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  چکیده

ارترین فیلسوفان و دانشمندان ایران و جهان، در حوزه اخالق نقد و پژوهش علمی، داراي عنوان یکی از بزرگترین و تأثیرگذ ابن سینا به

، الگویی را براي دوران معاصر تبیین نمود. دیدگاه بوعلی سینا در حوزه اخالق هاآنن با احصاء و تبیین توامیاي ویژه اي است که هدیدگاه

نیافتن دلیل عقلی براي یک امر، نشانه عدم وجود مسأله موردنظر نیست و دوم اینکه، ن در دو قاعده مطرح کرد: اول اینکه توامینقد را 

رد و عقیده خود را به کسی گذامیاي مختلف، انتخاب دیدگاه موردنظر را بر عهده خواننده هدیدگاهشیخ الرئیس پس از گزارش و نقد 

ن دو نکته را به عنوان اهم موازین ابن سینا مطرح توامیدست کم  کند. از سویی، در حوزه اخالق پژوهش و نگارش علمی نیزتخمیل نمی

کرد: یکی تواضع کم نظیر وي به گونه اي که حتی حاضر نیست آثار خود را نگه داري کند و دیگري، عدم ابداع انگاري نظرات مطرح شده 

را تبیین و مطرح  هاآننیان با تالش هاي بسیار د نتیجه اصول و مقدماتی می داند که پیشیکنمیاز سوي خود، چنانکه آنچه را بیان 

  .اندکرده

  

  شناسی.روشابن سینا، اخالق نقد، اخالق پژوهش، : هاکلیدواژه
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 مقدمه و طرح مسأله

پیشرفت چشمگیر علم و فناوري در عصر جدید که هر لحظه خود را در قالب یافته اي جدید در  عرصه هاي علمی و 

فناورانه به رخ می کشد، اگرچه براي انسان امروز از منظر پیشرفت علمی جالب توجه و مثبت به نظر می رسد، اما به همان 

ند نگران کننده باشد. براي دریافت اهمیت اخالق توامید علمی و اجتماعی، اندازه، دور شدن انسان از اخالق به ویژه اخالق نق

به ویژه در حوزه نقد، علم و کاربست آن در اجتماع و جوامع بشري، نگاه به اخالق نقد علمی و سلوك فردي دانشمندان بزرگ 

گ، ابن سینا فیلسوف و پزشک بزرگ ایران ند مثمر ثمر واقع شود. یکی از این دانشمندان بزرتوامیجهان از گذشته تا به حال 

زمین و جهان اسالم است. از این روي، سؤال اصلی این نوشتار این است که اخالق نقدعلمی و  اخالق پژوهش و نگارش ابن 

ه بوده چگون هاآنسینا چگونه است؟ به عبارت دیگر، بزرگی همچون شیخ الرئیس، در مواجهه با نظرات مخالف که به دنبال نقد 

عمل کرده است و در سیر پژوهش و نگارش علمی خود چگونه عمل کرده است؟ این سؤال و سؤاالتی از این قبیل ساختار 

اصلی این نوشتار را تشکیل می دهد. اما پیش از پرداختن به مسأله اصلی، ضرورت دارد اندکی در باب نقد و تفکر نقدي و 

  ي علمی دنیاي امروز به اختصار نکاتی را مورد اشاره قرار دهیم.ضرورت نقد نویسی به عنوان یکی از چهارچوب ها

  

  نقد و تفکر نقدي: ویژگی ها و لوازم

نقد در لغت به معناي ارزیابی، شناسایی نمودن، زیر و روکردن، به دیده انتقاد بررسی کردن، محاسن و معایب سخن را 

است. رجوع به اکثر فرهنگ ها و دائرة المعارف ها همین معانی نمایاندن، سخن سنجی کردن، تمیز سره از ناسره و خوب از بد 

د. نقَدَ نقداً تناقداً الدراهم و غیرها: درهم ها و جز آن را به دقت نگاه کرد تا خوب را از بد بشناسد. نقد کنمیرا معرفی 

تعریف اصطالحی نقد را به ارزیابی،  نتوامیمعناي لغوي نقد، بنابراین باتوجه به  2الکالم:محاسن و معایب سخن را آشکار کرد.

