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The present study seeks to provide a new answer to a fundamental 

question within the framework of the tradition of Islamic political 

philosophy, which is how to use and deduce revelation in different 

historical-civilizational and cultural conditions and requirements? The 

claim of the research is that the Prophet, like a mirror, receives the 

divine rational truths through divine revelation and presents them to 

the people. Due to the fact that the Prophet's noble soul is a mirror in 

receiving divine revelation and the role of the mirror in representing 

the received truths, the Prophet has conveyed the received truths to the 

people in accordance with cultural, civilizational, social and ... 

conditions. Thus, in case of transferring the revelation of the Prophet 

to new conditions, the inference of divine commandments requires 

contemplation, reason and ijtihad. This analysis can be called the 

ritual theory of revelation. According to this theory, the truth of the 

human soul, which is his eloquence, receives revelation. The general 

rational truths mentioned above become partial truths during the inner 

process of the Prophet. The main achievement of the ritual theory of 

revelation is the rationality of religion and the possibility of rationality 

in that it has its consequences in the relationship between religion and 

political philosophy, religion and politics, analysis of religion and law, 

philosophy of legislation and legislation, characteristics and duties of 

government and government, ultimate goals. Shows the law and how 

to interpret the revelatory text. 
 

Keywords: Ritual theory of divine revelation, Evolutionary theory of 
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 1و نسبت آن با حکومت و قانون یوح ییندر تب یاسیفلسفه س یتکامل نظریة

 

 04/7/0411 تاریخ تأیید:                         4/5/0411 تاریخ دریافت:

 مقدم یزدانیاحمدرضا  

 

در چاارچو  سانف سفها ه     یاادین بن یبه پرسش یننو یارائة پاسخ یپژوهش حاضر، درپ

 یاتو مقتضا  یطدر شارا  یاست اده و استنباط از وحا  که ینبر ا یاسف، مبن یاسالم یاسیس

 یاامبر اساف کاه پ   ینپژوهش ا یمت اوت چگونه اسف؟ مدعا یو سرهنگ یا تمدن  یخیتار

. باا  کناد  یو به مردم ارائاه ما   یاسفدر یاله یوح بارا  یاله یعقف یقحقا ای، یینهچون آ هم

 ییدر بازنماا  ییناه و نقاش آ  یالها  یوح یاسفدر در یامبرپ یفن س شر بودن یینهتوجه به آ

و...،  یاجتمااع  ی،تمدن ی،سرهنگ یطتناسب شرا را به یاستیدر یقحقا یامبرپ یاستی،در یقحقا

اساتنباط   یاد، جد یطبه شرا پیامبر یدرصورت انتقال وح ترتیب یناسف. بد به مردم رسانده

 یوحا  یینگای آ یةنظر توان یرا م یلتحف ینت قّه، تعقل و اجتهاد اسف. ا یازمندن یاحکام اله

. کناد  یما  یاساف را در یکه ناطقه اوسف، وح ی،جان آدم یقفحق یهنظر یننام نهاد. بنا بر ا

. شاود  یل ما یتباد  یجزئا  یقباه حقاا   یاامبر پ یدرون یندسرا یط یادشده یعقف یکف یقحقا

در آن اسف کاه   یورز و امکان عقل یند بودن یعقالن ی،وح یینگیآ یةنظر یدستاورد اصف

 یعف،و شار  یان د یال تحف یاسف،و س یند یاسی،و سفه ه س ینخود را در مناسبات د یامدپ

قاانون و   ییحاکم و حکومف، مقاصد نها یفو وظا ها یژگیو ی،گذار و قانون یعسفه ه تشر

 .دهد ینشان م یانیمتن وح یرت ه یچگونگ

 

 .یامبرقانون، حکومت، پ یاسی،فلسفه س یتکامل یهنظر ی،اله یوح یینگیآ یهنظر :ها هکلیدواژ

                                                 
پژوهشیگاه علیوو و   « جایگاه وحی در فلسفه سیاسیی مااریر  »پروژه ای است که در  این مقاله بسط ایدة علمی .1

 حال انجاو است. فرهنگ اسالمی در
 .(a.yazdani@isca.ac.ir) .یرانقم، ا ی،پژوهشگاه علوو و فرهنگ اسالم یار،دانش .2

(DOI): 10.22081/psq.2019.67718 



 

 

33 

ل ب
سا

ت
یس

و  
رم
ها
چ

ود
ه ن
مار
 ش
/

و  
جم
پن

 /
یز
پای

 
03
11

 

 مقدمه -1

؛ جیکیوب،،  22 یی  20 .، ص0835)سیویفت،   قانون اسیت  و درباره حکومت شیفلسفه سیاسی دان

. (01 .، ص0870؛ کیوییننن،  02 .، ص0831؛ همپینن،  43 .، ص0870؛ پالمناتس، 28 ی 22 .، ص0831

گییرد،   چه که مبنای حکومت و قانون قرار می بررسی ماهیت حکومت و قانون هر آن برای

های اساسیی حکومیت و    مثابه یکی از بنیان به« وحی»نیازمند تفسیر و تبیین علمی است. 

