ميتواند خدا را به (تکميل عقل نظری و مخصوصا عقل عملی)عقل گردد  صاحب

اما در مواردی باهم فرق هایی نيز .شایستگی بشناسد و عاقل دیندار خدا شناس و خدا پرست گردد 

دارند که در نظام تربيتی باید مورد توجه قرار گيرند تا نسل جدید به طور سالم و کامل اخالقی با 

 .ن و تعقل خداشناس تربيت شوندتدی

کانتدا شناسی، هستی شناسی، ابن سينا،، آراء خبررسی تطبيقی :يديکل واژگان
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 مقدمه     

   

ابن سينا و کانت دو اندیشمند بزرگ جهان هستند که نظریات ارزشمندی در باب خدا شناسی ارائه داده اند و پی بردن به نظرات و          

اخالقی و جدید بسياری را در اختيار ما قرار دهد در این تحقيق سعی بر آن است که -و تربيتی آنها می تواند راهکارهای علمیآراء فلسفی 

 .اندیشه های تربيتی این دو اندیشمند در خصوص  شناخت خداوند مقایسه گردد

پس طبيعی است که . قص در کانون معارف اسالم وجود داردباور به وجود خدا و اتّصاف او به صفات کماليه و عاری بودن از کاستی ها و نوا

فيلسوف مسلمان عنایت ویژه ای به خداشناسی داشته باشد از این رو، ابن سينا در آثار خود اهتمام خاصی به خداشناسی دارد و با تفصيل 

ظام دهی سه جریان فکری نيرومند، ترکيبی او توانست با ن( 425، ص 1331یار علی کرد فيروز جایی، : )بيشتری درباره آن سخن می گوید

بدیع بنا نهد و کوشيد به پيروی از معلم ثانی فارابی فلسفه و دین را وحدت بخشد این سه جریان فکری عبارتند از جهان بينی اسالمی، 

 (231-233، ص 1311دفتر همکاری حوزه و دانشگاه،. )فلسفه مشایی ، ارسطویی و جهان بينی نو افالطونی

و (( برهان علت فاعلی))را به دالليل گوناگون اثبات کند که بعضی از آنها را از جمله ( اهلل واجب الوجود)سينا می کوشيد وجود خدا ابن 

بر می گردد از فارابی « ممکن»و « واجب » و  «  مبداء»را از ارسطو گرفته است و بعضی دیگر را از جمله براهينی که به (( علت غایی))

شکی نيست که وجودی هست و هر موجودی یا واجب است یا ممکن، اگر واجب : ابن سينا در اثبات واجب الوجود می گوید . گرفته است

باشد وجود واجب الوجود درست در می آید و آن مطلوب ماست و اگر ممکن باشد سرانجام وجودش به واجب الوجود منتهی می شود و بيان 

جایز نيست که واجب الوجود دو باشد و همچنين خدای ابن سينا بر خالف ارسطو کليات و جزئيات  می دارد این علت واجب واحد است زیرا

 (191-194،ص1313حلبی، )و نيز( 213 -221،ص1311حلبی، . )را درک می کند

نسانی آن را تصور مفهوم کمال به هر نحوی که ذهن ا: کانت برای اثبات وجود خدا از سير ترقی به سوی کمال استفاده می کند و می گوید

کند نمی تواند فقط از خود انسان ناشی شده باشد و بایداز ناحيه وجودی ناشی شود که عين کمال مطلق است و عقل از این رهگذر ما را 

وند به عبارتی دیگر، یعنی تطابق نهایی فضيلت و سعادت در امکان ما آدميان نيست و تنها خدا. وادار به قبول وجود خداوند حی می کند

 (121،ص1313مجتهدی، .)است که بدان می تواند تحقق بخشد و همين دليل بر وجود اوست

عنصر دوم را، که سعادت باشد، اگر بالواسطه ایجاد ( یعنی عاليترین نيکویی) تحقق خير اعال امکان پذیر است و عنصر اول آن یعنی فضيلت 

 (355، ص 1333کاپلستون، .)جاد می کند آن را ای( به وسيله فعل خداوند) نکند الاقل بالواسطه 

موضوع انتخابی این تحقيق مقایسه آرای ابن سينا وکانت در خصوص  شناخت خداوند است که با هدف تبيين آرای خدا شناسی مطلوب از 

تماعی ، سياسی ، اسنادی صورت می گيرد و نظرات فلسفی و تربيتی آنان با توجه به شرایط اج -نظر این دو دانشمند و با روش تحليلی

اقتصادی و فرهنگی متاثر از دورانی که این دو دانشمند می زیسته اند و با توجه به سواالت تحقيق در مورد شناخت خداوند و چگونگی 

 .اثبات او با دالیل مختلف ، و وجوه اشتراک و افتراق آراء خدا شناسی مورد بحث و بررسی قرار می گيرد

 

 

 خداشناسی ابن سينا

البته نباید فراموش کرد که فيلسوف . مهمترین منبع اندیشه های ابن سينا که سبب اسالمی شدن فلسفه او شده ،قرآن و روایات است       

از آن جهت که فيلسوف است،به تقليد، تکرار و تعبّد محض به آیات قرآن وروایت منقول از معصوم نمی پردازد، بلکه درباره آن عقل ورزی و 

،به همين دليل، وقتی ابن سينا به تأمّل فلسفی درباب معارف دینی می نشيند،گاهی به دستاوردهای انتزاعی و عجيبی می تفلسف می کند

به ویژه برهان )دیدگاه های شيخ در تقسيم موجودات به ممکن و واجب، معاد و ثواب و عقاب، نبوت، واجب الوجود و صفات او. رسد

در گزارش زندگی او گفته شد که او علم آموزی را با آموزش و حفظ قرآن و . یات و روایات استبا بهره جویی او از آ... و( صدیقين
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وی دربارة موضوعاتی اسالمی . افزون بر این ، در آثار ایشان تفسير بر سوره هایی از قرآن کریم یافت می شود. آغاز کرده است( شریعت)فقه

برای . لم زده است که همه این ها توجه ذهنی و فلسفی او به معارف اسالمی را نشان می دهدمانند دعا، زیارت، معجزه،نماز، قدر و ذکر نيز ق

این امر ، تأثير پذیری ابن سينا از معارف اسالمی را به خوبی نشان می . مثال ، در این جا عبارتی از شفا را با چند روایت مقایسه می کنيم

له، وال ماهيه له، وال کيفيه له، وال کميه له،وال این له، وال متی له، والندّله،و الشریک له، فقد وضح ان االوّل ال جنس » : او می گوید. دهد

ه فانّما یوصف والضدّ له ، تعالی وجلّ، وانه الحدّله و البرهان عليه، بل هو البرهان علی کل شیء، بل انّما عليه الدالئل الواضحه، و انّه اذا حققت

نه، وبایجاب االضافات کلّها اليه، فانّ کل شیء منه و ليس هو مشارکا لما منه ، وهو مبدأ کل شئ و ليس هو بعد االنيه بسلب المشابهات ع

 «شيئا من االشياء بعد

ابن سينا دراین سخنان، فصل، ماهيت، کيفيت، کميت، مثل،شبيه و شریک را از خداوند متعال سلب می کند وتعریف حدّی را که پيامد آن، 

در روایاتی که از معصومين وارد شده، به این نکته ها اشاره شده است؛ مثالً در . و ذات خداوند است،از او نفی می سازداحاطه به ماهيت 

روایات ذیل آمده که مردم از درک ماهيت خداوند و احاطه بر کيفيت ذات اوناتوانند و حق معرفت او آن است که از طریق معرفت به مثل و 

تعرفه بالمثل و الشبه و »(: رسول اهلل)قال . «و ما معرفه اهلل حق معرفته»: قال االعرابی. او بی همتا است و نظير نداردشبيه و ندّ نباشد؛ زیرا 

 «ال ندّ واحد احد ظاهر باطن اول آخر ال کفوله والنظير فذلک حق معرفته

 (101-103،ص1331یارعلی کرد فيروزجایی،.)«بکيفيتهاهلل معناء المعبود الذی اله الخلق عن درک ماهيته و االحاطه »: قال الباقر

