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Review of Religious Pluralism Based on Avicenna's Perspective and its Relation with
Verses of the Qur’an and Hadiths
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Abstract
Religious pluralism is one of the recent issues with which Avicenna has not dealt directly, but
with a new approach and through the topic of prophethood and the characteristics of the
prophets, this article examines the foundations of religious pluralism based on Avicenna's
theological and philosophical ideas. According to Avicenna, prophets have the highest level
of perception and they have taken all their talents into action, therefore they are the wisest, the
most knowledgeable and actually, the most perfect people of their time. Avicenna believes
that all the prophets, because of the perfection of their intellectual faculties, are related to the
active intellect and through it to the essence of being and they are aware of them. All their
teachings are in accordance with reality and truth, because they have originated from the
source of being. Just as the differences in languages and religions are not due to their
substantial and inherent difference, apparent difference in some life-style laws and ways of
prayer are also not due to the inherent difference between religions, but the kernel of religion
and what the prophets have received from the higher world by the archangel or active
intellect, all originated from one reality and for this reason all of them are true. On the other
hand many spiritual statuses are realized in the world of intellects and merely relationship
with the intellectual world is not the cause of the relationship with the whole world and
awareness of all facts and levels and stations. Avicenna explicitly states that the soul of the
prophet is more active in its connection to the active intellect. He is more aware of the world
of intellect and his mission is stronger. Therefore, although all divine religions are
manifestations of a single truth, their hierarchies are not the same. Some prophets, and
consequently some religions are more virtuous. Although all the prophets are equal in
invitation and the purpose of the prophecy which is invitation towards God, the Return and
training the community and according to Hick turning from self-centeredness toward God, but
in perfection, knowledge and other characteristics they have different grades. Men of
heavenly religions all agree that true prophecy has levels and the prophets differ in level and
position. Avicenna in his work explains the difference of levels of the prophets and has
rational reasons for that. He believes that the prophets are different in terms of knowledge,
virtues, moral perfection and the power of influence in the world. His most important reasons
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are the differences in the powers of the prophets, the differences in the levels of the world of
intelligences and the extent of qualifications or lack thereof regarding the sacred intellect.
Even his reasons for the necessity of prophecy implies different levels of the prophets and
their evolutionary journey.
If, as stated, access to truth is not the same in all religions, it is natural that the acquisition
of happiness will not be equal in all religions. So, all those who believe in God and the Day of
Judgment and do actions that are motivated to approach God and obey the religious and
divine commands, whether they are Muslims or non-Muslims, their actions will be acceptable
to the Divine court, and they will be saved. As if the truth has degrees and achieving one level
of it and awareness of the facts of it does not require achieving all grades, happiness and
wretchedness also have grades. Among the felicitous and the wretched there are various
degrees.
Therefore, religious pluralism at this level is acceptable and it is provable that all divine
religions have a degree of legitimacy and all the prophets have been associated with the
higher world and from that world they brought truth for people. But pluralism in the sense
that all religions have truthfulness to the same extent and give the same amount good fortune
to their people is not compatible with Avicenna's theological and philosophical ideas about
prophethood. In his view, religions constitute an evolutionary movement with the intellectual
development of mankind, the right laws have been passed on to the people through prophets.
By the connection of the prophetic missions with each other prophecy has progressed
gradually toward evolution and the last link of prophecy is its highest peak.
Finally all divine religions, in spite of their differences in rank, have total authenticity. The
final salvation of religious followers is precisely based on religious righteousness of religions
and consequently have degrees, because there is a direct relation and concomitance between
the religious levels of religions and their salvation. Felicity and wretchedness are subject to
real and genuine conditions, not contractual terms.
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چکیده
هرچند کثرت گرایی دینی از مباحث جدید است و ابن سینا مستقیم به آن نپرداخته است ؛اما این مقاله بر آن است تا بر
اساس آرای کالمی وفلسفی ابن سینا مبانی کثرت گرایی دینی را مورد بررسی ونقد قرار دهد .ابن سینا از یک طرف با
براهین متقن اثبات میکند تمام ادیان الهی حاصل صعود پیامبران به عالم عقولاند ،بنابراین به نحوی معتبر وتا حدی از
حقیقت بهرهمندند.از طرف دیگر وی برای اختالف مراتب پیامبران استداللهای عقلی متعددی میآورد که بیانگر آن است
تمام ادیان در یک سطح نیستند و به یک میزان از حقانیت برخوردار نمیباشند .هم چنین وی بر این باور است که با
پیشرفت فکری و سیر تکاملی انسان ،ادیان هم متکامل تر میشوند .با لحاظ این سه اصل میتوان نتیجه گرفت که کثرت
گرایی دینی به معنای یکسان بودن همه ادیان در بهره مندی از حقیقت ونجات بخشی قابل دفاع نیست ،اما تفسیری از
شمولگرایی از آرای وی استنباط می شود؛ از آنجا که نجات بخشی ادیان رابطه مستقیم با میزان حقانیت آنها دارد ،ادیان به
هر میزان که حق باشند به همان اندازه نجات بخش خواهند بود.
واژههای کلیدی
کثرت گرایی دینی،شمول گرایی ،نبوت،حقانیت ادیان ،وحی ،عقل فعال.
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مقدمه

مارکسیسم الحادی و اومانیسم طبیعطت گرایانطه را در زمطرۀ

جانهیک واژۀ کثرتگرایی دینی را نخستین بار در اواسط

ادیان وارد کنند ،بنابر رویکرد مدنظر ،تمام ادیطان انحرافطی،

قرن بیسطتم مططر کطرد .تفسطیر اراهطه شطده توسط او از

تحریفی و بشری از بحث خارجاند.

کثرتگرایی دینی سه الیه دارد:
الف  -حقانیت ادیان؛ به این معنا که همۀ ادیان اعضطای
یک خانواده و همه حقاند (هیک)275- 271 :1381 ،؛

از میان فیلسوفان اسالمی ابطن سطینا را برگزیطدیم؛ زیطرا
آنچه ابنسینا در بحث های مربوط به نبطوت ماننطد مباحطث
ضططرورت بعثططت ،ویژگططیهططای پیططامبر ،تحلیططل وحططی و

ب  -نجاتبخشی همۀ ادیان؛

ویژگی های آن ،مراتب و مراحل نبوت بیطان کطرد از چنطان

ج  -زندگی مسالمتآمیز بین پیروان ادیان مختلف.

اتقان و استحکامی برخوردار بطود کطه فیلسطوفان بعطدی از

کثرت گرایی دینی بطر مبطانی کالمطی و معرفطتشناسطی

مشربهای مختلف (مشاء اشراق ،حکمطت متعالیطه) حتطی

متعددی مبتنی است و دالیل مختلطف درون دینطی و بطرون

مفسران و گاهی متکلمان و محدثان نیز بیشتر نظطرات او را

دینی برای اثبطات آن در حطوزه هطای گونطاگون بیطان شطده

پذیرفتهاند؛ اگرچه تعداد اندکی را نقطد و بعضطی از آنهطا را

است؛ مانند عطدمامکطان ادرا و شطناخت اات خداونطد و

نیز تکمیل کردند.

