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قـرار  رسـالة الطیـربوعلى در رسائل مشرقى خود را با سه دسـته از كنـيم كـه روی سـخن تـا  كوشـيم نخست مـى شناساندنتالش اين مقاله در جهت شناخت دقيق اين افراد و  1»شـهود عقلـى، آثار متأخر خـود را تنهـا بـرای كسـانى قابـل فهـم  و وی از  اند های مشرقى اين افراد بوده متـون حكمـى، اشـار8 مسـتقيم اما  ،اند دستۀ ديگری از افراد نيز برای وی در رسائل مشرقى برجستهاخالقـى  هـای . مواجهـه داردعامـۀ . های تمثيلى را درك كرده و خود را تا سطح درك معقوالت بـاال بكشـندمندند كه مفاهيم فلسفى به كار رفته در  سـينا بـا ابـنايـن افـراد بـرای  كـه گونـه  در اين داستان را آن
تـاریخ ، »ماهيت شهود عقلى در طرح اخالق مشرقى ابن سينا » دانشـنامۀ عالئـ�هـای  ها كه اندر اين رسالت ياد كرده آمد، از هر يك نشانى است و اما تمامى پيدا كردن اين اندر كتابببايـد «: گويـد نيز با اشاره به اين مطلب در انتهای شرح خود بـر ايـن داسـتان مـىشود هيچ فرقـى  بندی مى -به نظر نگارنده، فحوای علمـىشـود و ايـن اطـالق   .اصطالحى است در اشاره به نظامى كه بوعلى برای اخالق خود در رسائل مشرقى طرح كرده است .17

، اشـار8 مسـتقيم داردچنانكـه بـه بـرادران حقيقـت اشـاره دستۀ ديگری از افراد نيز برای وی در رسائل مشرقى برجستههـای برجسته گشته و مورد خطاب مستقيم توصـيهرسـالة الطیـر دستۀ اول از ايشان كه مـورد توجـه بـوعلى در داسـتانبوعلى در رسائل مشرقى خود را با سه دسـته از كنـيم كـه روی سـخن يعنـى مشـخص نخست مـى ،برای اين منظورتالش اين مقاله در جهت شناخت دقيق اين افراد و شـهود عقلـى«ى كسـب معرفـت از طريـق ، آثار متأخر خـود را تنهـا بـرای كسـانى قابـل فهـم  در اين داستان را آنمواجهـه داردرسالة الطیر  در انتهای داستانهای تمثيلى را درك كرده و خود را تا سطح درك معقوالت بـاال بكشـندمندند كه مفاهيم فلسفى به كار رفته در ايـن افـراد بـرای . های مشرقى اين افراد بودهمتـون حكمـى ديگـربا تحليل محتوای بيان او در رسائل مشرقى و با رجوع به 
شـود و ايـن اطـالق  مـى اطـالق سالمان و ابسالاصطالحى است در اشاره به نظامى كه بوعلى برای اخالق خود در رسائل مشرقى طرح كرده است17، ش تاریخ فلسفه، »ابن سيناماهيت شهود عقلى در طرح اخالق مشرقى ابن سينا به نظر نگارنده، فحوای علمـى. جهت ايجاد تمايز بين آثار داستانى و غير داستانى او و برای انتقال بهتر مطلب است دانشـنامۀ عالئـ�ختصـر آن انـدر كتـاب يـاد كـرده اسـت و مها كه اندر اين رسالت ياد كرده آمد، از هر يك نشانى است و اما تمامى پيدا كردن اين اندر كتابنيز با اشاره به اين مطلب در انتهای شرح خود بـر ايـن داسـتان مـىبندی مى سينا دسته كه در زمرK آثار مشائى ابن

برای اين منظور .سينا استتالش اين مقاله در جهت شناخت دقيق اين افراد و ى كسـب معرفـت از طريـق از توانـاي، آثار متأخر خـود را تنهـا بـرای كسـانى قابـل فهـم  يعنـى مشـخص  ؛را شناسايى كنـيم های مشرقى اين افراد بوده شود كه اساساً مخاطبان اصلى داستانبا تحليل محتوای بيان او در رسائل مشرقى و با رجوع به چنانكـه بـه بـرادران حقيقـت اشـاره دستۀ ديگری از افراد نيز برای وی در رسائل مشرقى برجستهبرجسته گشته و مورد خطاب مستقيم توصـيهدستۀ اول از ايشان كه مـورد توجـه بـوعلى در داسـتانبوعلى در رسائل مشرقى خود را با سه دسـته از .  . نظر داشته اسـت در در اين داستان را آنسخنان او كه بتوانند در انتهای داستان ويژه بههای تمثيلى را درك كرده و خود را تا سطح درك معقوالت بـاال بكشـندمندند كه مفاهيم فلسفى به كار رفته در  بهره توان
يـاد كـرده اسـت و م شـفاها كه اندر اين رسالت ياد كرده آمد، از هر يك نشانى است و اما تمامى پيدا كردن اين اندر كتابنيز با اشاره به اين مطلب در انتهای شرح خود بـر ايـن داسـتان مـىكه در زمرK آثار مشائى ابن شفاءجهت ايجاد تمايز بين آثار داستانى و غير داستانى او و برای انتقال بهتر مطلب استسالمان و ابسالو  بن یقظان ح�، رسالة الطیراصطالحى است در اشاره به نظامى كه بوعلى برای اخالق خود در رسائل مشرقى طرح كرده استابن سينا معنا و متعلق شهود عقلى در طرح اخالق مشرقىماهيت شهود عقلى در طرح اخالق مشرقى ابن سينا«، )1392

، آثار متأخر خـود را تنهـا بـرای كسـانى قابـل فهـم منطق المشـرقیین از توانـايدر مقـام علمـى او بـوده و  سينا است ابن 2گستره و حيطۀ شمول اخالق مشرقىتالش اين مقاله در جهت شناخت دقيق اين افراد و  .)4: 1405 درنوشتن اين سنخ رسائل مواجهۀ با ايشان را شود كه اساساً مخاطبان اصلى داستانبا تحليل محتوای بيان او در رسائل مشرقى و با رجوع به چنانكـه بـه بـرادران حقيقـت اشـاره  بـا ايشـان آندستۀ ديگری از افراد نيز برای وی در رسائل مشرقى برجستهبرجسته گشته و مورد خطاب مستقيم توصـيه »برادران حقيقتدستۀ اول از ايشان كه مـورد توجـه بـوعلى در داسـتان. سينا در رسائل مشرقى با چه كسانى استرا شناسايى كنـيم 3محدود8 مخاطبان رسائل مشرقى بهسينا با ايشان  كه ابنهای تمثيلى را درك كرده و خود را تا سطح درك معقوالت بـاال بكشـندتوانو از اين  شوند مى كه بتوانند  داند مىفاقد اين توانايى 
شفاءفلسفى كتابى چون  -ها با فحوای علمىجهت ايجاد تمايز بين آثار داستانى و غير داستانى او و برای انتقال بهتر مطلب استرسالة الطیرهای تمثيلى  در اين مقاله، رسائل مشرقى به داستاناصطالحى است در اشاره به نظامى كه بوعلى برای اخالق خود در رسائل مشرقى طرح كرده استمعنا و متعلق شهود عقلى در طرح اخالق مشرقى1392(هانى  جعفريان، محمد                                           شـفابزرگ ياد توان كرد و خواجـۀ رئـيس خـود انـدر كتـاب ها كه اندر اين رسالت ياد كرده آمد، از هر يك نشانى است و اما تمامى پيدا كردن اين اندر كتابنيز با اشاره به اين مطلب در انتهای شرح خود بـر ايـن داسـتان مـى ظانبن یق ح�

منطق المشـرقیینسينا در مقدمۀ خود بر  دستۀ اول از ايشان كه مـورد توجـه بـوعلى در داسـتان. بيند افراد مواجه مىسينا در رسائل مشرقى با چه كسانى استمحدود8 مخاطبان رسائل مشرقىگستره و حيطۀ شمول اخالق مشرقى1405سـينا،  ابن( برخوردار باشنددر مقـام علمـى او بـوده و  داند كه دستۀ ديگری از افراد نيز برای وی در رسائل مشرقى برجسته. اند بوعلى در اين داستانبرادران حقيقت«عنوان   بـا ايشـان آن هاو به وجود و مواجه مىشناخته  »مستعديننوشتن اين سنخ رسائل مواجهۀ با ايشان را شود كه اساساً مخاطبان اصلى داستان وی مشخص مىبا تحليل محتوای بيان او در رسائل مشرقى و با رجوع به  ، ولى های تمثيلى را درك كرده و خود را تا سطح درك معقوالت بـاال بكشـند ن داستان كه ابن اند گروه سومنيز  فاقد اين توانايى او عامه مردم را 
جعفريان، محمد: برای آشنايى با اين مفهوم، نك                                                             معنا و متعلق شهود عقلى در طرح اخالق مشرقى«، )1393(؛ همو، 14، ش  ح�جوزجانى شارح داستان ها با فحوای علمى داستان فلسفى اينجهت ايجاد تمايز بين آثار داستانى و غير داستانى او و برای انتقال بهتر مطلب استدر اين مقاله، رسائل مشرقى به داستاناصطالحى است در اشاره به نظامى كه بوعلى برای اخالق خود در رسائل مشرقى طرح كرده است» اخالق مشرقى   ).520: 1389جوزجانى، بزرگ ياد توان كرد و خواجـۀ رئـيس خـود انـدر كتـاب ها كه اندر اين رسالت ياد كرده آمد، از هر يك نشانى است و اما تمامى پيدا كردن اين اندر كتاب دانستن كه اين مسئله

  

 

 

