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  دانشگاه عالمه طباطبایی

  دانشکده ادبیات فارسی و زبانهاي خارجی

  

  

  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کالم اسالمی

  جایگاه نبوت در فلسفه سیاسی فارابی و ابن سینا

  

  حسین جوزي خمسلوئی

  

  :استاد راهنما

   یحیی یثربی سیدجناب آقاي دکتر

  :اوراستاد مش

  جناب آقاي دکتر قاسم پورحسن

  

  1389تیر 
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 فرم گردآوري اطالعات پایان نامه ها

  کتابخانه مرکزي دانشگاه عالمه طباطبائی
  

  جایگاه نبوت در فلسفه سیاسی فارابی و ابن سینا: عنوان
  

  حسین جوزي خمسلوئی: محقق/ نویسنده
  

  ندارد: مترجم
  

  دکتر قاسم پورحسن:               استاد مشاور   دکتر سید یحیی یثربی: استاد راهنما
  

  ندارد:                                                      واژه نامهدارد: کتابنامه
  

  کاربردي                           توسعه اي                      ■بنیادي:      وع پایان نامهن
  

   1386 :                          سال تحصیلی کارشناسی ارشد: مقطع تحصیلی
  

 ادبیات فارسی و زبانهاي خارجی   :دانشکدهعالمه طباطبائی  : نام دانشگاهتهران   : محل تحصیل
  

  فلسفه:                                                    گروه آموزشی154: تعداد صفحات
  

  :کلید واژه به زبان فارسی
  وحی، عقل، نفس، قوه متخیلهنبوت، 

  
  :کلید واژه به زبان انگلیسی

Prophecy, revelation, intellection, soul, faculty of imagination. 
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  چکیده

  ):اهمیت موضوع و هدف(موضوع و طرح مسأله. الف

 بررسـی  مورد دیگري، مفهوم هر از بیش که است دینی مفاهیم و ها آموزه جمله از نبوت و وحی

فارابی و ابن سینا نیز به تبیین فلسفی وحی و نبـوت پرداختـه و آن را                   .است گرفته قرار تحلیل و

  .مورد اثبات عقالنی قرار می دهند

 وحـی  ماهیـت  اینکـه  اسـت؛  آن ماهیـت  تعیـین  و وحی شناختی معرفت تبیین رساله، این هدف

  دیگر؟ جنس از یا است عقل جنس از آیا چیست؟

  : مرور مختصري از منابع، چارچوب نظري و پرسشها و فرضیاتمبانی نظري شامل. ب

 اصطالحی و لغوي معناي قبیل از کلی مباحث به اول فصل در. است فصل چهار شامل رساله این

 بـه  دوم  فصل .است شده پرداخته رسول و نبی الهام، و وحی وحی، اقسام و انواع نبوت، و وحی

 فـارابی بـه تبیـین فلـسفی         .است یافته اختصاص نبوت و وحی باب در فارابی نظرات و آراء بیان

 سـوم،  فصل. وحی و نبوت پرداخته و نبی را به عنوان رئیس نخست مدینه فاضله معرفی می کند             

ابـن سـینا نیـز ادامـه دهنـده مـسیر            . است نبوت و وحی باب در سینا ابن نظرات و آراء تبیین در

قالنی وحی به اثبات ضرورت نبوت و تبیـین فلـسفی   اما او عالوه بر تبیین فلسفی و ع    . فارابی بود 

فصل چهارم به بیان آراء و نظرات فرقه هاي کالمی در بـاب وحـی و نبـوت    . معجزه نیز پرداخت  

  .اختصاص یافته است

  :از عبارت اند اند شده مطرح رساله این در که سؤاالتی و فرضیه ها مهمترین

  .است مهم سینا ابن و فارابی نبوت نظریۀ در متخیله قوة -1 

 و تر مساله، دقیق   این سینا،در ابن استدالل جامعه؛از در نبی ضرورت اثبات براي فارابی دالیل -2

  .است تر صحیح
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  دارد؟ خود از پیش اسالمی متکلمین با معرفتی گسست فارابی، نبوت نظریۀ  آیا-3