واقعیت غطایی ،تفطاوت بطین گطوهر دیطن و صطدف دیطن،

هرچند رابطۀ میان ایمان و عقل همیشطه پطر تعطارو و

تفطاوت زبطان مفهطومی و بطازی زبطانی ،اخطتالف نطومن و

جدالآمیز بوده است و بعضی بر نظریۀ ناکارآمدی عقطل در

فنومن ،جایگاه و نقش تجربۀ دینی در آموزههای دینی.

برابر دین تلکید میورزند ،هنر و نبوغ ابنسینا در آن اسطت

در حططوزۀ اسططالمی نیططز پژوهشططگران و اندیشططمندان

که با پذیرش و تصریح به فوقِ عقالنیبودن مطالطب دینطی

بسیاری ،از زوایطای مختلطف ،کثطرت گرایطی دینطی ،مبطانی،

سعی میکند با تبیین ها و تحلیطل هطای فلسطفی اثبطات کنطد

اصول و دالیطل آن را بررسطی و ارزیطابی کطردهانطد و آثطار

بسیاری از مطالب دینی توجیه عقالنی دارند و بحث نبوت

مستقلی نیز در این زمینه تدوین شطدهانطد .برخطی در مقطام

یکی از مساهلی است که ابنسینا درصدد تبیطین عقالنطی آن

اثبات و برخی در مقام نفطی و رد بطر آمطدهانطد .بطا وجطود

برآمده است .در این مقاله سطعی شطده اسطت ضطمن تبیطین

پژوهش های شایان توجه ،به نظر میرسطد همچنطان جطای

دیدگاه ابن سینا ،انسجام و هماهنگی آن با آیطات و روایطات

پژوهش باقی اسطت و مطی تطوان بطا دقطت و تلمطل در آثطار

نیز روشن شود.

اندیشمندان بزرگ اسالمی به نکات جدیدی رسید.
در این نوشتار تالش شده است کثطرتگرایطی دینطی از

 -1حقانیت ادیان براساس ویژگیهای نبی

منظر فیلسوف بزرگ اسالمی ،ابنسینا با رویکطردی جدیطد

انسطانهططا ازنظطر کمططاالت وجططودی علطم و عمططل مراتططب

با مباحث نبوت و ویژگی های پیامبران بررسطی شطود و بطه

متفاوتی دارند که ازنظر پیروان ادیان برترین و کامطل تطرین

پرسش هایی از این دست پاسخ دهد :معیار حق و حقانیطت

آن مرتبۀ نبوت است.

ادیططان چیسططتا پیططامبران در حقانیططت ادیططان چططه نقشططی

ازنظر ابنسینا پیامبران دارای بیشترین مرتبۀ قطوۀ ادرا

داشتهاندا آیا اختالف مراتب پیامبران توجیه عقالنطی داردا

بططوده و تمططام قططوا و اسططتعدادهای خططود را بططه فعلیططت

آیا اختالف مراتب پیامبران در میطزان حقانیطت ادیطان تطلثیر

رساندهاند .همۀ نیک و بدها را مطیشناسطند و در عمطل بطه

داردا آیا همۀ ادیان در نجاتبخشی ،یکسان عمل میکننطد

انجام نیکی ها و تر بدیها پایبندند .او همین کمطال عقطل

و کمال نهایی در همۀ ادیان یکسان استا

نظری و عملی را زمینطۀ عصطمت انبیطا دانسطته اسطت و در

هرچند بعضی از کثرتگراها بطهططور جطدی مایطلانطد

توصیف پیامبر چنین مینویسد:
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«برترین و فضیلتمندترین انسان ها کسانیاند که نفط
آنها در دو بعد ادارا و عمل استکمال یافته است .هطم بطه

این هنگام کمال خیال و کمطال نفط

ناطقطه هطردو تحقطق

مییابد» (ابنسینا.)119 :1363 ،

مرتبه عقل بالفعل دست یافتطهانطد ،هطم فضطایل اخالقطی را

او در قسمتی دیگر به جطای عقطل فعطال از همطان واژۀ

تحصیل کرده انطد .بطرای برتطرین ایطن انسطان هطا ،اسطتعداد

ملک استفاده می کند و مطی گویطد :در وحطی ،رو و بطاطن

وصططول بططه نبططوت بعططد از کسططب سططه ویژگططی حاصططل

پیامبر با رو القدس ارتباط برقرار می کند« .فیکون المطوحی

میشود.»1

الیه یتصل بالملک بباطنه و یتلقی وحیطه بباطنطه» (ابطنسطینا،

ابنسطینا در آثطار مختلطف خطود سطه شطرط و ویژگطی

 17 :1326و فارابی.)73: 1381 ،

اساسی الزم برای پیطامبری را بطا کمطی تفطاوت بیطان کطرده

همچنین در تعریف وحی میگوید :لوحی کطه جبرهیطل

است .این سه شرط عبارتاند از :روشطنی و صطفای عقطل،

آن را مستقیماً برای رو انسانی اراده کرده است که پیطامبر

کمال تخیل و قدرت اینکطه در مطادۀ خطارجی چنطان تطلثیر

است.

گذارد که در خدمت و اطاعت او در آیطد؛ همطانگونطه کطه
ابدان مردمان در تحطت اراده و فرمطان آنهاسطت (ابطنسطینا،

«الططوحی لططو مططن مططراد الملططک للططرو االنسططانی
بالواسطه» (ابنسینا 66 :1326 ،و فارابی)71 :1381 ،
ابنسینا در بحث کطالم الهطی نیطز نقطش عقطل فعطال را

.)120- 116 :1363
افزون بر استکمال عقل پیامبر ،قدرت تخیل او چنان بطه

یادآور میشود و میگوید:

کمال میرسد که آنچه بطهصطورت کلطی و مجطرد در عقطل

تکلم یعنطی فیضطان علطوم از واجطب تعطالی بطر قلطب

خططویش تصططور مطیکنططد ،در متخلیططه او صططورت مجسططم،

پیامبر(ص) بهواسطۀ قلم نقاش کطه از آن بطه عقطل فعطال و

جزهی ،محسوس و ملفوظ پیدا میکند (نصر.)49 :1386 ،

ملک مقرب تعبیطر مطیشطود .پیطامبر(ص) علطم غیطب را از

اگر همۀ این شرای صورت گیرد ،آنگاه پیطامبر قابلیطت

حضرت حق دریافت میکند ،سپ

بطهصطورت حطروف و

دریافت وحی را پیدا مطیکنطد و بطه درجطه آگطاهی نبطوت

اشکال مختلف تصور میکند .لو نف

میرسد و دارای «عقل قدسی» میشود.