مستعدين«عنوان نوشتن اين سنخ رسائل مواجهۀ با ايشان را وی مشخص مى، ولىكند نمىاو به وجود و مواجهبوعلى در اين داستان با ،دارندافراد مواجه مىسينا در رسائل مشرقى با چه كسانى است ابنمحدود8 مخاطبان رسائل مشرقىگستره و حيطۀ شمول اخالق مشرقىبرخوردار باشندداند كه مىسينا در مقدمۀ خود بر  ابن  مقدمه   او عامه مردم را نيز مردم ن داستاناي
، ش فلسفهبرای آشنايى با اين مفهوم، نك. 1                     اخالق مشرقى«. 2 جوزجانى، (بزرگ ياد توان كرد و خواجـۀ رئـيس خـود انـدر كتـاب دانستن كه اين مسئلهجوزجانى شارح داستان . نداردفلسفى اينجهت ايجاد تمايز بين آثار داستانى و غير داستانى او و برای انتقال بهتر مطلب است صرفاً ازدر اين مقاله، رسائل مشرقى به داستان. 3
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. عارفان، مسـتعدين و مـردم عـادی :اند سينا در رسائل مشرقى سه دسته بنابراين، مخاطبان ابن  .كنند درك كرده و بپذيرند پذيرای آن هستند و يا مستعدين باور مى  برادران حقيقت محـدودJ اخـالق مشـرقى بـوعلى كـداميك را در بـر  ميـان،از ايـن  حال، پرسش اين است كه از امكانـات و شـواهد موجـود در رسـائل  منـدی بهـرهشود با  مى تالشدوم اين مقاله  بخشدر  ،بـه ايـن پرسـش  پاسخ دراند؟  واجد توانايى تشخيص خوب و بد اخالقى يك و كدام گيرد مى ايـن سـه  ميانو از  گرددسينا اين محدوده شناسايى  متون حكمى ابنديگر استناد به با مشرقى و  رسـيدن بـه كمـال را بـه عنـوان دليـل حركـت ، اشـاراتنمط ششـم  در فصل هفتم از سينا ابن  اخالق سينوی در رسائل مشرقى  مخاطبانبررسى     .شوند شناسايىسينا هستند  ى اخالق مشرقى ابندسته، افرادی كه مخاطبان اصل خواهد خود را كامل سازد  حركت مى بامتحرك به حركت ارادی «: كند متحرك مطرح مى همچنين اصالح جزء عملى نفس و  .)333: 1390، همـو( رسد سعادت حقيقى كه كمال اوست نمىسعادت حقيقى انسان دانسته و معتقد است كه انسان جز با اصالح جزء عملـى نفـس بـه ايـن وی كسـب كمـال را . )325: 1375سـينا،  ابـن(» مالى است كه فاقد آن اسـتو به اين طريق طالب ك اسـتعمال نكنـد،  »فكـر«مردم چـون «: بست قوE فكربسته به كار، فضائل عملى برخورداری از داشـتن مراتـب  و )21: 1370سـاوی، ( »اخالق بهايم بر وی غالب شود و شـهوات بـر وی مسـتولى انسان را بر حسب درجات معرفتى او بـه سـه  عقلمراتب  اشاراتسينا در نمط سوم  ابن. 1  :دهد انجام مى دارد،كه در نظام معرفتى خود  هـايى بنـدی دستهاخالقى خود را بر حسب  های بندی دستهزند و  اخالق را به معرفت گره مى ویبنـابراين،  .)338: 1390ينا، سـ ابـن( »شده است و دارای اخالقى است كه فضـائل عملـى هسـتندبرترين انسان كسى است كه نفس او كمال يافتـه و عقـل بالفعـل «: باالی قوای ادراكى است E؛ )308: 1388، همـو( نفس از همۀ معقـوالت خـالى اسـت ،در مرتبۀ اول يا عقل هيوالنى .1-1  1.دكن ملكه و عقل بالفعل تقسيم مىلعقل با ،)هيوالنى(عقل بالقوه  قو معقـوالت  ،)308: 1388، همـو( نفـس اوليـات را دريافتـه ،در مرتبۀ دوم يا عقل بالملكـه .1-2  .)187: 1375، همو( دريافت معقوالت استE نفس آماد ،هرچند در اين مرحله
  ).187: 1375سينا،  ابن(عقل بالمستفاد كمال عقل بالفعل است . 1                                                              



در ايـن  .)187
يعنى عقل زمانى بالفعل است كه معقوالت ثـانى در كـه بدانـد بـدون اينكـه دسـت آمـده كـه از 
بـه سـه دسـته فضائل عملى بسته به داشتن مراتب باالی قوای ادراكى اسـت، در الهيـات در نظر داشتن اين اصـل 
قوای صرف و ساده، گويى هيولى و موضـوعى 

امـا بـر  ،است
شدن نفـس بـه عـالم معقـولى  ال يافته و عقل بالفعل شـده

نفـس  اصـالح جـزء عملـى ارای شوق به چيزهايى باشد كه در آنجا است و عشق بـه چيـزی باشـد كـه در مگر اينكه عالقۀ خود به عالم بعـدی را تشـديد يابـد و گـويى معرفـى عـالم آخـرت 
ميـل (بنابراين، چنـين شـوقى   ).167  ).ای است كه نفس ناطقه در آن از مرتبۀ عقل هيوالنى گذشته و از قابليـت و اسـتعداد محـض بيـرون آمـده 

187: 1375، همـو( 1نخستين برای آن حاصل شده و آماد8 دريافت معقـوالت دوم اسـت دسـت آمـده كـه از  همعقـوالت بـ  .)187: همان بـه سـه دسـته  )331: 1390، همـو(های عقلى فضائل عملى بسته به داشتن مراتب باالی قوای ادراكى اسـت، در الهيـات در نظر داشتن اين اصـل  با و اش  .)308يعنى عقل زمانى بالفعل است كه معقوالت ثـانى در كـه بدانـد بـدون اينكـه  ابه اين معنـ
است نكردهشان شوق به كمال را كسب   .)332: همان( اندقوای صرف و ساده، گويى هيولى و موضـوعى 

ال يافته و عقل بالفعل شـدهكسى است كه نفس او كم شدن نفـس بـه عـالم معقـولى  سينا تبديل
ارای شوق به چيزهايى باشد كه در آنجا است و عشق بـه چيـزی باشـد كـه در مگر اينكه عالقۀ خود به عالم بعـدی را تشـديد يابـد و گـويى  استعداد آن بر سـعادت فزونـى مـىعـالم آخـرت راه اصالح جزء عملـى نفـس را در تشـديد عالقـۀ انسـان بـه اصـالح جـزء عملـىگـرو 

).190: 1375ملكشاهى، (ای است كه نفس ناطقه در آن از مرتبۀ عقل هيوالنى گذشته و از قابليـت و اسـتعداد محـض بيـرون آمـده  167: 1364سينا،  ابن(كند  داند كه نفس به وسيلۀ آن حد وسط را بذاته استنباط مى بنابراين، چنـين شـوقى . ستشوق تابع انديشه است و اين انديشه برای نفس جزو اوليات نيست، بلكه اكتسابى و نظری ا

همان( 2شوند معقوالت دوم از راه فكر يا حدس تحصيل مىنخستين برای آن حاصل شده و آماد8 دريافت معقـوالت دوم اسـت معقـوالت بـ«مرتبۀ سوم يا عقل بالفعـل نيـز زمـانى اسـت كـه  308: 1388سينا،  ابن( او ملكه شده و بتواند اين معقوالت را مطالعه كنديعنى عقل زمانى بالفعل است كه معقوالت ثـانى در به اين معنـ؛ شده است مانند ديدن باشد های عقلى  به غايت فضائل عملى بسته به داشتن مراتب باالی قوای ادراكى اسـت، در الهيـات اش ظام معرفتىبندی ارائه شده در ن
سينا تبديل كمال خاص نفس ناطقه نيز نزد ابنكسى است كه نفس او كم  .)332: همان( آن را به دست نياورده استشان شوق به كمال را كسب  را كسب نكرده ]كمال عقلىقوای صرف و ساده، گويى هيولى و موضـوعى   ارای شوق به چيزهايى باشد كه در آنجا است و عشق بـه چيـزی باشـد كـه در مگر اينكه عالقۀ خود به عالم بعـدی را تشـديد  ،استعداد آن بر سـعادت فزونـى مـىراه اصالح جزء عملـى نفـس را در تشـديد عالقـۀ انسـان بـه گـرو سينا كه كسب سعادت حقيقـى را در   .)330: 

  ).345شوق تابع انديشه است و اين انديشه برای نفس جزو اوليات نيست، بلكه اكتسابى و نظری اداند كه نفس به وسيلۀ آن حد وسط را بذاته استنباط مى(ين آماده است كه معقوالت دوم را تحصيل نمايد ای است كه نفس ناطقه در آن از مرتبۀ عقل هيوالنى گذشته و از قابليـت و اسـتعداد محـض بيـرون آمـده 

 3شان افراد انسانى را بر حسب ميل نفسفضائل عملى بسته به داشتن مراتب باالی قوای ادراكى اسـت، در الهيـات بندی ارائه شده در ن هدستاو ملكه شده و بتواند اين معقوالت را مطالعه كنديعنى عقل زمانى بالفعل است كه معقوالت ثـانى در ؛ )187: همـان( »حاجتى به دريافت تازه باشدشده است مانند ديدن باشددريافت آنها فراغت حاصل مرتبۀ سوم يا عقل بالفعـل نيـز زمـانى اسـت كـه معقوالت دوم از راه فكر يا حدس تحصيل مىنخستين برای آن حاصل شده و آماد8 دريافت معقـوالت دوم اسـت
كمال عقلى[هستند كه به هيچ وجه اين شوق  دستۀ اول افرادی هستند با نفوس و استعداد آن بر سـعادت فزونـى مـى ،هر قدر بصيرت ناظر فزونى يابدراه اصالح جزء عملـى نفـس را در تشـديد عالقـۀ انسـان بـه سينا كه كسب سعادت حقيقـى را در : همان( است كه موازی با كل عالم هستى باشدكمال خاص نفس ناطقه نيز نزد ابنكسى است كه نفس او كم«برترين انسان و آن را به دست نياورده استشان شوق به كمال را كسب  ند كه قو8 عقلىا كسانى ارای شوق به چيزهايى باشد كه در آنجا است و عشق بـه چيـزی باشـد كـه در ،شود انسان از اين عالم و عاليق آن بری نمى