   و محاسن سخن تعریف کرد. سنجش، جداکردن سره از ناسره، خوب از بد و آشکارسازي معایب

ن براي توامیاما گذشته از تعاریف لغوي و اصطالحی نقد باید در باب ویژگی ها و لوازم نقد سخن گفت. دو ویژگی مهم را 

ن از آن به ویژگی اخالقی نیز نام برد عبارت است از توامیویژگی عمومی: این ویژگی که  نقد و تفکر نقدي در نظر گرفت:اول:

د انسان در نقد یک اندیشه از تخریب و توهین و زیر سؤال بردن تمامی افکار و آراي کنمیانصاف و امانت داري. انصاف حکم 

یک اندیشمند یا یک مکتب پرهیز نماید و اصطالحاً سیاه نمایی را محور مباحث خود قرار ندهد. منظور از امانت داري این است 

ابراز داشته، بدون کم کردن مطلبی از آن یا افزودن  که در نقد می بایست نظرات و آراي مورد بررسی را همانگونه که مؤلف آن

تحلیل شخصی، تقریر نمود و سپس به نقد آن پرداخت. لذا نقد باید به خوِد سخن و اندیشه مؤلف بپردازد نه تحلیل، تفسیر و یا 

  .ر نقدي به شمار آوردن به عنوان دو خصیصه عمومی و یا اخالقی در تفکتوامیبرداشت سخن و اندیشه مؤلف. این دو ویژگی را 

دوم: ویژگی تخصصی: مقصود از ویژگی تخصصی عبارت است از جامعیت نقد به عنوان دید نقادانه از درون و برون. نقد باید 

درونی باشد به این معنی که محتوا و مفهوم یک دیدگاه یا یک مکتب را بررسی نماید تا نقاط ضعف و قوت آن را نمایان سازد و 
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ه این معنی که شرایط اجتماعی و فرهنگی و زمان و مکان را در برگیرد. بنابراین براي نقد جامع و همه جانبه برونی باشد ب

عالوه بر نقد محتوا و مفهوم یک اندیشه، باید شرایط و زمان و مکانی که اندیشه و مؤلفش در آن قرار داشته نیز مورد بررسی 

ن مشخص گردد. البته در باب ویژگی ها و لوازم نقد نظرات دیگري نیز وجود دارد قرار گیرد تا میزان تأثیر شرایط بیرونی در آ

   3را به عنوان جزئی از دو مؤلفه درونی و برونی بودن نقد قلمداد نمود. هاآنن توامیکه 

ود. نقد اما نکته مهمی که در این بحث حائز اهمیت است این است که نباید نقد را امري خارج از فلسفه ورزي محسوب نم

همواره با فلسفه همراه بوده و از این جهت است که برخی اصالً شأن فلسفه را نقادي می دانند و معتقدند فلسفه تعیین حد هر 

). لذا از این منظر، تاریخ نقد به نحوي مساوي با تاریخ فلسفه 112،ص 1386چیزي را شأن خود می داند.(داوري اردکانی، 

ي مدرن را نیز در قرن سوم تا پنجم هجري در دوره اسالمی، زنده و پویا می دانند و کتابها و است. حتی برخی نقد به معنا

ند و درست همین زنده بودن کنمیرساله هایی که با عناوین: تلخیص، ردّیه و یا حاشیه نگاشته شده را نوعی نقد نویسی تلقی 

) بنابراین، نقد همواره با فلسفه و در فلسفه وجود 9، ص 1390، نقد را به زنده بودن علم در آن دوره پیوند می زنند.(قراملکی

ا و مکاتب گوناگون خود گواهی بر وجود نقد و تفکر نقدي در تاریخ هدیدگاهداشته و اساساً اختالف نظر فیلسوفان و وجود 

  فلسفه در جهان غرب و شرق است.