است؛ برای همین این عبارات و صور در آن نقش میبنطدد.

فیلسوفان اسالمی عقطل فعطال را حامطل و افاضطهکننطدۀ

پ

او مثل آینطه صطاف

شخص بشری را میبیند و کالم منظومی را مطیشطنود.

وحی می دانند و معتقدند افاضۀ وحطی بطر پیطامبران تنهطا از

وحی همین است؛ زیرا وحی القطای کطالم الهطی بطه پیطامبر

مجرای ارتباط با عقل فعطال تحقطق مطییابطد .صطدرا کمطال

بدون زبان است .پیامبر از آنچطه بطهسطوی او القطا مطیشطد،

نبوت را تا سطرحد اتحطاد قطوۀ عاقلطه نبطی بطا عقطل فعطال

گاهی به زبان عبری و گاهی به زبان عربطی تعبیطر مطیکنطد

میرساند.

(ابن سینا1400 ،ب .)252 :بنابراین ،مصطدر وحطی واحطد و

ابنسینا در مبدأ و معاد می نویسد «در وحی ،نخست بطا

مظهر آن متعدد است.

اشراق عقطل فعطال معقطوالت در لطو قلطب پیطامبر نقطش

به نظر میرسد این سخنان ابطنسطینا بهطرهمنطدی تمطام

قطوه خیطال پیطامبر ایطن معقطوالت را تخیطل

ادیان از حقیقت را اثبات و تلیید میکند؛ هرچنطد بطا توجطه

مشتر ترسیم مطیکنطد؛ در

به سایر مبانی او روشن میشود این بهرهمنطدی بطهصطورت

میبندد ،سپ

میکند و صور آنها را در ح

 -1أفضل الناس من استکملت نفسه عقال بالفعل و محصالً لالخالق
آلتی تکون فضایل عملیه و أفضل هؤالء هو المستعدّ لمرتبه النبوه و
هو الذی فی قواه النفسانیه خصایص ثالث اکرناها( .ابنسینا1404 ،
ق( ،ب) ص  435و همو ،1363 ،ص .)699

تشکیکی و در مراتب مختلف اسطت کطه بطا شطمولگرایطی
دینی سطازگاری دارد .در نگطاه او تمطام پیطامبران بطه علطت
کمال قوۀ عاقله خود با عقل فعال و ازطریطق آن بطا حقطایق
هستی در ارتباط و از آن آگاهانطد و تمطام تعلیمطات ایشطان
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بهصورت امر محسطوس بطرای خطود

چون از منبع هسطتی سرچشطمه گرفتطه ،مططابق بطا واقطع و

افاضه میشود؛ سپ

حقیقت است .همانگونه که تفاوت زبان در ادیان ناشطی از

پیامبر در میآید (مطهری.)419 - 415 :1380 ،

تفاوت ما هوی و ااتطی آنهطا نیسطت ،اخطتالف یطاهری در

ابن مسکویه ،غزالی ،1الهیجطی ،شطیخ اشطراق و صطدرا

بعضی قوانین ،سبک زندگی و شیوههای نیایش نیز دلیل بطر

همه با وجود اختالفاتی که در نگرش آنهطا موجطود اسطت،

اختالف ااتی بین ادیان نیست؛ بلکطه گطوهر دیطن و آنچطه

به پیروی از ابطنسطینا در ویژگطیهطای اختصاصطی پیطامبر،

پیامبران با عقل فعال یا ملک مقرب از عالم علطوی دربافطت

کمال سه قوۀ عقطل نظطری ،عقطل عملطی و تخیطل را بیطان

کردهاند ،همه از یک حقیقت سرچشمه گرفتهاند.

کردهاند (نعمانی.)107- 111 :1386 ،

با توجه به آنکه پیطامبر ،نخسطت از عقطل فعطال کسطب

با توجه به اینکه وحطی و معجطزه الزمطۀ نبطوت اسطت،

از آگاهی و شناخت الزم به دلیل صطافی

تمامی پیامبران الهی خصایص و ویژگطیهطای بیطانشطده را

و عدماشتغال خیطال بطه امطور دیگطر آنچطه را

دارند .عقل نظری و عملی ایشان به فعلیت رسیده و وحطی

دریافت کطرده اسطت مشطاهده (تصطور و تخیطل) مطیکنطد،

استکمال و بالنطدگی عقطل ایشطان اسطت؛ ازایطنرو ،ایشطان

ابنسینا برای وحی دو مرحلۀ اساسطی قاهطل اسطت :علطم و

داناترین ،عاقل ترین و در عمل نیز کامطلتطرین افطراد زمطان

مشاهده.

خود هستند.

فیض کرده و پ
و پاکی نف

ابن سطینا تصطریح مطی کنطد پیطامبر از دو نظطر بطا مطردم

تمامی پیامبران بطهواسططۀ وحطی بطا حقطایق هسطتی در

مطیبینطد؛

ارتباط و از آن آگاهاند؛ اما آیا این ارتباط و آگطاهی در همطۀ

مطیداننطد .دوم اینکطه

پیامبران یکسان و بطه یطک انطدازه اسطت یطا میطزان ارتبطاط

پیامبر توس قوای باطنی میبیند در حالی که سایر مردم بطا

وآگططاهی ایشططان از حقططایق هسططتی متفططاوت اسططت .پاسططخ

اختالف دارد :نخست اینکه پیامبر می داند سطپ
درحالیکه سایر مردم میبینند ،سپ
قوای ادرا

یاهر میبینند (ابنسینا 1400 ،ب)252 :

به دلیل اینکه وحی از باطن پیطامبر بطه یطاهر مطیآیطد،
کسی غیر از او آن را در

نمیکنطد؛ زیطرا پیطامبر در تمطام

ابططنس طینا بططه ایططن پرسشططی بیططانکننططدۀ دیططدگاه او دربططارۀ
کثرت گرایی است و میزان موافقتداشتن و نداشتن او را بطا
کثرتگرایی نشان میدهد.

ایطن مراحطل بطا چشطم و گطوش بطاطنی وحطی را دریافطت
میکند.

