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  وحي  هخيال در پديد هنقش قو
   از ديدگاه فارابي و مالصدرا

   اعلي توراني

   معصومه رهبري

  دهيچك
تبيين فلسفي وحي برخي فيلسوفان اسالمي ازجمله فارابي و مالصدرا با اعتقاد به وحي قدسي و الهي، به 

حقايق كلي و حقايق جزئي قابل تقسيم  دستهدر تبيين فلسفي وحي، حقايق وحياني به دو . اندپرداخته
دو  هر. شوددريافت مي ويخيال  هناطقه نبي و حقايق جزئي توسط قو هحقايق كلي وحي توسط قو. است

همچنين از نظر . اند ني تأكيد كردهخيال در دريافت حقايق وحيا هفيلسوف در تبيين وحي بر نقش مهم قو
. خيال قادر است حقايق كلي وحي را نيز از طريق تبديل به صور حسي و خيالي ادراك كند هآنها قو

اما در مورد منشأ حقايق جزئي وحي با هم  ،دانندهردو منشأ حقايق كلي وحي را عقل فعال ميهمچنين 
اما از نظر  ؛عقل فعال است ،وحي همانند حقايق كلي وحي از نظر فارابي، منشأ حقايق جزئي. اختالف دارند

وحي،  هخيال در پديد هبنابراين با نظر به اهميت قو. مالصدرا منشأ حقايق جزئي وحي عالم خيال است
 .باشدنگارنده در پي مقايسه ديدگاه دو فيلسوف مسلمان در اين خصوص مي

   .وحي، وحي قدسي، عقل فعالخيال، تبيين فلسفي  هناطقه، قو هقو: يديكلواژگان 
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  مقدمه
هاي مهم و بنيادين اديان آسماني است كه ذهن بشر را هميشه پديده وحي يكي از مفاهيم و آموزه

تا هم در جهت فهم حقيقت و تبيين آن و هم در جهت سبب شده است  معطوف به خود داشته و
و از همان آغاز رسالت نبوده  اده مستثندين مبين اسالم نيز از اين قاع. گام بردارد توجيه و انكار آن

اند تا وحي سعي كرده، منكران و معاندان وحي با ارائه شبهات و توجيهات گوناگون )ص(پيامبر اكرم
اما در مقابل اين شبهات، انديشمندان و فيلسوفان . قلمداد كنند) ص(را ساخته و پرداخته خود پيامبر

تالش  ،آنمربوط به وحي و همچنين رفع شبهات اسالمي سكوت نكرده و در جهت فهم حقيقت 
و نيز در منظور فهم حقيقت وحي فارابي و مالصدرا ازجمله فيلسوفاني هستند كه به. اندهدنموزيادي 

 در تبييني كه آنها از. انددهفراوان نمو تالش اين مقوله،يك تبيين عقالني و خردپسند از  جهت ارائه
  . باشددارا مينقش مهمي قوه خيال ، اندوحي ارائه داده

 ،هايكي از آن كهدنبال خواهد داشت نوع تفاسير از وحي تبعات گوناگوني بهبا توجه به اينكه 
بنابراين اند، هاي ديني است كه در قالب وحي ارائه شدهعدم باور به حقانيت آموزه ثير در باور وأت

ر سعي شده است بعد از تعريف در اين نوشتا. تحقيق در حقيقت كيفيت نزول وحي ضروري است
له اصلي يعني تبيين ديدگاه فارابي ئ، به مس»خيال«و  »وحي«يعني  ،مهم بحث هلفؤو تبيين دو م

  .خيال در وحي پرداخته شود هنقش قو هو مالصدرا دربار

  تعريف لغوي و اصطالحي وحي
اشاره سريع يا معناي وحي را به المفرداتراغب در : در لغت به چند معنا آمده است »وحي«

قرآن كريم سخن  .)تا، ماده وحيراغب اصفهاني، بي(   اي كه متضمن سرعت باشد، آورده استاشاره
همچنين كلمه . معناي القاي محرمانه چيزي استگفتن خداوند با پيامبران را وحي ناميده كه به

كار رفته جمادات به يزنگاه حيوانات و حتي هايي كه پيامبر نيستند و وحي در قرآن درباره انسان
معناي كالم مخفي و وحي را به شرح عقايد صدوقشيخ مفيد در  .)23، ص1379مطهري، ( است 

اعتقاد او هنگامي كه وحي  به. انددي و پنهاني ميطور سرّتفهيم مطلب به ذهن مخاطب بههمچنين 
معناي گفتگوي به شود، در عرف اسالم به پيامبران اختصاص دارد وبه خداوند نسبت داده مي

  .)231ص ،تابي، مفيد(اختصاصي خداوند با پيامبران است 
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  تبيين فلسفي وحي
. شونددر تبيين فلسفي وحي، حقايق وحياني به دو دسته حقايق كلي و حقايق جزئي تقسيم مي

و منشأ  عناطقه از منب هحقايق كلي وحي همان معقوالت و احكام كلي وحي هستند كه توسط قو
همان جزئيات محسوس و احكام و مسائل شخصي  نيز حقايق جزئي .شوند ي دريافت ميمفيض وح

فيلسوفان  بيشتر .)242تا، صفارابي، بي(شوند دريافت مي) متخيله(خيال  هو جزئي هستند كه توسط قو
اما در منشأ  ؛نامند مي) فرشته وحي(و منشأ مفيض حقايق كلي وحي را عقل فعال  عاسالمي، منب

بعضي مانند فارابي منشأ حقايق جزئي وحي را همانند  :هم اختالف دارند زئي وحي باحقايق ج
سينا منشأ حقايق جزئي وحي را نفوس فلكي بعضي مانند ابن ؛دانند حقايق كلي وحي، عقل فعال مي

نام عالم بعضي مانند شيخ اشراق و مالصدرا در تبيين حقايق جزئي وحي از عالم ديگري به ؛دانند مي
  . اندميان آوردهال يا عالم خيال سخن بهمث

   خيال تعريف
مانده در نفس بعد از غيبت شيء محسوس متعلق به آن اطالق در اصطالح به صورت باقيخيال 

. اندكار برده، خيال را در معاني مختلفي بهمسلمانفيلسوفان  .)، ذيل كلمه خيال1366 ،صليبا( گردد مي
خيال منفصل . اندتقسيم كرده »خيال متصل«و  »خيال منفصل« هتبآنها خيال را به دو مر بيشتر

