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چکیده
چیستی و چگونگی خوارق عادات همواره برای بشر مطرح بوده است .اندیشمندان نیز هریک به
گونهای این پدیدههای شگفت انگیز را بررسی کردهاند .ابنسینا از نخستین فیلسوفان مسلمانی
است که به تبیین عقالنی خوارق عادات پرداخته است .با وجود آنکه این تبیین مبنای مهمی در بحث
اعجاز و تمایز آن از سایر خوارق عادات است ،کمتر مورد توجّه پژوهشگران قرار گرفته است .شیخ
در آثار خود متناسب با بحثهای مختلف ،تقسیمهای متفاوتی برای خوارق عادات پیشنهاد میکند.
ابنسینا ابتدا با رویکرد پسینی تحقق این امور را در عالم مشاهده کرده و سپس چیستی و چگونگی
آنها را تبیین کرده است .وی در نخستین گام به روش تجربی یا عقلی به رفع استبعاد از ذهن
منکران این امور پرداخته است و پس از اثبات امکان وقوع ،چگونگی تحقق آنها را بر اساس مبانی
خود توضیح داده است .بسیاری از خوارق عادات بر اساس نظام سینوی قابل تبیین است.

واژگان کلیدی
خوارق عادات ،ابنسینا ،حدس ،خبر دادن از غیب ،تصرف در عالم
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مقدمه
یكی از پرسشهاي انسان در زندگی ،چيستی و چگونگی وقایعی است که به نظر میرسد کامالً بر
خالف جریان عادي امور رخ میدهند .آدمی از یک سو به قوانين عقلی و تجربی حاکم بر عالم باور دارد
و تحقق اموري خارج از این چارچوب را بر نمیتابد و از سوي دیگر رخداد حوادث خارقالعاده را هم
نمیتواند انكار کند .خوارق عادات تنها به گذشتهاي دور و مبهم از زندگی بشر تعلق ندارند تا با برچسب
خرافه یا نيرنگ بتوان بهراحتی از کنارشان گذشت و از ابهام آزاردهنده آنها گریخت .پدیدههایی این
چنين همواره با زندگی انسان عجين بودهاند و هيچکس نمیتواند ادعا کند که هرگز با هيچ یک از
اقسام آنها مواجه نشده و یا چيزي در مورد آنها نشنيده است .مسئله وقتی پيچيدهتر میشود که تأیيد
یا تكذیب اعجاز انبيا و کرامات اوليا نيز در گرو پاسخ به این پرسش قرار گيرد.
از هنگامیکه انسان پا بر کره خاک نهاد ،فرستادگان الهی با نشانههاي اعجازآميز خود قرین او بودهاند.
در کنار متون دینی ،کتيبههایی به خط ميخی متعلق به  188سال پيش از ميالد مسيح که حاصل نسخه-
برداري آشوریان از متون بابيلونی است ،یافت شدهاند .پس از کلدانيان ،مصریان نيز سابقهاي کهن در
علوم غریبه دارند .این علوم در ميان یهود نيز شایع بوده است و در زمان تولد مسيح(ع) به اوج خود
رسيده است .مادها و پارسها در دوره متقدم زرتشت از این علوم میترسيدند؛ اما پس از فتح امپراتوري
کلده ،مجوس تحت تأثير ایشان قرار گرفتهاند .یونانیهاي تسالی 1و تریس 2به علوم غریبه میپرداختند.
الهه سحر و جادو هكيت ،9یک خداي بيگانه است که احتمال دارد توسط هزیود 4به اسطورههاي یونان
افزوده شده باشد .به این الهه در ایلياد و اودیسه اشارهاي نشده است ،هرچند علوم غریبه در زمان هومر
شایع بوده است .عفریته اسطورهاي بزرگ اودیسه ،سيرسه 8است که به سبب خدعه مشهور تبدیل
انسانها به حيوانات معروف است .افالطون و ارسطو با طرح مباحث عقلی به علوم غریبه حقيقی اعتبار
بخشيدند(.)Arendzen,1911
اما نخستين کسانی که در فرهنگ اسالمی به خوارق عادات پرداختند ،متكلمان و عرفا بودهاند که
هر یک ،با رویكرد خاص خود به این موضوع نگریستهاند .متكلمان در بحث نبوت به بحث از اعجاز
بهعنوان
بهعنوان یكی از ویژگیهاي نبی و گواه بر صدق او پرداختهاند و امكان صدور خوارق از غير نبی را 


1- Thessaly
2- Thrace
3- Hecate
4- Hesiod
5- Circe
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کرامت و ارهاص بررسی کردهاند .عرفا نيز با رویكرد عرفانی از اعجاز انبيا وکرامات اوليا سخن گفتهاند.
اللمع از قدیمیترین متون عرفانی است .مؤلف این کتاب ،ابو نصر سراج ،حدود سال تولد ابنسينا در
طوس درگذشته است .قوت القلوب ابوطالب مكی نيز در عصر ابنسينا نگاشته شده است و مؤلف آن در
 16سالگی ابنسينا درگذشته است .متن کهن دیگر از آن هجویري است که بيست سال پس از
درگذشت ابنسينا به رشته تأليف در آمده است .در این آثار با رویكرد عرفانی به مباحث نظري درباره
کرامات و مصادیق آنها پرداخته شده است .ابنسينا با عرفاي بزرگی مانند ابوسعيد ابوالخير و خرقانی
معاصر بوده و با ایشان مالقات کرده است .او حتی مكاتباتی با ابوسعيد داشته است .در تذکره عارفان
گزارشهایی از این دیدارها و مكاتبات آمده است(مطهرى ،بیتا ،ج ،29ص214؛ همان ،ج ،14ص .)861بدین
ترتيب خوارق عادات مبحثی کهن و آشنا براي ابنسينا بوده است و انتظار ورود فلسفی او به این حوزه
بیراه نيست .البته پس از او نيز با سامان یافتن عرفان نظري توسط ابنعربی مباحث نغزي در این باره
به رشته تحریر درآمد .سهروردي نيز با وارد کردن شهود در فلسفه و طرح مرتبه خيال منفصل ،افقی
تازه فراروي مباحث مربوط به خوارق عادات گشود که با حكمت صدرا به تعالی رسيد.
در بيان جایگاه خاص ابنسينا در هموار کردن راه تأمل فلسفی در خوارق عادات به جملهاي از ابنرشد
بسنده میشود که البته از سر مالمت شيخ میگوید« :از ميان قدماي فالسفه کسی را جز ابنسينا
نمیشناسم که درباره اسباب معجزات سخن گفته باشد»(ابن رشد1339 ،م ،ص.)211