345: 1385همو، (پيش از برهان وجود نخواهد داشت شوق تابع انديشه است و اين انديشه برای نفس جزو اوليات نيست، بلكه اكتسابى و نظری اداند كه نفس به وسيلۀ آن حد وسط را بذاته استنباط مىين آماده است كه معقوالت دوم را تحصيل نمايد ای است كه نفس ناطقه در آن از مرتبۀ عقل هيوالنى گذشته و از قابليـت و اسـتعداد محـض بيـرون آمـده                                           

دست سينا بر اساس ابناو ملكه شده و بتواند اين معقوالت را مطالعه كندحاجتى به دريافت تازه باشددريافت آنها فراغت حاصل مرتبۀ سوم يا عقل بالفعـل نيـز زمـانى اسـت كـه  .معقوالت دوم از راه فكر يا حدس تحصيل مىنخستين برای آن حاصل شده و آماد8 دريافت معقـوالت دوم اسـت آن را به دست نياورده است اشتغال به بدنكسانىدستۀ دوم  .هستند كه به هيچ وجه اين شوق دستۀ اول افرادی هستند با نفوس و .  :كند تقسيم مىافراد انسانى را بر حسب ميل نفسفضائل عملى بسته به داشتن مراتب باالی قوای ادراكى اسـت، در الهيـات  برخورداری از برترين انسان و  ،دستۀ سوم . سينا كه كسب سعادت حقيقـى را در  ابن گريگام داست كه موازی با كل عالم هستى باشدكمال خاص نفس ناطقه نيز نزد ابن .)338: همان ارای شوق به چيزهايى باشد كه در آنجا است و عشق بـه چيـزی باشـد كـه در بخشد و لذا دانسان از اين عالم و عاليق آن بری نمىهر قدر بصيرت ناظر فزونى يابد«راه اصالح جزء عملـى نفـس را در تشـديد عالقـۀ انسـان بـه  
ين آماده است كه معقوالت دوم را تحصيل نمايد باشد و با دريافت معقوالت نخستای است كه نفس ناطقه در آن از مرتبۀ عقل هيوالنى گذشته و از قابليـت و اسـتعداد محـض بيـرون آمـده  عقل بالملكه مرحله                                                             پيش از برهان وجود نخواهد داشت شوق تابع انديشه است و اين انديشه برای نفس جزو اوليات نيست، بلكه اكتسابى و نظری اداند كه نفس به وسيلۀ آن حد وسط را بذاته استنباط مى سينا حدس را فعل ذهن مى

  

 

 

معقوالت دوم از راه فكر يا حدس تحصيل مى ،مرتبهنخستين برای آن حاصل شده و آماد8 دريافت معقـوالت دوم اسـت ابن .2او ملكه شده و بتواند اين معقوالت را مطالعه كندحاجتى به دريافت تازه باشددريافت آنها فراغت حاصل .3-1 .2-2هستند كه به هيچ وجه اين شوق .2-1تقسيم مىافراد انسانى را بر حسب ميل نفس شفاءبرخورداری ازكه  اشتغال به بدنحسب  3-2. گام ددر است كه موازی با كل عالم هستى باشدهمان( »است بخشد و لذا دانسان از اين عالم و عاليق آن بری نمى«: كند مى داند، ىم
باشد و با دريافت معقوالت نخستعقل بالملكه مرحله. 1                     سينا حدس را فعل ذهن مى ابن. 2 پيش از برهان وجود نخواهد داشت ) نفسشوق تابع انديشه است و اين انديشه برای نفس جزو اوليات نيست، بلكه اكتسابى و نظری ا. 3
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ره و محدود
گست
 يشهود عقل ة
خالق مشرق
در ا
  يناس ابن ي

سـينا بـر  های عقلـى كـه ابـن بنابراين، اساساً ميل نفس به غايت .)333 :ب1389سينا،  ابن( »آنجا است بـودن انسـان مطـرح  عنوان مالك اخالقـى به ،حسب آن افراد را به سه دسته تقسيم كرده بود ى دارد كه بر اسـاس يهاهای عقلى در افراد دستور ايجاد و حفظ ميل به غايتبرای  او .3  . شود مى و به سـه دسـتۀ شـريعت، حكمـت و  ابدي ىتفاوت متفاوت ايشان در ميزان تعالى عقلى خود  را  هابه اين سـه دسـته از دسـتور ردنك وی مخاطبان خود برای عمل. شود رياضت تقسيم مى توانند از طرق كسب سعادت حقيقـى تصـوری  سينا جز با زحمت نمى عوام نزد ابن .3-1   :كند ه مستعد و عارفان تقسيم مىنيز در سه دستۀ عوام، افراد بالفطر ، )346: همـان( و ورود به حكمت الهى بـرای ايشـان ممكـن نيسـت )345: 1390سينا،  ابن( 1داشته باشند و در  پردازنـد ىمـ گونه امـور نيادرنگ به تكذيب  ا در صورت ورود به حكمت الهى بىريز بـه زبـان در مورد سعادت و شـقاوت حقيقـى بـرای ايشـان نيـز نبايـد . )345: همان( افتند نزاع مى هـای عقلـى  سينا به اين جماعت بـرای جلـب توجـه ايشـان بـه غايـت بنابراين، دستور ابن  .)345-346: همان( »ای آنجاستدردهچشمى ديـده و نـه گوشـى شـنيده اسـت و ملـك عظـيم از لذايـذ آنجـا و عـذاب دائمـى از به اين نحو كـه بگويـد چنـين چيـزی را نـه «: كردجز به اجمال اشاره د و يازياستدالل دست  عوام با اين افعال است كـه از  به اعتقاد او .نماز و روزه است مانندتكاليف شرعى  دادن  انجام سـينا معتقـد اسـت  ابـن. شـوند دستۀ دوم از افراد نيز در ادامۀ همين بحث مطرح مى .3-2  .)347-348 :همان( شوند های خود برخوردار مى تعالى و معاد در نفس رسوخ ذكر خدای : 1390سـينا،  ابـن( »مفهومى است و نه در خارج و نه در داخل عالم و نه چيزی از اين جنس اسـتنـه قابـل اشـارJ مكـانى و نـه قابـل تقسـيم «كـه سخن گفت نبايد برای عوام از وجود خدايى  خطـابى  بـاتعـالى  يافتـه باشـند از معرفـت خـدای توان برای افرادی نادر كه توفيق اما مى، )345 بـه  یفطـر سـاختن ايـن افـراد مسـتعد سـخن گفـت و ضـمن متوجـهگونـه  رمزوار و اشـارت تكـاليف  دادن ايشان را بـه انجـام ،الم بعدیسينا برای جلب توجه عوام به عو بنابراين، ابن  .)345-346: همان( ردكآشنا حكمت الهى را با ايشان  ،حكمى یها بحث
های معرفتى موكول است؛ ثانيـاً، مـردم عـادی بـه دليـل نداشـتن ايـن سـنخ از  يعنى اوالً، توجه به عالم بعدی به داشتن توانايى .1                                                                 .تيجه كسب سعادت حقيقى خود كنندشان را متوجه عالم بعدی و در ن توانند قوای عقلى توانايى نمى



آشـنا مباحث حكمى 
در رسـائل مشـرقى نيـز جا زمينۀ مناسبى را برای ورود به رسائل مشرقى و معرفى مخاطبـان خـود   .هـا و قـوای  بـرای همـتاين جماعت را كه عبادت بـرای بـه تـدبير  ،و اعـراض از باطـلبـرای رسـيدن بـه سـعادت بعـد از آور و خـارج از عـادت 

او  به همـراهو يافتـه از سـوی گيرنـد مطـابق    را صيد نكردند كه خـردِ دارد يا ديـو در و بـا او در نـزاع اين جماعت نيز خاطر خود جمالى تصور كنيد كه هيچ زشتى با او نياميزد و كمـالى كـه هـيچ نقـص پيرامـون او كه هرگـاه در . شـوند ىداده م
بـه نظـر امـا  بيـانگر چنـين  سينا  ابن. ردبه اين موضع داللت دا  )520: ب 1389سـينا، 

مباحث حكمى  بارا  آنها
بـرای همـت عبادت نزد عارف رياضتى استاين جماعت را كه عبادت بـرای و اعـراض از باطـل بـرای رسـيدن بـه سـعادت بعـد از آور و خـارج از عـادت  دستۀ سوم كسانى هستند كه به كمك افعال رنج در رسـائل مشـرقى نيـز ، وی نجا زمينۀ مناسبى را برای ورود به رسائل مشرقى و معرفى مخاطبـان خـود .)441: 1375سينا،  ابن( »آنها را از غرور به سوی حق بكشاند داده منشان  رسالة الطیر   .رو شده باشد اين جماعت نيز  .)343: الف 1389، هموخاطر خود جمالى تصور كنيد كه هيچ زشتى با او نياميزد و كمـالى كـه هـيچ نقـص پيرامـون او كه هرگـاه در  بدان«: ديگو ىمايشان  دارد يا ديـو در  بسا دوستان كه چون اين قصه بشنود گفت پندارم كه ترا پری رنجه مىو بـا او در نـزاع  نـدپرداز ىمـامـوری  يافتـه از سـوی  مستعدی هستند كه توفيـقگيرنـد مطـابق  ترين افرادی كه در رسائل مشرقى مخاطب بوعلى قرار مى  .)343: همان( »آدمى هرگز كى پريد؟ مرغ هرگز كى سخن گفت؟را صيد نكردند كه خـردِ  بلكه عقل تو پريد و تو و  باشندند و قرار است به زبان رمز و اشاره مخاطب مباحث حكمى بوعلى 