هم ناميده  »عالم مثال«و  »عالم خيال«كه  شود درنظر گرفته مي عنوان عالم ديگري وراي اين عالمبه
زيرا ميزان تجرد  ؛باشد وجودي، حد فاصل عالم عقول و عالم مادي مي هاين عالم از نظر مرتب. شود مي
واقعيتي در  عنوانبه نيزخيال متصل . )470ص تا،بيشيرازي، (از عقل است كمتر و  از حسبيشتر آن 

رود  كار ميدر دو معنا بهدر صورت اخير، خيال . شود محدوده عالم صغير انساني درنظر گرفته مي
در معناي اول، خيال همان نفس است كه عبارت است از عالم  :كه ربط نزديكي به يكديگر دارند

مالصدرا با توجه به نظر خاص خود در مورد  ).خيال متصل(محدوده عالم صغير انسان خيال در 
وحدت نفس با قوا معتقد است قواي نفس تنها در مرتبه پايين حس و محسوسات، از تعدد و 

، شيرازي يندصدرال(ولي در ذات نفس مجتمع هستند و از وحدت برخوردارند  ،كثرت برخوردارند

تحت  ،اي وحدت دارندگونهبه آنقواي باطني  هاين مرتبه از نفس را كه هم وي .)82، ص2، ج1383
   .)223، صهمان( كند عنوان مرتبه خيال نفس در كنار مرتبه حس و عقل مطرح مي
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فارابي  .خيال مربوط به عالم صغير در دومين معنا كمابيش با يكي از قواي نفس منطبق است
اي از قواي نفس است كه خيال از نظر او قوه هقو. رده استكار بخيال را تنها در معناي اخير به

همچنين از نظر  .)182، ص1371فارابي، (دار حفظ صور محسوسات و تجزيه و تركيب آنهاست عهده
از ) سازيتصويرگري و شبيه( گرياين قوه قادر است با استفاده از صور محسوس به محاكات او

وي هنگامي كه . كار برده استا خيال را در سه معناي آن بهاما مالصدر .)همان(معقوالت بپردازد 
اي از عنوان قوهخيال را به هكند، همانند فارابي قو نفس را در مرتبه حس و محسوسات بررسي مي
اما  ؛برد نام مي »متخيله هقو«عنوان ا دهد و از آن ب قواي نفس در رديف ساير قواي نفساني قرار مي

عنوان خزانه خيال كه به »مصوره هقو« هحفظ و نگهداري صور خيالي را برعهدوظيفه  ،برعكس فارابي
مالصدرا هنگام بررسي نفس در مراتب باالتر  .)287ص ،1388 ،شيرازي يندصدرال(گذارد  نفس است، مي

عنوان خيال به و گيرد را دربر مي آنقواي باطني  هدهد كه هم آن، مفهوم ديگري از خيال ارائه مي
    .شودمقابل خيال منفصل كه عالمي وراي عالم طبيعت و ماده است، مطرح ميمتصل در 

  عوامل مؤثر در ادراك وحياني
نوعي تبيين فلسفي و  ،شودوحي در اين مقاله ارائه مي هتبييني كه از فارابي و مالصدرا دربار

رفت و ادراك درنظر مثابه نوعي معاند وحي را بهآنها در اين نوع از تبيين سعي كرده. عقالني است
ثر در ادراك ؤبنابراين بررسي عوامل م. شناختي خويش بررسي كنندآن را در نظام معرفت و بگيرند

  .خيال در وحي ضروري است هنقش قو هوحياني، قبل از تبيين ديدگاه اين دو فيلسوف دربار
  )عقل فعال( سرچشمه حقايق وحياني .1

. استتمام علوم و معارف عقلي و كلي  هاشد كه سرچشمب عقل فعال آخرين عقل از عقول طولي مي
و  القدسوحي است كه در زبان شريعت جبرئيل، روح هعقل فعال نزد فيلسوفان اسالمي همان فرشت

عقل فعال وظيفه تكميل  .)181، ص1366فارابي، ؛ 144، ص2، ج1383همو، (شود االمين ناميده ميروح
كه همان معقوالت اول و  ييقوه و مبدأ ار را با اعطاينفوس انساني را برعهده دارد و اين ك

انسان از طريق همين معقوالت و بديهات اوليه قادر است معقوالت . كند ات هستند، آغاز مييبديه
 ،بدين طريق با طي مراتب عقالني .)218تا، ص، بيهمو(بالقوه خود را تبديل به معقوالت بالفعل كند 
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د و و، عقل بالفعل و عقل مستفاد، قادر است به عقل فعال متصل شيعني عقل بالقوه، عقل بالملكه
  .)294- 298، ص1388، شيرازي يندصدرال( 1در نتيجه از معقوالت و حقايق كلي آگاهي يابد

دليل شايان توجه است كه احتمال وصول به صور حقايق از طريق طي مراتب عقالني به
  .نبي، احتمال خطا و عدم وصول وجود ندارد باشد؛ ولي در عقل موهبتيشوائب مادي، ضعيف مي

  قواي مؤثر در ادراك وحياني .2
  : قواي مؤثر در ادراك وحياني عبارتند از

  .مؤثر در ادراك كليات وحي): عقل( ناطقه هقو -
  .مؤثر در ادراك جزئيات وحي): متخيله( خيال هقو -
 اع الفاظ وحيانييت حسي فرشته وحي و استمؤمؤثر در ر: 2)حس مشترك( حاسه هقو -

  .)45، ص1384ماليري، (

  خيال در وحي از ديدگاه فارابي هنقش قو
 شناختيبه تبييني معرفت فاضلهه آراء اهل مدينو  مدينهالسياسة فارابي در دو كتاب مهم خود يعني 

وحي را حاصل اتصال  ،دهدارائه مي مدينهسياسة الني كه در كتاب يدر تبي. از وحي پرداخته است

اين اتصال معتقد است كه  و داند مي دريافت معقوالت از آن نبي به عقل فعال و )ناطقه هقو( عقل
اي كه يعني مرتبه ؛گيردعقل مستفاد صورت مي هاز طريق طي مراتب عقالني و رسيدن به مرحل

تا، فارابي، بي(طور مستقيم از عقل فعال افاضه شود اي نباشد و معارف بهبين او و عقل فعال واسطه

  :نامدفارابي اين افاضه از عقل فعال را وحي مي .)268ص

                                                               
ي ي، حقايق ساده و ابتدامرتبه عقل بالملكهصرفاً قابليت قبول صور را دارد و در مرتبه عقل بالقوه عقل انسان در  .1

يازي ندارد و در مرتبه عقل بالفعل، عقل ديگر به ماده ن. كندرا درك مي» تر از جزء استكل بزرگ«مانند اينكه 
مرتبه عقل بالمستفاد، نفس با عقل فعال متحد و به مبدأ تمام موجودات  پردازد و درتنها به اثبات امور نظري مي