پس طبيعی است که . باور به وجود خدا و اتّصاف او به صفات کماليه و عاری بودن از کاستی ها و نواقص در کانون معارف اسالم وجود دارد

مام خاصی به خداشناسی دارد و با تفصيل فيلسوف مسلمان عنایت ویژه ای به خداشناسی داشته باشد از این رو، ابن سينا در آثار خود اهت

 :بيشتری درباره آن سخن می گوید

. ابن سينا در خداشناسی به جای ارسطو، بيشتر تحت تأثير افلوطين و شارحان افلوطينی ارسطو، مانند پروکلوس و ثامسطيوس بوده است

 .سی او درامتداد برخی از آرای افلوطين استدرحالی که امور عامه ابن سينا در ادامه امور عامه ارسطو قرار دارد، خدشنا

ابن سينا در مبحث خداشناسی به ویژه در اثبات وجود خدا ،آشکارا ارسطو را رد و به شدت بر او اعتراض می کند، در حالی که در هستی 

یيم ابن سينا در خداشناسی متأثر از شناسی با این که اختالف های فراوانی با ارسطو دارد، به این روش براو اعتراض نمی کند، این که می گو

بلکه به معنای آن است که برخی از نظریه های آنها . افلوطين و پيروان او است ، بدان معنا نيست که او شارح و مفسر صرف آرای آنها است

ازه بر آنها تحول چشمگيری در همچنين ، وی با افزودن استدالل  ها و تحليل های ت. را پذیرفته و تقریر تازه ای از آنها به دست می دهد

ابن سينا با پيش گرفتن روش استداللی مشایيان ، . خداشناسی پدید آورده که نمی توان آن را صرفاً شرح و تفسير آرای افلوطين دانست

ان ابن سينا را یک از این رو نمی تو. دستاوردهای اشراقی افلوطينيان را مبرهن کرده و موجب رشد و غنا و افزایش محتوایی آنها شده است

 پس از ذکر این. تأکيد او بر استدالل و برهان عقلی در ردّ و اثبات باورها با رهيافت افلوطينی سازگار نيست. نو افلو طينی شمرد

 :مقدمه ، فهرست دستاوردهای ابتکاری ابن سينا را در خداشناسی ذکر می کنيم

از راه برهان . 1-2با تقریر تازه تر و گویاتر؛ ( برهان عليت)ق برهان وسط و طرف از طری. 1-1: اثبات وجود خدا از سه راه جداگانه -1

 .1از طریق برهان امکان و وجوب و برهان صدیقين با بيانی دیگر.  1-3صدیقين با یک تبيين ؛ 

                                                           
وی در این استدالل به چيزی جز . است« وجود واجب الوجود»به « خود وجود»ابن سينا از برهان صدیقين روایت های مختلفی به دست داده است؛ اما روح حاکم براین برهان استدالل از  1

 . حقيقت وجود نياز ندارد و از طریق حقيقت وجود به وجود واجب الوجود راه یافته است

این اصل که علت و معلول با یکدیگر معيّت دارند و مقصود از معيّت این است که علت ایجادکننده معلول ( یک: را برمبنای سه اصل بنيادی اقامه کرده است« وسط و طرف برهان» ابن سينا

 . باشد؛ زیرا معلول همواره ممکن الوجود بالذات است و تا علت ایجادی آن را ایجاد نکرده باشد، وجود نمی یابد

لی است که مطلقاً علت علل و معلوالت این اصل که علت نخستين علت مطلقه است و مقصود از علت مطلقه بودن این است که در سلسله علت ها و معلول ها، در یک طرف سلسله، علت اُو( دو

 . و طرف واسطه هایی وجود دارندمادون است و در طرف دیگر سلسله، معلول اخير است که مطلقاً معلول علت های مافوق است و در وسط این د

این واسطه ها هر قدر که باشند، حکم واسطه بودن را . در اینجا هر واسطه ای علت معلول بعد از خود و معلول علت فبل از خود است. این اصل که همه واسطه ها در حکم یک واسطه اند( سه

به عقيده ابن سينا ، سلسله خواه متناهی و خواه نامتناهی باشد به طرف نياز : مهمی آمده است که توجه به آن ضروری است در این برهان، نکته. دارند و در هرحال معلول علت نخستين هستند

. سلسل نامتناهی اقامه شده استهر چند بعدها این برهان با توسل به ابطال ت. این نکته حاکی از این است که در اثبات وجود خدا برهان وسط و طرف به ابطال تسلسل نامتناهی نياز ندارد. دارد

اگر بنا بود . تصور می رود که در واقع تناهی علت ها و ابطال تسلسل علت ها از نتایج و توابع اثبات علت نخستين باشند. به نظر می رسد مشی ابن سينا در کتاب االشارات بر همين بوده باشد



 98-39، ص 5931، پاییز  7رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 
 

 .نشان دادن این که خدا مبدأ وجود ممکنات است -2

ن برهان ها غير از براهين چندگانه ای است که ابن سينا در مبحث وجوب و امکان ای) اثبات توحيد خدا از طریق چهار برهان جداگانه -3

 (.درباره توحيد واجب الوجود می آورد

 : نفی هر گونه کثرت در ذات واجب الوجود -5

 نفی ترکيب خدا از وجود و ماهيت و استدالل بر آن از دو راه؛. 1-5

 .آن  نفی ترکيب خدا از جنس و فصل و استدالل بر.  2-5

 (.خدا جوهر به معنای یکی از ماهيات نيست)نفی جوهر بودن خدا  -4

 .تبيين و استدالل بر تام بودن وفوق تام بودن خدا  -1

 .استدالل بر خير محض بودن خداوند. 1

 .استدالل بر حق بودن خدا. 3

 .تبيين چگونگی علم خداوند به ذات خود و استدالل بر آن. 9

 .خدا به غير ذات خود و استدالل بر آنتبيين چگونگی علم  -10

 .تبيين چگونگی علم خدا به جزئيات مادی و استدالل بر آن -11

 .تبيين اراده، حيات، قدرت و جود خدا -12

 (یگانگی ذات با صفات)اثبات توحيد صفاتی -13

 (.نيست نظریه فيض ابن سينا با نظریه فيض افلوطين دقيقاً یکسان)نظریه فيض و تقریر نوین آن -15

 .جایگاه عقل فعال در نظام هستی و نقش آن در عالم خلقت -14

 .تفسير فلسفی وحی با استفاده از قوه حدس ، قوه خيال و عقل فعال -11

 .با استفاده از دوام حرکت ازلی فلک( ربط ثابت به متغير )ربط حادث به قدیم -11

 (425-421ص همان،.)تبيين شرور و چگونگی دخول آن در قضای االهی -13

برمبنای این دليل هر . را مطرح کرد و سپس ابن سينا آن را مورد بحث قرار داد 2ابتدا فارابی فيلسوف اسالمی ایرانی دليل ممکن و واجب

 بنابراین به حکم . موجود ممکنی به علت نياز دارد 

 ،خرد ما حکم می کند که علت تمام موجودات ممکن، موجودی است3نادرستی دور تسلسل

 (112،ص1339دادبه،.)چنين موجودی خداست. واجب و بی نياز از علت 

و (( برهان علت فاعلی))را به دالليل گوناگون اثبات کند که بعضی از آنها را از جمله ( اهلل واجب الوجود)ابن سينا می کوشيد وجود خدا 

بر می گردداز فارابی « ممکن»و « واجب » و  «  مبداء»به را از ارسطو گرفته است و بعضی دیگر را از جمله براهينی که (( علت غایی))

شکی نيست که وجودی هست و هر موجودی یا واجب است یا ممکن، اگر واجب : ابن سينا در اثبات واجب الوجود می گوید . گرفته است

                                                                                                                                                                                       
 سلسله موجودات خواه متناهی و خواه نامتناهی» برهان وسط و طرف باشند، ابن سينا در برهان خود این قيد را نمی آورد که که قول به تناهی علت ها و ابطال تسلسل علت ها از مقدمات 