تعریف لغوی و اصطالحی خوارق عادات
خرق به معناي پاره کردن لباس یا شكافتن زمين و  ...است (ابنمنظور111 ،هـ ،ج ،18ص .)16عاده از ماده
عود یعنی بازگشتن است؛ چون صاحب آن دائماً به چيزي باز میگردد و آن را تكرار میکند(فيومی،
118هـ ،ج ،2ص .)496خرق عادت به معناي شكستن عادت است و در اصطالح به واقعهاي که بر خالف
قوانين معمول عالم رخ میدهد ،خارق عادت گفته میشود .عادت در اینجا به معنی هر آنچيزي است
که هميشگی و اکثري است؛ یعنی خرق آن محال وقوعی به شمار میرود و معموالً واقع نمیشود.1

تقسیمبندی ابنسینا از خوارق عادات
تبيين ابنسينا از خوارق عادات مبتنی بر تقسيمی است که از این امور عرضه میدارد .پس شایسته است
در آغاز بحث تقسيمهاي سهگانه وي مورد بررسی قرار گيرد:

1ـ بدیهی است در اینجا دوام اعم از ضرورت و محال وقوعی اعم از محال عقلی نيست ،بلكه قسيم آن است.
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الفـ تقسیم بر اساس مبدء فعل

ابنسينا در نمط دهم اشارات ،خوارق عادات در عالم طبيعت را بر اساس مبادي آنها به سه قسم
کلی تقسيم استقرائی میکند .اموري که مبدأ آنها یكی از موارد زیر است:
1ـ هيئات نفسانی؛
2ـ خواص اجسام عنصري؛
9ـ قواي سماوي با مشارکت مزاج اجسام ارضی یا قواي نفوس ارضی در شرایطی خاص.
وي در این تقسيم عقل را وارد نكرده و در توضيحات خود از وحی و حدس سخن به ميان نياورده
است .او تنها به وحی در قالب رؤیا اشاره کرده است(ابنسينا ،1918 ،ص411ـ .)411بدین سبب که بر اساس
مبانی ابنسينا ،عقل ،فاعل مباشر در طبيعت نيست .همچنين وي در رساله فعل و انفعال ،قسم دوم را
بهعنوان یكی از اقسام تصرف در عالم عنصري قرار داده است(همو1488 ،هـ ،ص.)228
بـ تقسیم بر اساس فعل و انفعال

ابنسينا در تقسيمی دیگر از عوامل فاعلی و قابلی مؤثر در رخدادهاي عالم عنصري سخن میگوید و
اقسام این تأثير و تأثرات را بر میشمارد .وي هریک از اقسام خوارق عادات را در یكی از این دستهها
جاي میدهد .وي در این رساله تصریح میکند که هيچ یک از معجزات انبيا از این اقسام خارج نيست.
1ـ تأثير نفسانی در نفسانی
2ـ تأثير جسمانی در جسمانی
9ـ تأثير جسمانی در نفسانی
4ـ تأثير نفسانی در جسمانی (ابنسينا1488 ،هـ ،ص.)222
جـ تقسیم بر اساس قوای نفس نبی

در بحث از نبوت ،ابنسينا به ویژگی اعجاز انبيا میپردازد و بر اساس کمال عقل نظري ،کمال قوه
متخيله و کمال قوه محرکه ،معجزات پيامبران را توضيح میدهد(ابنسينا ،1969 ،ص116ـ .)121هرچند
تقسيماتی که شيخ عرضه داشته ،بنابر اهدافی که در بحث دنبال میکرده ،متفاوت است؛ اما اگر
بخواهيم همه مطالبی که ابنسينا در باب خوارق عادات در آثارش بيان کرده ،در یک دستهبندي جامع
عرضه کنيم ،میتوانيم تقسيم ذیل را پيشنهاد کنيم .شایان ذکر است در این تقسيم در به کارگيري مبدء
غير انسانی خوارق عادات(یعنی اجسام عنصري یا قواي فلكی) در نيرنجات و طلسمات ،عامل انسانی
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دخالت میکند؛ اما به سبب آنکه عامل اصلی انجام فعل ،غير انسانی است ،قسيم مبدء انسانی قرار
گرفته است.

خوارق عادات

غیر انسانی

انسانی

ادراکی

ادراک عقلی با
اتصال به عقل
فعال

خواص اجسام
عنصری

تحریکی

ادراک خیالی با
اتصال به نفوس
افالک

تصرف در بدن
خود

آثار قوای فلکی

تصرف در غیر

1ـ جامع پیشنهادی از خوارق عادات

روش ابنسینا در تبیین خوارق عادات
از آنجا که شيخ همه اقسام خوارق را با روشی ویژه تبيين میکند ،شایسته است در آغاز ،این روش به
اختصار توضيح داده شود .ابنسينا در بحث از خوارق عادات رویكرد پسينی دارد؛ بدین معنا که او فارغ از
تحقق یا عدم تحقق اینگونه امور و از طریق برهان صرف به تبيين آنها نپرداخته است ،بلكه ابتدا
تحقق این امور را در عالم مشاهده کرده و سپس چيستی و چگونگی آنها را بررسی کرده است .وي
درباره خبر دادن از غيب میگوید چنين نيست که ما ابتدا به این امور ظن امكانی پيدا کنيم سپس با
برهان آنها را ثابت کرده یقينی کنيم ،بلكه ابتدا با تحقق این امور در خارج مواجه شدهایم ،سپس
تالش کردهایم در [نظام فكري خود] آن را تبيين کنيم(ابنسينا ،1918 ،ج ،9ص .)419هر چند این کالم
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شيخ درباره خبر دادن از غيب است ،اما چنان که خواهيم دید وي در بحث از سایر خوارق عادات نيز
همينگونه عمل کرده است.
شيخ در مقام بحث ،خود را در برابر کسانی میبيند که از اساس منكر تحقق خوارق عادات هستند.
بدین سبب در نخستين گام به رفع استبعاد از ذهن منكران این امور میپردازد .وي از تجربههاي غير
قابل انكاري سخن میگوید که همان ساز و کار خوارق عادات را دارند .این مشاهده نشان میدهد که
این امور محال عقلی نيستند و وقوعشان ممكن است .او پس از رفع این استبعاد ،چگونگی تحقق آنها
را بر اساس مبانی خود توضيح میدهد .ابنسينا براي رفع استبعاد گاهی از روش تجربی و گاهی از
روش عقلی استفاده کرده است؛ مثالً در بحث از امكان امساک عارف براي مدت مدید یا امكان انجام
کارهایی که به طور معمول از قدرت جسمانی بشر فراتر است ،از روش تجربی استفاده کرده است .در
بحث از امكان خبر دادن از غيب و امكان تصرف در عالم عنصري هم از روش تجربی و هم از روش
عقلی مدد گرفته است.
شيخ به علل بيرون معرفتی انكار خوارق عادات نيز اشاره میکند و به تحليل روانشناختی انگيزه
منكران میپردازد .وي در قالب توصيه و خيراندیشی خطاب به ایشان میگوید« :بر حذر باش از اینکه
بخواهی با انكار امور ،از عموم مردم برتري جویی و کياست خود را اثبات کنی؛ زیرا این تنها نشاندهنده
سبکسري و عجز توست» .سپس به این اصل منطقی اشاره میکند که سستاندیشی در تكذیب آنچه
دليلی براي انكارش نداریم ،کمتر از نادانی در تصدیق آنچه دليلی براي اثباتش در دستمان نيست،
نمیباشد(ابنسينا ،1918 ،ج ،9ص.)411
حال پس از روشن شدن روش شيخ در تبيين خوارق عادات به بررسی تفصيلی تبيين هر یک از
اقسام خوارق عادات میپردازیم:

خوارق عادات انسانی ادراکی
ادراک عقلی :حدس
قوه حدس از تواناییهاي مربوط به عقل نظري است و صاحب آن میتواند به سبب اتصال به عقل
فعال بدون آموزش در کوتاهترین زمان و بدون حرکت فكري به محض مواجهه با مجهول ،حد وسط
قياس را دریابد و به مطلوب منتقل شود .ممكن است این توانمندي در انسانهاي نادري وجود داشته
باشد؛ ولی پيشرفت علوم ،به سبب همين قوه است؛ یعنی کسانی حدوسطها را حدس زدهاند و سپس
دیگران آن را آموختهاند .حدس در هر زمينهاي میتواند باشد و هيچ محدودیتی ندارد .این قوت طيف
وسيعی دارد و از ناتوانی مطلق در حدس تا توانایی مطلق در حدس همه معقوالت میتواند وجود داشته

تبيين ابنسينا از خوارق عادات 61 

باشد و ميزان آن متناسب با قوت نفس انسانها است .زمان به طول انجاميدن حدس هم میتواند
متفاوت باشد ،مهم این است که فرد بدون تفكر به مطلوب برسد؛ اما اینکه از زمانی که با مجهول
مواجه میشود ،چه مدت سپري میشود تا مطلوب را حدس بزند ،در انسانهاي مختلف متفاوت است.
ممكن است انسانی به مرتبهاي برسد که همه معقوالت را در کوتاهترین زمان حدس بزند .چنين انسانی
صاحب نفس قوي است که هرگز به انقياد طبيعت تن نمیدهد و تحت تأثير کشمكشهاي شهوت و
غضب قرار نمیگيرد .او کسی جز اجلّ و اشرف انبيا نيست که قوت عقلیاش مثل کبریت و عقل فعال
چون آتشی است که این قوه را به ناگه برافروزد(ابنسينا ،1969 ،ص111ـ .)118به سبب این که متعلق این
قسم از خوارق ،علم کلی است ،تنها براي خواص قابل درک است و عوام خارقالعاده بودن آن را درک
نمیکنند .خطبههاي توحيدي حضرت امير بهترین نمونه براي این قسم هستند.

ادراک خیالی :خبر دادن از غیب
ابنسينا براي إخبار از غيب نيز به اسباب و عللی در عالم قائل است .بدیهی است خبر دادن از غيب
مسبوق به خبر یافتن از غيب است .ابنسينا از دو روش براي اثبات امكان خبر یافتن از غيب استفاده
میکند :تجربه و قياس.
الفـ اثبات تجربی امكان خبر یافتن از غيب :ابنسينا در نخستين گام به رفع استبعاد خبر یافتن از
غيب میپردازد و از تجربه همگانی خواب آغاز میکند .تجربهاي که قابل استدالل بودن آن را نيز مورد
تأکيد قرار میدهد.
تجربه خواب یا تجربه شخصی است یعنی خود شخص تجربه کرده است که در خواب از امري مطلع
شده که با محدودیتهاي زمانی و مكانی حصول آن علم برایش ميسور نبوده است ،و یا از دیگران
شنيده یا در کتب آسمانی یا تاریخی چنين تجاربی را مطالعه کرده است .پس اگر اطالع از غيب در
خواب براي آدمی ممكن باشد امكان این امر در بيداري هم استبعادي ندارد .البته کثرت و قلت الهامات
و منامات و صدق و کذبشان به قوت و ضعف مزاج انسانها و قدرت تخيل و حافظه ایشان بستگی دارد
(ابنسينا ،1918 ،ج ،9ص.)933

بـ اثبات عقلی امكان خبر دادن از غيب استدالل براي امكان خبر یافتن از غيب در خواب و بيداري
طبق تقریر خواجه چنين صورتبندي شده است:
1ـ علم پيشين به رخدادهاي عالم مادون ،پيش از وقوع در نفوس افالک مرتسم است.
2ـ این صور علمی میتواند با اتصال به نفوس افالک در نفوس انسانی هم نقش ببندد(همان،
ص.)481-931
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توضيح مقدمه نخست :نظر ابنسينا درباره صور علمی منتقش در نفوس افالک با نظر مشائيان پيش
از خودش بسيار متفاوت است؛ زیرا او درباره نفوس افالک باور دیگري دارد .ارسطو و پيروان وي نفوس
فلكی را صور منطبع در ماده میدانستند؛ از اینرو ،این نفوس حال در ماده هستند و چون مجرد نيستند
نمیتوانند کليات را درک کنند و فقط ادراک جزئی دارند؛ اما ابنسينا در نظریهاي بدیع نفوس فلكی را
ناطقه میداند .از نظر او نفس فلک حالّ در جرم او نيست ،بلكه خارج از ماده فلک است و مانند نفس
انسانی تعلق تدبيري بدان دارد .خواجه طوسی در شرح اشارات ،به این اختالفنظر پرداخته است(طوسی،
 ،1918ج ،2ص416ـ .)411ابنسينا بر آن است که نفس فلک به سبب تجرد غير تامش میتواند کليات را
ادراک کند و اراده کلی داشته باشد .از سوي دیگر فلک کارهاي جزئی انجام میدهد؛ پس جزئيات را
هم ادراک میکند .بنابراین در نفوس سماوي هم صور کليه و هم صور جزئيه مرتسم است .از سوي
دیگر نفوس افالک ،علل موجودات عالم عنصري هستند و بدانها علم پيشين دارند .پس هر آنچه در
عالم عنصري واقع میشود ،به نحو کلی و جزئی در نفوس افالک مرتسم است(ابنسينا1411 ،هـ،
ص412ـ.)419