 .متصل است
شوند و هم محل گانه جمع ميآوري مدركات حسي است كه از طريق حواس پنجهم محل جمع حاسه هقو .2

  .اندله از عالم خيال دريافت شدهمتخي هانعكاس صور خيالي است كه از طريق قو
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كرده  العلل دريافتوحي است و ازآنجاكه عقل فعال خود، فيضش را از علت ااين افاضه همان«
 االسباب به توسط عقل فعالكننده به چنين انساني همان مسببوحي: توان گفت پس مياست، 

 .)79- 80، ص1366 ،همو( »باشدمي
ناطقه اشاره كرده  هتوسط قو) معقوالت(در اينجا تنها به دريافت حقايق كلي وحي  فارابي

بلكه از نظر او نبي  ،شود اما وحي نزد فارابي تنها معقوالت و حقايق كلي را شامل نمي. است
عالوه بر معقوالت و كليات، حقايق جزئي وحي يا به تعبير او جزئيات محسوس را نيز از عقل 

 هآراء اهل مدين ديگري كه در كتاببنابراين در تبيين  .)242تا، ص، بيهمو( كند يفعال دريافت م
كند هم به نقش  د و سعي ميشوميقائل خيال  هقو يرابدهد، نقش مهمي  ارائه مي فاضله

 يگري و تصويرگري از معقوالت و حقايق كلي وحي و هم به نقش اساسابزاري آن در محاكات
  . بپردازد ون واسطه حقايق جزئي وحيآن در دريافت عيني و بد

قدرت بسياري  از نيرو و متخيله انسان به نهايت كمال خود برسد و هاگر قو اعتقاد فارابي به
 در واقع ؛تواند در حين بيداري نيز به كماالت اصلي خود بازگردد ميبرخوردار شود، در اين هنگام 

 و )184، صهمان( 1و نزوعيه ناطقه هه قواشتغال بيعني  ،در حين اشتغال به وظايف قبلي خود
، همان(. به كماالت اصلي خود بازگرددمحسوسات، به حد كافي ظرفيت و توانايي دارد تا بتواند 

شده در نزد خود رجوع كند و به بازگشتن به كماالت اول به اين است كه به صور بايگاني .)245ص
د و به محاكات و تصويرگري خود استفاده كن گريتجزيه و تركيب آنها بپردازد و از قدرت حكايت

چنين انساني هنگام بيداري،  هوضعيت متخيل .)233، صهمان( از معقوالت و محسوسات بپردازد
هاي ديگر در حالت عادي فقط انسان همتخيل. همانند وضعيت متخيله ديگران در هنگام خواب است

عقل فعال افاضاتي در اين هنگام  .)246ص ،همان(دارد اشتغال هنگام خواب به محسوسات و عقليات 
  : استگونه  كه دوكند  مي او متخيله هبه قو

عقل فعال  هدر حال بيداري از ناحي ،انساني به نهايت كمال خود برسد هقوت متخيل هرگاه«
 همچنين محاكيات قبول كند و ،يا محسوساتي كه محاكي آنها است يا آينده را و حاضره و جزئيات

  .)247ص، انهم( »ساير موجودات شريفه را در حال بيداري بپذيرد و ببيند ارقه ومعقوالت مف

                                                               
  .شودچيزي حاصل مي نسبت بهاشتياق يا تنفر و اكراه نزوعيه،  هقوواسطه بهاز نظر فارابي  .1
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گونه كه موجود هستند يا به او القا متخيله قادر نيست آنها را همان همعقوالت، قودر مورد 
بلكه آنها را توسط همان چيزهايي كه محسوسات را مصور و محاكات  ؛اند، دريافت كندشده
اصل و حقيقت  .)236- 237، صهمان( پردازد گري از آنها ميايد و به محاكاتنم كرد، مصور مي مي

متخيله در اينجا  هقو. شودناطقه از عقل فعال دريافت مي همعقوالت و حقايق كلي وحي توسط قو
متخيله  هقوگري محاكات. سازي قادر به ادراك معقوالت استگري و شبيهتنها از طريق محاكات

در  ،صورت است كه اگر آن معقوالت، معقوالت كامل و در نهايت كمال باشند از معقوالت به اين
و نيكومنظر يعني چيزهاي زيبا  ،ترين آنهابرترين محسوسات و كامل هواسطاين صورت آنها را به

ترين ترين محسوسات و ناقصوسيله پستآنها را به ،اگر معقوالت ناقص باشد ؛كند محاكات مي
اما در مورد حقايق جزئي وحي و  .)241، صهمان( كند منظر حكايت ميزشت يعني چيزهاي ،آنها

محسوسات  هواسطو گاه به ،گونه كه هستندمتخيله گاه آنها را عيناً و همان همحسوسات، قو
متخيله هم قادر است  هيعني قو ؛)242، صهمان( كند ديگري كه محاكي از آنها هستند، تخيل مي

طور عيني و مستقيم مشاهده كند و هم قادر را نزد عقل فعال به اصل و واقعيت حقايق جزئي
  .گري و تصويرگري از آنها بپردازداست با استفاده از صور محسوسات به محاكات

بلكه از نظر او پس از  ؛شودجا ختم نميخيال در وحي به همين هاما تبيين فارابي از نقش قو
 صورت با تخيل آنها بهمتخيله  هله شد، در اين هنگام قومتخي هآنكه از سوي عقل فعال افاضاتي بر قو

 هقو ،اسهسح هقو با ارتسام آنها در. كند مرتسم مي )حاسه( حساسه همحسوسات مرئيه، آنها را در قو
است كه  هنگامدر اين . شوند عيناً مرتسم ميز در آن ني د ووشميباصره از اين رسومات منفعل 

فارابي معتقد  .)246، صهمان(شود، ببيند  وي عقل فعال به او اعطا ميتواند آنچه را از س انسان مي
به آگاه عقل فعال پذيرفته است،  همتخيله او از ناحي هخاطر معقوالتي كه قوچنين شخصي بهاست 

. در واقع چنين شخصي به مقام نبوت رسيده است .تواند از آنها خبر دهد مي شود و امور الهيه مي
  .)247، صهمان( تواند به آن برسدمتخيله مي هاي است كه قورين مرتبهتكامل ،اين مرتبه

  شبهه تنزل مقام نبوت
جايگاه  نيزداده و  ارائهز وحي ا فاضله هآراء اهل مدين با توجه به تبيين اخيري كه فارابي در