ناميده و آن را برهان « برهان صدیقين»و از همين روی که قول به تناهی علت ها و ابطال تسلسل علت ها را از مقدمات برهان وسط و طرف نمی داند، این برهان را « ه طرف نياز دارندبباشند 

 . از طریق نفس وجود به وجود واجب الوجود دانسته است 

که ارسطو خداوند را فقط محرک نخستين دانسته و از همين روی به برهان حرکت متوسل شده است؛ اما ابن سينا خداوند را خالق می داند و  در واقع ، فرق ابن سينا با ارسطودر این است

و ( صدیقين)« وجود وجود» از طریق برهان او . د بنابراین باید عالوه بر برهان حرکت به برهان هایی متوسل می شد که علت ایجادی نخستين و واجب الوجود بودن خداوند را به اثبات برسانن

 (525-521، ص 1390دادجو، . )توانسته است چنين خدایی را به اثبات برساند« وسط و طرف» برهان 
2

یا « خدا»نياز از علت چنين موجودی واجب یا واجب الوجود، موجودی است ازلی و ابدی و بی . ممکن یا ممکن الوجود، موجودی است که برای پدید آمدن به علت ، نياز دارد،مثل انسان 

 .نام دارد «مبدا هستی»
3

تا بی نهایت ادامه یابند و به علتی غير معلول (علت و معلولها)بدین ترتيب که پدیده ها . ،ترتيب امور غير متناهی است «تسلسل»آن است که هستی دو موجود از یکدیگر پدیدآید و « دور»  

 (111-112همان منبع،ص.)منتهی نگردند



 98-39، ص 5931، پاییز  7رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 

 

جب الوجود منتهی می شود و بيان باشد وجود واجب الوجود درست در می آید و آن مطلوب ماست و اگر ممکن باشد سرانجام وجودش به وا

 می دارد این علت واجب 

حلبی، . )واحد است زیرا جایز نيست که واجب الوجود دو باشد و همچنين خدای ابن سينا بر خالف ارسطو کليات و جزئيات را درک می کند

 (191-194،ص1313حلبی، )و نيز( 213 -221،ص1311

 :5جهان هستی

عالم از خدا به آن می رسد که فارابی در نظریه فيض بدان رفته است و فيض یا ابداع زایيده تعقل و تفکر و ابن سينا در بيان کيفيت صدور 

عالم از واحد و بصورت فيضی آلی از او اضافه شده است و تعقل علت وجود است و از تعقل خداوند در ذات خویش معلول اول صادر می شود 

و از ماده مجرد است و این عقل را مبداء اول می نامد و این عقل اول اصل کثرت است و اگر نبود  چون خدا واحد است، صادر از او نيز واحد

خدا مبداء اشياست و ليکن به طرف آنها سعی ندارد زیرا سعی او برای رسيدن به آنها در وجودش ایجاد . در عالم وجود تعدّد پدیدار نمی شد 

،  1311حلبی،.) و رضاء دو پایه حب و خير است که عوالم باال را در بر گرفته است نقص می کند و عالم شامل رضای اوست و معرفت

 (191 -199، ص 1313حلبی،) و نيز( 222 -223ص

طبيعت در فلسفه ی ابن سينا مرتبه ای از هستی است که رو به سوی مقصد خاصی دارد؛ همه ی پدیده های آن معنی دارند و حکمت بالغه 

 .دیوار آن آشکار استی آفریدگار از در و 

 هر سو که دویدم همه روی تو دیـــــــدم         هر جا که رسيدیم سر کوی تو دیدم

 هر سرو روان را که در این گلشن دهرست          بر رسته ی بستان و لب جوی تو دیدیم

شده اند که بهترین نظام احسن را تحقق می عالم طبيعت را لطف و عنایت باری تعالی پدید آورده است و همه ی اجزاء آن چنان تأليف 

 .بخشند

 :به نظر ابن سينا 

عنایت، احاطه و شمول علم باری تعالی بر همه موجودات است و ضروری است که همه ی موجودات مطابق آن باشند تا نيکوترین نظام » 

برطبق علم الهی بوده و نيکوترین نظام را تشکيل داده پس، موجودات .پدید آید و چنين نظامی معلول ذات واجب تعالی و شمول علم اوست

 «اند

به نظر او طبيعت هر شیء . ابن سينا مبدأ درونی همه ی اشيا را نيز که سبب حرکت و سکون آنها می شود طبيعت آن اشيا تعبير می کند

تی آنچه که ظاهراً شر و بدی به نظر می رسد ح. ؛ به شرطی که موانعی در راه طبيعت قرار نگيرد4آن را به سوی خير و کمال سوق می دهد

 .مانند پژمردن یک گل یا مرگ یک جاندار یا حتی وقایع ویرانگر طبيعی هم چون سيل و طوفان و زلزله همگی برای نظام کل جهان الزم اند

ما در حقيقت همه ی فصول برای زرد شدن و فرو ریختن برگ های سبز در پایيز و خواب طبيعت در زمستان ظاهراً نقص بعد از کمال است ا

همه بدی های ظاهری در واقع زمينه ساز . حفظ اعتدال در طبيعت در پی یک دیگرند و در مجموع، خير و کمال طبيعت را تامين می کنند

 .  خير وکمال بيشتر در طبيعت هستند

 پير ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت              آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد

                                                           
به عبارت دیگر ما نظام عالم و کليات دار هستی را به « ما هر جيزی را با اندازه گيری قبلی آفریدیم» تأکيد می فرماید که اِنّا کُلًّ شًیءٍ خَلَقناهُ بِقًدًرِِ یعنی ( سوره قمر 59آیه ) قرآن مجيد  4

آن قلمی که عالم را به بيان زیبایی نگاشت، همان قلم آدم را نيز به نيکو ترین . اتر از این هم که هست تصور شدنی نيستميزان و قدر آفریدیم و هيچ اعوجاج و انحرافی در آن راه ندارد و زیب

عالم و رصين تر و موزون تر از ت که نه شيرین تر از صورت بيافرید و همان قلم است که نگارنده قرآن است و عالم و آدم و قرآن از یک نگارنده و از یک قلم ناشی شده اند و بجرأت می توان گف

 .آن تصور شدنی است و نه زیباتر از آدم می توان موجودی یافت و نه محمکتر و حکيم تر از قرآن کتابی

کامل را در یک کفه ترازو قرار دهند و قرآن یا انسان آری این دو کتاب تدوینی و تکوینی هر دو با هم مطابقت دارند، و انسان کامل هم با هر یک از آنها مطابق است؛ آنچنانکه اگر عالم را و 

 .مجيد را در کفه دیگر ترازو، مالحظه می شود که سر مویی کم و زیاد ندارند

 (شيخ محمود شبستری) جهان انسان شد و انسان جهانی                         از این پاکيزه تر نبود بيانی 

 (13،ص1333ساعی،)
5

 (10،ص1333طالب زاده،.)ا به سوی غایت، به مدد مجردات و به خصوص عقل فعال است که از مبانی فلسفی حکمای مشاء به شمار می رودتاثير طبيعت شیء در حرکت اشي 
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ر عالم طبيعت اعتدال و هماهنگی بی نظيری به چشم می خورد و همه ی موجودات به نحوی خلق شده اند که سهم و اثر خاصی در حفظ د

از این رو، مطالعه و تحقيق درباره جهانی که حکمت بالغه ی آفریدگار دانا در آن جلوه گر است دانشمند و محقق را به . نظام طبيعت دارند

 .ونگی آفرینش او رهنمون می گرددمعرفت الهی و چگ

همه ی . علم واقعی به هر شیء علم به حقيقت آن شیء یعنی رابطه ی وجودی آن با وجود مطلق و الیتناهی مبدأ کل جهان هستی است

 :شيخ الرئيس در این باره می گوید. موجودات جهان در وجود و آثار خود به فيض و عنایت دایمی اونياز مندند