  چیست؟ نبوت نظریه تبیین در سینا ابن و فارابی مبانی و اصول -4 

  .نمایند می اثبات چگونه را نبوت امکان سینا، ابن و ارابیف -5 

  . کند می اثبات چگونه را نبوت ضرورت سینا ابن -6 

  کدامند؟ آن هاي پاسخ و چیست؟ فارابی نبوت نظریۀ بر وارده اشکاالت -7 

  چیست؟ نبوت ضرورت اثبات سینادر ابن استدالل بر وارده اشکاالت -8

فصل دوم و سوم به آراء فـارابی و ابـن سـینا در زمینـه وحـی و نبـوت       از مهمترین منابعی که در   

  :اختصاص دارد می توان به موارد ذیل اشاره کرد

اشارات و تنبیهات، نجات، مبدأ و معاد، رساله نفس، شفا، رساله فی الفعل و انفعال و روانـشناسی      

وان به کتبی از قبیل آراء اهـل  در مورد فارابی نیز می ت. شفا که از جمله آثار و کتب ابن سینا است   

  .مدینه فاضله، سیاست مدینه، فصول منتزعه، احصاء العلوم و رسائل فلسفی فارابی اشاره نمود

روش تحقیق شامل تعریف مفاهیم، روش تحقیق، جامعه مـورد تحقیـق، نمونـه گیـري و        . پ

تجزیه و تحلیـل    روشهاي نمونه گیري، ابزار اندازه گیري، نحوه اجراي آن، شیوه گردآوري و             

  :داده ها

   :تحقیق روش  نوع-1

 بـه  سـینا  ابـن  و فارابی نظریات برتبیین عالوه است؛یعنی تحلیلی-توصیفی تحقیق یک رساله این

  .است شده پرداخته نیز آنها تحلیل

   :تخصصی مفاهیم  تعریف-2

ـ  و فعـال، نفـس    وحـی، نبـوت، عقـل      : از عبارت اند  رساله این تخصصی مفاهیم مهمترین  وايق

   .آن مراتب و نظري آن،عقل

 ارایـه  مفاهیم این از یکسانی تعاریف سینا ابن و فارابی که پرداخت نکته این ذکر به باید اینجا در
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 کـه  حـالی  در داند می نبی متخیله قوه به فعال عقل افاضه را وحی فارابی مثال عنوان به اند؛ نداده

  .است) نبی نفس(بشري مستعد نفوس در عقلی امر سوي از القا وحی است معتقد سینا ابن

  :اطالعات گردآوري  روش-3

  .است اي کتابخانه روش رساله، این در اطالعات گردآوري روش

   :مفاهیم تحلیل و تجزیه  روش-4

 مثـل  رسـاله  ایـن  بحـث  مورد مفاهیم که بپردازیم نکته این ذکر به باید مفاهیم تحلیل و تجزیه در

  .است فلسفی شیوة ما، تحلیل شیوة اما اند؛ دینی هیممفا همگی معجزه، و وحی نبوت،

  :یافته هاي تحقیق. ت

 نخـست  رئـیس  عنـوان  بـه  را نبـی  و داند می نبی متخیلۀ قوة به فعال عقل افاضۀ فارابی وحی را؛  

سینا همه معارف وحیانی را افاضه عقل فعال ندانـسته و بـین        اما ابن  کند؛ می معرفی فاضله مدینۀ

  .ي کلی وحیانی تفاوت قائل شده است جزئی وحیانی و قضایاارف و قضایايمع

  : نتیجه گیري و پیشنهادات. ث

 فارابی و ابن سینا در تبیین وحی به قوه متخیله در نبی اشاره می کنند و ایـن هـم بـه خـاطر ایـن             

 تـصور  را حرکـات  و تغییرات ، جزئیات توانند نمی مجرد موجودات و عقل که است فرض پیش

 را مجـرد  موجود توان نمی آیا دارند؛ اما  حضور اینها ي همه پیامبر وحی در که ورتیص در کنند؛

 و دیگـر   دانـست  وجزئیات کلیات به عالم واسطه بی و مستقیم طور ، به  باشد می پیامبر نفس که

  .نباشد متخیله ي قوه به نیازي هیچ

ط مندرج در فرم را صحت اطالعات مندرج در این فرم بر اساس محتواي پایان نامه و ضواب
  . گواهی می نماییم