ه نبي در دريافت حقايق وحياني قائل شده، بر فارابي انتقاد شد همتخيل هباارزشي كه براي قو
  : دانداست كه وي مقام فيلسوف را برتر از از نبي مي
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نبي از طريق مخيله با عقل فعال اتصال . نبي را فروتر از فيلسوف قرار داده است منزلتاو «
يابد و در اين شكي  واسطه عقل و تأمل درميكه فيلسوف حقايق ثابته را بهيابد، درحالي مي

  .)59، ص1360مدكور، ( »ز معلومات تخيلي استنيست كه معلومات عقلي برتر و باالتر ا
توان فهميد كه وي معتقد بوده است در فارابي از وحي مي هايتبيين هبررسي و مقايسا با ام

طوركلي فارابي سه نوع ادراك براي نبي به. كار برده استخود را به هجريان وحي، نبي هر دو قو
 هيت فرشتؤادراك صور مخيل و محسوس مثل رگيرد كه عبارتند از ادراك معقوالت،  درنظر مي

وحي و شنيدن صداي او و در نهايت ادراك جزئياتي مانند حوادث و اتفاقاتي كه در گذشته رخ 
 هفارابي در تبيين اول خود هنگامي كه سخن از اتصال و اتحاد قو .)61ص ،1384ماليري، ( داده است

وي اشاره  هناطق هك معقوالت نبي از طريق قوآورد، به ادرا ميان مينبي به عقل فعال به هناطق
وحي در  بنابراين. كند در تبيين دوم خود، در واقع به ادراك دوم و سوم نبي اشاره مي يو. كند مي

اما وحي در قسم اول حاصل  نبي با عقل فعال است؛ همتخيل هقومعناي اتصال قسم دوم و سوم به
 هآراء اهل مدينصراحت در تبيين ديگري در به روينازا. نبي با عقل فعال است هعاقل هاتصال قو

نبي را در دريافت وحي  هدو قو هنگام بحث از كسي كه عقل بالفعل را كسب كرده است، هر فاضله
  :داند دخيل مي

عملي آن حاصل شود  )عقل(نظري و جزء  )عقل( هر دو جزء«ر نبي كسي است كه عقل فعال د
شود و خداوند ت اين انسان، همان انساني بود كه به او وحي ميدر اين صور .متخيله هسپس در قو و

خداي متعال به عقل فعال  هپس هرآنچه از ناحي. كندوساطت عقل فعال به او وحي مي وجل بهعز
شود و سپس مي منفعل او افاضه عقل فعال به وساطت عقل مستفاد به عقل هاز ناحي ،شودافاضه مي

فيوضاتي كه از عقل فعال به عقل  هواسطپس به. شود خيله او افاضه ميمت هبه قو )عقل فعال( آنز ا
فيوضاتي كه از او  هواسطحكيم و فيلسوف و خردمند و متعقل كامل بود و به ،شود منفعل او افاضه مي

 .)269، صتافارابي، بي( »...ز آينده بود ا نبي و منذر ،شود اش افاضه ميمتخيله هبه قو
 ههاي رئيس مدينكند كه از ويژگي طور صريح بيان ميبه فاضله ههل مدينآراء ادر  فارابي

 طوريبه ؛متخيله داراي كمال باشد هناطقه و قو هيعني قو ،او هاين است كه هر دو قو) نبي(فاضله 
معقوالت را از عقل فعال  همراحل كمال را طي كند و هم هقوي بتواند هم هناطق هبا داشتن قو كه

قوي بتواند جزئيات را از عقل فعال دريافت كند و به  همتخيل همچنين با داشتن قوه. دريافت كند
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تر بنابراين فارابي عالوه بر اينكه مقام نبي را پايين .)267، صانهم( گري از معقوالت بپردازدمحاكات
 هن قوبهره است و آن داشتداند كه فيلسوف از آن بي داند، نبي را داراي  قدرتي مي از فيلسوف نمي

  .قوي است همتخيل
در ارسال و ابالغ  هقواين خيال در دريافت وحي، به نقش  هفارابي عالوه بر بررسي نقش قو

 )44، ص1991، همو() نبي(1فاضله هرئيس مدين هاز نظر او وظيف. به مردم نيز پرداخته است وحي

 فارابياز نظر  .)55، ص1384، همو(ها و شهرهاست ايجاد فضايل نظري، اخالقي و عملي در امت
مأنوس  ،شود چنين شخصي بايستي به امور نظري كه شناخت آنها با براهين عقلي حاصل مي

حال كه حقيقت و ذات امور از طريق براهين عقلي براي وي آشكار است، بايستي باشد و درعين
ور تخيلي كه در ها و امهاي اقناعي و تخيلي باشد تا اين امور را با استفاده از مثالدنبال راهبه

ها و ملل مختلف مشترك است، به آنها بفهماند و بدين وسيله مردم نيز آنها را تصديق بين امت
يكي از شرايط نبي را برخورداري از نيروي تخيل قوي  به همين دليل فارابي .)58، صهمان(كنند 

برهان يقيني با تعقل و معقوالت را ابتدا خودش  نبيمعتقد است  داند و و قدرت اقناع مي
محاكات است، اخذ شده محسوسات ها و محاكياتي كه از و سپس آنها را توسط مثال يابد درمي
  .)89ـ90، صهمان(افكند كند و در خيال مخاطبان مي مي

كار به وحيتبيين  متخيله را در هفارابي قوكه  ليرسد يكي ديگر از عل نظر ميبنابراين به
يعني خداوند به اين  ؛امبر اساساً رساندن پيام خدا به مردم است، اين باشد كه شأن پيه استبرد

انتقال  هوسيلهب كه قادر به درك معقوالت نيستند، كساني سوي مردم فرستاد تاعلت پيامبر را به
بنابراين . قادر به درك محاكيات معقوالت شوند شانخيال هصورت متخيل به قوامور معقول به

، راه ديگري وجود ندارد جز اينكه پيامبر حقايق و امور معقول را يناتواني مردم عادعلت به
  .)5-24، ص1387مفتوني، : ك به.ر( منتقل كند مردم عاديتوسط محاكيات آنها به خيال 

                                                               
شود و ازآنجاكه فقط بر نبي هاي رئيس مدينه فاضله اين است كه به او وحي مياز نظر فارابي يكي از ويژگي .1

اين امر فارابي در موارد متعددي به . فاضله نزد او همان نبي است همدين توان نتيجه گرفت رئيسشود، ميوحي مي
فاضله جز اين نيست كه رياست او مقرون به وحي از  ههمانا رئيس اول مدين« :گويدكه مي؛ چناناشاره كرده است