قرار داد این است که از یک سو نباید در گذشتگان خود، هر چند ن مورد اشاره توامینکته اي که به عنوان پایان این بحث  

بزرگ و محترم باشند، متوقف شویم و راه را به پایان رسیده تلقی کنیم و از سوي دیگر نباید بزرگان خود را با بی احترامی و به 

. اما اکنون به بحث دیگري باید ناحق کوچک شماریم بلکه باید در عین احترام، به نقد منصفانه، علمی و منطقی روي آوریم

  پرداخت و آن اینکه اساساً نقد و تفکر نقدي چه ضرورت و اهمیتی دارد؟

  

  ضرورت نقد و نقد نویسی 

شاید در نگاه نخست، ضرورت نقد امري بدیهی بنماید و همگان بر ضرورت وجود نقد تأکید نمایند اما به راستی اگر اینگونه 

بود چرا نقد و نقدنویسی به این اندازه در جامعه علمی در کما به سر می برد؟ بنابراین یا اهمیت و ضرورت نقد به درستی درك 

شهامت آن را به خود نمی دهد که اندیشه یا مکتبی را هرچند داراي عظمت و هیمنت نشده است و یا در مقام عمل کسی 

ند مورد اشاره قرار گیرد و حائز اهمیت توامیباشد، نقد نماید. به هرتقدیر آنچه به عنوان ضرورت و اهمیت نقد و نقدنویسی 

  ن در چند مورد برشمرد:توامیاست را 

آنچه مشخص است این است که هیچ فلسفه و یا اندیشه اي  آثار زیانبار آن.نخست: کشف خطا و اشتباه و دوري از 

ن یافت که مدعی مصونیت از خطا و اشتباه باشد. یکی از مهمترین راه ها توامیمصون از خطا و اشتباه نیست و فیلسوفی را ن

براي کشف خطا و اشتباه، بررسی انتقادي یا نقد سازنده اي است که در مورد یک اندیشه صورت می گیرد. از این منظر، به 

اندیشه کسانی همچون فارابی و عنوان نمونه در جهان اسالم درست است که حمالت تند و بی رحمانه متکلمان و متشرعان بر 

ابن سینا از یک سو راه را براي گسترش فکر فلسفی مسدود می ساخت ولی از سوي دیگر همین حمالت تند بی وقفه، در راه 

، ص 3، ج1382کشف خطاها و اشتباهات و هرچه بیشتر عمیق شدن فکر در فلسفه اسالمی تأثیر داشت.(ابراهیمی دینانی، 
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ررسی انتقادي هم راه ها و هم کوره راه ها و بی راهه هاي طی شده را نشان می دهد و هم طرحی در برابر ). از این رو، ب49

رد تا اگر طرح به دست آمده را شایسته نمی دانند، در نقد راه هاي منتهی به آن دستی بازتر داشته گذامیمنتقدان 

  )178، ص 1383باشند.(خسروي، 

  م اندیشی.پرهیز از تقدس گرایی و جز دوم:

این دومین نکته اي است که نقد و تفکر نقدي را ضروري می سازد. چرا که فلسفه نباید رنگ تقدس به خود بگیرد زیرا 

ن نقادي کرد درحالی که حیات فلسفه در نقد است. فلسفه اگر توامیچیزي که مقدس شود قابل نقد نیست و امر مقدس را ن

). به عبارت دیگر، ضرورت انتخاب، ضرورت نقد را به همراه 201، ص 1383یمی دینانی، مورد نقد واقع نشود مرده است.(ابراه

نند بدون نقد، ارزیابی و سنجش گام توامیدارد. کسانی که می خواهند از شکم عادات و تقلیدها و تلقین ها دوباره متولد شوند ن