  :نام استاد راهنما                                                                                     
  : سمت علمی                                                                                  

  :نام دانشکده                                                               :          رئیس کتابخانه
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  چکیده
 بررسـی  مورد دیگري، مفهوم هر از بیش که است دینی مفاهیم و ها آموزه جمله از نبوت و وحی

 ارائـه  مـسئله  ایـن  از خاصی و ویژه تبیین متکلمان و حکما فیلسوفان،. است گرفته قرار تحلیل و

 وحـی  از فلـسفی  اصـول  بـر  مبتنی و روشمند نحو به که است فیلسوفی نخستین فارابی اند؛ داده

 نخـست  رئـیس  عنـوان  به را نبی و داند می نبی متخیلۀ قوة به فعال عقل افاضۀ آنرا و گفته سخن

  .کند می معرفی فاضله مدینۀ

ـ  و وحی فلسفی تبیین به و بود فارابی مسیر دهندة ادامه نیز سینا ابن  بـین  او امـا  پرداخـت؛  وتنب

 کلـی  قـضایاي  کـه  صورت بدین شد؛ قائل تفاوت وحیانی جزئی قضایاي و وحیانی کلی قضایاي

 از عملـی  عقـل  توسطوحیانی، جزئی قضایاي و است نبی نظري عقل به فعال عقل افاضۀ وحیانی

 اثبـات  به زنی آنرا ضرورت نبوت، امکان اثبات بر عالوه الرئیس شیخ. گردند می اخذ فلکی نفوس

  .آن ضرورت نه بود وحی امکان کنندة ثابت فارابی، تبیین نهایت که حالی در رساند؛ می

 و» الهـی  تکلـم  «عنـوان  دو تحـت  آنـرا  و پرداختـه  نبـوت  و وحـی  کالمـی  تبیین به نیز متکلمان

 مـی  سخن چگونه خدواند: که پرسش این به پاسخ در متکلمان کنند؛ می مطرح» نبوت ضرورت«

 هـاي  فرقـه  از اي عـده  نبوت، ضرورت زمینه در و اند؛ کرده بیان را مختلفی عقاید و راءآ گوید؟

 و جـایز  آنـرا  دیگـر  برخـی  و شمرده ضروري و واجب را، خداوند جانب از رسل ارسال کالمی،

  .دانند می ممکن

  

  

  

  متخیله قوة نفس، عقل، وحی، نبوت،: کلیدي واژگان
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  مقدمه

   :آن ضرورت و موضوع اهمیت) الف

  : موضوع اهمیت -1

 بررسـی  مورد دیگري، مفهوم هر از بیش که است دینی مفاهیم و ها آموزه جمله از نبوت و وحی

 عقاید و آراء و پرداخته مسئله این تبیین به متکلمان و حکما و فالسفه است؛ گرفته قرار تحلیل و

 فلـسفی  تبیـین  بـه  که است مشایی فیلسوفان جمله از فارابی.اند داده ارائه زمینه این در را مختلفی

 مـی  زنـدگی  عـصري  در دهد؛او می قرار عقالنی اثبات مورد را آن و است پرداخته نبوت و وحی

 خداونـد  سـوي  از را آن نـزول  و پرداختـه  وحـی  مساله با تمعاند و مخالفت به ایی عده که کرد

 آنهـا  شـبهات  رد بـه  تنهـا  فارابی کردند؛ می مطرح زمینه این در را شبهاتی و داده قرار انکار مورد

  .نمود دفاع نیز فلسفه موجودیت از و داد ارائه نبوت و وحی از فلسفی تبیینی بلکه ؛ نپرداخت

 عالی هاي نمونه از و دوران آن فکري نیاز به وشایسته خور رد است پاسخی فارابی نبوت فلسفه 

 و مـسایل  ایـن  بـه  ورود و شـود  مـی  محسوب  مسلمان عقاید و زندگی با اسالمی فلسفه ارتباط

  .است اسالمی فلسفه تاسیس همان دقیق طور به مباحث

 و پرداخـت  عجـزه م ؛ نبـوت  ، وحـی  عقالنی تبیین به و بود فارابی مسیر دهنده ادامه نیز سینا ابن