 -2مراتب در حقانیت ادیان و مراتب نبوت

بنابراین ،وحی در هر مرحلهای ،حقیقتی متناسب بطا آن

همۀ پیروان ادیان مختلطف دربطارۀ اخطتالف مرتبطه و مقطام

مرحله دارد :در عالم عقطل بطهصطورت وجطود عقلطی و در

پیامبران اتفاق نظر دارند .صاحبان ادیان آسمانی اتفاق دارنطد

عالم مثطال بطهصطورت الفطاظ و اصطوات مثطالی و در عطالم

که نبوت حقیقتی دارای مراتب اسطت و پیطامبران از لحطاظ

محسوس بطهصطورت الفطاظ و اصطوات دیطدنی و شطنیدنی

رتبططه و مقططام متفططاوتانططد (فاضططلمقططداد 303 :1322 ،و

وجود می یابد و در این مرحله ،پیطامبر ملطک را مطیبینطد و

شهرستانی ،1419 ،ج .)254 :1

کالم منظومی را میشنود (همان).
حاصل کالم اینکه از دیدگاه ابنسینا رو پیطامبر بطرای

 -1هرچند غزالی درآثار مختلف خود موضعگیریهای متفاوتی داشته

گرفتن وحی صعود میکند و تالقطیای میطان او و حقطایقی

است ،در کتاب معارج معیار نبوت و ویژگیهای نبوی را همان

صورت می گیرد که در عالم ملکطوت هسطت .حقطایقی کطه
بهصطورت معقطول و مجطرد پیطامبر آنهطا را دریافطت کطرده
است ،در مراتب وجود او تنزل می یابطد و بطه قطوۀ متخیلطه

خواص سهگانه ،معرفی و هریک را ایل قوای وجودی نبی طبقهبندی
میکند و مینویسد " احداها تابعه لقوه التخیل و العقل العملی و الثانیه
تابته لقوه القوه العقل النظری ،الثالثه التابعه لقوه النف "(غزالی،1346 ،
ص .)150

بررسی و نقد کثرتگرایی دینی از دیدگاه ابنسینا و مناسبات آن با آیات و روایات 27 /

دالیل عقلی و نقلی بسیاری بر اختالف پیامبران داللطت

بزرگ است» (همان.)207 :

دارد .ممکن نیست تمطام پیطامبران در همطۀ احطوال بطا هطم

این عبارت ها بهروشنی بطر اخطتالف مراتطب پیطامبران

یکسان و در یک پایطه باشطند .پطذیرش تشطکیک در نظطام

داللت دارد؛ امطا نکتطۀ دیگطر تفطاوت میطان دو واژۀ نبطی و

هستی بهترین و گویاترین دلیل بر مدعا است.

رسول است.

بدیهی است آن پیامبری که بطر هطزار نفطر مبعطوث شطود یطا

یکی از مباحث کالم در بحث نبوت ،نسبت میطان نبطی

آن پیامبری که بر سی هزار نفطر یطا بیشطتر مبعطوث شطود ،بطا آن

ورسططول اسططت .مشططهور بططر آننططد کططه بططین آنهططا عمططوم و

پیامبری که بر همۀ مردم مبعطوث شطده اسطت ،یکسطان نیسطتند.

خصوص مطلق بوده و نبی اعم از رسطول اسطت .بطه تمطام

هرکدام بطه قطدر علطم ،فضطل و کمطال و محطدودۀ ملموریتشطان

پیامبران حتی آنهایی که صاحب شریعت نبودهانطد و تبلیط

باالتر و متفاوتاند (سلطانالواعظین.)233 -51 :1389 ،

شرایع پیامبران دیگطر را بطه عهطده داشطتهانطد ،نبطی اططالق

قرآن مجید نیز بهصراحت اعالم میکنطد «تلطک الرسطل

میشود؛ اما رسول به پیامبران صاحب شطریعت اختصطاص

فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلطم ا و رفطع بعضطهم

دارد .یاهر کالم ابنسینا نیز بطا ایطن دیطدگاه موافطق اسطت؛

درجات» (بقطره)253 :؛ اینطان همطان پیطامبران بلندمرتبطهای

زیرا کمطال قطوۀ متخیلطه را بطرای تحصطیل بعضطی مراتطب

هستند که برخی شان را بر برخطی دیگطر برتطری دادیطم .از

نبوت ،کافی دانسته است؛ اما برای نخستین درجطۀ رسطالت

میان آنان کسی است که خدا با او سخن گفطت و برخطی از

اتصال به درجۀ عقطل فعطال و داشطتن رو قدسطی و عقطل

آنها را به چندین درجه باال برد...

محض را الزم میداند (ابنسینا.)30: 1383 ،

در اخبار و احادیث وارده از اهمطه معصطومین(س) نیطز
طبقات و مقامات مختلفی برای پیامبران بیان شده اسطت؛ تطا

بنابراین ،پیامبران صاحب رسالت دارای مرتبطۀ بطاالتری
نسبت به سایر پیامبراناند.

آنجا کطه مرحطوم کلینطی بطاب دوم از کتطاب حجطت را بطه

ازنظر ابنسطینا عامطل دیگطری کطه سطبب اخطتالف مراتطب

طبقات انبیا و رسوالن اختصاص داده است (کلینطی ،بطیتطا،

نبوت میشود« ،قطوۀ حطدس» اسطت .نطزد بطوعلی قطوۀ حطدس

ج.)8- 245 ،1

باالترین قوای نف

و برترین قوای نبوت بطه شطمار مطیرود .او

آنچه در این بحطث مطدنظر اسطت ،چگطونگی تبیطین و

معتقد است قوۀ حطدس در انسطانهطا متفطاوت و دارای مراتبطی

توجیه عقلطی مراتطب نبطوت از دیطدگاه ابطنسطینا و میطزان

است .در برخی افراد به قطدری ضطعیف اسطت کطه اصطالً تطوان

مطابقت آن با آیات و روایات است.

هیچگونه حدسزدنی را ندارند؛ ولی در بعضی بطه کمطال نهطایی

از بیشتر آثار ابطن سطینا تفطاوت مراتطب نبطوت اسطتنباط

رسطیده اسطت .چنطین کسطی در بیشطترین حالطتهطای خططود از

میشود؛ جایی که او از نقطش قطوۀ خیطال در نبطوت بحطث

یادگرفتن و اندیشیدن بینیاز است .از چنطین مرتبطهای بطه «عقطل

میکند ،یادآور میشود این مرتبهای از نبوت اسطت کطه بطه

قدسی» تعبیر میکنند؛ درنتیجطه ،صطاحبان ایطن مرتبطه در انطد

قوۀ متخیله اختصاص دارد و نبوت دارای مراتطب بطاالتری

زمانی میتوانند امور مجهطول را حطدس بزننطد؛ چنانکطه گطویی

نیز هست.

همهچیز را از پیش خود میدانند.

1

«هذه هی النبوه الخاصه بالقوه المتخیله و هیهنطا نبطوات
أخری( »....ابنسینا( 1404 ،ب) ،ج)154 :2
همچنین در بحث معجزات و تلثیر نفطوس پیطامبران بطر
عناصر طبیعی و فرمانبری عالم طبیعت از ایشطان مطیگویطد
«این خاصیت متعلطق بطه پیطامبری اسطت کطه دارای نبطوت

1

« -و هذا االستعداد (قوه الحدس) یشتد فی بعض الناس حتی

الیحتاج فی ان یتصل بالعقل الفعال الی کثیر شیء ...کانّه یعرف کل
شیء من نفسه و هذه الدرجه اعلی درجات هذا االستعداد و یجب أن
تسمی هذه الحاله من العقل الهیوالنی عقال قدسیاً( .ابنسینا:1379 ،
 339و (1404ب) ،ج)219 :2
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تعبیر عقطل قدسطی یطا قطوۀ قدسطیه تعبیطری اسطت کطه

تربیت جامعه و به تعبیر هیطک تحطول از خودمحطوری بطه

ابن سینا و مالصدرا دربارۀ مرتبهای از عقل نظری انسطان بطه

خدامحوری است؛ امطا در کمطال ،علطم و سطایر ویژگطیهطا

کار بردهاند که ایطن مرتبطه از عقطل ،مرتبطۀ فزونطی حطدس

دارای مراتب متفاوتیاند.