ان امروزي بت پرستی به معناي پرستیدن تکه اي سنگ ). از این رو، برخی معتقدند اگرچه انس19، ص 1393بردارند.(صفایی، 

یا فلز را کنار نهاده است اما شاخص ترین مصداق بت پرستی که شاید آن را بتوان علت العلل سایر مصادیق بت پرستی تلقی 

راقب کرد، عقیده پرستی است. عقیده پرستی بزرگترین رقیب خداپرستی است و کسانی که دغدغه خداپرستی دارند باید م

). در اینجاست که حتی کسانی معتقدند جزم گرایی تعصب 25باشند هیچ چیز را جایگزین خدا نکنند.(ملکیان، بی تا، ص 

آمیزي که برخی نسبت به محتویات کتب فلسفی به ویژه در گذشته داشتند، می رفت که فلسفه را به صورت یک علم نیمه 

،ص 1388، 1ي پیشرفت و شکوفایی علوم است از بین برود.(مصباح یزدي،جتقلیدي درآورد و روح نقادي که عامل مهمی برا

). اما این یقین جزمی که در برخی وجود دارد، به دلیل مقاومتی که در خود دارد به راحتی از صحنه دور نخواهد شد. دالیل 11

  4مختلفی براي این مقاومت وجود دارد که پرداختن به آن مقصود ما در این مقال نیست.

باید بر اساس همین منطق به نقد اندیشه ها و اندیشه » ان الحق الیعرف بالرجال...«نابراین، با استناد به حدیث مشهورب

وران پرداخت و از تقدس گرایی بی جهت نسبت به شخص یا اندیشه او پرهیز نمود. چنانکه به گفته یکی از شاگردان عالمه 

اشی شان بر بحاراالنوار عالمه مجلسی تجدیدنظر و از برخی نقدها چشم پوشی طباطبایی، وقتی از ایشان خواسته شد در حو

، 1386نصیري، ».(من از آنچه در مواضع مقرر الزم می دانم بنویسم، یک کلمه کم نخواهم کرد«کند، قبول نکردند و گفتند: 

  ). 11ص 

  لزوم پاسخ گویی نقد شونده. سوم:

در ضرورت پاسخگویی براي نقد شونده جستجو نمود. به تعبیر هانري کربن،  نتوامیسومین ضرورت نقد و نقد نویسی را 

ند به حمالت کسانی که به هر دلیلی مشروعیت پژوهش هاي او را مورد تردید قرار می دهند، کامًال بی تفاوت توامیفیلسوف ن

راین فلسفه پایان ندارد(ابراهیمی دینانی، ). به عبارت دیگر، باتوجه به اینکه فکر و اندیشه و بناب389، ص 1388بماند.(کربن، 

)، لذا نقد و بررسی انتقادي نیز پایان ندارد. تا زمانی که فکر و اندیشه وجود دارد نقد نیز وجو دارد زیرا فکر 59، ص 1380، 1ج

به دنبال خواهد  و اندیشه جدید در پرتوي نقد اندیشه هاي دیگر حاصل می شود. بنابراین، فلسفه ورزي و اندیشه ورزي نقد را

  داشت و نقد، پاسخ نقد را در پی خواهد داشت.

  تقریب حداکثري به حقیقت چهارم:  

کشف خطا و اشتباه چه اهمیتی دارد؟ پرهیز از تقدس گرایی و جزم اندیشی چه ضرورتی دارد؟نقد و پاسخ به نقد چه 

یقت و به عبارت دقیقتر، تقریب حداکثري و هرچه د؟ همه این سؤاالت یک پاسخ دارد و آن رسیدن به حقکنمیمشکلی را حل 
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بیشتر به حقیقت است. همه قیل و قال ها و نقد و پاسخ ها توسط هر مکتب و اندیشه اي، به منظور رسیدن به حقیقت و اثبات 