سـينا،  ابـن(دانـد  اين داستان هدف تمام آن را بيداركردن انسان مستعدی مىبه اين موضع داللت دا ،موضعى در تالش برای هدايت اين جماعت مستعد به زبان رمز و تمثيـل اسـتبيـانگر چنـين  سـالمان و ابسـالو 

آنهاو برای جلب توجه مستعدين به عالم بعدی 
بـرای رسـيدن بـه سـعادت بعـد از استعداد شديدی دستۀ سوم كسانى هستند كه به كمك افعال رنج نيشيپهای  بندی دستهجا زمينۀ مناسبى را برای ورود به رسائل مشرقى و معرفى مخاطبـان خـود آنها را از غرور به سوی حق بكشاندعبادت نزد عارف رياضتى استاين جماعت را كه عبادت بـرای  اشاراتسينا در نمط سوم  ىتعـال واسطۀ كسب ملكۀ توجه به حق رو شده باشد هو عارفان روب همو( »ها به حقيقت او را استخاطر خود جمالى تصور كنيد كه هيچ زشتى با او نياميزد و كمـالى كـه هـيچ نقـص پيرامـون او ايشان  در مورد شفاءمتناسب با بيان خود در الهيات  داستان در پايانمشرقى  ند و قرار است به زبان رمز و اشاره مخاطب مباحث حكمى بوعلى مستعدی هستند كه توفيـق یبه طور فطرترين افرادی كه در رسائل مشرقى مخاطب بوعلى قرار مىآدمى هرگز كى پريد؟ مرغ هرگز كى سخن گفت؟بلكه عقل تو پريد و تو ،خدای كه تو نپريدیبسا دوستان كه چون اين قصه بشنود گفت پندارم كه ترا پری رنجه مىامـوری  چنـاندرنگ به تكذيب 

اين داستان هدف تمام آن را بيداركردن انسان مستعدی مىبه اين موضع داللت دا ژهيوبه طور  بن یقظانموضعى در تالش برای هدايت اين جماعت مستعد به زبان رمز و تمثيـل اسـتو  بـن یقظـان حـ�، رسـالة الطیـر

و برای جلب توجه مستعدين به عالم بعدی 
سينا در نمط سوم  ابن. )349: همانواسطۀ كسب ملكۀ توجه به حقاستعداد شديدی  است، تر كه به تكلف نزديكدستۀ سوم كسانى هستند كه به كمك افعال رنج عبادت نزد عارف رياضتى است«: نامد ايشان رياضت است عارف مى دستهبر اساس . است ساختهجا زمينۀ مناسبى را برای ورود به رسائل مشرقى و معرفى مخاطبـان خـود آنها را از غرور به سوی حق بكشاند... متوهمه و متخيلۀ نفس او تا  و عارفان روب لسوفانيفبايد با سه دسته از مخاطبان عوام،  ها به حقيقت او را است نگردد، او را آنجا يابيد كه همۀ جمالخاطر خود جمالى تصور كنيد كه هيچ زشتى با او نياميزد و كمـالى كـه هـيچ نقـص پيرامـون او متناسب با بيان خود در الهيات مشرقى  یها هدر رسالژه  اين داستان هدف تمام آن را بيداركردن انسان مستعدی مىبن یقظان ح�از اين سه داستان رمزی، موضعى در تالش برای هدايت اين جماعت مستعد به زبان رمز و تمثيـل اسـترسـالة الطیـرهرسه داستان رمـزی   . الهى ورود داشته باشندند و قرار است به زبان رمز و اشاره مخاطب مباحث حكمى بوعلى به طور فطرافراد نادر و ترين افرادی كه در رسائل مشرقى مخاطب بوعلى قرار مىآدمى هرگز كى پريد؟ مرغ هرگز كى سخن گفت؟خدای كه تو نپريدیبسا دوستان كه چون اين قصه بشنود گفت پندارم كه ترا پری رنجه مىدرنگ به تكذيب  مطابق با بيان او در الهيات شفاء بى

و برای جلب توجه مستعدين به عالم بعدی  دارد ىمشرعى وا  دستۀ سوم كسانى هستند كه به كمك افعال رنجان، ين ميدر ا .   واسطۀ كسب ملكۀ توجه به حق به دارند ومفارقت از بدن كه به تكلف نزديك یفطرت بشر جا زمينۀ مناسبى را برای ورود به رسائل مشرقى و معرفى مخاطبـان خـود  سينا تا بدين ابنمتوهمه و متخيلۀ نفس او تا ايشان رياضت است عارف مىهمان( دتناحوال مردم توانا هس ژه يبه طور وعوام  .بايد با سه دسته از مخاطبان عوام، ساختهفراهم  ها رساله خدای كه تو نپريدیه ب. تو تصرف كرده استبسا دوستان كه چون اين قصه بشنود گفت پندارم كه ترا پری رنجه مى«مطابق با بيان او در الهيات شفاء بىنگردد، او را آنجا يابيد كه همۀ جمالخاطر خود جمالى تصور كنيد كه هيچ زشتى با او نياميزد و كمـالى كـه هـيچ نقـص پيرامـون او متناسب با بيان خود در الهيات  نايس ابن آدمى هرگز كى پريد؟ مرغ هرگز كى سخن گفت؟. تو را صيد كردند اين داستان هدف تمام آن را بيداركردن انسان مستعدی مى از اين سه داستان رمزی، موضعى در تالش برای هدايت اين جماعت مستعد به زبان رمز و تمثيـل اسـتهرسه داستان رمـزی  ،در واقعالهى ورود داشته باشند در حكمتند و قرار است به زبان رمز و اشاره مخاطب مباحث حكمى بوعلى افراد نادر و  شـفاءبا بيان او در الهيات ترين افرادی كه در رسائل مشرقى مخاطب بوعلى قرار مى شايد مهم .

  

 

 

از اين سه داستان رمزی،  رسد ىمموضعى در تالش برای هدايت اين جماعت مستعد به زبان رمز و تمثيـل اسـتدر واقعدر حكمتند و قرار است به زبان رمز و اشاره مخاطب مباحث حكمى بوعلى يخدابا بيان او در الهيات .4-2تو را صيد كردندتو تصرف كرده است«: افتند مىمطابق با بيان او در الهيات شفاء بىنگردد، او را آنجا يابيد كه همۀ جمالخاطر خود جمالى تصور كنيد كه هيچ زشتى با او نياميزد و كمـالى كـه هـيچ نقـص پيرامـون او ابندر آنجا .4- 1بايد با سه دسته از مخاطبان عوام، رسالهدر اين ابن. 4متوهمه و متخيلۀ نفس او تا ايشان رياضت است عارف مىاحوال مردم توانا هسمفارقت از بدن فطرت بشر.3- 3  . كند مىشرعى وا   انيپادر 
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كشـى بـه تصـوير كشـيده  نفس او چون رعناِی چاپلوِس بد خوِی گـردن نخستكه در وهلۀ  ك بـودن شـرايط معرفتـى الزم بـرای او در در بـه دليـل فـراهم هكـ )488: ب 1389، همـو( شود مى بودن از مفاهيم و مضامين حكمـى غـايتى جـز   كه ضمن سرشار آغاز كند )490: 1389جوزجـانى، ( »دسـت آوردن حقيقـت چيزهـا جسـتن دانـش و بـه«تواند سفری را در  مى )482: 1389جوزجـانى، ( شـود اش با عقـل فعـال بـه تصـوير كشـيده مـى فلسفى كه به صورت همنشينى دشوارمفاهيم  تأييد خواجـۀ طوسـى بايـد  كه به سالمان و ابسالعارفان نيز به طور خاص در داستان  .4-3  .)490-520: ب 1389سينا،  ابن( وند نداردتقرب به درگاه خدا در قامـت  ،)43: 1389طوسـى، (باشـد  اشـارتهمان داستان مورد اشارJ بوعلى در ابتدای نمط نهـم  را بـرای زمين چيره شده و پادشـاهى كه بر بسيط  شوند مىسان ذوالقرنينى نشان داده  ابسال به نيز عارف برادر حقيقتـى اسـت  رسالة الطیـر در .)389: ج 1389سينا،  ابن( برادرش استوار ساخته است شود ايـن  مىرانده  ايشان یسوخواند و چون از  ىمكه به قصد هدايت مردم بر ايشان موعظه  بايد مشخص شود كه از اين سه  در ادامه. جا مخاطبان رسائل مشرقى مشخص گرديد تا بدين  واجدان توانايى معرفتى شهود عقلى عارفان،    .)344: الف 1389، همو( داند مىجماعت را نادان  تـوان  مـىكه با استناد به آنها  كنيم مىشواهدی را اقامه  ،بردن به اين امر ما برای پى .شوند مى ىمعرفـ سـينا ابـنعنوان برادران حقيقت نزد  و به اند يك واجد توانايى شهود عقلى دسته كدام سـپس ابسـال بـر او . شب عروسى، همسر سالمان در بستر خـواهرش خوابيـد...   : شاهد اول  :مشخص كرد سينا ابنمخاطبان  انيمگسترJ شهود عقلى را در  دختران باكر' خجول اين كـار را : ابسال ترديد كرد و با خود گفت... وارد شد  پس برقـى درخشـيد . ر سياهى آسمان را پوشانده بوداب ،در آن هنگام. كنند نمى ابسال رهايش ساخت و از نزد او خارج شـد و . كه صورت زن را نمايان ساخت ه در آنجــا كــاز داســتان ســالمان و ابســال  ىن طوســيرالديعالمانــه نصــبــر اســاس شــرح   .)389: ج1389، همو( ...عزم جدايى از او كرد ّ شخص تشـخيص  ،مشـخص اسـت كـه اوالً انـد،  ر شـدهيل تفسـيداستان به تفص ىليتمث یها تي صدور حكم بد بودن برای گرايش به سمت تمايالت  ،موضوع اخالقى از سوی ابسال و ثانياً 