است. پژوهش حاضر به ایین   علمی بوده های ن ن،د فیلسوفان سیاسی، موضوع مناظرهقانو

 ،شرایط و مقنضیات تیارییی  در اسنفاده و اسننباط از وحی» پردازد که پرسش بنیادین می

نفس شریف پیامبر و  کهرسد  نظر می پاسخ بهدر  «چگونه است؟ تمدنی و فرهنگی منفاوت

تیوان   کنید. میی   ی وحی الهی را دریافت و به مردو ارایه میا قوای ادراکی او همچون آیینه

مثابیه یین نظرییه تکیاملی فلسیفه سیاسیی        بیه « آیینگی وحی الهی»ة این پاسخ را نظری

تبیینی درباره وحی و بنا بر سنت فلسیفه سیاسیی اسیالمی در     ای نظریه که اسالمی نامید

 است.  درون فلسفه سیاسی ارایه شده

فس شریف پیامبر و قوای ادراکی او در دریافت وحی الهی و نقش ن گیبا توجه به آیین

حقایق عقلی الهی کامل و رحیح دریافت پس از آیینه در بازنمایی حقایق دریافنی، پیامبر 

اسیت.   اجنمیاعی و ... آن را بیه میردو رسیانده     ،تارییی ،تمدنی ،تناسب شرایط فرهنگی به

اجنمیاعی و...   ،تیارییی  ،تمیدنی  ،شیرایط فرهنگیی  رو اگر بنا بر فرض، پییامبری در   ازاین

تناسب شرایط  منفاوتی قرار بگیرد، با حفظ ارول و مبانی ملحوظ در وحی، پیاو الهی را به

اسننباط احکاو الهی در شیرایط جدیید   به همین ترتیب دهد.  جدید در اخنیار مردو قرار می

تناسیب   بیه »زو است که منظیور از  تاقل و اجنهاد است. توجه به این نکنه ال ،نیازمند تفقه

محیدودیت حقیایق قرآنیی در    « اجنماعی و ... میاطبان ،تارییی ،تمدنی، شرایط فرهنگی

آیات آغازین سوره حدید  مربوط بهکه روایات  چنان ،ظرف و ظرفیت شرایط یادشده نیست

 ةوییژ را فهم برخیی از ایین حقیایق     ،مانایی حقایق قرآن ساه ضمن خبر از توحید سورهو 

 1است. اینهاو البنه حقایق قرآن باالتر از  داندمی ان منامق آخرال،مانمنفکر

                                                 
است که براا  معممیرین    همین آیاتی که در روایات ما وارد شده... »: (064-061 ص.ص ؛03 .ج 0431 خمینی) .0

 {4، ح 14 .، ص0 .، جق0311کلینی،}« حدید»و شش آیه از سوره « توحید»است، مثل سوره  آخاالزمان وارد شده
معممّیرین   ...  طور  کره بایرد باشرد، کشرو بشرود      ن و تا بمدها بشود آنگمان ندارم که واقمیعش باا  بشا تا اال

اند، والّا حد قاآن آن است که إنّمرا یعمرراُ ا الیآراآن      اندازه عمق ادراکشان بهعا از دیگاان فهمیده آخاالزمان هم به


 

 

https://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh-imam-khomeini/vol/18
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نیازهای سیاسیی اجنمیاعی و امنیداد     بااین نظریه نسبت میان فلسفه و فلسفه سیاسی 

سرشت و سرنوشت منفاوت فلسفه سیاسی اسالمی و  واجنماعی فلسفه اسالمی  ی  سیاسی

به برخی  .دهدفلسفه سیاسی اسالمی را نشان میفلسفه سیاسی غرب و ارالت و اسنقالل 

از دییدگاه  . گویید یاانگاری وحی و قرایت نبیوی پاسیخ میی   ؤها درباره وحی، مانند ردیدگاه

)ره( دربیاره کیارکرد    نظریه اماو خمینیو  عدلیه و قرار داشنن عدل در سلسله علل احکاو

 کند.  والیت فقیه و مقنضیات زمان و مکان پشنیبانی می

بیه پیشیینه دانیش    بیا پیرداخنن   دادهای تحلیلی آن، ابندا  منظور ارایه نظریه و برون به

مثابه  وحی به رهبه آرا مینلف دربا، های آن فلسفه سیاسی در باب پرسش از قانون و نظریه

و « هیای وحیی فیارابی    نظریه» ا پرداخنن بهب ،این بیش . درخواهد شدبنیان قانون اشاره 

در ادامیه   گیردد؛   میفراهم « تقریر نظریه»مقدمات الزو برای « سینا های وحی ابن نظریه»

 .شود یبحث مذکور بیان مم« گیری ننیجه»و در پایان « دسناوردهای نظریه»

 پردازی درباره قانون پرسش از قانون و نظریهـ 2

ن بود که آشهرهای مینلف یونان باسنان قوانین منفاوتی داشنند. در این شهرها اعنقاد بر 

                                                                                                                   
یمنری  « مراُفآها الّا معنْ خآوطِبع بُره یال»آنی که  .{6ح ، 043 - 041 .، ص03 .ج ، ق 0314، مجلسى} معنْ خآوطِبع بُهِ

فیط خود رسول « معنْ خآوطِبع بُه» ...است.  تواند بفهمد، جبائیل هم نعوانسعه خود رسول اکام، یمنی واسطه هم نمی
آن تملریم   رر  در قلرب  رر  اهلل علیه و آله واسطه آن نور  که از حضات رسول صلی اکام است، و دیگاان هم که به

و اما دست امثال ما و بشرا عراد  کوتراه     ؛اند واسطه او فهمیده است، به نورانی که از قلب او به قلب خواص او بوده
است فوق همه مسائل است. و بشرا هراکا از    واسطه قاآن پیدا شده تحول ممنو  و تحول عافانی که به ...است 

ضی بمد ظاهاش را، بمد مسائل اجعماعی را، بمد مسائل سیاسی را، بمد مسائل است، و بم یک بمد به قاآن نگاه کاده
فلسفی، بمد مسائل عافانی. لکن آن بمد حیییی که بین عاشق و ممشوق است، آن ساّ  که بین خدا و پیغمبا اکام 

نیرل   رر  سالم اهلل علیه ر آنکه از حضات باقا .است، آن یک مطلبی نیست که ماها بعوانیم بفهمیم چی است قصّه
 توانم نشا کرنم،  می« صمد»، تمام احکام و شاایع را، تمام حیایق را از «صمد» است که من از است که فاموده شده
هرا کره    درهاصرورت کمرال تفسرو اسرت براا  انسران       ...مسئله هست ایرن.  {314 .، ص4 .ج 0413،  بحاانى}
اند، ارتباط با مبرد  وحری باقراار     در راه ممافت کعاب خدا قدم بانداشعه اند، خواهند بدانند، در راه دانسعن نیفعاده نمی