ذات هر چيزی . نی که پادشاه کيست؟پادشاه راستين آن توانگر و بی نياز مطلق است و هيچ چيز در هيچ چيز از او بی نياز نيستآیا می دا» 

پس همه ی چيزهای دیگر بنده . از آن اوست زیرا ذات هر چيز یا از او پدید آمده یا از چيزی که خود آن چيز را خداوند به وجود آورده است

 .و به هيچ چيز محتاج نيستو مملوک اوست و ا

پس علم حقيقی به همه چيز در پرتوارتباط آن با مبدا وجود حاصل می شود و آن چه از راه فرضيه و مشاهده و تجربه و استقرار بدست می 

يا پی ببرد و آن را دانشمند حقيقی هرگز به این ظواهر اکتفا نمی کند بلکه همواره می کوشد تا به کنه اش. آید تنها ابعاد ظاهری اشيا است

این علم همان است که خشوع و خشيت را در نهاد دانشمند تقویت می کند و او را به خضوع در برابر . در پرتو نور هستی مطلق مشاهده کند

 .تنها بندگان عالم خداوند خشيت او را به دل دارند1انما یخشی اهلل من عباده العلماء : حق وا می دارد

 .ه بو علی سينا علوم طبيعی نيز مانند مابعدالطبيعه یک جنبه ی درونی و سِرّی دارندبنا براین از دیدگا

 

 ( عالم کبير)و جهان ( عالم صغير)رابطه انسان 

ابن سينا جهان را عالم کبير و انسان را عالم صغير می . ميان انسان و جهان نوعی هماهنگی و تطابق درونی و بسيار عميق برقرار است        

د به اعتقاد او تمام عناصر طبيعت به بهترین شکل در بدن انسان امتزاج یافته و تمام مراتب هستی به طور مجمل در نفس او به هم پيوند دان

هر اندازه نفس آدمی به کماالت بيشتری آراسته شود و از طریق تزکيه و تهذیب به مراتب باالتری از تجرد ارتقا یابد تناسب او . خورده است

اطاعت از احکام شریعت و انجام فرایض و عبادت ها و مراعات زهد و ریاضت، انسان را با نظام جهان بيشتر .لم هستی آشکارتر می شودبا عا

 .مأنوس می سازد و او را برای کسب فيوضات عالم باال آماده تر می کند

ه ی او نفس آدمی به مرتبه ای می رسد که طبق قوانين و به عقيد. ابن سينا قوت نفس انسان را منشأ کرامت ها و معجزات می داند       

نواميس جهان می تواند در آن تصرف کند، مثالً وقتی انسان پاک دلی برای نزول باران دعا می کند اجابت دعای او حاصل اتصال دل او با 

مرتبط است که بدون کتاب و معلم نسبت به نفس قدسی و ملکوتی آنها به حدی با نظام جهان . پيامبران نيز چنين اند. مبادی هستی است

 .اشيا علم پيدا می کنند در نفوس آدميان تصرف کرده آنها را به سوی غایت هستی هدایت می نمایند

رابطه ی انسان و جهان رابطه ای خصمانه نيست انسان برای نابودی جهان خلق . بنا براین بين انسان و جهان نوعی یگانگی برقرار است       

 .ده است و غایت خلقت او قهر و غلبه بر جهان نيست بلکه انسان و جهان همدم و هم راز یک دیگرندنش

خداوند آفریننده ی عالم است و عشق او . از دیدگاه ابن سينا انس ميان انسان و جهان بر پایه ی عشقی است که در عالم هستی جریان دارد

 .هر مرتبه به شکلی جلوه گر می شودبه همه مخلوقات در مراتب هستی جاری است و در 

 کل اشيا از عقول و از نفوس و از صور             از مواد و غير آن از عشق حق برپاستی

 :بوعلی سينا در رساله ای که درباره عشق نوشته است آن را علت پيدایش جهان می داند و می نویسد

هميشه شایق به کماالت و مشتاق به خيرات است و بر حسب فطرت خود  هر یک از ممکنات به واسطه ی جنبه ی وجودی که در اوست» 

 «همين اشتياق ذاتی و ذوق فطری را که سبب بقای وجود ممکنات است عشق می ناميم. از بدی ها گریزان است

                                                           
6

 22سوره ی فاطر، آیه ی  
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سبب عشق و محبت بين همين تشابه و سنخيت در گوهر انسان و جهان . انس انسان با طبيعت ناشی از تشابه عالم صغير و عالم کبير است

آنهاست و آنچه همه ی اجزاء جهان و از جمله گوهر وجود انسان را به سوی خود می کشاند جاذبه ی همان عشق الهی است که در کنه 

 .جهان هستی به ودیعت نهاده شده است

 طبایع جز کشش کاری ندانند                                 حکيمان این کشش را عشق خوانند

 ر اندیشه کنی از راه بينش                                    به عشق است ایستاده آفرینشگ

 (49-13،ص 1333طالب زاده، )

فرشته شناسی . ابن سينا بر وظيفه ی فرشتگان به مثابه راهنمایان بشر و نيروهایی که تدبير جهان به عهده ی ایشان است تأکيد فراوان دارد

همان ) 1عقل آدمی در سير تعالی خود از فرشته نور می گيرد و هدایت می شود . ابن سينا ست« فلسفه ی مشرقی»یکی از ارکان 

 (14منبع،ص

 

 از نظر ابن سيناسعادت 

به نظر ابن سينا سعادت باالترین چيزی است که انسان به دنبال کسب آن است و هدایت به راه سعادت نيز باالترین هدایتهاست ،           

در است ، که مطلوب های دیگر « نزدیکی به حق اول»سعادت بزرگ . چرا که شرافت هدایتها به غایاتی است که به آن رهنمون می گردند

سعادت حقيقی از نظر . برابر آن ناچيز است و حکمای الهی ميل و رغبتشان برای نيل به این سعادت،بيش از رسيدن به سعادت جسم است 

 . ابن سينا آن است که انسان به کمال قوه نظری و عملی نایل گردد

را رعایت کند و در نتيجه فضایل عفت ، شجاعت و حکمت را کسی که در قوای سه گانه شهوانيه، غضبيه و تدبيریه حالت ميانه روی           

کمال قوه نظری نيز . که جامع فضایل دیگرند باشد ، به فضيلت عدالت که جامع این سه است آراسته می گردد و این کمال قوه عملی است 

دفتر همکاری و حوزه و دانشگاه . ) رددبه آن است که صورت کامل و نظام معقول در انسان مرتسم گردد و انسان به عالم عقلی مبدل گ

 (211،ص1311،

بنابراین ، راه تحصيل سعادت به نظر ابن سينا ، نيل به کمال در دو قوه علمی و عملی است و اگر کسی عالوه بر عدالت و حکمت           

است و این انبياء هستند که انسانها را به « خليفه خدا در زمين» و«سلطان عالم ارضی»نظری از خواص و ویژگيهای پيامبری برخوردار باشد 

 :وی می گوید. بوعلی سينا توصيه می کند که همه برای تحصيل سعادت حقيقی بکوشند . سعادت حقيقی رهنمون می گردند 

پس . ر حذر باش سعادت حقيقی را به دست آور و از شقاوت حقيقی ب. ای برادر شفيق ، این سيره نيکو را به کار گير و از ضد آن بپرهيز »

 (219همان منبع ، ص . )«شایسته است از اَلَم ابدی بترسی و به سعادت  و مصلحت جاودانی راغب باشی

 

 :اخالق عرفانی 

گونه ای فلسفه یا متافيزیک شهودی بناميم، می توانيم  -که تفسير هستی با بکارگيری روش شهودی است –اگر عرفان نظری را          

بحث می « چه باید کردها» از  –همچون دانش اخالق  -چرا که عرفان عملی نيز. هم گونه ای نظام اخالقی به شمار آوریمعرفان عملی را 

یعنی « عالمی دیگر بباید ساخت، وز نو آدمی» کند و در پی دگرگون ساختن انسان و حتی دگرگون ساختن جهان است و برآن است که 