سـينا چيسـت و چگونـه ا به سـوی كمـاالت واقعـى هنگـام  بارقـۀ الهـى اسـت كـه بـه
. )187: 1375سـينا، آنچـه كـه نفـس را از عقـل را كه موجب تعـالى نفـس ، عقل را از عقل هيوالنى تا مرحلۀ كمـال عقـل بالفعـل كـه  عقـل «كردن بدن به آن محتاج است و آن نيرويى اسـت كـه نـام آن پـس يكـى از نيروهـای آن چيـزی نفـس آدمـى سينا فعاليت عقـل عملـى را نيـز از جهـت دريافـت كليـات   »هـای مجـرد انـدر عقـل افتـدهـا افتـد، چـون روشـنايى آفتـاب بـر ق يخروج از تاريكى محسوسات و خياالت و كسب مجردات كلى از طرطـى ايـن . رسـاند برقـى كـه از ابـر تيـره فعل اخالقى معلول وابستگى عقـل عملـى بـه عقـل نظـری و آن نيـز وابسـته بـه   .)187: 1375ای كـه دارد برسـد و در ايـن از مقـدمات  
كنـد و بـا  نفس در ارتباط بـا عقـل فعـال كسـب علـم مـىعقـل عملـى رابطـۀ علـوم نظـری سـبب اسـتكمال قـوK نظـری و علـوم عملـى سـبب  عارف نام خاص كسى اسـت كـه فكـر خـود را بـه قـدس جبـروت بنابراين، كمال نفـس در پـى توجـه جـزء عقلـى آن بـه عقـل فعـال، هـای تصـوری  كارگيری اندوختـه

سـينا چيسـت و چگونـه  در حكمـت مشـاء ابـنا به سـوی كمـاالت واقعـى درخشد و عقل نظری ربارقـۀ الهـى اسـت كـه بـه
را كه موجب تعـالى نفـس  ى، عامل، عقل را از عقل هيوالنى تا مرحلۀ كمـال عقـل بالفعـل كـه  سـينا،  ابـن( »رساند همـان عقـل فعـال اسـتآنچـه كـه نفـس را از عقـل «: كنـد برقـى كـه از ابـر تيـره « سـالمان و ابسـالفعل اخالقى معلول وابستگى عقـل عملـى بـه عقـل نظـری و آن نيـز وابسـته بـه 1375، همو( »جويد تا به جزئى برسدای كـه دارد برسـد و در ايـن  های اختياری ،است و آن نيرو كارهای جزئى را كه انجام آن برای آدمـى واجـب اسـتكردن بدن به آن محتاج است و آن نيرويى اسـت كـه نـام آن پـس يكـى از نيروهـای آن چيـزی نفـس آدمـى « 1:داند به عقل نظری و ادراكات آن وابسته مىسينا فعاليت عقـل عملـى را نيـز از جهـت دريافـت كليـات هـای مجـرد انـدر عقـل افتـدهـا افتـد، چـون روشـنايى آفتـاب بـر خروج از تاريكى محسوسات و خياالت و كسب مجردات كلى از طررسـاند قصـان بـه كمـال مـى
عارف نام خاص كسى اسـت كـه فكـر خـود را بـه قـدس جبـروت بنابراين، كمال نفـس در پـى توجـه جـزء عقلـى آن بـه عقـل فعـال، كارگيری اندوختـه  اند و نفس با بهنفس در ارتباط بـا عقـل فعـال كسـب علـم مـىعقـل عملـى رابطـۀ . اسـت» نبايـدها«و » بايدهاعلـوم نظـری سـبب اسـتكمال قـوK نظـری و علـوم عملـى سـبب 

در حكمـت مشـاء ابـن »درخشد و عقل نظری ربارقـۀ الهـى اسـت كـه بـهجدايى نهايى از همسر سالمان، همگى معلول 
هـا افتـد، چـون روشـنايى آفتـاب بـر  پس تابش عقل فعـال بـر خيـالخروج از تاريكى محسوسات و خياالت و كسب مجردات كلى از طرقصـان بـه كمـال مـىبنابراين، اين عقل فعال است كه نفس انسان را از مرتبۀ نرساند همـان عقـل فعـال اسـتكنـد داند عقـل فعـال معرفـى مـى، عاملكند و در تمام اين مراتب، عقل را از عقل هيوالنى تا مرحلۀ كمـال عقـل بالفعـل كـه  سـالمان و ابسـالن ادر داستفعل اخالقى معلول وابستگى عقـل عملـى بـه عقـل نظـری و آن نيـز وابسـته بـه جويد تا به جزئى برسد كمك مىهای اختياری آورد تا به هدفاست و آن نيرو كارهای جزئى را كه انجام آن برای آدمـى واجـب اسـتكردن بدن به آن محتاج است و آن نيرويى اسـت كـه نـام آن پـس يكـى از نيروهـای آن چيـزی . تواند تعقل كند جوهر است و قـوا و كمـاالتى داردبه عقل نظری و ادراكات آن وابسته مىسينا فعاليت عقـل عملـى را نيـز از جهـت دريافـت كليـات هـای مجـرد انـدر عقـل افتـد هـا، صـورت پس از آن خيال

بايدها«و متعلق علوم عملى علـوم نظـری سـبب اسـتكمال قـوK نظـری و علـوم عملـى سـبب . كند عارف نام خاص كسى اسـت كـه فكـر خـود را بـه قـدس جبـروت بنابراين، كمال نفـس در پـى توجـه جـزء عقلـى آن بـه عقـل فعـال، اند و نفس با به در نتيجه، علوم نظری مقدمۀ علوم عملىنفس در ارتباط بـا عقـل فعـال كسـب علـم مـى. كند دن و عقل نظری رابطۀ نفس با عقل فعال را تأمين مى

درخشد و عقل نظری ر ىمادی ناگهان مجدايى نهايى از همسر سالمان، همگى معلول  »الهى بارقۀ«اما اين 
، عقل را از عقل هيوالنى تا مرحلۀ كمـال عقـل بالفعـل كـه معرفتسينا در تبيين مراتب  كند و در تمام اين مراتب مى یبند داند عقـل فعـال معرفـى مـى ای به مرحلۀ ديگر مى پس از آن خيال. ها كه اندر تاريكى بوندپس تابش عقل فعـال بـر خيـالخروج از تاريكى محسوسات و خياالت و كسب مجردات كلى از طربنابراين، اين عقل فعال است كه نفس انسان را از مرتبۀ نرساند همـان عقـل فعـال اسـت ى به بالملكه مىيبالملكه به فعل تام و از هيوال سينا فعاليت عقـل عملـى را نيـز از جهـت دريافـت كليـات  ابن ،از سوی ديگر آورد تا به هدف بديهى و مشهور و تجربى بيرون مىاست و آن نيرو كارهای جزئى را كه انجام آن برای آدمـى واجـب اسـتكردن بدن به آن محتاج است و آن نيرويى اسـت كـه نـام آن تواند تعقل كند جوهر است و قـوا و كمـاالتى داردبه عقل نظری و ادراكات آن وابسته مى) اخالقى در داستتوان  مىدر نتيجه فعل اخالقى معلول وابستگى عقـل عملـى بـه عقـل نظـری و آن نيـز وابسـته بـه كمك مى »یعقل نظر«ی كلى از 

كند سينا به تبع ارسطو علم را به نظری و عملى تقسيم مى                                           بنابراين، كمال نفـس در پـى توجـه جـزء عقلـى آن بـه عقـل فعـال، ). 16-17: 1392ذبيحى، در نتيجه، علوم نظری مقدمۀ علوم عملى. ارتباط با بدن سازندK اخالق استدن و عقل نظری رابطۀ نفس با عقل فعال را تأمين مىو متعلق علوم عملى » ها هست«متعلق علوم نظری  عارف نام خاص كسى اسـت كـه فكـر خـود را بـه قـدس جبـروت «: اصالح جزء عملى نفس و ورود به ساحت عرفان است 441.(  

مادی ناگهان م یها تمايل نفس به لذتجدايى نهايى از همسر سالمان، همگى معلول  ،مادی و ثالثاً  اما اين  ،)50: 1389طوسى، (كشاند  از سوی ديگر .)124: ها كه اندر تاريكى بوندپس تابش عقل فعـال بـر خيـال«: تابش عقل فعال استخروج از تاريكى محسوسات و خياالت و كسب مجردات كلى از طرمرحله نيز به معنای بنابراين، اين عقل فعال است كه نفس انسان را از مرتبۀ نبالملكه به فعل تام و از هيوالای به مرحلۀ ديگر مىبند دستهعقل بالمستفاد باشد سينا در تبيين مراتب  شود؟  تعريف مى ی كلى از أكار به مالحظۀ ربديهى و مشهور و تجربى بيرون مىاست و آن نيرو كارهای جزئى را كه انجام آن برای آدمـى واجـب اسـتكردن بدن به آن محتاج است و آن نيرويى اسـت كـه نـام آن  ی كاملاست كه نفس براتواند تعقل كند جوهر است و قـوا و كمـاالتى دارداخالقى كارهای جزئى( در نتيجه . افاضات عقل فعال استفعل اخالقى معلول وابستگى عقـل عملـى بـه عقـل نظـری و آن نيـز وابسـته بـه  ،بنابراين
441: 1375سينا،  ابن(» متوجه سازداصالح جزء عملى نفس و ورود به ساحت عرفان استذبيحى، (رسد  در قوK عملى به كمال مىارتباط با بدن سازندK اخالق استدن و عقل نظری رابطۀ نفس با عقل فعال را تأمين مىمتعلق علوم نظری . اند استكمال قوK عملى نفسسينا به تبع ارسطو علم را به نظری و عملى تقسيم مى                                                            