تبع او هم بین خواصری   نکادند که از مبد  وحی تفسیا بشود باایشان. آن ارتباط فیط بین رسول خدا و خدا بود و به
هرا   عاین فلسرفه که شاید به ،طور، مسائل فلسفی هم وقعی شما فلسفه ارسطو اند. مسائل فلسفی هم همین که بوده

اش  است فاصرله  ا  که بمد از اسالم پیدا شده بینید که فلسفه ارسطو با فلسفه قبل از اسالم باشد، مالحظه کنید می
کنیم فلسفه  حال فلسفه را وقعی که مالحظه می درعین... حالی که بسیار ارزشمند است زمین تا آسمان است درعین

 «.تا آسمان فاق دارد اسالمی با آن فلسفه قبل از اسالم زمین
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این پرسش در  ،است. با گسنرش تاامالت و تبادالت قوانین آنان ازسوی خدایان نازل شده

اند پس چرا این قوانین با یکدیگر اذهان مطرح شد که اگر این قوانین را خدایان نازل کرده

 و مشروعیت قوانین مورد پرسش قرار گرفت.  أمنفاوت هسنند؟ از اینجا منش

گراییی   نسیبی  ،. یکیوجود آمد بهگرایی  دوگونه نسبی کم در پاسخ به این پرسش دست

 دانسیت؛  میی انسان را مایار همه چی،  ،و مشروعیت الهی قوانین أمنشبا نفی که  0رادیکال

توانید درجیای   کرد هرین از این قوانین میکه اعالو می 2مندگرایی موقایت نسبی دومی،

گراییی رادیکیال    بیار نسیبی   نیسینین  را خود رحیح باشند. مفهوو طبیات و قانون طبیات

ن بود که اقنضای طبیات و قانون طبیات، منفایت شییو و بهیره    آو منظور کرد  مطرح

گرایی  مفهوو قانون طبیای بادها در ن،د گروه دوو، یانی نسبی گیری قوی از ضایف است.

بیر   کند ومند، تحول مانایی پیدا کرد و به عنوان ارولی که عقل بشری درک میموقایت

قوانین جاری و عرفی حاکم است و مبنای این قوانین است و، در رورت تاارض، بر ایین  

 قوانین تقدّو دارد؛ درآمد. 

بادها در فلسفه سیاسی مانای جدیدی از قانون طبیایی و موضیوع چگیونگی ارتبیاط     

مانیای قیانون    :هایی از این دست کیه پرسشقانون طبیای با قوانین ج،یی مطرح گردید. 

ای چیست؟ تفصیل قوانین طبیای چیست؟ اگر قانون یا قوانین طبیای واحد و یکسان طبی

شود علت تفیاوت قیوانین در کشیورهای مینلیف     و عقلی است و با عقل بشری درک می

شیود و تشیییو داده    چیست؟ قوانین طبیای توسط چه عقلی و چیه مرجایی درک میی   

تکالیف فرد در مقابل دولت  ؛شود میشود؟ و اگر توسط عقل فرد درک  شود و تنفیذ می می

شیود چیه    شود؟ و اگر توسط دولت یا یین نهیاد سیاسیی ییا اجنمیاعی درک میی       چه می

هیاب، و   ،های تفصیلی توماس آکویینیبه پاسخها طرح این پرسش کند؟ سرنوشنی پیدا می

، 0 .، ج0833؛ کلوسکو، 083. ، ص0878، همو ؛821 ی 817 و.، ر0837)اشنراوس،  دیگران انجامید

 ،027ی    008و. ، ریی8.ج ؛070ی    011 ،70 ییی 13 و.، ریی2.ج ؛800 ییی 233 و 70 ییی 57 و.ریی

  .(222ی  204

 گردیید؛ گذاری مطرح  قانون و قانون ةدربار چنینی این ییهادر جهان اسالو هم پرسش

، ثابیت  ،اگر دارد آیا این حقایق یکسان ؛آیا عقل قدرت درک حقایق نظری و عملی را دارد

                                                 
1. Radical relativism    
2. Factual  relativism  
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اگر ؛ شوندهای منفاوت پیامبران جمع میچگونه با شریات، اگر هسنند ؛عاو و کلی هسنند

 تیوان چگونیه میی  بیود؛  چه نیازی به ارسال رُسُیل   ،وضع قوانین استو عقل قادر بر فهم 

 تاارض میان حکم عقل و حکم شرع را تحلیل و توجیه کرد؟ 

کنید و   عقل ادراک کلیات قوانین میکند که  بیان می هاپرسشاین پاسخ به در فارابی 

نییاز  « تاقل» ناو بهای به قوه آن،کردن  عملی یابرای تشییو مصادیق این قوانین کلی، 

مشاهده و عرف است. وِزان تاقل وِزان مهارت پ،شکی  ،تاقل حارل تجربه طوالنی است؛

فاضیه  است. مهارت پ،شکی غیر از دانش پ،شکی است. کار وحی الهی این است کیه بیا ا  

، موجیب  کند و با افاضه از ناطقه به منییله پیامبر کلیات را ادراک می ،عقل فاال به ناطقه

رو فارابی بیرای تحیول حاریل از افاضیه بیه      . ازینشود میج،ییات احکاو از پیامبر  ادراک

و برای تحول حارل از افاضه به منییله « فیلسوفاً و مناقالً حکیماً»از تاابیر  ،ناطقه پیامبر

فارابی  .(025 .، صو0330)فارابی،  کند اسنفاده می...« . و میبراً .نبیاً منذراً .»از تاابیر  ،پیامبر