اسططت و بططه پیططامبران اختصططاص دارد و دیگططران از آن

به نظر میرسد کثرت گرایی افراططی در بطاب حقانیطت

محروماند .شیخ اشراق نیز خرد قدسطی را بطه معنطای در

ادیان که برای همۀ ادیان ارزش معرفتی یکسان قاهل باشطد،

استدالل ها و براهین بدون معلم در کوتاهترین زمان بطه کطار

دفاع پذیر نخواهد بود .هیک نیز سعی میکند نسبت چنطین

میبرد (سهروردی.)445 - 7 :1375 ،

دیدگاهی را بطه خطود نفطی کنطد و تصطریح مطیکنطد نفطی

یادآوری این نکته ضروری اسطت کطه ازنظطر ابطنسطینا

عدمتوافطق و ناسطازگاری در حقانیطت ادیطان کاریکطاتوری

عقل قدسی نیز همۀ قدرت خود را مدیون عقل فعال اسطت

بیش نیست (هیک .)156 :1378 ،بطدیهی اسطت کسطی کطه

و عقططل فعططال قططاهر و غالططب بططر قططوههططای قدسططی اسططت

بگوید همهچیز حقیقت دارد ،درواقع منکر حقیقت اسطت و

(ابنسینا.)22 :1352 ،

اگر همهچیز درست باشد ،هیچچیز درست نیست.

ازسخنان باال بهخوبی استفاده میشود که ابطنسطینا نیطز

تفاوت و اخطتالف تعلیمطات انبیطا بطا یکطدیگر از نطوع

بر اختالف مراتب علم و حکمت تلکیطد دارد و پیطامبران را

تفاوت تعلیمات کالسهای عالیتر و کالسهطای پطایینتطر

در فضیلت ،کمال و سایر ویژگی ها دارای مراتطب متفطاوت

یا از نوع تفاوت یک اصل در شطرای و اوضطاع گونطاگون

میداند.

بوده است (برهانی.)129 :1383 ،

او در تبیین سیر صعودی انسان به علت دیگطری بطرای
این تفاوت اشاره میکند و می گویطد «نفط

در اتصطال بطه
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عقل فعال هر اندازه که فعطال باشطد ،رسطالت وی قطویتطر

افزون بر دالیلی که بر اختالف مراتطب پیطامبران بیطان شطد،

ترقی میکند تا به مقام فرشتگان و عقول فعطال

هردو برهانی که ابنسینا برای ضرورت بعثت اقامه میکنطد

است .نف

میرسد .در عالم عقول نیطز مقامطات بسطیاری تحقطق دارد»
(ابنسینا.)30 :1383 ،
بنابراین ازنظر ابطنسطینا اخطتالف توانمنطدی و قطدرت
نفوس موجب تفاوت مراتب است و عالم عقول نیطز دارای

نیز بهطور ضمنی بر تفاوت مراتب نبوت داللت دارد.
او با حکمت الهی و هدفمندی آفطرینش و نیطاز حیطات
اجتماعی بشر به قانون الهی بطر ضطرورت بعثطت اسطتدالل
میکند.

مقامات و مراتب متعددی اسطت کطه صطرف ارتبطاط بطا آن

براسطاس برهططان حکمططت ،وجططود نبطی بططرای رسطیدن

عالم ،دلیل بر آگاهی و ارتباط با تمام مراتطب و مقامطات آن

انسان ها به کمال مطلوب ضطروری اسطت .موجطود مختطار

نیسططت .قططرآن کططریم ایططن مطلططب را بططهصططراحت از زبططان

برای گزینش و انتخاب صحیح به علم و آگطاهی نیطاز دارد

فرشتگان الهی بیان میکند که «و ما منا اال لطه مقطام معلطوم»

و خداونططد حک طیم بططه اقتضططای حکمططت خططویش توس ط

(همان.)164 :

پیامبران این علم را در اختیار ایشان مطی گطذارد (ابطنسطینا،

حاصل کالم اینکه هرچند تمامی ادیطان الهطی تجلیطات

1404ب.)441- 3 :

مختلف حقیقت واحد به شمار میروند ،رتبطۀ آنهطا یکسطان

طبیعی است با گذشت زمان و رشد فعالیتهطای اهنطی

نیسططت و برخططی پیططامبران و بططه تبططع آن ،برخططی ادیططان از

انسططان و ارتقططای دانططش او نیازهططای فکططری و معنططوی او

فضیلت بیشتری برخوردارند .تمام انبیطا در مقطام دعطوت و

متفاوت شده و الزم است پیطامبران پاسطخ متناسطب بطا ایطن

هدف بعثت یکساناند که همانا دعوت بطه مبطدأ و معطاد و

پیشرفت ها و اطالعات دقیقتطر و جطامعتطری را در اختیطار
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الناطقططه والعقططل المسططتفاد»

بشر بگذارند .به بیان دیگطر ،بطا سطیر تکطاملی انسطان ،بایطد

فاالشططرف حتططی بلطط الططنف

هادیان و مربیان او نیز متکاملتر شوند.

(ابنسینا ،1375 ،ج .)263- 4 :3

براساس برهان دوم نیطز هرچطه جوامطع پیشطرفته تطر و

در قوص صعود ،اشرف از همۀ مراتب که بطاالتر از آن

متمدن تر شوند رواب اجتماعی پیچیده تر و نیاز بطه قطوانین

تصورپذیر نیست ،مرتبۀ خاتمالنبیین اسطت .اصطالً مرتبطهای

مترقی تر شدیدتر میشود؛ بنطابراین ادیطان آسطمانی مراحطل

برتر از آن مرتبه ،ممکن نیست.

مختلف یک دیناند که بهتدریج کامل تطر مطیشطوند و هطر

مرتبۀ معلول نخست در سلسلۀ نطزول و مرتبطۀ وجطود

مرحله ،مرحلۀ قبل را ثابت و تکمیل میکند؛ درنتیجه ،دیطن

خاتم پیامبران در سلسطلۀ صطعود مطوازی هطمانطد و قطوس

کامططل ،دیططن خططاتم اسططت و خططاتم پیططامبران حضططرت

نزولی و قوس صعودی آنجا به هم میرسند و دایرۀ وجطود

محمد(ص) جامع تمام مراتب نبوت است.