  

 

 

ها كه اندر تاريكى بوند صورتتابش عقل فعال استمرحله نيز به معنای بنابراين، اين عقل فعال است كه نفس انسان را از مرتبۀ نبالملكه به فعل تام و از هيوالای به مرحلۀ ديگر مى از مرحلهعقل بالمستفاد باشد سينا در تبيين مراتب  ابنتعريف مىكشاند  ىمتمايل نفس به لذتمادی و ثالثاً  : 1331همو، ( (اخالقى  افاضات عقل فعال استبنابراينكار به مالحظۀ ربديهى و مشهور و تجربى بيرون مىاست و آن نيرو كارهای جزئى را كه انجام آن برای آدمـى واجـب اسـت »عملىاست كه نفس براتواند تعقل كند جوهر است و قـوا و كمـاالتى دارد كه مى
متوجه سازداصالح جزء عملى نفس و ورود به ساحت عرفان استدر قوK عملى به كمال مىارتباط با بدن سازندK اخالق استدن و عقل نظری رابطۀ نفس با عقل فعال را تأمين مىنفس و باستكمال قوK عملى نفسسينا به تبع ارسطو علم را به نظری و عملى تقسيم مى ابن. 1                    
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در حقيقـت افاضـۀ عقـل  ،معرفـى شـد »الهى بارقۀ«عنوان  در شرح خواجه به هكرا  »درخشيد تبع آن  و به ندك ىم بودن گرايش به تمايالت مادی را به عقل نظری افاضه فعال دانست كه بد در  »الهـىبارقـۀ «يـا  سـينا ابـندر اصـطالح » بـرق«كه مخاطب ايـن  اما در اين داستان آن  .دهد عقل عملى نيز جدايى از همسر سالمان را به ابسال دستور مى در ابتدای نمط نهم از كتـاب  سينا ابن. است »ابسال«الح خواجه است، شخصيت تمثيلى اصط معرفـى  »دانـد و ابسـال را درجـۀ تـو در عرفـان ضرب المثلى برای تو مـى«سالمان را  اشارات سينا  ابن. )49: 1389طوسـى، ( در اينجا نفس ناطقه است »تو«سينا از  منظور ابنز ين .)440: همان(كند  مى يعنـى  ؛كه به شخصيت سالمان وجه عام داده باشد برد ىار مكرا به  »تو«اين جهت خطاب  از زيرا هر انسانى دارای نفس ناطقه  ،تواند خود را جای شخص سالمان فرض كند هر كسى مى موضـوع اخالقـى از طريـق افاضـۀ درست كه قادر به تشخيص  در اين داستان آن ىول ،است ای در عرفـان  بلكه تنها كسانى كه از درجـه ،نيست قادر كسى به تشخيص نيك و بد اخالقى مطابق با اين داستان، هرنتيجه گرفت كه توان  مىبنابراين، . درجۀ نفس ناطقه در عرفان است »ابسـال«. نه سـالمان، است »ابسال«مورد آن است  حيح درو صدور حكم ص استعقل فعال  ص يتشـخطريـق افاضـۀ عقـل فعـال  را ازخالقى نيك و بد ا توانند ىم ،)عارفان(برخوردارند  تنها و در نتيجه  اند دارندگان توانايى شهود عقلىتنها يعنى مطابق با اين داستان عارفان  دهند؛ اتفاقى است كه در  نهد ىمدر اختيار ما  موضوعبرای بررسى اين  سينا ابنكه  دومى شاهد  . ندهست» برادران حقيقت« شانيا در هـدايت و  »بـرادران حقيقـت«عنـوان يكـى از  وی در آنجـا بـه. افتد مى رسالة الطیـر داستان راسـتينى كـه در  پادشـاه ؛)343: الـف 1389سينا،  ابن(وشد ك ىمراهنمايى مردم به سوی دربار پادشاه  جماعـت را بـه دو دسـتۀ عـوام و  نخسـت شـفاءاز مقالـۀ دهـم الهيـات  سينا در فصل سوم ابن ،از سـوی ديگـر .)321: 1375، همـو( خوانـد نيـاز مطلـق مـى او را تـوانگر و بـى اشاراتنمط ششم  كـه بـه تـدبير احـوال مـردم توانـا  دانـد ىمـو سپس خواص را افرادی  ندك ىمخواص تقسيم  فـرا افعـالى  دادن وی برای رسيدن بـه ايـن منظـور خـواص را بـه انجـام .)349: 1390، همو( هستند آور و خـارج از عـادت فطـرت  افعالى رنـج ؛اندازد خود مى منشأكه نفس را به ياد  خواند ىم هـا و قـوای متوهمـه و متخيلـۀ  عبادت نزد عارف رياضتى است برای همـت«: داند عارفان مى ژEيـشناسـد و و ىمـعنـوان رياضـت  بـاآن را  نايسـ و ابـن )349: همان( ترند كه به تكلف نزديك دانـد كـه بـا  را عارفـانى مـى »بـرادران حقيقـت«سينا  بنابراين، ابن .)441: 1375سينا،  ابن( »...نفس او



و اسباب معـاش و بودن خود از ديگـران 
خسـرالدنيا «ادت ابـد يافـت و هركـه از او اعـراض كـرد گاه نيكويى همه روی است و گاه جود همه سينا در گفت وگوی نجا و عذاب دائمى از دردهـای چنين چيزی را نـه هـايى آورد كـه مـردم گويد برای هدايت عوام نبايد از مفاهيمى استفاده هـای  اما اين مورد نيز بايد در پرتو راهنمايىسينا تنها كسانى هستند كه به تمشيت امور مردم و هدايت ايشان جـا شـكل  همـين در حـال عمـل بـه كسـى  نيـز رسالة الطیر

مشتمل باشد كه افراد بـالفطره مسـتعد را متوجـه و بـاكى ... بشناسـانداز چيزهـايى كـه در بـرای همـه «: دليل استفاده از اين زبان خاص را تالش در جهت ، همـو(» توانى رمـز را دريـاب و بيـان كـنهرگـاه «: در نمط نهم به استفاد8 خود از ايـن زبـان در داسـتان سـالمان و ابسـال تأكيـد داردوی از سـويى 
و اسباب معـاش و مصـالح 

و اسباب معـاش و  ،مندند كه به تدبير احوال مردم پرداختهبودن خود از ديگـران  اين جماعت با الهى
هـايى آورد كـه مـردم  بلكه برای اين منظور بايد مثالگويد برای هدايت عوام نبايد از مفاهيمى استفاده اما اين مورد نيز بايد در پرتو راهنمايىسينا تنها كسانى هستند كه به تمشيت امور مردم و هدايت ايشان همـيندر سوم برای فهـم گسـتر8 شـهود عقلـى در رسـائل مشـرقى نيـز  رسالة الطیر بنابراين، مشخص است كه در داستانادت ابـد يافـت و هركـه از او اعـراض كـرد گاه نيكويى همه روی است و گاه جود همه سينا در گفت وگوی  نكته اين است كه بسيار شبيه به اين عبارت را ابننجا و عذاب دائمى از دردهـای چنين چيزی را نـه «: كه مثًال در سعادت و شقاوت بگويد در حـال عمـل بـه  سـاخته،رياضت خود را شايستۀ هـدايت مـردم 

: داند مستعد به مسائل حكمى مىدليل استفاده از اين زبان خاص را تالش در جهت توانى رمـز را دريـاب و بيـان كـندر نمط نهم به استفاد8 خود از ايـن زبـان در داسـتان سـالمان و ابسـال تأكيـد داردوی از سـويى . گونه اسـت سينا در رسائل مشرقى از زبان رمز از چيزهـايى كـه در  بلكه بايد با رموز و امثـالى
مشتمل باشد كه افراد بـالفطره مسـتعد را متوجـه بشناسـاند ]به مـردم[

و اسباب معـاش و مصـالح  ازدبه تدبير احوال مردم پرد .  

رياضت خود را شايستۀ هـدايت مـردم بنابراين، مشخص است كه در داستانادت ابـد يافـت و هركـه از او اعـراض كـرد گاه نيكويى همه روی است و گاه جود همه ... «: نكته اين است كه بسيار شبيه به اين عبارت را ابننجا و عذاب دائمى از دردهـای آملك عظيم از لذايذ مثًال در سعادت و شقاوت بگويدبلكه برای اين منظور بايد مثالگويد برای هدايت عوام نبايد از مفاهيمى استفاده اما اين مورد نيز بايد در پرتو راهنمايى ،های الزم را دارندسينا تنها كسانى هستند كه به تمشيت امور مردم و هدايت ايشان سوم برای فهـم گسـتر8 شـهود عقلـى در رسـائل مشـرقى نيـز   مندند كه به تدبير احوال مردم پرداختهاين جماعت با الهى. رسانند
مستعد به مسائل حكمى مى یدليل استفاده از اين زبان خاص را تالش در جهت توانى رمـز را دريـاب و بيـان كـن اگر مىدر نمط نهم به استفاد8 خود از ايـن زبـان در داسـتان سـالمان و ابسـال تأكيـد داردسينا در رسائل مشرقى از زبان رمز مشتمل باشد كه افراد بـالفطره مسـتعد را متوجـه [ تعالى را برتری و عظمت خدایبلكه بايد با رموز و امثـالى... 