همچنین در همین رابطه، برای تبیین مانا و حقیقت تفقه، بارها از تابیر مقارد رییس اول 

 ی 47،51 ی 41 ،44 ی 48 .ص و،0331)فارابی،  فاضل یاد کرده و آن را محور تفقه قرار داده است

 ؛051 -041 .، صو0330؛ 13 - 14 .ص و،0380؛ 055-052 ،088 - 080 .، صو0331 همیییییو، ؛52

 ی 080 ،003 ی001 .الف، ص0835 همو، ؛31 ی 73 .ص ،0837؛ ی،دانی مقدو،37-35 .، صو0314 ،همو

 . (418 ی 411 ،082

ثابت عاو های یادشده آن است که ما ین شریات عقلی کلی سینا به پرسش پاسخ ابن

دارد. و ین شریات وحیانی ج،یی منغیر خاص داریم. پیامبر این دومی را به ما عرضه میی 

گردد و پیامبر در گفنار خود قراینی قرار داده اسیت  میازشریات عقلی ببه شریات وحیانی 

کلییات قیوانین و   بیا دادن  کند. بهنر آن اسیت کیه پییامبر     که ما را منوجه مقارد خود می

وضیع  درییابیم و  هیا را   ییات را به خود ما واگذار کند تیا بیا اجنهیاد و شیورا آن    ج،و، احکا

-000 ،04.، صق0878 همیو،  ؛703-713 .تیا، ص  بی همو، ؛517 ی 437 .، ص0871سینا،  )ابن یمنمای

 . (217 ی 211.الف، ص0835؛ ی،دانی مقدو، 83، صق0835 همو، ؛14.، صق0877 ؛ همو،003 ،004

 ؛آوردهای یادشده آن است که شارع احکیاو را میی  طوسی به پرسشپاسخ نصیرالدین 

جایگ،ین شود یا نشیود، بیا امیاو و     ؛شود که احکاو چگونه و چه زمان جاری تشییو این

. (231 یی 231 .ص ،الیف 0835 ؛ ی،دانی مقدو،204 ی202 .، ص0872)نصیرالدین طوسی،  اساس است

بیه   کیه د نی مقارد و ارولی دار ،قوانینهای یادشده آن است که پاسخ مالردرا به پرسش

ارجیاع را  این و به تفصیل چگونگی  است مارفت خدای تاالی و حفظ نفوس و اموال راجع
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؛ 383-342، ص. 2، ج.0830؛ همیو، 488یی   421 .ص الف،0831 )ردرالدین شیرازی، دهدتوضیح می

خمینی)ره( در این رابطیه،  اماو  .(32 ی 18 .ص ،ب0835 ، همو،838ی 831الف، 0835ی،دانی مقدو، 

زمان و مکان در  تأثیرمقصود از این مفهوو برد؛  کار می مفهوو مقنضیات زمان و مکان را به

در مواردی برای نظیرات خیود بیه همیین      ایشانچگونگی و تشییو احکاو است.  ،فهم

 کند.مفهوو اسنناد می

فه سیاسیی اسیالمی،   عنوان ین نظریه تکاملی در فلس در نظریه آیینگی وحی الهی، به

الهی را از آیینیه عقیل    عقلی ای حقایقشود که نفس شریف پیامبر همچون آیینه گفنه می

الهیی در آیینیه    عقلیی آن حقایق  .کند فاال، یا به تابیر مالردرا جواهر عقلی، دریافت می

کنید و باضیی را بیا     قوه منییله که اثر محسوسات را حفظ میدر و از جمله  ،وجود پیامبر

 ی 35، 81 ی 82 و.، رو0314 ،)فارابیکند  اضی در خواب و بیداری ترکیب و یا از هم جدا میب

؛  23؛ 27-21 .، صق0415 ،همو؛ 002-013، 011، 018-010، 33-37 ،14، 41 .، صو0330 همو، ؛37

همیو،   ؛841یی  883 ،18 یی  57 و.، ر0875 همو،؛ 848 ی 840، 883 ،823، 823 و.تا، ر سینا، بی ابن

-081 ،30-37 ،80-21 .، ص8.ج ،0872 ،؛ همییان 35 .، ص0. ، ج2585، سییهروردی؛ 38 .، ص0815

با توجه به نسبت میان قوه  .یابدبازتاب می، (510 - 511 ،477.، ص8.ج ،0837؛ ابن کمّونه، 088

بازتاب وحی در آیینه وجود پییامبر از اقنضیایات شیصیی، تمیدنی،     ، منییله و محسوسات

 شود.  منأثر میاجنماعی و اقنصادی وجود شریف رسول اکرو فرهنگی، سیاسی،

کیه از امامیان    چنیان  گردد. ترتیب تفصیالت شریات به اجمال حقایق عقلی برمی بدین

ماصوو روایت شده است که همه محرماتی که در قرآن آمده است ظاهر است و باطن آن 

اهر است و باطن آن امامان هایی که در قرآن آمده است ظامامان جور هسنند و همه حالل

عقل و خرد انسیان،   که است ای هسنه عقالنیدارای بنابراین دین و شریات  0حق هسنند.