 . تار درست و راه زندگی سعادتمندانه را به انسان می نمایدعرفان با طرح کردن دستوالعملهایی رف

رفتار نيک ) = آن است که در عرفان، تنها از رفتار انسان با خود  -قطع نظر از اختالف در روش -مهمترین تفاوت عرفان عملی با اخالق

نسان با جهان و بویژه رابطه انسان با خدا سخت سخن در ميان نمی آید ، بلکه رابطه ا -چنانکه در نظام های اخالقی مطرح است  -(فردی

 . مورد توجه و بحث است

                                                           
7

 (14همان ،ص)در حکمت اسالمی، این فرشته به عقل فعال تعبير می شود 
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عرفان نيز می کوشد تا شيوه درست زندگی و راه رسيدن به سعادت را . اخالق، هنر درست زیستن و سعادت مند شدن است: خير و سعادت 

بنابراین راه سعادت، چيزی جز باز جستن . صل خویش استاز دیدگاه عرفانی، تيره بختی انسان، معلول دوری او از ا. به انسان نشان دهد

بنابراین سير معنوی به سوی حق آن سان که ابن سينا در نمط نهم اشارات مطرح کرده است . روزگار وصل و پيوستن به اصل نخواهد بود

 : سلبی و ایجابی: مشتمل بر دو حرکت است

. به منظور سلب صفات منفی از نفس صورت می گيرد –مانا سير الی الحق است که ه –این حرکت ( : تزکيه)= تخليه : حرکت سلبی( الف

)= ، آثار اشتغال به غير حق را، یکسره از خود دور می کند (تفریق)= در جریان این حرکت، سالک الی اهلل، از شواغل و حجابها جدا می شود 

 –و به گفته موالنا اژدهای نفس را ( رَفض)= اعتنایی به نفس می نگرد  و خود، در ميان نمی بيند، بابی( ترک)= ، بترک ماسوا می گوید(نفض

می کشد و به قول شيخ ابوسعيد ابوالخير به طاغوت نفس کفر می ورزد تا به خدای  -که اگر آلت فرعون بياید راه صد موسی و صدهارون زند

 . مومن شود

به منظور کسب صفات مثبت و آراستن نفس بدین صفات صورت  –لحق است که همانا سير فی ا –این حرکت : تَحلِيَه : حرکت ایجابی ( ب

از اشتغال مانعه مربنده را از  –به گفته هجویری  –بدین معنا که چون سالک . است« تخلّق به اخالق الهی»می پذیرد و آن به اصطالح 

می بيند، هر علمی را ( حق)= رتی را مستفرق در قدرت او اعراض کرد و در مراتب تخليه ارتقا یافت و خود را در ميان ندید هر قد» خداوند 

می نگرد و با همه موجود باور می دارد که هر وجود صادر از اوست و به راستی همه « او»، و هر اراده ای را تحت اراده «او»مستهلک در علم 

ن، در آستانه فنا قرار گرفتن، آماده وصل و وصال اوست و این معانی، یعنی به نيک ترین خویها آراسته شدن و به اخالق الهی تخلق یافت

 ( 231 -233، ص1339دادبه، . ) ، در وحدت فانی شدن و به سعادت واقعی و ابدی رسيدن«گشتن، و سرانجام به حق پيوستن 

 

 :خدا شناسی کانت 

مفهوم کمال به هر نحوی که ذهن انسانی آن را : کانت برای اثبات وجود خدا از سير ترقی به سوی کمال استفاده می کند و می گوید        

تصور کند نمی تواند فقط از خود انسان ناشی شده باشد و بایداز ناحيه وجودی ناشی شود که عين کمال مطلق است و عقل از این رهگذر ما 

مکان ما آدميان نيست و تنها خداوند به عبارتی دیگر، یعنی تطابق نهایی فضيلت و سعادت در ا. را وادار به قبول وجود خداوند حی می کند

 (121،ص1313مجتهدی، .)است که بدان می تواند تحقق بخشد و همين دليل بر وجود اوست

عنصر دوم را، که سعادت باشد، اگر بالواسطه ایجاد ( یعنی عاليترین نيکویی) تحقق خير اعال امکان پذیر است و عنصر اول آن یعنی فضيلت 

 . آن را ایجاد می کند ( به وسيله فعل خداوند )نکند الاقل بالواسطه 

حالت موجود عاقلی است در عالم که در مجموعِ وجود او همه چيز برحسب ميل و اراده او انجام » کانت سعادت را چنين تعریف می کند که 

اقلی که در عالم است کردگار عالم نيست اما موجود ع. و لذا متوقف بر سازگاری و ائتالف طبيعت مادی با ميل و اراده انسان است. «می گيرد

و در مقامی قرار ندارد که بر طبيعت به نحوی حکومت کند که یک رابطه ضروری در واقع بين فضيلت و سعادت برقرار گردد و سعادت 

ر تعقيب فضيلت پس اگر یک رابطه پيشينی ترکيبی بين فضيلت و سعادت باشد، به این معنی که سعادت باید د. متناسب با فضيلت باشد

وجود یک علتی را برای کل طبيعت فرض کنيم که متمایز از طبيعت و حاوی مبنای این رابطه یعنی » بياید و متناسب با آن باشد ، باید 

 . «سازگاری و ائتالف دقيق بين سعادت و فضيلت باشد

ق حصه دهد، زیرا سعادت باید به اخالق به این معنی بعالوه این وجود باید چنان تعقل شود که سعادت را بر حسب مفهوم قانون به اخال

حصه شود که تسهيم آن بر طبق مرتبه و درجه ای باشد که در آن موجودات عاقل متناهی قانون اخالقی را اصل ایجاب کننده اراده خود می 

از این رو وجودی که به عنوان . خواهد بود ليکن موجودی که قادر است برطبق مفهوم قانون عمل کند عاقل است ، و عليت او اراده او. سازند

. علت طبيعت فرض می شود باید وجودی دانسته شود که برحسب عقل و اراده خود عمل می کند؛ یعنی باید به عنوان خدا تعقل گردد

ا می تواند عالمی به وجود آورد که عالوه بر این باید خدا را عليم، یعنی عالم به تمام حاالت درونی انسان، دانست، و باید او را قدیر دانست؛زیر

 . در آن سعادت درست متناسب با فضيلت باشد و هکذا نسبت به سایر صفات الهی
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کانت می گوید که او آنچه را که در کتاب نقد اول انکار کرده است در اینجا اثبات نمی کند، یعنی نمی گوید که عقل نظری قادر به اثبات 

دیق وجود خدا البته تصدیق به وسيله عقل است، ولی این تصدیق یک عمل ایمانی است، و می توان آن را تص. وجود خدا و صفات الهی است

تکليف ما این است که خير اعال را ترویج کنيم و لذا می توانيم امکان آن را فرض . ایمان عملی دانست از این رو که با تکليف ارتباط دارد

جز بنا به فرض اینکه خدا وجود دارد ممکن نيست، به این جهت هر چند قانون اخالقی  ولی فرض تحقق خير کامل در حقيقت. کنيم 

 (355-351، ص 1333کاپلستون، . )مستقيماً ایمان به خدا را تکليف نمی کند ولی در مبنای این ایمان قرار دارد

اما چون فضيلت باید موجد . د را خوشبخت کنيمقانون اخالقی امر می کند که خود را الیق سعادت سازیم نه اینکه خوشبخت باشيم یا خو

سعادت باشد، و چون تکميل خير اعال فقط به وسيله عمل الهی قابل حصول است، حق داریم که متوقع سعادت از طریق عمل الهی باشيم 

اده قدرت مطلقه می تواند این که اراده او به عنوان اراده قدسی می خواهد که مخلوقات او شایسته سعادت باشند، در حالی که به عنوان ار

 « .اميد سعادت نخست فقط با دین آغاز می شود» . سعادت را به آنها تفویض کند

اخالق، از » : مثالً دیباچه ویرایش اول آن این طور شروع می گردد. دوباره ظاهر می شود( 1193)این نظر در کتاب در حدود عقل محض 