  .)44ص ،1991فارابي، ( »سوي اوستجانب خدا به
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  خيال در وحي از ديدگاه مالصدرا هنقش قو
از چنان هاي طبيعت، عقل او اعتقاد مالصدرا نبي بعد از طي مراحل بندگي و كنار زدن حجاب به

از نظر . كند پيدا مي) عقل فعال( شود كه بيشترين شباهت را به روح اعظمصفايي برخوردار مي
بدون تعليم بشري، نيز نبي در اين مرتبه قادر است بدون طي مراتب عقالني و تأمل و تفكر و  ،وي

 ،به آنها عاجزندد و از علوم و معارفي آگاهي يابد كه افراد بشر از دستيابي وبه عقل فعال متصل ش
توان گفت چنين  از نظر مالصدرا مي. مشقت فكر و تحمل رياضت در زمان طوالني هوسيلمگر به
، شيرازي يندصدرال( 2هستند )337، ص1375سينا، ابن( 1)عقل قدسي(هايي داراي نفس قدسي انسان

   .)408- 409ص ،1388
اي وصول به صور كلي حقايق، هدر اينجا بيان اين نكته ضروري است كه تنها يكي از راه

هاي ديگري دارد كه خصوص براي انبيا، راهبهعبور از مرتبه تخيل است؛ ولي وصول به حقيقت 
  .گيرد كه توسط جعل الهي صورت مي است از جمله آنها القاي معاني وحياني

و هنگام توجه به افق اعلي ) عقل قدسي(نبي با رسيدن به اين مرحله  ،از نظر صدرا
كه مقام قرب و مقعد صدق و باالترين  »قاب قوسين او ادني«واند حقايق وحي را در مقام ت مي
  :دريافت حقايق وحي است، مشاهده كند همرتب

و چون روح نبوت به عالم آنان، جهان وحي الهي، و علم اعالي رباني اتصال و پيوستگي                     «
پيدا نمود، كالم الهي را كه اظهار نمودن حقايق به توسط مكالمه و سخن گفتن حقيقي است، 

در اينجا  شنود، و وحي مي ،كه مقام قرب و مقعد صدق است "قاب قوسين او ادني"مقام  در
  .)36، ص1362، همو( »كالم حقيقي رباني است

                                                               
باشد كه مخصوص نبي يوالني، بالملكه، بالفعل و مستفاد ميعقل ه هديگري غير از مرتب هعقل قدسي، مرتب .1

  .سينا براي تمايز نهادن بين وحي و ساير معارف مطرح شده استاولين بار توسط ابن اين مفهوم. است
الشّبه بالروح االعظم  ةاما االولي فهي أن يصفو نفسه في قوتها النظريه صفاء تكون شديد. خصائص ثالث) نبي(فله « .2
و من شديد ... صل به متي أراد من غير كثير تعمل و تفكّر حتي يفيض عليه علوم اللدنيه من غير توسط تعليم بشري فيت

 اًكماً و كيفأً سريع االتصال بعالم الملكوت يدرك بحسه بحسبه اكثر المعلومات في زمان قليل ادراكاً شريف ةالحدس كثير
  .»سميت نفسه قدسيه اًنوري



  نقش قوه خيال در پديده وحي از ديدگاه فارابي و مالصدرا
  

 

89  

دريافت وحي اشاره كرده است كه در آن نبي با رسيدن به  همرتب مالصدرا در اينجا به اعال
اي نيست و رسد كه بين او و خداوند هيچ واسطهاي ميبه مرتبه »قاب قوسين او ادني«مقام 

  .شودمي وي القاهي مستقيماً بر قلب وحي، كالم ال هبدون وساطت عقل فعال يا فرشت
، همو(اما مالصدرا عالوه بر اين مرتبه، به مراتب ديگري از دريافت وحي نيز اشاره كرده است 

وحي  هصورت حقيقي فرشت هواسطكه نبي وحي را به يكي از مراتب آن است. )299- 301، ص1، ج1363
يابد و  نبي به يك معرفت شهودي دست مي ،در اين طريق. كند و بدون الفاظ و كلمات دريافت مي

به استناد برخي روايات هنگامي عنوان نمونه، به. كند وحي را مشاهده ميه حقيقت كالم الهي و فرشت
اي گونهنازل شد، عظمت جبرئيل به )ص(صورت حقيقي جبرئيل بر پيامبر هواسطكه حقيقت وحي به

طبرسي، (از اين عظمت مدهوش گردد  )ص(د پيامبرشكرد و باعث ميبود كه مغرب و مشرق را پر مي

ترين مرتبه، نبي وحي را به وساطت صورت در پايين .)248، ص18، ج1403مجلسي،  ؛173، ص9تا، جبي
در بعضي روايات  ،عنوان نمونهبه. كند وحي، در قالب الفاظ و اصوات دريافت مي هفرشت هيافتتمثل

 كرد كلبي مشاهده مي هصورت انساني زيبا و به شكل دحيجبرئيل را به ) ص(آمده است كه پيامبر

  .)394، ص1362سبزواري، (
صورت كلي از عالم عقل از نظر مالصدرا بعد از آنكه نبي كالم الهي و حقيقت وحي را به

) عالم خيال(، در عالم الواح قدري است دهنمودريافت كرد، صورت آنچه تعقل كرده و مشاهده 
صورت جزئي و تفصيلي مشاهده تواند آن حقايق كلي را در آنجا به ي ميوكند و  تمثل پيدا مي

. بيند فرشته را به صورتي غير از آن صورتي كه در عالم قضا مشاهده كرده بود، مي روازاين. كند
 خصوصبه ،كار بردن حواس ظاهري خودتواند با به آن حقايق در عالم خيال مي هنبي بعد از مشاهد

صورت محسوس مشاهده ترين و برترين حواس ظاهرند، آن حقايق را بهيفچشم و گوش كه لط
د و كالم او را كه كالم الهي ماينصورت محسوس مشاهده وحي را به هتواند فرشت مي بنابراين .كند

  .)35- 36، ص1362، شيرازي يندصدرال( است، بشنود
كند، صور  اهده مياي كه نبي در جريان دريافت وحي مشالبته از نظر صدرا صور خيالي

بلكه اين  ؛)35، صهمان( 1خارجي نداشته باشند يخيالي صرف نيستند كه هيچ حقيقت و مابازا

                                                               
   .»...وجود لها في الخارج الذهن  ، الةالمر المتمثل ليس مجرد صور الخياليو هذا ا« .1
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صور برگرفته از حقايقي هستند كه نبي اصل و واقعيت آنها را ابتدا در عالم عقل مشاهده 
و در شود  خيال خود، قادر به ادراك خيالي آنها مي هسپس در عالم خيال توسط قو ؛كند مي