مقدمه دوم :اگر انسانی بتواند به نفوس ناطقه سماوي متصل شود ،علم به علت مستلزم علم به
معلول است .پس میتواند به معلوالت این نفوس یعنی موجودات عالم عنصري عالم شود؛ یعنی از
غيب 1با خبر شود .البته تأکيد ابنسينا در این قسم از خوارق ،اتصالی است که به دریافت اخبار جزئی از
عالم عنصري منجر میشود .قوهاي که ما را به نفوس افالک متصل میکند ،به تصریح ابنسينا عقل
عملی است .این قوه به مدد متخيله قادر به دریافت اخبار جزئی از نفوس سماوي است(همو 1389 ،م ،ج،2
ص .)148شایان ذکر است از نظر شيخ ،اتصال عقل عملی به نفوس افالک و دریافت اخبار جزئی
همسان با ادراک در عقل نظري(اتصال مستقيم به عقل فعال و دریافت حقایق کلی) نيست .بدین سبب
وي معناي ادراک و تعقل را در عقل عملی و نظري یكسان قلمداد نمیکند و اطالق نام عقل بر این دو
را اشتراک لفظ دانسته بر محرکه بودن و روي به سوي بدن داشتن عقل عملی تأکيد میورزد؛ یعنی بر
خالف عقل نظري که تنها روي به مبادي عالم دارد و هيچ ارتباط مستقيمی با بدن ندارد ،عقل عملی
با کارکردي دوگانه از سویی با عقل نظري و نفوس افالک مرتبط است و از سویی دیگر روي در بدن
داشته قواي حيوانی را مدیریت میکند.2

1ـ در اینجا مراد ابنسينا از غيب ،آینده ،گذشته و حال ،پنهان موجودات عالم ماده است که مادون نفوس افالک هستند وگرنه خبر
یافتن از معقوالت ،حاصل اتصال به عقول و از تواناییهاي عقل نظري است که قبالً بررسی شد.
2ـ براي مطالعه بيشتر ر.ک :ذوالحسنی ،1939،ص6ـ. 16
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شرایط دریافت علم غیب
براي توضيح چگونگی دریافت علم غيب از نفوس فلكی بيان مقدماتی در خصوص تعامل قواي نفس با
یکدیگر ضروري است .از نظر ابنسينا قواي نفس هميشه در حال کشمكشاند .1وقتی نفس به فعلی
مشغول شود ،از فعل دیگر باز میماند؛ مثالً اگر به شهوت بپردازد ،از غضب روي میگرداند و اگر
غضبناک شود ،جایی براي شهوت باقی نمیماند .این تنازع در ميان حواس ظاهر و باطن نيز وجود دارد.
وقتی حواس ظاهر غالب باشند ،فكر درگير ظواهر شده ،عقل از کار میماند و وقتی حواس باطن کار را
به دست گيرند ،عقل ابزار فكر را بدون مزاحمت حواس ظاهر براي تأمل در حقایق به خدمت میگيرد.
این کشمكش بر تصویري که در حس مشترک نقش میبندد و مشاهده میگردد ،مؤثر است .میدانيم
که اگر چيزي در حس مشترک مرتسم شود ،مشاهده میگردد .این ارتسام میتواند سبب خارجی یا
داخلی داشته باشد .گاهی حواس ظاهري صورتی حسی را بر لوح حس مشترک میکنند .زمانی دیگر
بدون وجود محسوس خارجی به سببی باطنی چيزي بر حس مشترک نقش میبندد .براي نزدیک شدن
این پدیده به ذهن ،شيخ بيماران سوداوي را مثال میزند که صوري را مشاهده میکنند که در خارج
موجود نيستند .این صور معدوم نيستند؛ چون بيمار آنها را میبيند ،خارجی هم نيستند؛ چون دیگران
آنها را نمیبينند .پس این صورتها به سببی باطنی در حس مشترک ایشان ایجاد شده قابل مشاهده
هستند .شيخ این سبب باطنی را قوه متخيله یا سبب مؤثر در متخيله یعنی نفس انسانی میداند .ابنسينا
رابطه حس مشترک و خزانه خيال و حافظه را به آینههاي مقابل تشبيه میکند؛ یعنی از یک سو صوري
که بر لوح حس مشترک نقش میبندند ،به خزانه خيال یا انبار قوه واهمه یعنی حافظه سپرده میشوند و
از سویی دیگر صوري که در خزانه خيال یا حافظهاند ،میتوانند بر صفحه حس مشترک مرتسم شوند و
اینجا است که بدون وجود محسوس خارجی این صور به سبب داخلی مشاهده میگردند.
بدین ترتيب ،مادام که نقش و نقاش در کار باشند ،صور بر حس مشترک نقش میبندند ،مگر آنکه
مانعی در کار آید .شيخ این مانع را قابلی یا فاعلی میداند .مانع قابلی ،حواس ظاهري است که آن چنان
صفحه حس مشترک را میرباید و با نقشی دلنشين غصب میکند که او دیگر پذیرنده صور باالدستی
نيست .اما مانع فاعلی ،عقل یا وهم است که هنگام نظر در صور معقول یا موهوم ،تفكر و تخيل را به
کار گرفته ،از تصرف در حس مشترک باز میدارد .هر زمان این دو مانع وجود نداشته باشند ،نقاش
تخيل فارغ گشته ،دوباره به صورتگري بر لوح حس مشترک مشغول میشود(ابنسينا ،1918 ،ج،9
ص481ـ.)488
1ـ به اصطالح ابنسينا ،تجاذب و تنازع قوا.
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رفع موانع قوه متخیله
1ـ خواب
در هنگام خواب مانع قابلی مرتفع میشود؛ زیرا شواغل حس ظاهر وجود ندارد و ارتسامی از جانب آن در
حس مشترک پدید نمیآید ،مانع فاعلی نيز مرتفع میشود و نفس ،متخيله را براي تفكر به کار
نمیگيرد؛ زیرا نفس در حال خواب غالباً به سمت امور طبيعی ميل میکند .انسان در حالت خواب به دو
چيز نياز دارد :هضم غذا و استراحت .براي این منظور نفس باید به طبيعت توجه کند تا این دو کار انجام
شود .حال وقتی نفس متوجه طبيعت میشود ،متخيله ازمانع فاعلی فارغ میشود .بدین ترتيب در هنگام
خواب از یک سو متخيله از مانع فاعلی فارغ است و از سوي دیگر صفحه حس مشترک از نقوش حس
ظاهر ،خالی ،و از مانع قابلی آسوده است .بدین سان شرایط براي جوالن متخيله فراهم است .به همين
دليل کم پيش میآید که در حالت نوم کسی خواب نبيند .البته این خواب فقط محصول خيال است و
صورت ملكوتی را به ما نشان نمیدهد.
2ـ بیماری اعضای اصلی بدن
در بيماريهاي خاص یعنی بيماري یكی از اعضاي رئيسه (مانند قلب یا دماغ یا کبد) ،نفس براي
حفظ بقاي خود تمام هم خود را متوجه دفع بيماري از آن عضو میگرداند و مشغول کمک به طبيعت
میشود .بدین سبب مانع فاعلی ،مرتفع شده دیگر متخيله در خدمت در خدمت قوه ناطقه نيست؛ پس
میتواند فارغالبال به صورتگري بپردازد .در اینجا یكی از شواغل که قوه ناطقه است ،تعطيل میشود؛
ولی مانع قابلی وجود دارد و حس ظاهر صورت محسوسه را به حس مشترک میفرستد؛ اما همزمان
متخيله هم صورت خيالی میفرستد و صورتش دیده میشود .البته ممكن است اشكال شود که ما چنين
بيماريهایی نداریم که در این حد نفس را مشغول کند؛ زیرا تجربه بيمارياي که نفس را تعطيل کند،
همگانی نيست ،ولی تجربه خواب همگانی است .پس مورد خواب قويتر از مورد بيماري است؛ زیرا در
حالت خواب سكون شاغل آشكار است ،ولی در حالت بيماري سكون شاغل قابل انكار است .به عالوه
خواب هر دو شاغل یعنی نفس و حس را تعطيل میکند(ابنسينا ،1969 ،ص111ـ113؛ همو ،1918 ،ج،9
ص488ـ.)486