  .داد ارایه مسایل از فلسفی تبیینی

  :تحقیق اهداف -2

 وحـی  ماهیـت  اینکـه  اسـت؛  آن ماهیـت  تعیـین  و وحی شناختی معرفت تبیین رساله، این هدف

  دیگر؟ جنس از یا است عقل جنس از آیا چیست؟

   :موضوع این در شده نوشته کتب و ها رساله -3
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 رسـایلی  و کتـب  بین از است؛اما نشده نوشته موضوع  و انعنو این تحت دقیقا اي رساله و کتاب

  :کرد اشاره زیر موارد به توان ،می اند شده نوشته موضوع این با ارتباط در که

  مالیري موسی ،تالیف مالصدرا تا فارابی از وحی فلسفی تبیین.1

  خاکبان سلیمان تالیف وحیانی، و عرفانی تجربه مقایسه. 2

   شکوري ابولفضل تالیف بعدي، ادوار بر آن تاثیر و ناسی ابن سیاسی فلسفه. 3

  مهاجرنیا محسن تالیف فارابی، سیاسی اندیشه. 4

  امینی حسن تالیف فارابی، سیاسی اندیشه در فاضله مدینه. 5

  :تحقیق روش) ب

   :رساله این در شده برسی مسائل مهمترین -1

   نبوت امکان اثبات) الف

  نبوت ضرورت اثبات) ب

   معجزه فلسفی تبیین)  ج

   :اطالعات گردآوري روش -2

 نوشتن از پس که صورت بدین است؛ اي کتابخانه روش رساله، این در اطالعات وريگردآ روش

 دسـته  مطالبـشان،  بـا  مطابق ها فیش تحقیق، سؤاالت و فرضیها به توجه با ها فیش آوري جمع و

  .است درآمده تحریر رشتۀ به سپس شده، بندي

   :یقتحق روش نوع -3

 بـه  سـینا  ابـن  و فارابی نظریات برتبیین عالوه است؛یعنی تحلیلی-توصیفی تحقیق یک رساله این

  .است شده پرداخته نیز آنها تحلیل

   :مفاهیم تحلیل و تجزیه روش -4
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 مثـل  رسـاله  ایـن  بحـث  مورد مفاهیم که بپردازیم نکته این ذکر به باید مفاهیم تحلیل و تجزیه در

 بنـابراین  اسـت؛  فلـسفی  شیوة ما، تحلیل شیوة اما اند؛ دینی مفاهیم همگی معجزه، و وحی نبوت،

 از خـارج  منظـري  از اساسـاً  و دینـی  برون تحلیلی مفاهیم، از یک ازهر ما تحلیل مباحث،همۀ در

 نخواهد دینی مستندات و شواهد بر مبتنی مباحث، از یک هیچ مبانی و ها پایه بنابراین است؛ دین

  .بود

  :تحقیق التاسو و ه هافرضی -5

  :از ند اعبارت اند شده مطرح رساله این در که سؤاالتی و فرضیه ها مهمترین

  .است مهم سینا ابن و فارابی نبوت نظریۀ در متخیله قوة -1 

 و تر مساله، دقیق   این سینا،در ابن استدالل جامعه؛از در نبی ضرورت اثبات براي فارابی دالیل -2

  .است تر صحیح

  ؟دارد خود از پیش اسالمی متکلمین با معرفتی گسست فارابی، نبوت یۀنظر  آیا-3

  چیست؟ نبوت نظریه تبیین در سینا ابن و فارابی مبانی و اصول -4 

  .نمایند می اثبات چگونه را نبوت امکان سینا، ابن و فارابی -5 

  . کند می اثبات چگونه را نبوت ضرورت سینا ابن -6 

  کدامند؟ آن هاي پاسخ و چیست؟ فارابی نبوت یۀنظر بر وارده اشکاالت -7 

  چیست؟ نبوت ضرورت اثبات سینادر ابن استدالل بر وارده اشکاالت -8

   :مساله پیشینۀ) ج

   :تخصصی مفاهیم تعریف -1

 آن،عقـل  قـواي  و فعال،نفس عقل نبوت، وحی، : از عبارتند رساله نیا تخصصی میمفاه نیمهمتر