وان موجودی آزاد است که در عين حال خود را به وسيله عقل تابع قوانين ال بشرط می سازد، نه حيث اینکه مبتنی بر مفهوم انسان به عن

محتاج مفهوم موجود دیگری باالتر از انسان است برای اینکه تکاليف خود را بشناسد، و نه محتاج محرک دیگری غير از خود قانون است تا 

تيجه نهایی عمل اخالقی و ائتالف و سازگاری ممکن بين مراتب اخالقی و طبيعی ، نمی اما از طرف دیگر مسئله ن« تکليف خود را انجام دهد

زیرا راه دیگری برای حصول این « اخالق ضرورتاً به دین منتهی می شود» تواند از لحاظ عقل انسانی مورد بی اعتنایی واقع شود و سرانجام 

 . ائتالف و سازگاری جز طریق عمل الهی سراغ نداریم

در تمام تکاليف خود خدا را به عنوان واضع کل قانون که باید مورد حرمت واقع شود » قيقی از نظر کانت عبارت از این است که دین ح

 . اما به خدا حرمت گذاشتن چه معنی دارد؟ معنی آن این است که قانون اخالقی را اطاعت کنيم و برای ادای تکليف عمل کنيم. «بدانيم

هر چيزی ، غير از طریق سلوک اخالقی ، که انسان خيال می کند می » ر عبارت معروف او خالصه شده که می گویدنظر او در این باره د

 « .تواند برای خشنودی خدا انجام دهد، توهم دینی محض و عبادت کاذب خداوند است

نی تمام مردم در فضيلت و خدمت اخالقی کليسای مرئی در نظر او فقط تقربی است به کمال مطلوب کليسای عام غيرمرئی، که اتحاد روحا

 (.359 -340همان، ص . )خداست

خدا،موجودی »: که دليل وجودی را مورد نقادی قرار داده است، آن را به شکل زیر خالصه و بيان کرده است –فيلسوف بزرگ المانی -کانت

 (111،ص1339دادبه،)« .پس خدا وجود دارد. وجود، یکی از صفات کمال است. کامل است 

عالوه بر دليل وجودی ، دليل اخالقی نيز از سوی کانت برای اثبات جاودانگی روح ، آ زادی انسان ، معاد و اثبات هستی خدا مطرح شده 

 3 (معاد)چون عدالت به طور کامل در این جهان اجرا نمی شود دل من گواهی می دهد که جهانی دیگر خواهد بود: کانت می گوید. است

همان . )که از روی عدالت حکم می راند و روح انسان برای آنکه عدالت در مورد آن اجرا شود و جاویدان خواهد ماند( داخ)داوری دادگر

 (112منبع،ص 

                                                           
برخی از نام های دیگر آن . است که حکایت از رستاخيز عظيم انسانها و قيام عمومی بندگان می نماید« یَومُ القيامه»بار در قرآن تکرار شده  10معروفترین نام معاد که  8

رس و روز حسابرسی و پ(یوم المسأله)، (یوم المحاسبه)، روز جدایی، (یَوم الفَرق)به معنی روز پشيمانی و حسرت ، ( یوم النّدامه)، (یوم الحَسره: )حادثه عبارت است از

روز جزا دهی و حل و فصل مسائل و تعيين حکم؛ چه خوب است برایبيداری از خواب غفلت و غرور و مهار کردن خواهشهای (یوم الحکم)، (یوم الفصل)،(یوم الدین)جو،

 .ل حاضر می شویم در نظر بگيریمشيطانی لحظه ای در این نامها اندیشه نموده و در همين دنيا وضعيت خود را در آن روز که همگی در پيشگاه خداوند عاد

از مرگ و زندگی گياهان و  11-9همچنين در سوره ق آیات ( همانگونه که شما را در آغاز آفرید به جهانی دیگر باز می گردید:) می فرماید 19خداوند در سوره اعراف آیه

از آسمان آب پربرکتی فرستادیم وبه وسيله آن باغهای سرسبز رویاندیم و دانه های ما »:رستاخيز آن، که همه ساله آن را با چشم خود می بينيم این گونه سخن می گوید

 ( 35-34، ص 1331مکاریان، )«و به وسيله آن سرزمين مرده را زنده کردیم ، رستاخيز نيز همين گونه است....دروشده
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به حکم عدالت باید به نيکان پاداش مناسب و به بدان »:مبتنی است و خالصه آن چنين است« عدالت»دليل اخالقی برلزوم اجرای کامل 

بنابراین اخالقاً در ورای جهان طبيعت موجودی عادل . اما در این جهان پاداش و کيفر مناسب داده نمی شود . د کيفر مقتضی داده شو

 .وجود داشته باشد تا به نيکان پاداشی مناسب و به بدان کيفری در خور بدهد( خدا)

خدا با برهان عقلی امکان پذیر نيست و هریک  وی بر آن است که پذیرش وجود. او بدین معنا گواهی می دهد 9کانت تصریح می کند که دل

کانت در عين حال تأکيد می کند که مخالفان هم نمی توانند دليلی قاطع بر نفی وجود . از براهين اثبات خدا را می توان رد و ابطال کرد 

وجود خدا به (کانت و پيروان وی)رایان به نظر نقدگ( .112-113همان منبع، ص .)دليلی که خرد بتواند بپذیرد و قانع شود. خدا اقامه کنند

دانش اخالق است و دل انسان به وجود او گواهی می دهد، اما وجود او را با دالیل عقلی و متافيزیکی نمی توان ثابت « اصل موضوعی»منزله 

 (113همان منبع ، ص . )کرد

 :جهان هستی

بنابراین باید وجودی باشد که هستی او محتمل الوقوع و وابسته . خودهمه وجودهای محتمل و ممکن وابسته چيزی هستند پيش از          

 (103،ص1331لئوارچ، ..)چيز دیگری نيست، وجودی که هستی او ضروری و واجب است

او می . مومن و معتقد، در بحث اصول خود در اخالق، هستی شناسی خود را هم بيان نموده است( پروتستان)کانت به عنوان یک مسيحی 

قطعاً مفهوم این سخن، . «جز در سایه اعتقاد به خداوند و سر مدّیت جهان و آزادی انسان ، هيچ امر اخالقی ای معنا پيدا نمی کند»  :گوید

اگر غير از این باشد . پذیرش توحيد و قوانين الهی و باید و نبایدهایی است که در کتابهای مقدس از جانب پيامبران الهی مطرح شده است

اصل بقا و خلود نيز مستلزم وجود علتی است » : و در جای دیگر کانت می گوید. به خدا مفهوم خود را از دست خواهد داد« اداعتق» اصل 

 (420، ص  1332ندری ابيانه، ) « .به عبارت دیگر، قبول اصل بقاء و خلود مستلزم قبول وجود خداوند است. که با این معلول مطابق باشد

 

 .به عنوان عالم صغير انسان به عنوان شخص و

و این از آن جهت ممکن است که انسان . ترکيب بين مفهوم خدا و مفهوم عالم به وسيله انسان، که عامل تفکر است، انجام می گيرد          

یعنی هم . زیرا انسان، به اصطالح، یک پا در هر دو عرصه دارد. خود یک موجود واسطه است؛ و مفهوم انسان یک مفهوم یا تصور واسطه است

حسی است و هم متعلق به عرصه محسوسات، یعنی عرصه ناپدیداری و عرصه پدیداری و محسوس از طریق آگاهی  متعلق به عرصه فوق

لذا عقل انسان می تواند کل وجود فوق حسی را در مفهوم خدا و کل وجود محسوس را در مفهوم . اخالقی تابع فوق حسی قرار می گيرد

بتی بين آنها، که، به واسطه آن نسبت، مفهوم عالم تابع مفهوم خدا می گردد، ترکيب می و این مفاهيم را به وسيله فرض نس. عالم بيندیشد

 . نماید

یعنی بدیهی است که او متعلق به طبقه موجودات مادی آلی و ، از این جهت، تابع . تعلق انسان به مرتبه یا عرصه محسوسات بدیهی است