اما این فراغت براي متخيله کمال نيست و او در این شرایط تنها صوري را در لوح مشترک مینگارد که
حاصل تصرف در صور خيالی موجود در قوه خيال است؛ ولی اگر نفس قوي باشد ،کشمكشهاي قوا و

محاکات متخيله را با عقل عملی مدیریت میکند .او میتواند در هنگام بيداري هم مانند حال خواب یا
بيماري ،شواغل حسیاش را کم کند و نيز از تخيل بياساید و به ميزان اعراض از شواغل حسی و خيالی
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افق باالتري از عوالم قدس را زیر پا گذارد .تحفههاي نفس از این سير ،معقوالتی است که دوباره به
وسيله متخيله ،صور خيالی یافته در لوح حس مشترک منعكس شده مشاهده میگردد .1البته با توجه به
مقدماتی که شيخ درباره علوم جزئی در نفوس افالک بيان کرد ،روشن میشود که در اینجا مراد شيخ
از این معقوالت همان علوم جزئی است و مراد از قوه عاقله ،عقل عملی است که از سویی مدیریت
قواي حيوانی و از جمله متخيله را بر عهده دارد و از سوي دیگر میتواند به مبادي عالم متصل شود.
البته گاهی این نقش غيبی بر نفس نازل شده در همان مرتبه میماند و گاهی نيز آن چنان بر نفس
مستولی میشود که اشراقاتش خيال را هم روشن میکند و خيال حس مشترک را در اختيار گرفته صور
خيالی را در آن ترسيم میکند .در این هنگام است که صورتی رؤیت میشود یا صدایی شنيده میشود
و ...مانند دیده شدن مالئكه و شنيدن صداي آنها توسط پيامبران .البته در این سير نفس ناطقه پشتوانه
خيال است و از او روي نمیگرداند.
این ارتسام ذو مراتب و داراي شدت و ضعف است ،گاهی در حد دیدن یک صورت یا شنيدن یک
صدا است؛ اما گاهی تمثالتی با هيئات گوناگون و یا کالمی منظم و محصل است و گاهی از این هم
جليلتر است چنان که از آن به مشاهده وجه اهلل الكریم و لقاءاهلل یا استماع کالم الهی بدون واسطه
تعبير میشود .گاهی نقش روحانی که در خواب یا بيداري براي نفس پدید میآید ،آن قدر ضعيف است
که قوه خيال یا حافظه را تحریک نمیکند و اثري از آن باقی نمیماند.
گاهی قوه خيال را تحریک میکند ،اما خيال آن قدر این نقش را جابهجا میکند که صورت صریح
آن فراموش میشود و صوري که متخيله بدانها منتقل شده در خاطر میماند و گاهی نيز آن چنان
قوي است و نفس دریافت کننده چنان آرام است که نقشی شفاف از آن در خيال باقی میماند .در برخی
موارد هم نفس بدان صورت توجه دارد و نقشی قوي از آن در حافظه بر جاي میماند که با انتقاالت
خيال مشوش نمیشود .در مواردي هم که صورت صریح از ميان میرود و متخيله به صور بعدي منتقل
میشود ،تنها این صور در حافظه باقی میماند که به حسب اشخاص و اوقات و عادات مختلف میشود
و نيازمند تعبير و تاویل است(ابنسينا ،1969 ،ص111ـ113؛ همو ،1918 ،ج ،9ص488ـ486؛ همو1919 ،ب،
ص123ـ.)193

1ـ خواجه میگوید وقتی سانح غيبی بر نفس وارد میشود ،متخيله به یكی از این دو سبب بر انگيخته میشود :سبب اول به خود متخيله باز
میگردد .وقتی مالل این قوه زایل شود ،بنا بر طبيعتش در برابر هر امر بيگانهاي بهسرعت واکنش نشان میدهد .سبب دوم به نفس باز
میگردد .نفس ابزار متخيله را به کار میگيرد و او به پيروي از نفس وظيفه صورتگري را انجام میدهد.
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غیبگویی کاهنان
کاهنان از کمال قوه عقل بیبهرهاند .ایشان از قوه وهم کمک میگيرند و آن را روي یک پيشگویی
خاص متمرکز میکنند ،آنگاه با ترفندهایی موانع حسی و خيالی را بر طرف میکنند تا وهم بتواند به
نتيجه برسد .پرواضح است که این اخبار به دليل عدم حضور عقل نمیتواند به قوت غيبگویی انبيا و
اوليا باشد .گاهی نيز اصوالً خبر یافتن از غيب در کار نيست و فقط کاهن در قوه متخيله دیگران تصرف
میکند .ابنسينا از برخی اقوام نقل میکند که وقتی براي پيشگویی نزد کاهنشان میرفتند ،او کسی را
بهشدّت میدواند ،به گونهاي که از شدّت خستگی به حدّ بیهوشی میرسيد و دیگر حواسش کار
نمیکرد و خيالش تعطيل میشد ،آنگاه کاهن در خيال او تصرف میکرد و او بیاختيار الفاظی به زبان
میآورد .مستمعان الفاظ او را ثبت میکردند و از کالم او در مورد خواستهشان برداشتهایی میکردند یا
مثالً کسی را به چشم دوختن به شيئی وامیداشت که با لرزشش چشم را مرتعش میکرد ،یا با
شفافيتش چشم را خيره میکرد (مانند چشم دوختن به لكه سياه براق یا اشياي درخشان یا مواج) ،به-
گونهاي که حواس او را دچار حيرت میکرد و خيال را اجباراً و نه به صورت طبيعی به حيرت میافكند و
در حيرت حس و خيال ،فرصت مغتنمی یافته در خيال ایشان تصرف میکرد و چيزي را واقعی جلوه
میداد .کاهنان غالباً براي این امور از طبایعی که مستعد انفعال و تصرف هستند ،مانند ابلهان و کودکان
استفاده میکردند؛ و چه بسا از پرگوییهاي درهم و ایهام تماس با پریان و هر آنچه حيرتافكن و
دهشتزا باشد ،براي افزایش این تحير کمک میگرفتند(ابنسينا ،1918 ،ص412-488؛ حسنزاده آملی،1913 ،
ص111ـ.)118