به آن تمام میشود.
فیلسططوفان اسططالمی اتفططاق دارنططد مرتبطۀ وجططود خططاتم
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پی طامبران بططهازاء مرتب طۀ وجططود عقططل اول واقططع م طیشططود

بیان شد که مراتب انسانی مختلف و اشطرف و افضطل آنهطا

(میردامططاد545 :1381 ،؛ الهیجططی294 :1383 ،؛ سططبزواری،

مرتبطۀ نبطوت اسطت و مراتططب نبطوت نیطز متفطاوت اسططت.

 .)471 :1383ابنسینا نیز آخرین مرتبۀ عقل انسانی را عقطل

هرچند در تعیین مصطداق افضطل پیطامبران ،میطان صطاحبان

مستفاد می داند که انسان در آن مرتبه به کمطال مطیرسطد و

ادیان اختالف است و هرکدام سطعی مطیکننطد پیطامبر دیطن

به علل نخستین شباهت مییابد .او مینویسد:
«نوع انسانی از جن

خود را برترین پیامبر معرفی کننطد ،پطذیرش سطیر تکطاملی
موجودات در عالم هستی و براهین ضرورت بعثطت اقتضطا
دارد که آخرین پیامبر الهی دارای بطاالترین و برتطرین مقطام

حیوانی با رسیدن به عقل مسطتفاد

به کمال مطیرسطد و بطه علطل اولیطه تطام موجطودات شطبیه
میشود”.

1

روایات و احادیث نیز این مطلب را تلیید مطی کننطد .از

پیامبری باشد.
تفاوت و اخطتالف تعلیمطات انبیطا بطا یکطدیگر از نطوع

پیامبر گرامی اسالم(ص) نقل شده است کطه فرمودنطد «اول

تفاوت تعلیمات کالسهای عالیتر و کالسهطای پطایینتطر

ما خلق ا روحطی» (مجلسطی :1403 ،ج  )309 :54و «لطی

یا از نوع تفاوت یک اصل در شطرای و اوضطاع گونطاگون

مع ا وقت ال یسعنی فیه ملطک مقطرب و ال نبطی مرسطل»

بوده است (برهانی.)129 :1383 ،

(صدرا :1369 ،ج.)85 :9

در فلسفه نیز اثبات شده قوس صطعود و نطزول متنطایر

پیامبران ب ر عقول و فرشتگان نیز برتری دارند .فضطیلت

یکدیگرند و مراتب موجودات واقع در سلسطله صطعود بطا

و برتری مراتب پیامبران که در قوس صطعود واقطعانطد ،بطر

مراتططب موجططودات در سلسططلۀ نططزول در شططرف مسططاوی

مالهکه و عقول که در قوس نزول واقعاند ،به دلیطل وجطود

هماند .هرچند سلسلۀ نخست ،سلسلۀ مبادی و علل اسطت،

قوای متضاده در ایشان و مشروطبطودن مقامطات ایشطان بطه

از واجبالوجود متناول و متباعطد اسطت و هرچنطد سلسطلۀ

سعی و تالش است (الهیجی.)370 - 2 :1383 ،
همچنین در دعاهای وارده ،هبوط فرشتگان بر پیطامبران

دوم سلسططله معلططولهاینططد ،بططه مبططدأ نخسططت ،متقططارب و
متوجهاند .سیر نزولی از اشرف به اخ
اخ

و سیر صطعودی از

به اشرف است .ابنسینا در این باره مینویسد:
«تامل کیف ابتدء الوجود من االشطرف فاالشطرف حتطی

انتهی الی الهیولی ثم عاد من االخ

فاالخ

الی االشطرف

1

 -عند العقل المستفاد یتم الجن

هنا

الحیوانی و النوع االنسانی منه

تکون القوه االنسانیه تشبهت بالمبادی االولیه للوجود کله

(اینسینا 336 :1379 ،و (1404ب) ،ج  40 :2و 2007م.)67 :
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به زهد و اسطتقامت بطر آن مشطروط شطده اسطت« .بعطد ان

پیروانشان به سعادت یکسان و مساویاند.

شطرطت علطیهم الزهططد فطی درجطات هططذه الطدنیا الدنیططه و

دو موضوع حقانیت و رستگاری در ادیطان از هطم جطدا

زخرفها فشرطوالک الک و علمت منهم الوفاء به ...اهبططت

نیستند؛ چون انسان بدون رسطیدن بطه حقیقطت نمطیتوانطد

علطیهم مالهکتططک و کطرّمتهم بوحیطک و رفططدتهم بعلمططک»

سعادت و رستگار باشد و رسیدن به حقیقطت هطم مسطتلزم

(مفاتیح الجنان ،دعای ندبه).

داشتن سعادت است؛ بنطابراین اگطر میطزان حقانیطت ادیطان

بنابر آموزههای اسطالمی ،تعلیمطات انبیطا در عطین پطارهای از

متفاوت است ،میزان نجاتبخشی آنها هم متفطاوت خواهطد

اختالفات ،مکمل و متمم یکطدیگر بطودهانطد .خطاتم پیطامبران بطا

بود .به هر میزان که قوانین و مقررات آنهطا مططابق واقطع و

عنایت الهی و جدیت و تالش ،تمطام مراحطل و منطازل فطردی و

حقیقت باشند ،به همان میزان نجطاتبخطش خواهنطد بطود.

اجتمططاعی کمططال انسططانی را تططا انتهططا پیمططوده و تمططام حقططایق

سعادت و شقاوت تابع شرای واقعی و تکطوینی اسطت ،نطه

وجودی برای او یکجا کشطف شطده اسطت؛ ازایطنرو ،بعطد از او

شرای قرار دادی؛ زیرا رابطۀ میان اعمال و پطاداش و کیفطر

هیچ بشری بیشطتر از آن را دریافطت نخواهطد کطرد و ناچطار بطه

آنها رابطۀ قطراردادی نیسطت؛ بلکطه رابططۀ حقیقطی و ااتطی

پیروی و تبعیت از او محکوم است.

است« .فمن یعمل مثقال اره خیطرا یطره ومطن یعمطل مثقطال
اره شرا یره» (سوره زلزال7 :و.)8
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با توجه به اینکه دسترسطی بطه حقیقطت در همطۀ ادیطان

کثرت گراها بیش از آنکه درصطدد اثبطات تسطاوی حقانیطت

یکسان نیست ،کسب سعادت نیز در همۀ ادیان بطه تسطاوی

دینی باشند ،بر نجاتبخشی تمام ادیان تلکید دارند .ایشطان

نخواهد بودۀ بنابراین تمطام افطرادی کطه بطه خطدا و قیامطت

بر این باورند که همۀ ادیطان در راهنمطایی پیطروانشطان بطه

ایمان دارند و اعمالی با انگیزۀ تقرب بطه خطدا و اطاعطت از

سمت رستگاری نهایی موفق عمل می کنند .ادیان گونطاگون

فرمان های دینی و الهی انجام میدهند ،خواه مسلمان باشطند

حتی اگر پاسخها و واکنشهای گوناگون نسبت به واقعیطت

یا غیرمسلمان ،عمل آنها مقبول درگطاه الهطی اسطت و اهطل

الوهی باشند ،همگی می توانند مایطۀ رسطتگاری ،رهطایی یطا

نجات خواهند بود.