سی یا هر این وصول است. لذا انسان براي درك حقیقت به معناي حداکثري آن، ناچار از نقد و تفکر نقدي است. چرا که هر ک

مکتب فکري اي، اندیشه خود را واجد حقیقت می پندارد و به دنبال این است که با نقد تفکرات دیگر، نظر خود را به کرسی 

بنشاند و خود را تنها در وادي حقیقت بنماید. از این رو، اگرچه همه موارد ذکر شده در باب ضرورت و اهمیت نقد و تفکر نقدي 

اقع مهمترین ضرورت نقد، رسیدن به حقیقت و یا دست کم تقریب حداکثري به حقیقت است؛ و این مهم می نماید، اما در و

 قت،یآزمودن حق يبرا« امر فرع بر یک شک دستوري و روش مند است و چنانکه دکارت فیلسوف شهیر فرانسوي می گوید 

  )37، ص 1364دکارت، ».(شک کند زیبار در مورد همه چ کیخود تا آنجا که ممکن است،  یدر طول زندگ دیهرکس با

  

  ابن سینا شناسیروشاخالق نقد علمی در  

بسیاري از متفکران نیافتن دلیل بر اثبات چیزي را مساوي عدم وجود آن قلمداد کرده و به این خاطر حکم به ناموجود 

دلیل نبودن نیست. ابن سینا اما ند. این نکته از نظر منطقی و روش شناختی نقص محسوب می شود زیرا نیافتن کنمیبودن آن 

در آثار مهم خود همچون شفا و نجات، اگرچه معاد جسمانی را قابل اثبات از طریق عقل و برهان نمی داند اما این همه سبب 

ن با عقل و فلسفه توامینگشته است تا وي حکم به عدم معاد جسمانی کند بلکه اگرچه اذعان می دارد که معاد جسمانی را ن

ن آن را تصدیق کرد و به آن باور آورد. این نکته را وي هم در شفا و هم توامینمود اما از طریق ایمان به صدق خبر نبوت  اثبات

  در نجات مورد اشاره قرار می دهد:

و یجب أن یعلم أن المعاد منه ما هو منقول من الشرع و ال سبیل إلى إثباته إال من طریق الشریعۀ و تصدیق خبر النبوة «   

هو الذي للبدن عند البعث، و خیرات البدن و شروره معلومۀ ال یحتاج إلى أن تعلم، و قد بسطت الشریعۀ الحقۀ التی أتانا بها 

و منه ما هو مدرك  بالعقل و  نبینا و سیدنا و موالنا محمد صلى اهللا علیه و على آله  حال السعادة و الشقاوة التی بحسب البدن.

  ).682، ص 1379و همو،  423ق، ص 1404ابن سینا، »(صدقته النبوة القیاس البرهانی و قد

ند الگویی براي پژوهش هاي علمی و توامیاین نکته از مهمترین موازین روش شناختی ابن سینا محسوب می شود که  

از سوي متکلمین  انتقادي قرار گیرد. ابن سینا که در مسائل فلسفی از زمره فیلسوفان عقل گرا محسوب می شود پس از اینکه

به جهت عدم اعتقاد به قابل اثبات عقلی  بودن معاد جسمانی، متهم به کفر می شود، مشهور است که با یک دوبیتی به این 

  اتهام پاسخ می گوید:

  کفر چو منی گزاف و آسان نبود            محکمتر از ایمان من ایمان نبود      

  پس در همه دهر یک مسلمان نبود       در دهر چو من یکی و آن هم کافر       

ابن سینا اگرچه فیلسوفی عقل گراست اما  از دین و شریعت به عنوان یکی از عوامل سعادت انسان نام می برد و آن را 

همپایه عقل در سعادت می داند. به عقیده ایشان انسان به واسطه عمل به خیر، به سعادت نائل می گردد و خیر، در پرتو دین و 

عقل قابل حصول است. جالب توجه است که بوعلی این سعادت را باالتر از هر سعادت و لذت دیگري می داند و آن را اکمل 