خوارق عادات انسانی تحریکی :تصرف در خود و غیر
ابنسينا براي تبيين چگونگی تصرف عارف در عالَم ،ابتدا از رابطه نفس با بدن عنصري آغاز میکند .از
منظر او نفس در بدن حلول نمیکند ،بلكه خارج از بدن و مدبر و متصرف در اوست .در اینجا نيز شيخ
از تجربه همگانی تأثيرپذیري بدن از نفس کمک میگيرد .همگان تصدیق میکنند که در بسياري از
مواقع پدید آمدن هيئتی در نفس موجب میشود که در بدن نيز هيئتی پدید آید؛ مثالً حاالتی مثل خوف
یا شرم موجب پدیدآمدن حاالتی مثل زردي یا سرخی در چهره میشود .بدین ترتيب ممتنع نيست که
اگر نفس قوي باشد ،بتواند همانطور که در بدن خود تصرف میکند ،در عالم عنصري نيز تصرف کند.
پس اگر انسانی سبب نزول باران میشود یا بيماري را شفا میبخشد یا بال بر قومی نازل میکند ،محال
نيست و سازوکاري مانند همان تصرف در بدن دارد .سپس شيخ از این هم فراتر میرود و میگوید:
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نفس قوي میتواند در ادراکات یا انفعاالت نفس دیگر انسانها هم تصرف کند .قوت نفس ذکاوتی
است که میتواند از ابتدا در مزاج شخص وجود داشته باشد و یا اکتسابی باشد(ابنسينا ،1918 ،ج،9
ص414ـ .)411بدیهی است که این توانایی حاصل عدم انغماس نفس در تدبير بدن است(همو 1411 ،هـ،
ص .)214ابنسينا برخی از خوارق عادات را از همين قسم دانسته و بر اساس تصرف نفس در بدن تفسير
میکند.

اکتفا به قوتاندک برای مدت مدید
شيخ بهعنوان یک پزشک امكان وقوع چنين امري را در عالم طبيعت تأیيد میکند .وي دو نمونه از
مواردي را که غذا در بدن هضم نمیشود و باقی میماند ،برمیشمرد:
الفـ در هنگام بيماري ،توجه بدن معطوف به از بين بردن عامل بيماري است و از هضم غذا غافل
میشود .در نتيجه غذا تحليل نمیرود و بدن به غذاي جدید نياز پيدا نمیکند.
بـ در هنگام غلبه برخی حاالت نفسانی مثل خوف ،اشتها زائل میشود و آدمی از توجه به هضم
غذا منصرف میشود؛ از اینرو ،غذا هضم نشده ،بدن نيازمند غذاي جدیدي نمیشود.
این دو مثال نقض نشان میدهد که امكان عدم نياز بدن به غذا براي مدت طوالنی وجود دارد .شيخ
پس از رفع استبعاد ،میگوید :وقتی نفس به اطمينان میرسد و تمام قواي جسمی تابع آن میشود ،در
هنگام توجه نفس به امور متعالی ،فعاليتهاي جسمانی مثل تغذیه و هضم و  ...متوقف یا ضعيف
میشود .این سكون جسمی موجب حفظ قوت بدن شده و از اینرو ،میتواند زمانی طوالنی را بدون
تغذیه بگذراند(ابنسينا ،1918 ،ج ،9ص .)931-938البته مثالهاي ابنسينا نشان میدهد که این توانایی عام
است؛ یعنی هر چيزي که توجه نفس را از فعاليتهاي جسمانی(اعم از امور متعالی یا غير آن) باز دارد،
میتواند به عدم نياز بدن به غذا منجر شود .نمونه این خوارق در عرفانهاي کاذب مؤید این امر است.

انجام کارهای فراتر از قدرت بشری
انسان بهطور معمول قوت معينی براي انجام کارهاي خود دارد؛ اما بروز حالتهاي متفاوت براي نفس
میتواند بر ميزان این قدرت تأثيرگذار باشد؛ مثالً اگر ترس یا حزن بر انسان غالب شود ،توان انجام
کارهایش بهشدّت کاهش مییابد؛ زیرا به تعبير خواجه ،روح حيوانی که مبدأ قواي بدنی است ،منقبض و