تواند حدودی از آن حقایق را درک کند. پیامبران الهی آن حقایق عیالی  ازحیث نظری، می

الفاظ وحی الهیی   از طریقتوانند اند و عقول بشری میقدر عقول بشری عرضه داشنه را به

                                                 
إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوواحََِ    عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى ...» .0

مِنْ ذَلِكَ   فَقَالَ إِنَّ الْقُرْآنَ لَهُ ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ فَجَمِيعُ مَا حَرَّمَ فِي الْكِتَابِ هُوَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ  ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ
 ،0  ج ، ق 0313فار، )صر  «.مِنْ ذَلِكَ أَئِمَّةُ الْحَو     وَ هُوَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ  أَئِمَّةُ الْجَوْرِ وَ جَمِيعُ مَا أَحَلَّ مِنَ الْكِتَابِ

 ؛0  .ج ق،0313، قمرری ،413 ، ص.0  .جق، 0311کلینرری،؛ 06 ؛ ص.0  ج ، ق 0431المیاشررى،  ؛43و  44 .صصرر

 .(13ص  ،3  ج ،ق 0411الطباطبایى، 
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 «اِقیرَ  و ارق  »جملیه   تواند تفسیر جدیدی ازسوی آن حقایق حرکت کنند. این بیان می به

؛ حسن بن 211.ص ،2 .، جق0414 ،)قمیشود  که در قیامت خطاب به قاری قرآن گفنه می باشد

 ؛123 .ص ،2 .ج ق،0408 بابوییه،  ابین ؛ 110ی   111 .ص ،2 .ج ق،0417 ،؛ کلینیی 10. ص ق،0413علی،،  

 0.(023ق، ص. 0411 همو، ؛853، ص 0871، وهم

 ،0330 ،)فیارابی  انید  کیرده سینا بارها به روابط میان ناطقه و منییله تصریح  فارابی و ابن

 تیا،  بی همو، ؛841،  223 ،13 ی 13 .، ص0875 ،سینا ؛ ابن31 - 73و، ص. 0314، و؛ هم002 ی 000 .ص

؛ 004-023و، ص. 2117 همییو، ؛003-007، ص.0818 همییو، ؛203، ص.0830 همییو، ؛848-840ص. 

که افاضه به ناطقه با افاضه به منییله منفاوت است و  بگذرد اگر به خاطر. (252، ص.0854

به تصریح فارابی دومیی   ،اوالً ،بر فرض هم که چنین باشد ،شود با دومی پیامبری پیدا می

و  025 .وری  ،0330 ،)فیارابی  داردرورت افاضه از ناطقه به منییلیه قیرار    درطول اولی و به

عنوان تأیید مطلب در آثیار فیارابی    توان بهبر موارد منادد دیگری که می عالوه ؛ (004-001

رابطه طولی میان افاضه به ناطقه و افاضه به بدون توجه به حنی  ،ها اسنناد کرد. ثانیاً به آن

است که بارها در آثار فیارابی  ای میان منییله و محسوسات مطلب جداگانه ةرابط ،منییله

چیه را   است. محسوسات هم حارل حواس هسنند و حیواس هیم آن   ها تصریح شده به آن

                                                 
ا   از نظا صدرالمعفلهین قاآن، درجات و منازلی دارد. کمعاین مااتب قاآن، جلد آن اسرت. قراآن در هرا ماتبره     .0

کند و انسانُ قشا ُ  کنند: قشا انسانی فیط قشور قاآن را درک می شاط طهارت آن را درک می حامالنی دارد که به
کند. روح و ساّ و لبّ قاآن  ت شاعی را درک میظاها  فیط مفاهیم قشا  و نکات بیانی و احکام عملی و سیاسا

رسد مگا با  کنند؛ زیاا حیییتِ حکمت، موهبت الهی است و انسان به ماتبه حکمت نمی را فیط اولوااللباب درک می
قاآن به ساّ و علن  (.011 -011 ص.، ص1.، ج0466 ،همان؛ 61-64 .، ص0436صدرالدین شیااز ، ) افاضه الهی

ظاها علن قاآن، همین مصحو محسوس است؛ و باطن علن شوند:  و هایک از آن دو به ظاها و باطن تیسیم می
کند. با این توضیح که حا باطن، ممنا را در ضمن عوارض جسمانی و  قاآن، چیز  است که حا باطن درک می

کند. بنابااین  ا را در ضمن مصادیق خارجی درک میطور خالصه حا باطن، ممن کند. یمنی به میدار  آن درک می
صرورت مصرداق    صورت مصداق خرارجی کعراب یرا بره     ماتبه علن قاآن ماتبه مصداق خارجی آن است. حال یا به

از مااتبی باخوردار است: نخسعین ماتبه از دو ماتبه یادشرده،   ساّ قاآن هم دو ماتبه دارد و ها ماتبه خارجی ممنا. 
کند. ایرن تصرورُ حردود و     ها و به دور از لواحق و آثار ماد  تصور  ان ممانی را با حدود و حیایق آنآن است که انس

حیایق باگافعه از مباد  عیلی است. ممانی باگافعه از مباد  عیلی، ممنایی است که درمیان مصادیق کثیا، معمدد 
به میرام امرا، آن ممرانی عیلری را درک      و معضاد ماد ، مشعاک است. روح انسان با تجاد از میام خلق و رسیدن

کند. کالم الهی، ازجهت کالم الهی بودن، قبل از نزول به عالم اما، یمنی لوح محفوظ، و قبل از نزول به آسمان  می
صدرالدین شیااز ، ا  فوق این مااتب داشت ) دنیا، یمنی لوح محو و اثبات و نزول آن به عالم خلق و تیدیا، ماتبه

 (.446- 440الو، صص. 0414؛ یزدانی میدم، 61 - 64 ص.، صب0436
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توانید گسسینه از   منییلیه نمیی   ،ند. با توجه به این موضیوع ده گ،ارش می ،کنند حس می

هیای موجیود در    محسوسات هم ناگ،یر حارل واقایت ؛مطالب را عرضه دارد ،محسوسات

 و ... هسنند. زمان و مکان

 و کنید میی  حفیظ  را محسوسیات  ریور  و اثر منییله؛ کهاین به توجه با دیگر، بیان به

-میی  قیرار  ج،ییات، با عقلی، کلی حقایق تحاکی خدمت در منییله در شده یاد رورتهای

 حیواس  دریافیت  حارل محسوسات رور ازآنجاکه و (021 ی 013 ، رو.0330فارابی، ) گیرند

 فضیای  اقنصیادی،  سیاسیی،  روابیط  اجنمیاع،  زمان، مکیان،  در نی، حواس دریافت و است