   .آن مراتب و نظري

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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ـ ارا میمفاه نیا از کسانیی فیتعار نایس ابن و فارابی که پرداخت نکته نیا ذکر به دیبا نجایا در  هی

 کـه  حالی در داند می نبی لهیمتخ قوه به فعال عقل افاضه را وحی فارابی مثال عنوان به ؛ اند نداده

  .است) نبی نفس(بشري مستعد نفوس در عقلی امر سوي از القا وحی است معتقد نایس ابن

   :افرضه پیش و صولا -2

 را آنهـا  ما و شده گرفته مفروض رساله این در آنها صدق که اصولی و ها فرض پیش مهمترین از

 آنها از هریک که حالی در نپرداختیم؛ آنها مجدد اثبات به و ایم کرده اتخاذ موضوع اصل عنوان به

  :نمود اشاره ذیل ردموا به توان می هستند، خود به مخصوص مبادي و اصول بر مبتنی نفسه فی

  .شناسی جهان و شناسی هستی به مربوط مباحث در او صفات و خداوند وجود پذیرش -1

  .شناسی جهان و شناسی هستی به مربوط مباحث در» الواحد «قاعدة پذیرش -2 

  .موجودات برخی در نفس وجود پذیرش -3 

  : سوابق و نتایج تحقیقات و پژوهشهاي پیشین-3

ه پنج مورد از کتب و رسایلی که در ارتباط با این موضوع نوشـته شـده انـد،      در صفحات پیشین ب   

  :اشاره کردیم؛ در اینجا از میان آنها به تبیین و توضیح و بیان چارچوب کلی دو مورد می پردازیم

این کتاب شـامل سـه   :  کتاب تبیین فلسفی وحی از فارابی تا مالصدرا تألیف موسی مالیري        -الف

در فـصل دوم بـه بیـان آراء و نظـرات            . ل درباره تعاریف و پیش فرضهاست     فصل او . فصل است 

در بـاب مـسأله ي   ) فارابی، ابن سینا، غزالی، سهروردي، ابـن رشـد و متکلمـین          (حکماي مسلمان 

وحی پرداخته شده اما به تبیین و توضیح جایگاه نبـی در مدینـه و جامعـه کـه موضـوع پـژوهش         

نیز به آراء و نظرات مالصدرا در باب مـسأله ي وحـی و              فصل سوم   . ماست، پرداخته نشده است   

  . جایگاه نبوت در نظام عرفانی و نظریه ي انقطاع وحی پرداخته شده است

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 این رساله شامل سه    : تألیف سلیمان خاکبان    پایان نامه ي مقایسه ي تجربه عرفانی و وحیانی         -ب

 و سـهروردي و مالصـدراو ابـن    در بخش اول به بیان دیدگاههاي فارابی و ابن سـینا    . بخش است 

فصل دوم درباره ي جمـع بنـدي دیـدگاه هـا و         . عربی در باب وحی و عرفان پرداخته شده است        

بخش اول کـه بـه بیـان دیـدگاههاي       . فصل سوم به نقد و نظر آن دیدگاهها اختصاص یافته است          

رفـانی و وحیـانی   فارابی و ابن سینا در باب وحی و عرفان اختصاص یافته تنها به تبیین تجربـه ع             

  .پرداخته شده و به مسأله ي جایگاه نبی در جامعه و مدینه پرداخته نشده است

 اصطالحی و لغوي معناي قبیل از کلی مباحث به اول فصل در. است فصل چهار شامل رساله این

  .است شده پرداخته رسول و نبی الهام، و وحی وحی، اقسام و انواع نبوت، و وحی

 در فـارابی . اسـت  یافتـه  اختصاص نبوت و وحی باب در فارابی نظرات و آراء نبیا به دوم فصل 

 بودنـد؛  پرداخته نبوت و وحی مسأله با معاندت و مخالفت به اي عده که کرد می زندگی عصري

 شـبهات  رد بـه  تنهـا  فارابی. کرد اشاره راوندي ابن و رازي زکریاي به توان می افراد این جمله از

 و عقلـی  مبـانی  پایـۀ  بر آن تبیین و نبوت و وحی فلسفی تفسیر به بلکه نکرد؛ اکتفا وحی منکرین