1ـ عالمه حسنزاده آن را زکاء خوانده و پاکی و طهارت نفس معنا کرده است (حسن زاده آملی ،1913 ،ص.)211
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جمع میشود .برعكس ،با غلبه غضب یا رقابت یا خوشی و خرمی ،روح حيوانی منبسط و این توانایی
چندین برابر میشود .پس چه استبعادي دارد که عارفی به سبب اتصال به حق آنچنان سرخوش و
مبتهج شود که تحت تأثير آن قدرتی بيش از توان انسانهاي عادي بيابد و کارهایی انجام دهد که
عموم انسانها از انجام آن ناتواناند (ابنسينا ،1918 ،ج ،9ص .)931-931این توانایی نيز مانند مورد قبل ،عام
است و هر آنچه موجب انبساط روح حيوانی شود ،اعم از امور متعالی یا غير آن ،میتواند قدرت جسمانی
را افزایش دهد .نمونه این قبيل خوارق نيز در عرفانهاي کاذب و نيز برخی فنون رزمی شرقی دیده
میشود .چنانکه مالحظه میشود توانایی نخست ،حاصل انصراف توجه نفس انسانی از فعاليتهاي
نباتی و توانایی دوم حاصل انبساط روح حيوانی است .این دو فعاليت هيچکدام از نفس ناطقه نشأت
نگرفتهاند.
اما قسم دیگري از تصرفات در عالم ماده نيز هست که شيخ بر اساس قوت نفس ناطقه آن را
توضيح میدهد .با توجّه به اهميت خاصی که نظریه عنایت در نظام سينوي دارد ،در اینجا نيز او تالش
میکند تصرف در عالم عنصري را بر همين اساس توضيح دهد .مطابق نظریه عنایت هر علت عالی،
نظام خيري را که ضرورتاً از او صادر میشود ،تعقل میکند و آن نظام به تبع این تعقل موجود میشود.
اما تدبير موجودات زمينی نمیتواند حاصل عنایت مستقيم واجبالوجود یا عقول باشد ،بلكه نفسی که
خود از عقول و نفوس سماوي و افالک صادر شده است ،عالم تحت قمر را با کمک اجرام سماوي و
اشراق عقل فعال تدبير میکند .این نفس سماوي به سبب جزئيتش میتواند کمال هر امر حادث و
طریق وصول بدان را تعقل کند و به تبع آن معقول ،چنين صورتی در ماده موجود شود .از نظر شيخ
ممكن است عجایب و نوادر و امور غير عادي نيز به سبب تعقل این نفس حاصل شود .مالحظه تأثير
توهمات نفسانيهاي مانند ترس و خجلت و غضب بر بدن ،تأثير این نفس بر عالم را به ذهن نزدیک
میکند .شيخ تصرفاتی را که برخی از افراد با وهم خود اعمال میکنند ،در صورت صحت از همين قسم
میداند (ابنسينا ،1969 ،ص14ـ .)11او تصرفات نبی در عالم را نيز ناشی از قوت اوهام (معانی جزئی) نبی
دانسته ،بر همين اساس تبيين میکند(همان ،ص.)128
ابنسينا در مورد نسبت این نفس کلی با نفس انبياء و اوليا سخن نگفته است و معلوم نيست که
رابطه این دو نفس طولی است یا عرضی؛ ولی او تأکيد میکند که نفوس بشري میتوانند در کمال و
علم و عمل به مرتبهاي از شرافت نائل شوند که مشابه عقل فعال گردند؛ هرچند با او هم رتبه
نمیشوند؛ زیرا معلول او هستند(همو ،1919 ،ص239ـ .)234به هر تقدیر اگر نفس کلی سماوي عالم باشد،
درطبيعت کل مؤثر است و اگر در نفس جزئی باشد در طبيعت جزئی مؤثر است(همو1411 ،هـ ،ص.)214
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عبارات ابنسينا در تبيين مبدأ تصرفات آدمی در عالم عنصري کمی مبهم است .در رساله فعل و
انفعال میگوید :قدرت بر هالک اقوام با طوفان و صاعقه و  ....به فضيلت قوه محرکه نفس تعلق دارد
(همو1488،هـ ،ص .)228در نفس شفا نيز این توانایی را از خواص قوه حيوانی محرکه اجماعيه میداند.
در رساله نفس ،این موارد را از آثار نفس در طبيعت دانسته و از فضایل عقل نظري و عملی جدا میکند.
وي در آنجا تنها إخبار از غيب و تمثالت را از فضایل عقل عملی دانسته است(همو1919 ،الف ،ص1ـ)19در
نفس شفا ،اخبار از غيب را از فضایل قوه متخيله که از قواي حيوانی مدرکه است ،به شمار میآورد(ابنسينا،
1411هـ ،ص .)248با توجه به اینکه عقل عملی نزد ابنسينا همان قوه محرکه عامله است ،1سازگاري این
دو متن محل تأمّل است.
شاید بتوان گفت عقل عملی از یک سو بهعنوان مخدوم قوه متخيله ،این قوه را براي خبر یافتن از
غيب به کار میگيرد؛ پس این فضيلت را به نحو طولی به هر دوي این قوا میتوان نسبت داد .از سوي
دیگر عقل عملی به عنوان مخدوم قوه اجماعيه ،با تصور معانی جزئيه ،این قوه را براي محقق ساختن
آن معنا در خارج به کار میگيرد .پس این فضيلت به نحو طولی به هر دوي این قوا قابل اطالق است.
شيخ چشم زخم را نيز بر همين مبنا تبيين کرده ،میگوید :شاید چشم زخم خاصيتی نفسانی از همين
قسم باشد .یعنی چشم زخم حاصل اعتقاد به وجود چيزي همراه با اعتقاد به اولی بودن عدم آن باشد که
به تبع این اعتقاد مزاج آن شیء تباه میشود (همو ،1969 ،ص .)11وي در اشارات منشأ چشم زخم را حالت
نفسانی تعجب دانسته است(همو ،1918 ،ج ،9ص.)411
در اقسامی که تاکنون بحث شد ،مبدأ امور خارقالعاده انسانها هستند؛ اما مواردي نيز در عالم رخ
میدهد که مبدأ انسانی ندارد یا مبدأ انسانی با مبدئی غير انسانی به طور مشترک آن را ایجاد میکند.
این اقسام عبارت است از :نيرنجات و طلسمات.

خوارق عادات غیر انسانی
1ـ نیرنجات(خواص اجسام عنصری)

مبدأ این قسم از خوارق عادات خواص اجسام عنصري است و بدان "نيرنجات" گفته میشود .اجسام
عنصري ،خواصی دارند و بدین سبب گاهی اموري از آنها صادر میشود که بر خالف عادت است؛ مثالً

1ـ ابنسينا در رساله نفس ،عقل عملی را همان قوه عامله میداند(ابنسينا1919 ،الف ،ص )24و در مبدأ و معاد همان ویژگیها را به
قوه محرکه عامله نسبت میدهد(همو ،1969 ،ص .)36این مقایسهها نشان میدهد که نزد ابنسينا عقل عملی و قوه عامله و قوه
محرکه یكی هستند.
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جذب آهن توسط آهن ربا یا برخاستن جرقه از محل برخورد دو سنگ .این خواص اگر براي مردم آشنا

نباشد و دستمایه نيرنگ گردد ،از نيرنجات به شمار رود(ابنسينا ،1918 ،ج ،9ص.)411
2ـ طلسمات(آثار اجرام فلکی)
قسم دیگر خوارق عادات ،طلسمات است .مبدأ طلسم ،نفوس فلكی است .البته این نفوس به تنهایی
کافی نيستند ،بلكه فاعلهاي سماوي باید با قوابل ارضی مقارن شوند تا فعلی انجام شود .قواي
سماوي سه قسم هستند :قواي کواکب ،قواي نقط و قواي بروج .قواي ارضی نيز شامل نفوس ارضی
اعم از جن و انس و نيز خواص سنگها و گياهان و رنگها است(ابنسينا1411 ،هـ ،ص.)411
کسی که یک طلسم میبندد ،این مقارنه را بين قواي سماوي بهعنوان فاعل و قوابل ارضی متناسب
با آنها بهعنوان منفعل ایجاد کرده ،تأثير مورد نظرش را دریافت میکند .پس این امور خارقالعاده
حاصل مقارنتی است که یک عامل انسانی بهطور عمدي بين یک فاعل سماوي و قابل ارضی متناسب
با آن ایجاد میکند تا اثر مورد نظر خود را بيابد(همو ،1918 ،ج ،9ص411ـ .)411بدین ترتيب ابنسينا با
پذیرفتن تحقق انواع خوارق عادات تالش میکند تا بر اساس نظام فكري خود ،تفسيري فلسفی براي
این امور ارائه دهد.