يت حسي ؤي را قادر به روشود و  نهايت نيز اين صور از باطن نبي به حواس ظاهر او منتهي مي
دست هبنابراين اين صور مانند صور خيالي كه از طريق حواس ب .)36، صانهم(كند آن صور مي

  . گيرند ت ميئبلكه از عوالم باطني نش ؛گرفته از عالم طبيعت نيستندتئآيند، نش مي
بعد از شهود حقيقت وحي  هدر مرحل ،خيال قائل است هه مالصدرا در اينجا براي قونقشي ك

عقل قدسي رسيد و حقايق وحياني  هاز نظر صدرا بعد از آنكه نبي به مرحل. باشددر عالم عقل مي
كند و ي تابيد، نفس نبي به عالم قدر علمي يا همان عالم خيال تنزل ميملكوتي نفس و هدر جنب

نبي بعد از . پردازد خيالي وحي در آن عالم مي حقايق مثالي و هخيال خود به مشاهد هتوسط قو
از نظر صدرا  زيرا ؛آن حقايق مثالي و خيالي قادر است آنها را در نفس خود ايجاد كند همشاهد

آيند و چه آنهايي كه از طريق اتصال به دست ميصور خيالي، چه آنهايي كه از طريق حواس به
همو، (شوند  اند و در نفس ايجاد مي آيند، قائم به نفسدست ميبه) عالم خيال(و تمثيل  مبدأ تصوير

توان گفت از نظر مالصدرا نفس ابتدا صور خيالي را در عالم خيال  بنابراين مي .)200- 201، ص1387
ه خيال متصل سپس با الگوبرداري از آن صور، آنها را در نفس خود و در مرتب ؛كند مشاهده مي

بعد از اين مرحله، اين صور خيالي در حواس ظاهري نبي  .)166، ص1384ماليري، ( دماين يجاد ميا
  .يت كندؤمحسوس رصورت تواند آن صور خيالي را به نبي ميگردند و  نيز متمثل و منعكس مي

 هخيال در وحي بپردازيم،  بايستي گفت قو هبه نقش قو ر بخواهيم در اين تبيين مالصدرااگ
هم در حد تبديل حقايق كلي به صور خيالي آن ؛اي داردر اينجا تنها نقش ابزاري و واسطهخيال د
كند و اين عقل پيامبر است كه با  در اينجا نقش اساسي را عقل قدسي پيامبر ايفا مي. و مثالي

 .كند حقيقت و عين حقايق وحياني را از عالم عقل دريافت مي ،عقل قدسي هرسيدن به مرتب
شده توسط عقل را به صور خيالي تبديل ن است كه حقايق رؤيتخيال در اينجا تنها آ هقو هوظيف
كند و سخن او  يافته مشاهده مينبي، فرشته يا همان عقل فعال را به صورت تمثل روازاين. كندمي

شنود، و عمل و كتاب او را به شكل  مي ،را به شكل صداها و حروف منظوم كه قابل شنيدن است
  . نمايد مشاهده مي ،شود هايي كه با چشم حسي ديده ميها و نقشنوشته
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شده بر پيامبران تنها احكام كلي و عقالني را دربر كه قبالً نيز اشاره شد، وحي نازلاما چنان
بلكه در بسياري از موارد احكام جزئي و مسائل و حوادث خاص و شخصي را نيز دربر  ؛گيرد نمي
گيرد  بهره مي) خيال( شيخ اشراق در تبيين جزئيات وحي از عالم مثالمالصدرا همانند . گيرد مي

قوي خود قادر است از طريق اتصال به عالم خيال، صور  همتخيل هو معتقد است نبي از طريق قو
  :خيالي و صور جزئي وحياني را مشاهده كند

ان حد كه تا بد ،چنان قوي باشدوي آن همتخيل هاين است كه قو) نبي(و اما خصلت دوم «
در عالم بيداري عالم غيب را به چشم باطن خويش مشاهده كند و صور مثاليه غايب از انظار 

عالم ملكوت  همردم در برابر او متمثل گردد و اصوات و كلمات و جمالت محسوسه را از ناحي
اين و يا غير از  )588، ص2، ج1385سهروردي، ( 1"هور قليا" هدر مقام و مرتب) م خياللعا(اوسط 

كند، ملكي است  و اين شخص آن صورتي را كه مشاهده مي. مرتبه به گوش خويش بشنود
شنود از دهان آن ملك، خود كالمي  و آنچه را مي) يا به نام ديگري نام جبرئيل وبه(حامل وحي 

ه و اوراقي، و مقام، فخداوند و يا كتابي است در صحي هاست منظوم و ساخته و پرداخته از ناحي
 .)409، ص1388، شيرازي يندصدرال( »است مختص به شخص نبي مقامي

است نبي بعد از  و معتقدعالم مثال متوقف نكرده  هاما مالصدرا تبيين خود را در حد مشاهد
، 7، ج1990، همو(كند  حقايق مثالي و خيالي در عالم مثال، آنها را در نفس خود ايجاد مي همشاهد

د و هحد حواس تنزل د تااين قادر است اين صور مثالي را بنابر .)200- 201، ص2، ج1383؛ 25ص
  . وحي را ببيند و صدايش را بشنود هصورت محسوس فرشت

اين آن، نقش اساسي  كهخيال در وحي پي برد  هتوان به نقش ديگر قو مي بيان اين مطلببا 
نقش ابزاري  برخيال عالوه  هبنابراين قو. حقايق جزئي وحياني در عالم مثال است هدر مشاهد هقو

حضوري  هاي را برعهده دارد كه عبارت است از مشاهدكرد، در اينجا نقش اساسي كه قبالً ايفا مي
اعيان حقايق كلي وحياني  ،تعقل هگونه كه قوبنابراين همان. حقايق جزئي و مثالي در عالم خيال

به علم حضوري حقايق مندرج در او  هكرد و وجود عيني مفيض وحي را با هم را مشاهده مي
حقايق گذشته و  هكند و هم اعيان حقايق جزئي را مشاهده مي ،خيال هيافت، در اينجا نيز قو درمي

                                                               
 . است) خيال منفصل(يا مقامي از مقامات عالم مثال  از اصطالحات شيخ اشراق و نام شهر »هور قليا« .1
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تعقل حقايق كلي  هن است كه قوآدر دو قوه ن يا تفاوتالبته . يابدآينده را به علم حضوري درمي
شويم  بنابراين متوجه مي. كند تخيل حقايق جزئي را از عالم خيال دريافت مي هقو ،را از عالم عقل

حضوري حقايق جزئي  همشاهد ،خيال محول كرده و آن هكه صدرا نقش اساسي و مهمي را به قو
  .وحي در عالم خيال منفصل يا عالم مثل معلقه است