کمال نف

پیروان خود شوند.

به نظر میرسد بیشتر مردمطی کطه بطه حقیقطت اعتطراف

نویسندگان کتاب عقطل و اعتقطاد دینطی در ایطن رابططه

ندارند ،قاصرند نه مقصطر .چنطین افطرادی اگطر خداشطناس

می نویسند :هیک بیش از آنکطه بطه حقطایق کالمطی (کطه در

نباشند ،معذب نخواهند بود؛ زیرا همواره ایمطاننداشطتن بطه

قالب گزاره ها بیان میشوند) تعلق خطاطر داشطته باشطد ،بطه

خداوند و قبولنکطردن حطق ،عالمانطه و عامدانطه و بطر اثطر

جنبه های وجودی و تحولآفطرین دیطن تعلطق خطاطر دارد.

تقصیر فرد نیست .چهبسا بسیاری از غیرمومنطان قاصطرند و

دین به آن دلیل اهمیت دارد که حیات خودمحورانه انسطان

چون شرط تکلیف علم است ،افراد قاصر معذب نخواهنطد

را به حیاتی خدامحورانه تبدیل میکند .بنابراین آنچطه مهطم

بود .تنها افراد مقصرند که اهل نجات و رسطتگاری نیسطتند

اسططت اعتقططادات فططرد نیسططت .اعتقططادات هططر فططرد نططوعی

و به شقاوت کشیده میشوند.

فرافکندن تجربیات ،فرهنگ و مقطوالت فاهمطه آن فطرد در

همچنان که حقیقت هستی مراتبی دارد که نیل بطه یطک

قالب اسطوره ها بر واقعیت غاییاند .مهم این اسطت کطه بطر

مرتبه و آگاهی از حقایق آن مسطتلزم نیطل بطه تمطام مراتطب

واقعیت غایی ما را چنطان تطلثیر گطذارد کطه متحطول شطویم

نیست ،سعادت و شقاوت هم مراتبی دارد .نه اهل سطعادت

(پترسون.)409 :1376 ،

در یک مرتبه و درجهاند ،نه اهل شقاوت.

همچنان که التزام به حقانیت یکسان همۀ ادیان منطقطی

ابنسینا حیطات دینطی اخطروی را بطه حیطات بیولطوژی

و دفاعپذیر نیست ،منطقی نیست که تمام ادیان در رسطاندن

دنیوی تشبیه می کند ومی گوید :مطردم در آن جهطان ازنظطر
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سططالمت و سططعادت ماننططد ایططن جهططان ازنظططر سططالمت و
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سعادتاند .همانطوری که در ایطن جهطان افطراد از لحطاظ

پرسش اصلی در این بحث ،نحطوۀ مواجهطه صطحیح بطا پیطروان

سالمت و زیبایی جسم به سه گروه تقسیم میشوند :تعطداد

سایر ادیان اسطت .معمطوالً میطان مالحظطات معرفطتشناسطی و

کمی در کمطال سطالمت و زیبطایی ،تعطداد کمطی درنهایطت

اخالق خل مطیشطود .از حکمطی کطه دربطارۀ عقایطد صطاحبان

زشتی یطا بیمطاری ،گروهطی کطه افطراد بیشطتری را تشطکیل

ادیان صادر میشود ،لزوماً نمیتوان سوء رفتطار بطا آنهطا را نتیجطه

می دهند ،از لحاظ سطالمت و مطرو و از لحطاظ زیبطایی و

گرفت .ما باید با پیروان ادیان دیگر دسطتکطم مططابق بطا احکطام

زشتی متوسطند ،نه سطالم سطالم و زیبطای زیبطا و نطه بیمطار

اخالقی دین خود در باب سطلو بطا انسطانهطای دیگطر رفتطار

بیمار و زشت زشت؛ اکثریت با متوسطان است کطه سطالم و

کنططیم .اختالفططات نظططری ،فکططری و عقیططدتی نبایططد موجططب

زیبای نسبیاند (ابنسینا ،1375 ،ج.)327- 8 :2

اختالفات عملی و برخورد فردی و اجتماعی شود.

صدرالمتللهین بعد از بیان و تلییطد ایطن کطالم ابطنسطینا

تعبیر قرآن در این رابطه بسطیار دقیطق و لطیطف اسطت؛

تصریح میکند در آن جهان نیز کملین و اشقیا انطد انطد و

آنجا که در بیان ویژگیهای اهل ایمان میفرمایطد «ال نُفّطرقُ

ادامه می دهد :یعنی در هطردو

بین احد من رسله» (بقره)285 :؛ میطان هیچیطک از پیطامبران

غلبه با متوسطان است .سپ

نشانۀ غلبه با اهل رحمت و سالمت است« .فالهل الرحمطه
و السالمه غلبه فی النشاتین» (صدرالمتالهین.)80 :1369 ،
چنانکططه مالحظططه مطیشططود از دیططدگاه حکیمططان مسططلمان،
بیشتر انسطانهطا بطهططور نسطبی اهطل نجطات و رسطتگاریانطد؛

فرق نمیگذاریم.
زندگی مسالمتآمیز یعنی پیروان همۀ ادیان و مطذاهب
می توانند با صلح و صفا در کنطار یکطدیگر زنطدگی کننطد و
این مورد قبول تمام اندیشمندان مسلمان بوده و هست.

هرچنطد سططعادت و رسططتگاری مراتبطی دارد .ابططنسطینا در ادامطۀ
کططالم مططذکور یططادآور مطیشططود «واستوسططع رحمططه ا »؛ یعنططی

جمعبندی

رحمت الهطی را وسطیع بطدان و در انحصطار یطک عطدۀ معطدود

کثرت گرایی دینی بر آن اسطت کطه حقیقطت و گطوهر دیطن

مشمار .صدرا معتقد است بطا دقطت در اصطول ایمطانی و قواعطد

واحد و ادیان و مذاهب گونطاگون راه هطای رسطیدن بطه آن

عقلی برای انسان یقین حاصل میشود که بیشطتر انسطانهطا اهطل

حقیقت واحدند؛ پ

همطۀ ادیطان بطهططور یکسطان حطق و

نجططات و رسططتگاریانططد« .ان االمعططان فططی االصططولاالیمانیططه و

منتهی به حقاند.

القواعدالعقلیه یعطی الجزم بطان اکثطر النطاس فطی االخطره وجطب
ان یکون من اهل السالمه والنجاه» (همان).