مورد اشاره قرار » تسع رسائل فی الحکمۀ و االهیات«د. این نکته را ایشان در کتاب کنمیسعادات مکتسب براي انسان قلمداد 

  ):115، ص 1326همو، می دهند. بوعلی در این باره می گوید:(

الروح التقیۀ التی هی النفس المطمئنۀ الصحیحۀ االعتقاد للحق العاملۀ بالخیر الذي یوجبه الشرع و العقل فائزة بسعادة «    

  »اجل من الذي صح بالشرع و لم یخالفه العقل هاآنو غبطۀ و لذة فوق کل سعادة و غبطۀ و لذة و 



 

 

 

مبدأ چنان که گفته شد، ابن سینا سعادت به واسطه دین را همپایه سعادت در پرتو عقل می داند. شیخ الرئیس در کتاب    

که بسیار قبل تر از اشارات نگاشته شده است، اساسًا سعادت انسان را در گرو عقل نظري و عملی، به صورت توأمان می و معاد 

فصل فی الداللۀ علی السعادة « د. ایشان در ابتداي یکی از  فصول این کتاب می گویند: کنمیداند و عمل را جدا از نظر تلقّی ن

ایشان در این فصل وظیفه نفس انسان که حقیقت انسان را  ».کیف تتم بالعقل النظري و العملی معاً  هاآناالخریۀ الحقیقیۀ و 

نمی داند و معتقد است انسان وظیفه دیگري نیز دارد و تشکیل می دهد، صرفاً صرفاً ادراك معقوالت و سیر در حکمت نظري 

  ).109، ص 1363آن اموري است که با مشارکت ابزار بدن براي اموري که سعادت بخش است، باید انجام دهد.(همو، 

د، بنابراین شیخ الرئیس برخالف آنچه متکلمین می پنداشتند نه تنها آنچه را با عقل قابل اثبات نمی دانست نفی نمی کر

  می داند. هاآنبلکه آنچه را گزاره هاي دینی بیان داشته است می پذیرد و اساساً سعادت واقعی را در تبعیت از 

اي مختلف از مسائل فلسفی و سپس در اختیار گذاشتن هدیدگاهاز دیگر وجوه اخالق نقد در اندیشه شیخ الرئیس، تبیین  

اي هدیدگاهبیان نظرات مختلف در مورد مسأله مورد بحث، اگرچه در مقام نقد،انتخاب براي خوانندگان است. ابن سینا پس از 

د نظري را که به کنمیدرخواست  هاآنرد و از گذامید اما سرانجام انتخاب را به عهده خوانندگان کنمیمختلف را بیان و تفسیر 

اي مختلف پیرامون مسأله صدور واحد از هدیدگاه ن در گزارش و تبیینتوامیحقیقت نزدیکتر است برگزینند.نمونه این عمل را 

اي مختلف در این باب، انتخاب دیدگاه مورد نظر را بر عهده هدیدگاهواجب الوجود مشاهده کرد. ابن سینا پس از ارائه و تبیین 

، 1375همو، »(افهذه هی المذاهب و إلیک االختیار بعقلک دون هواك بعد أن یجعل واجب الوجود واحد« رد: گذامیخواننده 

  ).111ص 

 

  ابن سینا شناسیروشاخالق پژوهش و نگارش علمی در 

وجه دیگر اخالق علمی ابن سینا را باید در  روش پژوهش و نگارش علمی وي یافت. چنانکه ابوعبید جوزجانی که شاگرد 

را براي خود نگه داري نمی کرد و این امر نشان  هاآنبوعلی است گزارش می دهد، بوعلی پس از نگارش آثار خود، هیچ یک از 

دهنده تواضع کم نظیر اوست. از دیگر اخالق نگارشی وي که بر اساس گزارش ابوعبید دریافت می شود این است که بوعلی در 