 واقـع،  در کـرد؛  دفـاع  نیـز  فلـسفه  موجودیت از ترتیب بدین و پرداخت آن علمی تفسیر و شرح

 هـاي  نمونه از و دوران آن فکري نیازهاي به شایسته و خور در است پاسخی فارابی نبوت فلسفه

 مـسائل  این به ورود و گردد می محسوب مسلمانان عقاید و زندگی با میاسال فلسفۀ ارتباط عالی

  .است اسالمی فلسفۀ تأسیس همان دقیق طور به مباحث و

 هـم  کـه  صـورت  بـدین  بود؛) وحی و عقل (فلسفه و دین میان توافق فارابی، نظریۀ نتایج از یکی

 معـارف  کننـدة  افاضـه  فعـال  عقل شوند؛ می سیراب سرچشمه و منبع یک از فیلسوف هم و نبی

 و نـزول  قـوس  نبـوت،  امکان تبیین در فارابی. است فیلسوف به فلسفی معارف و نبی به وحیانی

 نـزول  قوس و شود می شروع الوجود واجب از هستی که صورت بدین کند؛ می مطرح را صعود
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. برسـد  انـسان  بـه  تـا  گردد می آغاز صعود قوس سپس رسد؛ می هیوال یا ماده به تا یابد می ادامه

 ایـن  در و برسند مستفاد عقل مرتبۀ به و بپیمایند را نظري عقل مراتب توانند می انسانها از برخی

 بـدین  کننـد؛  اخـذ  آن از را معـارف  و علوم و شوند متصل فعال عقل به توانند می که است مرتبه

 یلسوفف و حکیم او شود، می افاضه شخص منفعل عقل به فعال عقل از که افاضاتی که، صورت

 آینـده  از منـذر  و نبـی  شـود،  مـی  افاضـه  شـخص  متخیله قوة به او از که فیوضاتی و بود خواهد

 کـه  اسـت  معتقـد  و کنـد  مـی  معرفـی  فاضله مدینۀ اول رئیس عنوان به را نبی فارابی. بود خواهد

 معـارف  و علـوم  همـۀ  و نیـست  دیگر رئیس نیازمند مطلقاً که است کسی فاضلهمدینۀ اول رئیس

 درجهـت  را دیگـران  توانـد  می و است کامل رهبري نیروي داراي و است حاصل بالفعل او براي

 را کمـال  مراتـب  کـه  است کسی او و کند هدایت داند، می نیکو و خوب اعمال و کارها از آنچه

 بـه  بـالطبع  اش متخیلـه  قوة و رسیده بالفعل معقول و بالفعل عقل مرتبۀ به و شده کامل و پیموده

 عقـل  از وحیـانی  فیوضات دریافت آمادگی خویش حاالت همۀ در و آمده نایل ودخ کمال نهایت

  .دارد را فعال

 که دانست می سینا ابن است؛ نبوت و وحی باب در سینا ابن نظرات و آراء تبیین در سوم، فصل 

 ضـرورت  اثبـات  به وحی امکان تبیین بر عالوه او اما است؛ وحی امکان مبین فارابی، تبیین نهایت

 مـی  مطـرح  را صـعود  و نزول قوس وحی، امکان تبیین در فارابی، همانند نیز او پرداخت، نیز آن

 قـواي  و نفـس  بـه  شـناختی،  جهان و شناختی هستی مبادي بیان از پس او که صورت بدین کند؛

 مـی  کـه  هستند برخوردار» حدسی قوة «از افراد از برخی که است معتقد و پردازد می انسان نفس

 از انـسانی  چنـین  آورنـد؛  دسـت  فعـال  عقـل  از تعلـیم  و تفکـر  بـدون  را معـارف  و معلو توانند

 آن و اسـت  برخـوردار  بالمـستفاد  عقـل  بالملکـه،  عقل هیوالنی، عقلِ جز به عقل از دیگريمرتبۀ

 مبـین  تنهـا  کنـد،  مـی  اخـذ  فعـال  عقـل  از طریق بدین نبی که را آنچه البته و است» قدسی عقل«
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 و کنـد  می اشاره فلکی نفوس به وحیانی، جزئی قضایاي بیان براي اما هستند؛ وحی کلی قضایاي