بططا تفحططص و تلمططل در آثططار و آرای ابططنس طینا دو دسططته از
عقاید و سخنان او دارای داللطتهطای ضطمنی و التزامطی نسطبت

در ادیطان مختلطف عوامطل متعطددی بیطان شطده کططه در

به کثرتگرایی است؛ ازاینرو نمیتوان فقط بطا اسطتناد بطه یطک

نجات ،نقش مؤثر و اساسطی دارنطد .برخطی از ایطن عوامطل

دسته از آنها نتیجهگیری نهایی داشت؛ بلکطه نتیجطهگیطری نهطایی

بططین ادیططان مشططتر اسططت؛ ماننططد لطططف و عنایططت الهططی،

مشروط به تمام شواهد در کنار یکدیگر است.

بخشش و غفاریت خداوند ،نقطش نیطت در عمطل ،تفطاوت

دستۀ نخسطت ،آن بخطش از سطخنان اوسطت کطه تمطام

جاهل قاصر و مقصر؛ ازاینرو ،برای آگاهی و دسطتیابی بطه

ادیان الهی را که منشاء وحیانی دارند ،بر حق میدانطد و بطه

جزهیات دیدگاه ابنسینا دربطارۀ کثطرت گرایطی نجطات الزم

نحوی تلییدکننده نظریۀ کثرت گرایطی دینطی فقط از جنبطه

اسطت تمطام عوامططل تلثیرگطذار در نجططات و رسطتگاری بططه

برحقبودن ادیان است .نظریههایی ازقبیل اینکه :کمطال قطوۀ

تفکیک بحث و بررسی شطوند کطه از گنجطایش ایطن مقالطه

عاقله و خیال ،شرط نیل به مقام نبوت بوده و از ویژگطیهطا

خارج است و به پژوهشهای مستقل نیاز دارد.

و شرای ابتطدایی نبطوت اسطت ،یطا اینکطه نخسطتین شطرط
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رسالت ،عقل قدسی و ارتباط با عقل فعطال اسطت و پیطامبر
کسی است که تمطام مراتطب عقطل نظطری و عملطی او بطه
فعلیت رسیده و وحی حاصل استکمال عقل اوست.

متفاوت است ،نتایج حاصل از آن نیز یکسان نخواهد بود.
با مالحظۀ دو دسته شواهد بیانشده که از یطکسطو بطر
حقانیت ادیان و از سوی دیگطر ،بطر اخطتالف مراتطب آنهطا

ابنسینا بر این باور است که پیامبر ،علم غیطب و وحطی

داللت دارند ،می توان نتیجه گرفت هرچند ابنسینا حقانیت

را از حضرت حق بطدون زبطان خطاص دریافطت مطیکنطد؛

همۀ ادیان الهی را می پذیرد ،بهرهمنطدی آنهطا از حقیقطت را

ازاینرو ،زبان های متفاوت ادیطان ناشطی از وحطی نیسطت و

متفاوت می داند؛ بنابراین ،کثرت گرایی دینی در ایطن سططح

موجب اختالف ادیان نمیشود.

پذیرفتنی و اثبات پذیر است که تمام ادیان الهی از درجطهای

ابطنسطینا پیططامبران را افضطل و اشططرف مطردم توصطیف

از حقانیت برخوردارند و تمام پیامبران بطا عطالم علطوی در

میکند که عقل نظری و عملی آنها به کمال رسیده اسطت و

ارتباط بوده و از آن عالم ،حقایقی را برای مردم بطه ارمغطان

تمام قوا و استعدادهای خطود را بطه فعلیطت رسطاندهانطد .از

آوردهاند؛ اما کثرتگرایی به این معنا که همۀ ادیان بطه یطک

نگاه او همۀ پیامبرانِ دارای رسالت ،در داشتن سطه ویژگطیِ

میزان حقاند ،با مبانی ادیان و عقل سطلیم ناسطازگار اسطت؛

روشنی و صفای عقل ،کمطال تخیطل و قطدرت تصطرف در

بلکه ادیان سیر تکاملی داشتهاند و با رشد و ارتقطای فکطری

عالم ماده مساویاند.

بشر ،قوانین و مقررات مناسطب بطا آن ازطریطق پیطامبران در

اما دسته دوم آن بخش از آثار و آرای ابنسینا است کطه

اختیار انسان قرار گرفته است.

به تفاوت و اختالف مراتطب پیطامبران ،تصطریح و بطرای آن

پیوند نبوتها و رابطۀ اتصالی آنها میرساند کطه نبطوت

دالیل عقلی اقامه کرده اسطت .او معتقطد اسطت پیطامبران در

سیر تدریجی بهسوی تکامل داشته و آخطرین حلقطۀ نبطوت

میططزان علططم و کمططاالت اخالق طی و قططدرت تصططرف دارای

مرتفع ترین قلۀ آن است .تعلیمات انبیطا در عطین پطارهای از

مراتب متفاوتیاند .مهم ترین دالیل او عبارتاند از :تفطاوت

اختالفات ،مکمل و متمم یکدیگر بودهاند.

توانمندی قوای نفوس پیامبران ،اختالف مراتب عالم عقول

تمام ادیان الهی از آن نظر که تجلطی حقیقطت واحدنطد،

و واجدبودن یا نبودن عقل قدسی؛ حتی براهینطی کطه بطرای

با وجود اختالف در مرتبه ،اصطالت و حقانیطت تطام دارنطد.

ضرورت بعثت اقامه میکند نیز بر اختالف مراتب پیطامبران

نجات و رستگاری نهایی پیروان ادیان نیز مرتب و منتسطب

و سیر تکاملی ایشان داللت دارد.

به حقایق دینی ادیان است و مراتب دارد .بین مراتب دینطی

از دیدگاه ابنسینا ،خداوند باالترین مرتبۀ ادراکی را بطه

ادیان و نجات و رسطتگاری آنهطا نسطبت و تطالزم مسطتقیم

پیامبران اعطا کرده است .عقطل قدسطی کطه عنایطت خطاص

وجططود دارد .سططعادت و شططقاوت ،تططابع شططرای واقعططی و

الهطی اسطت ،بطه پیطامبران اختصطاص دارد و دیگطران از آن

تکوینی است ،نه شرای قطراردادی .از آمطوزههطای دینطی و

محروماند؛ اما باید توجه داشت سعی و تالش پیامبران نیطز

قواعد عقلی استفاده میشود کطه بیشطتر انسطانهطا بطهططور

در به فعلیطترسطاندن یرفیطت هطا و اسطتعدادهای خطویش

نسبی اهل نجات و رستگاریاند.
"والسالمعلیمناتبعالهدی"

بسیار مؤثر است و پیامبران از این لحاظ نیطز در یطک رتبطه
قرار ندارند.
با توجه به اینکه ادیان حاصل صعود پیطامبران بطه عطالم
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