» . او را متجلی می سازد، و به واسطه این آزادی به مرتبه یا عرصه ناپدیداری تعلق دارداما حيات اخالقی او آزادی . قوانين علی ایجابی است

وجودی است که، در عين حال، دارای آزادی یعنی خاصيتی است که خارج از اصول علّی عالم ولی معهذا متعلق به ( موجودی در عالم)انسان 

و آزاد بودن به سبب یک « .ا وجودی باالتر از عالم هست که روح انسان باشدلذ» و داشتن آزادی به معنی داشتن روح است . «انسان است

انسان از این « .وجود جسمانی زنده روح دارد؛ و اگر یک شخص باشد، یک وجود انسانی است» . اصل روحانی، به معنی متشخص بودن است

                                                           
 کی بوده ای نهفته که پيدا کنم تو را   نا کنم تو را                  کی رفته ای ز دل که تم 9

 پنهان نبوده ای که هویدا کنم تو را  طالب حضور                      غيبت نکرده ای که شوم

 با صد هزار جلوه برون امدی که من                          با صد هزار دیده تماشا کنــم تورا

 (فروغی بسطامی، دیوان اشعار)
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کاپلستون، .) غير، عالم کبير یعنی کائنات را می اندیشدانسان به عنوان عالم ص. جهت شخص است که یک هستی آزاد خودآگاه اخالقی است

 (394-391، ص1333

گویی خدای تعالی . مشيّت الهی بر این تعلق گرفته است که آدمی خير نهفته در طبيعتش را خود بثمر برساند » : کانت بيان می کند که 

مایل به خير مجهزم کردم؛ بر تست که آنها را نشو و نما دهی و بارور ترا به هر گونه ت! بدنيا درآی: ،آدمی را مخاطب قرار داده وفرموده است

 (19، ص 1313کانت ،)« ! 10سعادت وشقاوت به خودت مربوط است. سازی

 

 سعادت از نظر کانت

عادت فی س. سعادت مقدور نيست مگر اینکه در این جهان به یک خالق حکيمی قائل شویم و این جهان را گزافی و توهّمی ندانيم         

به عقيده کانت ، کالم مبتنی بر اخالق . نفسه نمی تواند برای ما خيراعلی باشد،مگر اینکه قبالً قابليت سعادت را در خود پرورش داده باشيم

قرار می به این دليل، این امتياز خاص را بر کالم نظری می تواند داشته باشد که نهایتاً مارا در مسير تقرب به وجود واحد و کامل معقول 

نه در کالم طبيعی می توان تا این حد به خير اعلی نزدیک شد، نه در کالم استعالیی؛ زیرا وقتی متوجه می شویم که وحدت اخالقی، . دهد

در . همان قانون ضروری جهان است،می توانيم حداقل تصور کنيم که یک فعل واحد متعالی وجود دارد که حاکم بر تمامی این قوانين است

جز به این طریق ، چگونه می توان براساس اراده های کثير و متعدد به چنين وحدتی در غایات امور جهان دست یافت؟ این فعل واحد واقع 

باید همه توان و همه دان باشد تا مبنای اصلی نيات و ارزشهای اخالقی شود؛ خداوند در همه امکنه و ازمنه باید حضور داشته باشد تا بی 

 .خير اعلی در این جهان مدد رساند؛ خداوند باید سرمدی باشد تا هماهنگی طبيعت و حرّیت تضمين شود و نقص پيدا نکندواسطه به تحقق 

از طرف دیگر، این وحدت نظام مند غایات جهان را می توان به عنوان طبيعی، حسی خواند ولی به عنوان آزاد، باید آن را کامالً معقول و 

و رحمت دانسته می شود البته از لحاظی نيز می توان تصور کرد که این وحدت در نهایت به وحدت عالی تری اخالقی ناميد که همان قلمر

منجر می شود که براساس قوانين اخالقی، موجب استقرار نوعی ضروریت و کليت می شود و از آنجا که از این رهگذر به نحوی عقل عملی به 

م مورد نظر را می توان الزاماً غير طبيعی دانست از لحاظی نيز چون دستورهای اخالقی را به نحو عقل نظری اتصال می یابد،دیگر در واقع کال

فانی درونی و وجدانی، الزام آور در می یابيم، می توانيم آنها را احکام الهی هم بدانيم، البته بدون اینکه در توهمات رخيصی که معموالً عر

 (142-143،ص1333مجتهدی،. )اراده واقعی را از دست بدهيمتلقی می شوند، رها سازیم و مسير عقل و 

به نظر کانت عقل حکم می کند که هر کس به فضيلت عمل می کند و ادای تکليف می نماید و در این باب حسن نيت دارد شایسته خوش 

امری که جامع همه خوشيهای هر کس حق دارد خير کل و خير تام را خواهان باشد، یعنی . وسعيد بودن است و استحقاق آن را دارد

 .ظاهری و باطنی و صوری و معنوی بوده باشد

نه خوشی مایه فضيلت و نه فضيلت مایه خوشی است و این هر دو باید با هم ترکيب شود و چون فضيلت تام یعنی عصمت با خوشی تام 

ر عقل نظری از اثبات این مطلب عاجز است جمع گردد خير کل تام که غایت آخری و کمال  مطلوب هر طالبی است دست می دهد، و اگ

 .عقل عملی به یقين بر آن حکم می کند

نفس انسان پس از مرگ باقی است تا بتواند در وصول به کمال سير کند و تباینی که ميان عقل و طبع او هست مرتفع شود و به خير کل 

 .تام که همه جهانيان خواهانش هستند و به سوی او می روند برسد

به کمال یعنی خير کل تام و سازگار شدن قانون اخالقی با جریان امور عالم از عهده خود نفس انسان که خواهان این مقام است وصول 

ا ساخته نيست، بلکه کار وجودی است که خود دارای کمال مطلق باشد و وجود عالم و جریان امور او و الزام قانون اخالقی و سازگار شدن او ب

، ص 1333فروغی، .) ل بر مقتضای اختيار و آزادی همه بر حسب مشيت اوست، یعنی ذات باری و پروردگار عالم استجریان امور و عم

411-409) 

                                                           
10

ما راه را به انسان نشان دادیم، حال می خواهد هدایت پذیرد و شگرگذار این »انّا هدیناه السّبيل امّا شاکراً و امّا کفوراً یعنی : سوره انسان می فرماید 1آیه  خداوند در 

 «نعمت باشد و یا کفران نعمت کند
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در حقيقت کانت ملکه اخالقی داشته و به قول خود او امر مطلق غير مشروط را بر لزوم حسن نيت در ادای تکليف به گوش هوش می 

 (415همان ، ص .)است که این امر حکم خداوند است شنيده و بر دیده ی دل او عيان بوده

خداوند عامل خيری است که با شناخت نامحدودی . بدون فرض ضروری وجود خداوند، عدالت نمی تواند در مورد انسان اخالقی به کار رود

ط سعادت انسان نيکوکار را فراهم که دارد، کار نيک تمام انسانها را به درستی تشخيص می دهد و به خاطر قدرت مطلقی که داراست، شرای

 .می آورد

. چون او بطور مطلق نيک است. خداوند خير و عادل که خالق کل موجودات است، به درستی می داند که نيکی چيست و نيکوکار کيست 

، زیرا قانون اخالقی به صورت روح انسان نامير است . روح ناميرنده انسان نيکوکار را تأیيد و تحسين می نماید و به او پاداش عطاء می کند 

به بيان دیگر، قانون اخالقی بصورت قطعی و امری است، یعنی . امری قطعی است و بطور نامحدود و مطلق از انسان می خواهد اخالقی شود

دود باشد تا چنين قانون نامحدودی ایجاب می کند که روح انسان نامح. انسان در روندی بی پایان در جهت نيکی مطلق گام بر می دارد

قانون اخالقی و همچنين ضرورت رعایت عدالت در مورد انسان نيکوکار اقتضا می کند که ناميرندگی روح را به . خواست آن را برآورده سازد