شدن  تمدنی با انباشنه و فرهنگی هایلذا شکل یابد،می تحقق مناسبات انواع جغرافیایی و

 ییاری  ج،یییات  به عقلی کلی حقایق تبدیل به محسوسات رور و اثر رورت در منییله به

 و اقنصادی و اجنماعی حارل از روابطمحسوسات  رور حفظ در منییله نقش. رسانندمی

 رابطیه  تأییید  شده نی، چنین است. یاد ج،ییات رورت به عقلی کلی حقایق پذیریرورت

 را عقلی حقایق تحاکی تفاوت در آن نقش و محسوسات با منییله نسبت و شده یاد طولی

-35 ص. و،0314همیو،   ؛043- 047 و، ص.0330)فیارابی،  کیرد   مشاهده در آثار فارابی توانمی

 فرهنیگ  تناسیب  بیه  عقلیی  کلیی  حقیایق  گفت که توان می گذشنه، مباحث بر عالوه 0.(33

                                                 
قد عرفوت  »گوید: ازجمله عالمه طباطبایی می تحلیل یادشده از حکیمان حکمت معمالیه نیز قابل اسعفاده است. .0

أنّ األنبياء هم األولياء الكاملون بالفطرة، و أنّ الوارد عليهم من جانب الح ّ األوّل تعالى نوموا و ققظوة علوى    
ثالثة: امور كليّة نورقّة و امور جزئيّة نورقّة، و امور جزئيّة حسيّة، و أنّ األوّل بواطن الاواني، و الاواني     أقسام

باطن الاالث، فالشرقعة واردة عليهم إمّا معارف كلّيّة أمّا من اللّه تعالى بال واسطة أو بواسطة واحد من األنووار  
صليّة، و أمّا معارف جزئيّة نورقّة بواسطة النفوس المااليّة، و هم المجرّدة، و هم المالئكة المقرّبون بصورهم األ

المالئكة المجسّمون فيلقون إليهم المعارف الجزئيّة بكالم مسموع أو بنحو آخر، و أمّا المعارف الجزئيّة الحسّيّة 
ماال و التشابيه، فحالهم فيه قرقب من حال سائر الناس و هم قلقون ما قلقى إليهم، بما قمكن أن قفهموا من األ

 (.306 ر 304 .ص ،ق 0303الطباطبایى، ) «إذ هو السبيل في تنزقل الكلّيات إلى الجزئيّة، و قد مرّ ذلك بيانا
اهلل اسرت و تکروین    در تنزّل وحی الهی از موطن عیل محر  کره لرد    »گوید: اهلل جواد  آملی می که آیت چنان

را از قاارداد ؛ باید توجه داشت که انسان همواره حیرایق ممیرول   صورت الفاظ و کلمات اععبار  و  صِا  است به
صورت یک فمل یا قول اععبار  در موطن طبیمت پیاده  دهد و از آنجا بهمثال معصل تنزّل مینشفه عیل به موطن 

تکوینی به واسطه گفعن یا نوشعن، همان تنزّل اما عیلی  ها  علمی از حیایق بسیط عیلی، بهکند و تمام تحلیلمی
آن مسیا  که شایسعه پیوند تکوین و اععبرار  » .(11 – 16ص. ص ،0461 جواد  آملی،) «،لباس اما اععبار  است

مجار  ادراکری او   و حدیث قاب فاائ  است که به اسعناد حدیث قاب نوافل است نفا مبارک رسول اکام

کند و هم اععبار میگاه سمع و بصا و نطق الهی است. از این ممبا مشعاک هم آن حیایق تکوینی عیلی تنزل جلوه
تاتیب کالم الهی پا از تنزّل از مااحل عیلی و مثرالی، در تکروین، بره نشرفه اععبرار       کند. بدیننیلی تجلّی می
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 و ةالملو  ماننید  فیارابی  آثیار  در منایددی  میوارد  از تفسیری چنین. شود میاطبان بیان می
 .است پذیرامکان ةالسعاد تحصيل

آیید کیه   الزو نمیی انید  آیا در تفسیری که فیلسوفان مسلمان از فرایند وحی ارایه کرده

ظاهر  منفاهم ازبا  ،های بهشنی آیات قیامت و یا نامتچون  ، هممانای برخی از آیات قرآن

اهلل سیدمحسن حکیم، مرجع شیایان و زعیم حوزه علمیه  مرحوو آیتآیات منفاوت باشند؟ 

( مفنی آن روز عربسنان )که نابینیا بیود  « باز بنعبدالا،ی، »نجف، در سفری به عربسنان با 

پرسید: شما شیایان چرا به ظیواهر قیرآن عمیل     ایشانباز، از  در این جلسه، بندیدار کرد؛ 

هیایی نیسیت،    اهلل حکیم در جواب گفت: این دیدار جیای چنیین ریحبت    آیت نمی کنید؟

اهلل حکییم   سماجت خواسنار جواب شید. آییت  با باز  بن .پرسی برگ،ار شود بگذارید به احوال

اگر قرار باشد به ظاهر قرآن تکیه کنیم و همان را ماییار عمیل قیرار     باز گفت: ناچار به بن

                                                                                                                   
شده از وحی  تفسیا ارائه یا» (.11 - 13 ص.ص ،)همان «رسد و مسیا این تجلی درجات قوا  انسان کامل استمی

رو تفکیرد   ممکن است ممنا  نزول وحی توسط فاشعه وحی در غیاعالم مثال معصل مورد پاسش واقع شرود ازایرن  
تفسیا از وحی به آن ممنا نیست که وحی و فاشعه وحی در خارج از مثال معصرل وجرود نداشرعه و    این شود که می