.كند ، به نوعى در مواجهه با مردم است و با آنها گفت وگو مىبه تدبير احوال مردم پرد تواند مىو  است

رسانند رياضت خود را به دربار پادشاه حقيقى مى مندند كه به تدبير احوال مردم پرداخته و از اين توانايى بهره گويد برای هدايت عوام نبايد از مفاهيمى استفاده  مى شفاوی در الهيات های الزم را دارند شايستگىسينا تنها كسانى هستند كه به تمشيت امور مردم و هدايت ايشان  ابنسوم برای فهـم گسـتر8 شـهود عقلـى در رسـائل مشـرقى نيـز   .)349: 1390، همو( مصالح معاد آنها را نظم دهند بلكه برای اين منظور بايد مثال ،كرد كه برای ايشان قابل درك نيست : دارد رسالة الطیران نكته اين است كه بسيار شبيه به اين عبارت را ابنملك عظيم از لذايذ . شنيده استمثًال در سعادت و شقاوت بگويد ؛باشندداشته  ادت ابـد يافـت و هركـه از او اعـراض كـرد كه خـدمت او كـرد سـع اگر مى... داستان سالمان و ابسال به گوش تو رسيد در نمط نهم به استفاد8 خود از ايـن زبـان در داسـتان سـالمان و ابسـال تأكيـد داردسينا در رسائل مشرقى از زبان رمز چهارم نيز استفاد8 ابن  1.است شفاءهای بوعلى در الهيات رياضت خود را شايستۀ هـدايت مـردم بنابراين، مشخص است كه در داستان .)343: الف دليل استفاده از اين زبان خاص را تالش در جهت  شفاءدر الهيات   یبه طور فطرهدايت مردم و جلب توجه افراد  ... ورود به مسائل حكمت الهى ميسور نيست  مشتمل باشد كه افراد بـالفطره مسـتعد را متوجـه  نيست از اينكه خطاب او بر رموز و اشاراتىبرتری و عظمت خدای ،نزد عموم برتر و عظيم است
، به نوعى در مواجهه با مردم است و با آنها گفت وگو مىاستاز ديگران متمايز  ش                                          

سوم برای فهـم گسـتر8 شـهود عقلـى در رسـائل مشـرقى نيـز شاهد مصالح معاد آنها را نظم دهندو از اين توانايى بهره هستندرياضت خود را به دربار پادشاه حقيقى مى ابن از منظرعارفان .  شايستگى ،به سعادت اخالقى شنيده است چشمى ديده و نه گوشىداشته فهم و تصوری از آنها كرد كه برای ايشان قابل درك نيستوی در الهيات . بگيردسينا شكل  ان يپاخود با مردم عادی در نكته اين است كه بسيار شبيه به اين عبارت را ابن .)345: همان( »آنجا است الف1389سينا،  ابن( »شدكه خـدمت او كـرد سـع هر نيست از اينكه خطاب او بر رموز و اشاراتىنزد عموم برتر و عظيم استورود به مسائل حكمت الهى ميسور نيست هدايت مردم و جلب توجه افراد  ،سوی ديگر و از داستان سالمان و ابسال به گوش تو رسيد در نمط نهم به استفاد8 خود از ايـن زبـان در داسـتان سـالمان و ابسـال تأكيـد داردچهارم نيز استفاد8 ابن شاهدهای بوعلى در الهيات رياضت خود را شايستۀ هـدايت مـردم  باكه  »برادران حقيقت
شبودن با الهى در اينجا نيز كسى كه                                                             ، به نوعى در مواجهه با مردم است و با آنها گفت وگو مىمعاد آنها را نظم دهد

  

 

 

شاهد مصالح معاد آنها را نظم دهندهستندمتمايز رياضت خود را به دربار پادشاه حقيقى مى شد هواآلخرهر. دستخود با مردم عادی در آنجا استچشمى ديده و نه گوشىفهم و تصوری از آنها كرد كه برای ايشان قابل درك نيستسينا شكل  ابنبه سعادت اخالقى. گيرد مى نيست از اينكه خطاب او بر رموز و اشاراتىنزد عموم برتر و عظيم استورود به مسائل حكمت الهى ميسور نيست هدايت مردم و جلب توجه افراد  )345: 1390داستان سالمان و ابسال به گوش تو رسيد در نمط نهم به استفاد8 خود از ايـن زبـان در داسـتان سـالمان و ابسـال تأكيـد داردشاهدهای بوعلى در الهيات  توصيهبرادران حقيقت«از 
معاد آنها را نظم دهددر اينجا نيز كسى كه. 1                    
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صـالحيت  گـرانيدو  اسـتتالشى كه البته بر عهـدJ عارفـان ؛ )346: همان( »بحث حكمى سازد ِ بعضى از دوستان من از من درخواستند كه صفت حضرت مَ «: است رسالة الطیـر از قوJ خيال برای بيان حقايق اخالقـى در داسـتان سينا ابناستفادJ خاص در  پنجم، شاهد  .را ندارنداقدام به آن  ك بگـوی و ل او را  ...كه هرگاه در خاطر خود جمـالى تصـور كنيـد كـه  بدان... وصف زيبايى و شكوه او مقصـود از ايـن . مفاهيمى استفاده كرد كه برای ايشان قابل تصور و در نتيجه قابل فهم باشـدسـينا معتقـد اسـت بـرای هـدايت مـردم بايـد از  كـه ابـن ميو گفتـ اشاره شد »تصور«در باب  هـا تهكن ىتر به برخ شيپ .)343: الف1389سينا،  ابن( »او راست ها به حقيقت آنجا يابيد كه همۀ جمال د رنـب ىم ىپجهۀ با آن به سعادت و شقاوت مردم آن است كه جهانى كه عارفان در موانكته  سخن از فهـم آنهـا عـاجز و «: نند، عالمى است كهخوا ىفرا مبودن  و بر حسب آن به اخالقى بـرای  توانند ىم بنابراين، نكاتى را كه عارفان. )454: 1375، همـو( »عبارت از شرح آن ناتوان است و جـز خيـال چيـز ... «: مردم قابل فهم نيستجز از طريق خيال برای  نند،كهدايت مردم بيان  م و استفادJ ايشان از قوای تصوری ذهـن، دليل اين است كه جز خيال مرد. داند گويد مى مىمردم، فهم كالم خود را وابسته به كاربرد قوJ خيـال از سـوی مـردم و تصـور آنچـه كـه وی نيز در مواجهه بـا  رسالة الطیر سينا در حال ابن. )454: همان( »تواند پرده از آنها بردارد ديگری نمى توان جز با استفاده از قـوJ خيـال  سينا نيست و نمى امكان ديگری برای فهم فحوای مطلب ابن . گرفـتبرپـرده  رسـالة الطیـر ژه داسـتانيـو هـای تمثيلـى و بـه از مفاهيم مورد اشاره در داستان بـا مـردم عـادی و دعـوت از  گـو و حـال گفـت بنابراين، در اين داستان نيز شخص عارف در فراست به دست  بن يقظان از علم حىدر تعريف خاصى است كه در داستان  ششم شاهد  . قوJ خيال خود در فهم كالم او است از یمند بهرهايشان برای  است كه در اين داستان به  »برادران حقيقت«در اينجا علم فراست دانش خاص . شود ىمداده  ايـن ... «: انـد به كمك آن قادر به تشخيص موضوع اخالقىآنان و  دشو ىمايشان نسبت داده  تـو  1كردن علم تو را پديد كند از هر كسى آنچه وی پنهان دارد از خوی خويش، تا بستاخى هـا از  خواجه عبداّهللاٰ انصاری آن را در بخـش وادی. ان استعلم فراست از مقامات عارف  .)483: ب1389سينا،  ابن( »با وی يا دور شدن تو از وی بر آن اندازه بود و اندر خور اين حال باشد
 .)4741: 1377دهخدا، (پروايى، جسارت، دليری  گستاخى، بى: بستاخى. 1                                                              



خود را به قدس جبروت متوجـه سينا در رسـائل   .)193گرفتن با حكـم غيبـى 

و  دهـدمند اسـت كـه بتوانـد موضـوع اخالقـى را تشـخيص افاضـۀ عقـل ل را درجـۀ نفـس ناطقـه در عرفـان و در  ديـگو ىخـود را در برابـر مـردم بـن  وی در داستان حى برادران «ن يكى از  را تنها در خور شـأن عارفـان را تـوان پردازد كه بتـوان بـا اسـتفاد8 از آن استفاد8 از اين امكانات را در خور شـأن عارفـان گـون  از امكانـاتى همچـون خيـال و زبـان رمـزايـن مهـم را بـه  یزيـچ ؛قصد راهنمايى و هدايت اخالقـى مـردم را دارد

گرفتن با حكـم غيبـى  انس« فراست عبارت است از 193: 1373انصاری، ( »د و يا با تجربه آن را بيازمايد   .)440: 1375سينا،  ابن(خود را به قدس جبروت متوجـه سينا در رسـائل  مخاطب ابن ۀسه دست
وی در داستان حى. كند مى خـود را در برابـر مـردم  رسـالة الطیـر تـوان  مـىبنـابراين،  پردازد كه بتـوان بـا اسـتفاد8 از آن استفاد8 از اين امكانات را در خور شـأن عارفـان از امكانـاتى همچـون خيـال و زبـان رمـزايـن مهـم را بـه  دادن چگونگى انجامقصد راهنمايى و هدايت اخالقـى مـردم را داردن يكى از عنوا به سينا ابنمند اسـت كـه بتوانـد موضـوع اخالقـى را تشـخيص افاضـۀ عقـل  بـاكه  كند مىوی در اين داستان تمثيلى، ابسال را فردی معرفى ل را درجـۀ نفـس ناطقـه در عرفـان گوىسـخن مـ »بـرادران حقيقـت را تنها در خور شـأن  »برادران حقيقت