 (155،ص1333ذاکرزاده،.)عنوان یک فرض ضروری بپذیریم 

 به دست آوردن لطف خداوند( پيوند اخالق با دیانت) دین با وجدان اخالقی 

بنابراین می توان عتاب و .به بيان دیگر وجدان انطباق اعمال با قانون درونی است. قانون درونی، همانا وجدان است: کانت می گوید         

خداوند که کرسی قضاوتش را فوق ما مستقر ساخته و نيز سکوی داوری در درون . خطاب وجدان را نشانه حضور خداوند در دل خود بدانيم

برخی گمان دارند که پرستش خداوند یعنی تنظيم و تکریم در برابر . دین بدون وجدان اخالقی چيزی جز خرافات نيست. است ما قرار داده

ایشان صرفاً به انجام فرایضی چون . عظمت او بدون آنکه درباره اطاعت از قوانين الهی تفکر نمایندو یا حتی درباره علم و قدرت او بيندیشند

 .در حاليکه این قبيل اعمال وسيله تخدیر وجدان برخی از ایشان است تا آرامش خود را باز یابند. هستندسرود خوانی دل خوش 

اگر اخالق با دیانت بپيوندد صرفاً به تالشی برای بدست آوردن لطف خداوند بدل . دین بکار گرفتن اخالق با عنایت به معرفت خداوند است

ت و رفتن به کليسا برای موفقيت انسان و پيشبرد اهداف او صورت خواهد گرفت در حاليکه این در اینصورت دعا، انجام عبادا. خواهد شد

 .اعمال سخن دلی است که مفهوم تکليف به او الهام شده است

ریم تصور خداوند در هر حالت و هر شکل باید همراه با تقدس و تک. شيوه صحيح اکرام خداوند آنست که ، آنگونه که او خواسته عمل کنيم

حتی به هنگام تبریک به دوستمان، . باید مراقب بود که هم خودمان و هم کودکان بی جهت نام مقدس خداوند را بر زبان نياورند. باشد

هنگامی که آدمی نام خدا را بر زبان جاری می سازد باید همه وجودش سرشار . بکاربردن نام خداوند باید به ندرت و با طمأنينه صورت گيرد

کودک باید یاد بگيرد نسبت به خداوندی که هستی بخش حيات و همه کائنات است و تکفل همه انسانها . ام به ذات اقدسش باشداز احتر

گویند که نيوتن هنگاميکه نام خدا را بر زبان می . بعهده اوست وباالخره اوست که درباره ایشان داوری خواهد نمود، ادای تکریموتعظيم نماید

 (  Kant,Immanuel,”Education”,pp.111-114. )می کرد و به تأمل می پرداختآورد، مدتی درنگ 
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 :نتيجه گيري 

البته نباید فراموش کرد که فيلسوف از آن جهت که )هر دو فيلسوف وجود خداوند تبارک و تعالی را با دالیل عقلی و شرعی            

آیات قرآن و روایت منقول از معصوم نمی پردازد، بلکه درباره آن عقل ورزی و تفلسف می فيلسوف است، به تقليد، تکرار و تعبّد محض به 

دیدگاه . کند، به همين دليل، وقتی ابن سينا به تأمّل فلسفی درباب معارف دینی می نشيند،گاهی به دستاوردهای انتزاعی و عجيبی می رسد

با بهره ... و( به ویژه برهان صدیقين)و عقاب، نبوت، واجب الوجود و صفات او های شيخ در تقسيم موجودات به ممکن و واجب، معاد و ثواب

قبول دارند منتهی با کمال ارزش و احترام و احتياط به ذات اقدسش مثال ابن سينا مردم را از درک ماهيت .(جویی او از آیات و روایات است

آن است که از طریق معرفت به مثل و شبيه و ندّ نباشد؛ زیرا او بی همتا  خداوند و احاطه بر کيفيت ذات او ناتوان ميداند و حق معرفت او

در واقع مثل کانت معتقدند که از طریق عقل نظری یا ظاهری و حسی اثبات خداوند به طور کامل غير ممکن است بلکه . است و نظير ندارد

دلی پاک و قلبی سليم و با حد کامل نفس قدسی ملکوتی  می توان خدا را از( اخالق عرفانی ) با عقل عملی یعنی رشد کامل اخالقی 

 .شناخت و مطمئن شد و با اطمينان از طریق روشن بينی و با نور ایمان به خدا ایمان داشت 

و دانش اخالق است و دل انسان به وجود او گواهی می دهد، اما وجود او را با دالیل عقلی « اصل موضوعی»به نظر کانت وجود خدا به منزله 

مردم تا دلشان بخواهد می توانند به خدا و روح » کانت عقل را از درک حقيقت عاجز دانست و اعالم داشت. متافيزیکی نمی توان ثابت کرد

مقصود کانت از این سخن آن بود که فقط به مدد عشق و ایمان و صفای دل ، اثبات چنين مسائلی امکان پذیر است و « .معتقد باشند... و

 .ل شوق می توان تا بيکران ها و تا سرزمين حقيقت های برتر به پرواز درآمدتنها با با

و تزکيه درون و از طریق مهر ورزی ( دل)= کانت در شناخت حقایق از گونه ای روش اخالقی و ایمانی سخن می گوید و عرفا بر تصفيه باطن

در سخنان عرفا مطرح شده است حاکی از این معناست که راه  آن همه موافقت با عشق و مخالفت با عقل هم که. و عشق تأکيد می ورزند

 :خداشناسی راه عقل نيست به عنوان نمونه به این دو بيت حافظ توجه کنيد

 ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی        ترسم این نکته به تحقيق ندانی دانست 

 دفـــتر نباشــدبشوی اوراق اگر همدرس مایی                که علـــم عشــق در 

آری از دیدگاه عرفا آن نکته ای که محققاً با تحقيق بعد از طریق کوشش ها و تالشهای عقلی و استداللی نمی توان شناخت، کشف حقایق و 

 .این نکته را از دفتر عشق، یعنی از راه مهرورزی و تصفيه درون می توان کشف کرد. است( خدا)= شناخت حق 

 : سلبی و ایجابی: ق عرفانی چنين تفکری را داراست ، سير معنوی به سوی حق مشتمل بر دو حرکت استابن سينا نيز در اخال

 . به منظور سلب صفات منفی از نفس صورت می گيرد –که همانا سير الی الحق است  –این حرکت ( : تزکيه)= تخليه : حرکت سلبی( الف

به منظور کسب صفات مثبت و آراستن نفس بدین صفات صورت  –سير فی الحق است که همانا  –این حرکت : تَحلِيَه : حرکت ایجابی ( ب

 . است« تخلّق به اخالق الهی»می پذیرد و آن به اصطالح 

 .است ( دليل وجودی و اخالقی ) بيشتر و جامع تر از کانت ( دليل ممکن و واجب و سایر دالیل ) دالیل اثبات خداوند از نظر ابن سينا 

خدا را به طور کامل قبول دارند با این تفاوت که ابن سينا بر اساس دین مبين اسالم و کانت بر اساس اطاعت قانون اخالقی و هر دو پرستش 

 .و دین مسيح ( به عنوان احکام الهی ) عمل به تکاليف خود 

 .ر کامل قبول دارندهر دو حکيم اعتقاد به وجود واجب، واحد و کمال مطلق خداوند عليم و قدیر و پرستش وی را به طو

در واقع ميتوان گفت که هر چند تصدیق خداوند به وسيله عقل است اما این تصدیق یک عمل ایمانی است اگر انسان تالش و فعاليت 

و  نميتواند خدا را به شایستگی بشناسد پس انسان اگر فکر( برای تربيت کامل ایمان و اخالق)نداشته باشد برای تزکيه نفس و پاالیش روح 

و با کمک دین ميتواند خدا را به شایستگی ( تکميل عقل نظری و مخصوصا عقل عملی ) نظرش و رفتار و اعمالش صاحب عقل گردد 

 .بشناسد و عاقل دیندار خدا شناس و خدا پرست گردد 
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