نقد ابنرشد و غزالی بر ابنسینا
همان طور که در آغاز گفته شد مسئله این مقاله تبيين عقلی خوارق عادات است .روشن است که
خوارق عادات شامل معجزات و کرامات نيز میشود؛ موضوعی که دغدغه اصلی اندیشمندان مسلمان
است و غالب نقدهاي ایشان نيز حول همين محور میگردد .در اینجا به اجمال برخی از نقدهایی را که
میتواند ناظر بر خوارق عادات باشد ،طرح میکنيم .یكی از این نقدها از آن ابنرشد است .او از منتقدان
سرسخت ابنسينا است .وي در تهافتالتهافت ،تيغی دو لب به دست گرفته و غزالی و ابنسينا را با هم
نقد میکند(ابراهيمی دینانی ،1913 ،ج ،1ص .)224در مطالب پيشگفته مالحظه شد که بوعلی ابتدا به رفع
استبعاد خوارق عادات میپردازد و سپس با تبيين عقالنی آنها معجزات را نيز تبيين میکند؛ همان
چيزي که از نظر ابنرشد مردود است .از نظر ابنسينا ،خوارق عادات براي بشر ممكن است و معجزات
نيز از همان سنخ است و تفاوت آن با سایر خوارق عادات در این است که معجزات در مرتبهاي بسيار
متعالی رخ میدهد و نيل به این مرتبه براي غير انبيا ميسور نيست؛ ولی ابنرشد تبيين عقالنی معجزات
توسط ابنسينا و رفع استبعاد از آن را برنمیتابد .او معتقد است کسی در وجود معجزات شک ندارد؛ اما
کيفيت وجود معجزات ،امري الهی است که عقول انسانی از ادراک آن عاجزند؛ زیرا این امور از مبادي
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اعمال انبيا است و بسان اصول موضوعه ،متعلق پرسش قرار نمیگيرد؛ زیرا این مبادي آدمی را به
فضيلت میرساند و پيش از کسب آن فضيلت نمیتوان بدان علم پيدا کرد .از نظر ابنرشد معجزه ،امري
ممكنالوجود است که انجام آن براي انسان ممتنع است و نباید این امتناع را براي انسان ممكن جلوه
داد(ابنرشد1339 ،م ،ص .)211بر اساس این سخنِ ابنرشد ،میتوان سایر خوارق عادات را ادراک کرد؛ زیرا
حصول فضيلت مربوط بدان براي بشر ميسر است .اما شكافی ژرف بين همه اقسام خوارق عادات و
معجزات وجود دارد و هيچ سنخيتی بين این دو نيست.
منتقد دیگر ابنسينا غزالی است .او به عنوان یک اشعري قاعده عليت را نمیپذیرد و معتقد است
نظریه عاده اهلل در تبيين خوارق عادات ،جامعيت دارد؛ ولی قاعده عليت دست فالسفه را میبندد ،بهویژه
اینکه استعداد و قابليت ماده را نيز در تحقق خوارق عادات شرط میدانند و این شرط هم محدودکننده
است .به همين دليل فالسفه معجزاتی چون تبدیل شدن عصا به اژدها و زنده کردن اموات و شق القمر
را انكار و نصوص مربوط به آنها را تأویل میکنند .بدین ترتيب غزالی جامعيت نظریه ابنسينا را در
تبيين عقلی خوارق عادات ،نفی میکند(غزالی ،1912 ،ص.)224
صحت گزارش غزالی از آراء فالسفه قابل تأمّل است .موضع ابنسينا درباره معجزاتی که در متون
دینی آمده نيز مسئله این مقاله نيست؛ اما در حدي که به این نوشتار مربوط میشود باید بگویيم تقيد
فالسفه به اصول عقلی از نقاط قوت نظریه ایشان است نه کاستی آن .ابنسينا بهعنوان یک فيلسوف با
مسئلهاي که عرفا و متكلّمان در برابرش میگذارند ،درگير میشود .او به خوارقی که در زمان خودش از
عرفا صادر شده و نيز به نقل از متون دینی و عرفانی از انبيا و اوليا صادر شده است ،میاندیشد و تالشی
در خور تحسين براي تبيين عقلی آنها به نحو سازگار با نظام فلسفیاش انجام میدهد .ابنرشد و
غزالی نيز هر یک بر اساس مبانی خود به نقد نظریه ابنسينا پرداختهاند .داوري در خصوص قوت و
ضعف نظام اندیشه هر یک از این اندیشمندان در تبيين خوارق عادات در مقایسه با یکدیگر مجالی
فراخ میطلبد؛ اما حداقل میتوان گفت تالش ابنسينا گامی مؤثر براي نزدیكی دین و فلسفه است ،ولی
موضع غزالی و ابنرشد حداقل در این موضوع به تضعيف این رابطه میانجامد.

نتیجهگیری
1ـ ابنسينا تحقق خوارق عادات را میپذیرد و آنها را قابل تحليل عقلی میداند.
2ـ ابنسينا براي اثبات خوارق عادات ابتدا با روش تجربی یا عقلی به رفع استبعاد آن میپردازد.
9ـ ابنسينا تالش میکند همه اقسام خوارق عادات را به نحو سازگار با هستیشناسی خود تحليل کند.
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4ـ حدس ،امر خارقالعاده مربوط به ادراک عقلی است .صاحب این قوه میتواند به سبب اتصال به عقل
فعال بدون آموزش در کوتاهترین زمان و بدون حرکت فكري به محض مواجهه با مجهول به حد وسط
قياس تفطن یابد و به مطلوب منتقل شود.
8ـ اخبار به غيب ،امر خارقالعاده مربوط به ادراک خيالی است و حاصل ارتباط با نفوس افالک است.
6ـ تصرف در عالم ماده امر خارقالعاده مربوط به قوه محرکه است .اکتفا به قوت اندک براي مدت مدید
و انجام کارهایی فراتر از قدرت بشري از جمله این تصرفات است.
1ـ تصرف در عالم عنصري با تصور معانی جزئی توسط نفس قوي نيز ميسر است.
1ـ طلسمات مبدأ غير انسانی دارند .اولی حاصل خواص اجسام عنصري و دومی حاصل مقارنه نفوس
فلكی با قوابل ارضی هستند.
3ـ تبيين همه انواع معجزات با مبانی سينوي و نيز همسنخ بودن معجزات با سایر خوارق عادات ،توسط
غزالی و ابنرشد به چالش کشيده شد که محل تأمّل است.
18ـ تبين عقلی خوارق عادات ،بهعنوان مبنایی براي تبيين عقلی معجزات ،گامی مؤثر براي نزدیكی
دین و فلسفه است.
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