  خيال در آن  هتبيين وحي و نقش قو وجوه اشتراك و اختالف ديدگاه فارابي و مالصدرا در
  وجوه اشتراك. يك

   :، نكات ذيل شايان توجه استوحي هيدگاه اين دو فيلسوف مسلمان دربارد هدر مقايس
طوركلي وحي از ديدگاه آنها به دو قسم وحي در امور كلي و وحي در امور جزئي تقسيم به .1

دست به تخيل هو وحي در امور جزئي از طريق قو ،تعقل هوحي در امور كلي از طريق قو .شود مي
  .آيد مي

توان گفت هردو به يك اندازه براي قوه خيال در  اشتراك دوم دو فيلسوف ميدر مورد وجه  .2
  . اندوحي نقش قائل شده

خيال  هنقش ابزاري قو رخيال در وحي كلي تقريباً هم فارابي و هم صدرا ب هنقش قو هدربار .3
  . اي آن در تبديل حقايق كلي به صور خيالي و محسوسيعني نقش واسطه ؛كنند تأكيد مي

اي براي توان گفت هردوي آنها  نقش اساسي خيال در وحي جزئي نيز مي هنقش قو هدربار .4
  . اند آن قائل شده

  وجوه اختالف. دو
 ههايي در منشأ و نحودر اينجا ذكر اين نكته ضروري است كه بين اين دو فيلسوف تفاوت

  :به اين بيان كه ؛دريافت دو نوع وحي كلي و جزئي وجود دارد
عقل مستفاد،  هي معتقد است نبي از طريق طي مراحل عقالني و رسيدن به مرتبفاراب .1

توان گفت  پس مي. د و حقايق كلي وحي را از آن دريافت كندوقادر است به عقل فعال متصل ش
كه فيلسوف هم راچ ؛فارابي در دريافت حقايق كلي وحياني فرقي بين نبي و فيلسوف قائل نيست

عقل مستفاد، به عقل فعال  هطريق طي مراحل عقالني و رسيدن به مرتبمانند نبي قادر است از 
تعقل  هلكن مالصدرا معتقد است كمال قو. متصل شود و حقايق كلي را در آنجا مشاهده كند
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يعني عقل  ،ه تعقلباالتري از قو هبلكه نبي به درج ؛نبي در رسيدن به عقل مستفاد نيست
براين مالصدرا با قائل شدن به عقل قدسي براي بنا .)409، ص1388، همو( رسد قدسي مي

  . كندآنها را از فيلسوفان جدا مي ،)511، صهمان( 1پيامبران
علت  صدرا به اين. مالصدرا با فارابي در منشأ دريافت حقايق جزئي وحياني مخالف است .2

الم خيال توانند نزد عقل فعال تحقق داشته باشند، جايگاه آنها را در عكه حقايق جزئي نمي
خيالش شهود  هداند و معتقد است كه نبي آنها را هنگام اتصال به عالم خيال از طريق قو مي
  . )409، صهمان(كند مي

خيال قائل هستند، بايستي  هنقشي كه براي قو هديدگاه اين دو فيلسوف درباره در مقايس .3
  . وحي جزئي مقايسه كنيم هطور جداگانه ديدگاه آنها را درباربه

كند و معتقد است بعد از  خيال در دريافت وحي كلي به محاكات تعبير مي هفارابي از نقش قو
معقوالت را از آن دريافت كرد،  ،نبي با طي مراحل عقالني و اتصال با عقل فعال هناطق هاينكه قو

و و با اين كار آنها را به صور خيالي كند  ميگري از اين معقوالت خيال شروع به محاكات هقو
كند يا اينكه  خيال اين صور خيالي را ابداع مي هاينكه آيا قو هفارابي دربار. كند ميتبديل محسوس 

با توجه به آنچه از تبيين مالصدرا در  اما. نظري ابراز نكرده است ،آورد آنها را از جاي ديگري مي
والت و صور كلي خيال هنگام تبديل اين معق هقو ويتوان گفت از نظر  اين مورد فهميده شد، مي

سپس با  ؛كند نفصل مشاهده ميآنها را در عالم خيال م ،به صور خيالي، حقايق خيالي و مثالي
بدين . كند ايجاد مي) خيال متصل(برداري از اين حقايق خيالي، آنها را در عالم نفس خود الگو

شده يتؤكند با تكيه بر عالم خيال منفصل نشان دهد كه صور جزئي ر طريق صدرا سعي مي
خيال نيستند، بلكه اموري عيني، حقيقي  هقو هقاعدهاي واهي و بيپردازيتوسط نفس انبيا خيال

  . اند كه در عالم خيال منفصل موجودندو خارجي

                                                               
بر همه  با وحي و عقل قدسي،ذكر اين نكته الزم است كه براساس نظر صدرا، اين نوع هدايت از طريق اتصال  .1

خداي «: نويسددر مبحث انقطاع نبوت مي شواهد الربوبيه 5از مشهد  9صدرا در اشراق . ساري و جاري است انبيا
اينان كساني هستند كه خداوند  ؛"هللاولئك الذي هدي ا": فرمايد اي از انبيا ميمتعال پس از ذكر نام عده

طور يكسان به هدايت الهي و اتصال به عقل قدسي به كه دهدصراحت نشان ميتفسير صدرا به .»هدايتشان كرده
 .)511، ص1388، شيرازي يندصدرال( گيردهمه انبيا تعلق مي
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نبي با  هناطق هگونه كه قوفارابي در باب نقش قوه خيال در وحي جزئي معتقد است همان
خيال نبي نيز قادر است  هياني را از او دريافت كند، قوتواند حقايق كلي وح اتصال به عقل فعال مي

توان گفت او فرقي بين منشأ در واقع مي. با اتصال به عقل فعال حقايق جزئي را از آن دريافت كند
مالصدرا براي حقايق جزئي منشأ كه درحالي ؛دريافت حقايق كلي و جزئي وحياني قائل نيست

دهد و بدين طريق در تبيين وحي جزئي از آن عالم مي نام عالم خيال منفصل قرارديگري به
  .  كند استفاده مي

خيال در وحي بايستي گفت  هنقش قو هدو فيلسوف دربار ديدگاه هر هبندي مقايسدر جمع
 ييهافرضيهدرباره بنابراين . اندخيال در وحي نقش قائل شده هتقريباً هردو به يك اندازه براي قو

خيال در وحي مطرح  هنقش قو هعنوان ديدگاه اين دو فيلسوف دربارار بهكه در مقدمه اين نوشت
يعني در  ه است؛بخشي از وحي بود هديدگاه اين دو فيلسوف دربارناظر به شده بود، بايد گفت 