سه دست انيملى از بنابراين، مشخص است كه گستر8 شهود عقد و يا با تجربه آن را بيازمايدفراست عبارت است از ( »از پرتوهای نور حق در سّر خود برخوردار باشدخود را به قدس جبروت متوجـه  فكر«: كسى كه ؛
مىدسته تقسيم  در رسائل مشرقى به سه رسـالة الطیـر انيـپاو در  پـردازد چگونگى انجام یوو  استقصد راهنمايى و هدايت اخالقـى مـردم را داردابنهمچنين . متناسب با آن حكم اخالقى صحيح را اختيار كندمند اسـت كـه بتوانـد موضـوع اخالقـى را تشـخيص وی در اين داستان تمثيلى، ابسال را فردی معرفى ل را درجـۀ نفـس ناطقـه در عرفـان ، سالمان را نفس ناطقۀ انسان و ابسابـرادران حقيقـت«از رسـالة الطیـر  برادران حقيقت«و عنوان   .افراد ديگری را نيز در جرگۀ صاحبان شهود عقلى وارد كـردپردازد كه بتـوان بـا اسـتفاد8 از آن  وی در رسائل مشرقى به نكتۀ ديگری نمىاستفاد8 از اين امكانات را در خور شـأن عارفـان از امكانـاتى همچـون خيـال و زبـان رمـز ن منظور

فراست عبارت است از: گويد مى ،قرار داده از پرتوهای نور حق در سّر خود برخوردار باشد؛برگيرند8 شخص عارف استبنابراين، مشخص است كه گستر8 شهود عقد و يا با تجربه آن را بيازمايدآنكه به شاهدی بر آن استدالل كن
پـردازد ىمـيقظان به طور خاص به مستعدين در رسائل مشرقى به سه استكه مطابق با قول خودش از وظايف عارفان قصد راهنمايى و هدايت اخالقـى مـردم را دارد رسالة الطیرمتناسب با آن حكم اخالقى صحيح را اختيار كندمند اسـت كـه بتوانـد موضـوع اخالقـى را تشـخيص  فعال از اين توانايى معرفتى بهرهوی در اين داستان تمثيلى، ابسال را فردی معرفى ، سالمان را نفس ناطقۀ انسان و ابسارسـالة الطیـر  داستان آغاز ن منظوريا یاو برا.   كرددان اين توانايى معرفتى معرفى افراد ديگری را نيز در جرگۀ صاحبان شهود عقلى وارد كـردوی در رسائل مشرقى به نكتۀ ديگری نمىاستفاد8 از اين امكانات را در خور شـأن عارفـان  شآثار ديگركه در 

    

برگيرند8 شخص عارف است مشرقى تنها دربنابراين، مشخص است كه گستر8 شهود عقآنكه به شاهدی بر آن استدالل كنقرار داده منازل السائرین از پرتوهای نور حق در سّر خود برخوردار باشد سازد و پيوسته
آغازوی در . يابد عادی مىيقظان به طور خاص به مستعدين در رسائل مشرقى به سهرا خود  مخاطبان  گيری ، سالمان را نفس ناطقۀ انسان و ابساسالمان و ابسال . ده استكرايشان گوشزد كه مطابق با قول خودش از وظايف عارفان رسالة الطیر داستان انيپادر  متناسب با آن حكم اخالقى صحيح را اختيار كندفعال از اين توانايى معرفتى بهرهوی در اين داستان تمثيلى، ابسال را فردی معرفى . كند مى كه در   ؛ چيزیكند مى     .دانستمعرفتى ايشان دان اين توانايى معرفتى معرفى افراد ديگری را نيز در جرگۀ صاحبان شهود عقلى وارد كـردوی در رسائل مشرقى به نكتۀ ديگری نمى. كند مى

  

 

 

منازل السائرینكتاب  گيری نتيجه  سازد و پيوستهمشرقى تنها دربنابراين، مشخص است كه گستر8 شهود عقآنكه به شاهدی بر آن استدالل كن بى سالمان و ابسالداستان عادی مىيقظان به طور خاص به مستعدين مخاطبان سينا ابن مىاستفاده ايشان گوشزد كه مطابق با قول خودش از وظايف عارفان  »حقيقتمتناسب با آن حكم اخالقى صحيح را اختيار كندفعال از اين توانايى معرفتى بهرهمىمعرفى    معرفتى ايشان دان اين توانايى معرفتى معرفى تنها واجافراد ديگری را نيز در جرگۀ صاحبان شهود عقلى وارد كـردمىمعرفى 
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ره و محدود
گست
 يشهود عقل ة
خالق مشرق
در ا
  يناس ابن ي

سـيد محمـد : ، مقدمـه و تصـحيحطبیعیات دانشنامۀ عالئـ�، )1331(بن عبداّهللاٰ  سينا، حسين ابن .1  نامه كتاب   ـــ  .2  .سلسلۀ انتشارات انجمن آثار ملى: ، تهرانةمشكو ــ النجــاة ،)1364(ـــــــــــــ ــ� الح�م ــ ةف ــ ةالمنطقی ــ ةوالطبیعی ــران ،ةوااللهی ــارات : ته انتش انتشـارات : تهـران، حسن ملكشـاهى: ، ترجمه و شرحاشارات و تنبیهـات ،)1375(ــــــــــــــ  .3  .مرتضوی مجموعـه رسـائل شـیخ : سـيد محمـود طـاهری، در :ه، ترجماقسام نفوس ،)1388(ــــــــــــــ  .4  .سروش سـینا و تمثیـل  ابن :شهاب الدين سهروردی، در :ه، ترجمرسالة الطیر، )الف 1389(ــــــــــــــ  .5  .آيت اشراق: قم، اسین الرئیس ابن ســینا و تمثیــل  ابــن: جوزجــانى، در :، ترجمــه و شــرحبــن یقظــان حــ�، )ب 1389(ــــــــــــــــ  .6 .سوفيا: تهران، هانری كربن :گردآوری و تأليفعرفان�،  سـینا و  ابـن: الـدين طوسـى، در نصير :، ترجمه و شرحسالمان و ابسال، )ج 1389(ــــــــــــــ  .7  .سوفيا: تهران، هانری كربن :تأليفگردآوری و عرفان�،  منشورات مكتبـة آيـت اّهللاٰ العظمـى المرعشـى : قم، منطق المشرقیین ،).ق1405(ــــــــــــــ  .10  .اميركبير: تهران ،ابراهيم دادجو :ه، ترجمالهیات از کتاب شفاء، )1390(ــــــــــ ــــ .9  .بوستان كتاب: قم ،سيد يحيى يثربى :ه، ترجمالهیات نجات ،)1385(ــــــــــــــ  .8  .سوفيا: تهران، هانری كربن :گردآوری و تأليفتمثیل عرفان�،  : تهـران ،علـى شـيروانى :، نگارششرح منازل السائرین: در ،)1373(انصاری، خواجه عبداّهللاٰ  .11  .النجفى گـردآوری سینا و تمثیل عرفان�،  ابن: ، درابن یقظان شرح بر ح�، )1389( ، ابوعبيدجوزجانى .12  .رات الزهراءانتشا   . سمت: ، تهرانفلسفۀ مشاء، )1392(ذبيحى، محمد  .14  .تهران دانشگاه: تهران شهيدی، جعفـر سـيد دكتـر و معـين محمد دكتر :نظر زير ،3 جنامه،  لغت ،)1377( اكبر على دهخدا، .13  .سوفيا: تهران، هانری كربن :و تأليف



: تهـران ،حسـين اكبـری
حسـن  :در شرح االشارات والتنبیهات،  

تاریخ ، »ماهيت شهود عقلى در طرح اخالق مشرقى ابن سينا  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگى
تـاریخ ، »معنا و متعلق شهود عقلى در طـرح اخـالق مشـرقى ابـن سـينا

حسـين اكبـری محمـد 
ماهيت شهود عقلى در طرح اخالق مشرقى ابن سيناانجمن آثار و مفاخر فرهنگى  .آيت اشراقشرح االشارات والتنبیهات،  .سروش: تهران ،ترجمه و شرح بر اشارات و تنبیهات

معنا و متعلق شهود عقلى در طـرح اخـالق مشـرقى ابـن سـينا

 :اهتمـام ، بهسـینا ابن
شرح االشارات والتنبیهات،، )1389(محمد ترجمه و شرح بر اشارات و تنبیهات آيت اشراق: ، قماشارات و تنبیهات �ماهيت شهود عقلى در طرح اخالق مشرقى ابن سيناانجمن آثار و مفاخر فرهنگى: ، تهرانسینا و تمثیل عرفان

معنا و متعلق شهود عقلى در طـرح اخـالق مشـرقى ابـن سـينا

ابنرسالة الطیر  شرح ،
محمد  بن ابوجعفر محمدترجمه و شرح بر اشارات و تنبیهات ،)1375 اشارات و تنبیهات دروس شرح ماهيت شهود عقلى در طرح اخالق مشرقى ابن سينا«، )1392سینا و تمثیل عرفان� ابن، 

معنا و متعلق شهود عقلى در طـرح اخـالق مشـرقى ابـن سـينا

،)1370(سهالن  ،ساوی 1375(ملكشاهى، حسن   . الزهراء ابوجعفر محمد ،نصيرالدين طوسى دروس شرح زادM آملى، ، )1384(كربن، هانری  1392(هانى  جعفريان، محمد معنا و متعلق شهود عقلى در طـرح اخـالق مشـرقى ابـن سـينا«، )1393(ــــــــــــــ   .17، ش    .17، ش 
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