هاچه از خدا  سبحان نازل شود و جزء عالم امکان » (.14.ص ،)همان «باشندموجود میتنها در حدّ تخیّل صِا  
اش آگاه نباشد. ممکن نیست چیز  آن صادر اول در میام نورانیعش آگاه است گاچه رو  جنبه جسمانی ،قاار گیاد

  جنبره وسراطت و   در جهان خلیت یافت شود و صادر اول آن را نداند چون صادر اول نسبت به همه فیوضات بمد
احاطه علمی دارد. ولی همان انسان کامل در میام نازل ممکن است از بمضی از امور آگاه نباشد. اگا در میرام براال   

 .ص ،4.، ج0464)جرواد  آملری،    «کنرد الواسطه دریافت مری درمیام پائین و وسط هم مع ،بالواسطه دریافت کاد
کنرد و همران مصردر    این مااحل را طی مری یمنی خود پیامباا  در کار نیست در گافعن وحی واسطه» (.043

آورد و این مجار  وسط را پیرامبا در درون خرود   گیاد و به همااه میکند و از آنجا وحی را میاصیل را ادراک می
شکل مطلق نشدنی است و محال است بشا به جایی باسرد کره    رفع حجاب به» (.044 .ص ،)همان «کندطی می

زیاا محدود است و کماالت و اوصا  او نیز محدودند، پا نجوا، کالم، نردا،   ؛سخنان خدا را بشنود واسطه همه بی
اگا اقیانوس نامحردود    ،«040 ر 040؛ ص 41، ج 0411 ،جواد  آملی» «خواسعن، و شنیدن او هم محدود است

شرنود و ممکرن   کالم او را مری اندازه گنجایش خویش نجوا، ندا، یا  به سخن و تالطم درآمد، این موجود محدود به
شود موجود محدود ... اکنون که نمی گونه که خدا گفعه او بشنودگوید، آننیست انسان محدود همه آنچه را خدا می

آن نیست که اگا دو واسطه  «و ما کان لبشاٍ»گوید بشنود، ممنا  گونه حجابی، آنچه را ذات اقدس الهی میهیچ بی
... نبودند حجاب دیگا  نیز نیست، بلکه این اسرت کره آن دو   « فاسعادن رسول»و « از ورا  حجاب»دیگا یمنی 

نبرودن واسرطه   » (.040 .ص، )همان «اما وجود پاده دیگا  حعمی است، هاچند مورد توجه نباشد ،حجاب نیسعند
یاا ز ؛این نشدنی است ،نیز واسطه نیست به این ممنا نیست که خود حضات میان خدا  سبحان و پیامبا

اندازه گنجرایش وجرود  خرودش آن ذات نامعنراهی را در ماحلره       چون هست حجاب است و به خود حضات

 (. 030 .ص ،)همان «بیندتجلّی می
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اهلل  آیت باز با تاجب پرسید: چرا؟ بن دهیم، باید مانقد شویم که شما به جهنم خواهید رفت.

وَ مَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْموي فَهُووَ فِوي ارخِورَةِ      »فرماید:  : چون قرآن میپاسخ داد حکیم
کسی که در این جهان نابینا باشید، در جهیان آخیرت هیم نابینیا و       ؛ سَبِيالًأَعْمي وَ أَضَلُّ 

شما که از دو چشم نابینا هسنید، طبق ظاهر این آیه باید در  .(72)اسراَ،  «تر خواهد بود گمراه

بنابراین ظاهر بسیاری از آیات  هسنید، اهل جهنم آخرت هم نابینا باشید و در زمره گمراهان

مانای کوری ظاهر بگیریم، مانیای آن   اگر این آیه را تأویل نکنیم و به .قرآن مقصود نیست

ای، در آخیرت هیم گرفنیار     این است که شما که در این جهان به کوری چشم مبنال شیده 

کوری چشم باشی. ولی اگر تأویل کنیم، مانای آن این است کیه هیرکس در ایین جهیان     

 0ت.تر اس بلکه گمراه ،و گمراهی است دل باشد، در آخرت هم دچار کوردلی گرفنار کوری

« ابین شهرآشیوب  »شود.  هم فهمیده می همین موضوع از فرمایش اماو عسکری

نیاو   کنیاب، بیه   و در عراق اقامیت داشیت،   بودکه از فالسفه  2«اسحاق کِنْدى»نویسد:  م،

 تالیف نمود. روزى یک، از شاگردان او بیه محضیر امیاو عسیکرى     هاى قرآن تناقض

توانیید آن را بیراى     اگر مطالب، به شما تفهیم شود می،  :شرفیاب شد. حضرت به او فرمود

از اینجا که برگشن، به حضور اسناد برو و  :شاگرد گفت: آرى. اماو فرمود اسناد نقل کنید؟

است که آییا ممکین اسیت     براى من پیش آمده   مسئلهاین با او به محبت رفنار نما و بگو: 

او  اراده کرده باشید؟  زنید،  م، حدس شما چه آن از غیر اى ماان، خود گفنار زا قرآن ةگویند

 :در پاسخ خواهد گفت: بل،، ممکن است چنین منظورى داشنه باشد. در ایین هنگیاو بگیو   

 و باشید  کیرده  اراده حدس شما از غیر دیگرى ماان، قرآن دانید، شاید گوینده  شما چه م،

او آدو باهوشی،   :افه کرداض اینجا در اماو اید؟  برده کار به خود غیرماناى در را او الفاظ شما

شاگرد به حضیور اسیناد    .اشنباه خود کند ةاست، طرح این نکنه کاف، است که او را منوج

امکان  ،مل، کرد و گفت: آرى، هیچ باید نیستأرسید و طبق دسنور اماو رفنار نمود. اسناد ت

د که به ذهن میاطب نیاید و شینونده از ظیاهر   سین باش ةدارد که چی،ى در ذهن گویند

گیاه اسیناد بیا درک     آن .کالو گوینده چی،ى بفهمد که وى خالف آن را اراده کرده باشید 