خيال در دريافت حقايق  هعنوان ديدگاه فارابي مطرح شده بود، به نقش اساسي قواي كه بههفرضي
عنوان ديدگاه مالصدرا بيان شد، به نقش ابزاري كه بهنيز اي در فرضيه. ودجزئي وحي اشاره شده ب

خيال در وحي  هصدرا براي قو ،گونه كه گذشتاما همان. در وحي كلي اشاره شده بودقوه آن 
تعقل در وحي  هدر هر صورت اهميت و نقشي را كه صدرا براي قو. استجزئي نقش اساسي قائل 

ال است و آن اهميتي را كه صدرا براي عقل نبي قائل شده است، فارابي خي هقائل شده، بيش از قو
ولي صدرا با توجه به  ؛داند تعقل يكسان مي هنبي و فيلسوف را در كمال قو وي. قائل نيستبدان 

فارابي در اين مورد مستلزم تنزل مقام نبي و يكسان دانستن مقام او با مقام فيلسوف  هاينكه نظري
افراد ديگر گيرد كه براي  تعقل نبي درنظر مي هعنوان عقل قدسي براي قوبه است، مقام برتري

  .قابل دستيابي نيست

  نتيجه 
خيال در دريافت  هاي كه از فارابي و مالصدرا مشاهده شد، هردو بر نقش مهم قودر تحليل فلسفي

 ؛برخوردار است يفارابي در اين مورد از يك نارساي اما تحليل. اندحقايق جزئي وحي تأكيد كرده
د و حقايق جزئي را وناطقه قادر است به عقل فعال متصل ش هخيال هم مانند قو هزيرا از نظر او قو

دانيم حقايق جزئي نزد عقول عاليه كه عالم بر كليات هستند، كه ميدرحالي ؛از آن دريافت كند
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، اين نام عالم خيالبهاما مالصدرا با قائل شدن به عالم ديگري . تواند تحقق داشته باشد نمي
از نظر او نبي اين حقايق جزئي وحي را در عالم خيال مشاهده . ي را برطرف كرده استنارساي
أ حقايق جزئي وحي، هردو بر اما با وجود اختالف مالصدرا و فارابي در مورد منشأ و مبد. كند مي

ين حقايق از آن منشأ خيال در دريافت ا هي و الهي بودن وحي و همچنين نقش قابلي قوماوراي
پيامبر نقش اساسي در قابليت و دريافت وحي هردو معتقدند اينكه وجود با واقع  در. كيد دارندأت

كدام شود، ولي هيچناطقه و خيال به دريافت وحي نائل مي هدو قو دارد و با ارتقا و كمال در هر
توان  طوركلي ميبه. ائل نيستندوحي باشد، ق هكه خود توليدكنند ابراي او نقش فاعلي به اين معن

خيال در جهت اثبات الهي و ماوراءالطبيعي بودن  هگفت در ديدگاه فارابي و مالصدرا از نقش قو
   .وحي استفاده شده است
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  .1362، المكتبة االسالمية :، تهرانالحكم اسرارسبزواري، مالهادي،   -

 .1385 پژوهشگاه علوم انساني،: تهران، مجموعه مصنفات الدين،شهاب سهروردي، -

  .تابيدار، بي :قم، شرح حكمة االشراق ،الدينقطب شيرازي، -

بيدار، : ، تصحيح محمد خواجوي، قمتفسير قرآن كريم محمد بن ابراهيم، ،شيرازي يندصدرال -
1363. 

دار احياء التراث العربي،  :، بيروتالحكمة المتعالية في اسفار العقلية االربعة ،ـــــــــــــــــ  -

  .م1990
 ،2ج خواجوي، محمد ترجمه ،قلية االربعةالحكمة المتعالية في اسفار الع ،ـــــــــــــــــ  -

  .1383 مولي،: تهران ،2چ
  .1388بوستان كتاب،  :، قم5، چشواهد الربوبية في منهاج السلوكية، ـــــــــــــــــ  -

  .1387مولي،  :، تهران4، ترجمه محمد خواجوي، چمفاتيح الغيب، ـــــــــــــــــ  -
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سسه مطالعات و ؤم :محمد خواجوي، تهران ، تصحيصمفاتيح الغيب،  ـــــــــــــــــ -
 .1362تحقيقات فرهنگي، 

  .1366 حكمت، :تهران بيدي،ه منوچهر صانعي درهم، ترجفرهنگ فلسفي ،صليبا، جميل -
  .تاناصر خسرو، بي :، تهرانمجمع البيان في علوم القرآناالسالم، طبرسي، امين -
وزارت فرهنگ و ارشاد : تهران، 3دي، چجعفر سجا ، ترجمه سيدسياسة المدينةفارابي، ابونصر،  -

  .1371اسالمي، 
افست دانشگاه  :ق الدكتور فوزي متري نجار، بيروت، تحقيةالمدني ةالسياس، ـــــــــــــ  -

  .1366الزهرا، 
دار المشرق،  :بيروت، 22چشاهي، ، تصحيح محسن ملكالمله و نصوص اخري، ـــــــــــــ  -
  .م1991
 :جابي، ترجمه و شرح از سيد جعفر سجادي، هاي اهل مدينه فاضلهانديشه، ـــــــــــــ  -

  .تامركز مطالعات و هماهنگي فرهنگي، بي و شوراي عالي فرهنگ و هنر
اكبر جابري مقدم، ، ترجمه عليةو التنبيه علي السبيل السعاد ةتحصيل السعاد، ـــــــــــــ  -

  .1384الهدي،  دار :قم
، الوفاء ةمؤسس :، بيروت)ع(االبرار ةوار الجامعه لدرر اخبار االئمبحار االنمجلسي، محمدباقر،  -

  . ق1403
   :عبدالمحمد آيتي، تهران ه، ترجماسالمي روش و تطبيق آن هفلسف هدربارمدكور، ابراهيم،  - 

  .1360اميركبير، 
  .1379مهديه،  :گروهي از مترجمان، قم هترجم، وحي و نبوتمطهري، مرتضي،  -
  ،سينوي حكمت ،»سينااي وحي و نبوت نزد  فارابي و ابنسي مقايسهبرر«مفتوني، ناديا،  -
  .1387 تابستان و بهار، 39 شماره
  .تا، بيمكتبة الداوري :، قموقشرح عقائد صدمفيد، محمد بن نعمان،  -

  .1384كتاب طه،  :، قمتبيين فلسفي وحي از فارابي تا مالصدراماليري، موسي،  -
 