ویس منتقل استفاده از کاغذ یا آنچه بر آن به عنوان کاغذ می نگاشتند حساس بوده و هرگز به تعبیري از چرك نویس به پاك ن

  نمی کرده است. جوزجانی در این رابطه می گوید: 

خواستم که کتابهاى بزرگ و شروح را تألیف کند، مرا به متون و شروحى که در دیار خود تألیف کرده هرگاه از او مى«   

خواهندگان بسیار بخل  بر هاآنهاى داد و شنیده بودم که آن تألیفات متفّرق و متشتّت گشته و مالکان نسخهبود، حواله مى

اى نگه دارد. همچنانکه از عادتش نبود که کتاب را از روى دستور (پیش ورزند. امّا او عادت نداشت که براى خود نسخهمى

 هاآنکرد و آن را به خواهندگان نوشت و یا امالء مىاى را مىنویس) بنویسد و یا از سواد به بیاض درآورد، بلکه نسخه

هاى پى در پى شده و کتابهایش در معرض دستبرد حوادث قرار گرفته وجود این خود گرفتار محنت بخشید و بامى

  ).4، ص 1383معین،»(بود

را اثر بدیع و ابداعی خود نمی پندارد بلکه بسیاري  هاآنابن سینا در باب نگارش و پژوهش هاي علمی و فلسفی خود هرگز  

  .اندکردهرا به دست آورده و پایه ریزي  هاآنرا نتیجه اصول و مقدماتی می داند که پیشینیان با تالش بسیار  هاآناز 

  )6به بیان این نکات پرداخته است:(همان، ص اى دارد که در آن ابن سینا خود در آغاز منطق شفا مقدمه  

فیق خداوند نظم آن را براى ما میّسر گرداند؛ اینست که نتیجه غرض ما در این کتاب، که امیدواریم روزگار مهلت ختم آن و تو«

ایم در آن بیاوریم. همان اصول که بر نظم مرّتب و محقّق اصولى را که در علوم فلسفى منسوب به قدما مورد تحقیق قرار داده



 

 

 

کوشش شده است، تا آنکه پایان  پایه نهاده شده و با نیروى فهم بر ادراك حق استنباط گردیده و در رسیدن به آن زمانى دراز

  »مهجور است. هاآنهاى اهواء از اى استوار گردیده که اکثر آراء بر آن متّفق و پردهآن بر جمله

از دیگر موازین نگارش و پژوهش علمی بوعلی چنانکه خود بیان کرده این است که ضمن اینکه تالش کرده همه مباحث  

د، شبهاتی که احیانًا در آن باب وجود دارد را نیز پاسخ گوید. شیخ الرئیس این امر را در حوزه مسأله پژوهش را احصاء نمای

خواهد پرداخت. وي در این  هاآند و با تواضع اعالم می دارد به اندازه اي که توان دارد به کنمیوابسته به میزان توانایی خود 

 ))7- 6باره می گوید:(همان،صص 

در تدوین این کتاب نهایت کوشش خود را بکار بردم که بیشتر مباحث این صناعت را در آن بگنجانم، و در هر جائى به «   

را به اندازه توانایى خود با آشکار نمودن حقیقت حّل نمایم و همراه با اصول، فروع را یادآور شوم؛  هاآنموارد شبهه اشاره کنم و 

که تبصیر و تصویر آن بر مستبصران منکشف و متحقّق است، و یا آنچه را که از یاد من رفته و مگر آنچه را که اطمینان داریم 

  .»براى فکر من آشکار نگردیده است

د که از تالش کرده است مطالب را بدون پرگویی و کنمیابن سینا همچنین در روش نگارش و پژوهش علمی خود تأکید  

گارش در آورد که خالی از تکرار باشد. همچنین وي تأکید کی کند که تالش کرده است به اختصار بیان کند و به گونه اي به ن

  همه آنچه پیشینیان در باب مسأله مورد نظر بیان داشته اند با ذکر آدرس، بیان کند:(همان)