  .گردد می اخذ فلکی نفوس از عملی عقلبواسطۀ وحیانی معارف از قسم این که است معتقد

 آثـار  در الـرئیس  شـیخ  اسـت؛  معجـزه  مـسئله  پرداختـه،  آن به سینا ابن که دیگري مسائل از یکی

 بـه  آنـرا  و گویـد  می سخن آن باب در تفصیل به» االنفعال و الفعل فی «رساله در بویژه و خویش

 وحـی  باب در کالمی هاي فرقه نظرات و آراء بیان به چهارم فصل در.کند می تبیین فلسفی شیوة

 تـدوین  و نوشته رساله، این در ما سواالتاز یکی اساس بر فصل ایناست؛ شده پرداخته نبوت و

 مـی  مطرح» نبوت ضرورت «و» الهی تکلم «عنوان دو تحت را نبوت و وحی متکلمان. است شده

 اجسام در را اصوات و حروف متعال خداوند که معتقدند امامیه و معتزلهالهی، تکلمزمینۀ در کنند؛

 کـالم  «آنـرا  و  اوست به قائم خداوند کالم که قائلند اشاعره و است کرده ایجاد جان بی اشیاي و

 ارسال براهمه شمارند؛ می ممکن و جایز آنرا اشاعره نبوت، ضرورت زمینۀ در. نامند می» نفسانی

 آنـان . شمارند می ضروري و واجب آنرا شیعه و معتزله و شمرده ممتنع را خداوند جانب از رسل

  .کنند می استدالل نبوت وجوب بر لطف وجوب طریق از
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  فصل اول

  کلیات
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  نبوت اصطالحی و لغوي معانی

« مـورد  در نحویون :نویسد می» نبی«در مورد معناي لغوي      قرآن الفاظ مفردات در اصفهانی راغب

 و اسـت  شـده  حذف آن همزه ولی بوده همزه داراي کلمه این اصل که اند گفته همزه بدون» نبی

  .»سوءِ ء نُبیی مسیلمِه « اند گفته که است عرب سخن این به باره این در اینان استدالل

 اسـت  رفعـت  معنـاي  به» النبوه« ریشه واز  فعیل وزن بر» نبی«  :اند فتهگ دیگر علماي از بعضی و

 او مقـام  خداونـد  که کسی یعنی باشد؛ می مفعول معناي به فعیل وزن بر» نبی« صورت این در که

   ).482 ص ،1362راغب اصفهانی،(»علیاً مکاناً رفعنا و«.است کرده مرتبه بلند را

 ایـن  در اخـتالف .نیست اختالفی گونه هیچ میباشد فعیل زنو بر نبی که این در کلی، طور به پس

  .گیرند می مفعول معنی به را» فعیل «وبرخی فاعل معنی به را» فعیل «برخی که است

 خبـر  معنـاي  بـه » نبـأ  «باشـدو  مـی » نبـأ  «ماده از»نبی«:گوید می» نبی «کلمه باب در مطهري شهید

 مـی  وعظیم مهم و صادق خبرهاي مورد در هبلک باشد نمی خبري نوع هر مورد در این البته.است

 دلیل به و میباشد؛ » دهنده خبر «معناي به» نبی«. گویند نمی نبأ را خبري هر دیگر عبارت باشد؛به

 اعتبـار  ایـن  بـه  انـد؛  نمـوده  اعالم مردم به و اند آورده پروردگار طرف از را خبرهایی انبیاء اینکه

  )347،ص1377مطهري،. (شوند می نامیده» نبی«

 شخص آن واسطه به که باشد می غیبی حالت یک دیگر عبارت به و است الهی حالت یک نبوت

 درك اسـت  زندگی اختالف و تنازعات و تناقضات بردن بین از موجب و رافع که را معارفی نبی،

 در باشـد،  می خواب به نسبت بیداري مانند ادراك در مردم عموم حال به آن نسبت به و کند، می

 آن واجـد  کننـده  درك کـه  حـالتی  آن و میشود نامیده» وحی «خاص، ادراك این کریم آنقر لسان

  )184،ص2تا،ج بی طباطبائی،. (دارد نام» نبوت «میشود،
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