واقع شده است و  در اختصار الفاظ و دورى از تکرار نهایت جدّ و جهد را به کار بستم؛ مگر آنچه که از روى خطا و سهو«   

نیاز هائى که بطالن عقائدشان آشکار است و یا تقریر و تعریف اصول و قوانین ما را از اشتغال به آن مذاهب بىدر نقض مکتب

شود که من آن را در این کتاب یاد کند، تطویل و بسیار گویى اجتناب کردم و در کتابهاى پیشینیان مطلب مهمّى یافت نمىمى

اگر در جائى که عادت اثبات مطلبى در آنجا باید باشد آن مطلب یاد نگردیده در جائى دیگر که من آن را نکرده باشم و 

شود و آنچه را هم که فکر من آن را دریافته و نظر من آن را بدست آورده، خاّصه در علم طبیعت و ام یافت مىتر دانستهمناسب

  .»ما بعد طبیعت و منطق، به کتاب افزود

  گیرينتیجه

شیخ الرئیس اگرچه در باب مسائل علمی نظرات خاص و ویژه خود را داراست اما در مواردي که نظري را قبول ندارد و 

د. چنانکه در مسأله معاد جسمانی کنمید و آن را نفی نکنمیانتقادي به مسأله اي وارد می داند، از موضع انکار اظهار نظر ن

ابن سینا اگرچه نظرات د. کنمیقل نمی داند اما آن را به واسطه تصدیق خبر نبوت، تصدیق اگرچه آن را قابل اثبات از طریق ع

د اما در نهایت نتیجه گیري و انتخاب دیدگاه موردنظر را برعهده کنمیمختلف پیرامون مسائل مورد نظر را گزارش و نقد 

باب پژوهش و نگارش علمی نیز، با تواضع و وي در رد و از تحمیل نظر خود به شدت دوري می جوید. گذامیخوانندگان 

با تالش بسیار این اصول و مقدمات را در  هاآنفروتنی، اصول مباحث مطروحه را به پیشینیان نسبت می دهد و معتقد است 

اختیار ما قرار داده اند. همچنین، ابن سینا علی رغم بزرگی، دلبستگی به آثار خود نشان نمی دهد و چنانکه شلگردش 

زجانی بیان کرده است، رساله هاي نگاشته شده توسط خود را نگه داري نیز نمی کرده است. این روش و یولک ابن سینا در جو

  ند سرلوحه و الگویی براي پژوهشگران و نویسندگان در حوزه هاي مختلف علمی و فکري قرار گیرد.توامینقد و پژوهش، 
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  .1390، 169، شماره کتاب ماه کلیاتنقد نویسی، بایدها و نبایدها، احد، فرامرز قراملکی،  -

 .تاریخ فلسفه اسالمی، ترجمه سیدجواد طباطبایی، چاپ هفتم، تهران: کویر ،1388، کربن، هانري -

  ها)، بی نا. درسگفتار تفکر نقدي(روش نقد اندیشه ،1373-1372، ملکیان، مصطفی -

  ، بی تا.54، شماره بازتاب اندیشه، عقیده پرستی، بت پرستی است، ............ -

  .ه، دانشگاه تربیت مدرس قمروش تحقیق در فلسف ،1378،............  -

  یر.، چاپ هفتم، تهران: امیرکب4فرهنگ فارسی، ج، 1364، معین، محمد  -

  .، چاپ نهم، تهران:نشر بین الملل1آموزش فلسفه، ج ،1388، ح یزدي، محمدتقیامصب -

  .فلسفه از منظر قرآن و عترت، تهران: کتاب صبح ،1386، نصیري، مهدي  -

  .از یقین تا یقین، قم: بوستان کتاب ،1383، سیدیحیی یثربی، -

- Oxford elementary learners dictionary, 1997. second edition, edited by angela crawley, oxford university 
press 

 