 ةعقیید  چه را که به آنتماو واقایت و توجه به اشنباه خود، دسنور داد آتش، روشن کردند و 

                                                 
1. https://hajj.ir/fa/37281 

 .(603 .ص ،0411، پیشوایی) «یمیوب»نام  پسا اسحاق کندى به .0
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 .(424. ، ص4 .ج ،0873شهرآشوب، )ابن  دسوزان ،نوشنه بود هاى قرآن تناقض ةخود دربار

 نیییی، همیییین موضیییوع فهمییییده وی داز بییییان امیییاو خمینیییی و رواییییات مسییینن 

آییا در  »بنابراین اگر منظور از ایین پرسیش کیه     .(218ی   211 .و، ر0833 ،)خمینی شود می

آید که مانای برخیی  اند الزو نمیتفسیری که فیلسوفان مسلمان از فرایند وحی ارایه کرده

ظاهر آیات منفاوت  منفاهم از با ،های بهشنی قیامت یا نامتچون آیات  هم ،ات قرآناز آی

  آییات،  ظیاهر کسی گمان کند با این تحلییل ممکین اسیت مایانی     آن است که:  «باشند؟

 فهمییده شیده  که او فهمیده است، کذب و نادرست باشد؛ باید گفت، کذب در مایانی  چنان

کیه در فرمیایش امیاو     اشنباه فهم شیو اسیت؛ چنیان  از  پذیر و ناشی ین شیو امکان

گونه تردیدی، کذب در ماانی حقیقی قرآن امکان ندارد  گذشت. اما بدون هیچعسکری

 کند.و این تحلیل آن را رد و نفی می

 وحی در فلسفه سیاسی اسالمی ةدربار پردازی نظریه -3

 نی، هسیت؛ گی وحی الهی تحلیل منفکران فلسفه سیاسی اسالمی از قوانین، ناظربه چگون
پیردازی   نظریهپرسش و زیرا در حوزه فرهنگ و تمدن اسالمی، با توجه به شریات اسالو، 

را نی، ل،ومیاً در پیی دارد.    آنپردازی  پرسش از وحی و نظریه ،گذاری قانون و قانون ةدربار
شی فلسفه پردازی درباره وحی در فلسفه سیاسی اسالمی به آثار فارابی، در حوزه دان نظریه

کیه    وحی ارایه کیرده  پیرامونهای گوناگونی  گردد. فارابی در آثار خود نظریه میازسیاسی ب
 ةمنتزعفصول برای نمونه بنابر تحلیلی که فارابی در  است.  ها غیرقابل جمع گاه این نظریه

گرچیه پییامبری و فیلسیوفی     ؛پییامبری غییر از فیلسیوفی اسیت     ،کنید  از وحی اراییه میی  
 دیدگاه درحالی اسیت کیه وی در   این .(33ی   35 و.ر ق،0415)فارابی،  الجمع هسنند ممکن

 پییامبر مارفیی    ،پییامبر را اول فیلسیوف و در مرتبیه باید     ه،الفاضل همبادی آرا اهل المدین
کند که برای مردو  پیامبر را فیلسوفی مارفی می ةالملّو در  (025 .ص ،0330)فارابی،  کندمی

، ةمنتزعو فصیول  . بنیابراین در ایین دو اثیر، بیرخالف     (11 .ص و،0331)فارابی،  تپیامبر اس
  .(408 ی 418 و 75 ی 53 و.الف، ر0835 )ی،دانی مقدو،الجمع هسنند.  پیامبری و فیلسوفی الزو

های منادد و منفاوت فارابی درباره وحی و پیامدهای آن در نسبت عقل و  پردازی نظریه

گیذاری،   فلسفه و دین، فلسفه سیاسی و شیریات، سیطوح قیانون   وحی، فیلسوف و پیامبر، 

کیه فلسیفه    گذاری مبننی بر وحی و ... قابل تأمل است. بیا توجیه بیه ایین     چگونگی قانون

های فارابی هر دو  پردازی نظریه ،کم درباره دو موضوع حکومت و قانون است سیاسی دست

های  که از بایسنه ی دارد. ازجمله اینهر دو موضوع پیامدهایو در  گیرد؛ بر می در موضوع را
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بیان  ةالمل و ةالمدني ةالسياسو  ةالفاضل ةمبادی آرا اهل المدقنکه در  حاکم فاضل، چنان

گذاری از وظایف حکومت و حیاکم فاضیل    همچنین قانون .، دریافت وحی الهی استشده

سیینا   ابن است. شدهتفصیل بیان  به ةالسعاد تحصيلو  ةالملّویژه در  این موضوع به که است

نبوت را در ارتبیاط بیا    ،ةالنجا والشفاَ های فلسفه سیاسی در نی، در آثار خود، مانند بیش

؛ 703-713 .تیا، ص  ، بیی وهمی  ؛517 ی 437 و.، ر0871سینا،  )ابن است گذاری بررسی کرده قانون

فوي اقسوام العلووم     ةالرسال در آثاری چیون وی   .(217 ی 211 و.الف، ر0835ی،دانی مقدو، 
به نسبت وحی و نبوت و سیاست و رسیالت تصیریح    تفي اثبات النبوا ةالرسالو  ةالعقلي

ترتییب   بیدین  .(217-215 .ص و،0333، میو ه ،241 ی  283 و.، ری 0871سیینا،   )ابین اسیت   کیرده 

در آثیار دیگیر فیلسیوفان مسیلمان     و پردازی درباره وحی در فلسفه سیاسی اسالمی  نظریه

 ه،ار ساله دارد. ای  سابقه

و  کنیاب مقیدس   ،پردازی درباره وحی نظریهبحث و در تاریخ فلسفه سیاسی غرب نی، 

اسنناد  ،تحلیل وحی در الک و اسپینوزا مالحظه کرد. ،توان در آثار هاب، را میآن اسنناد به 

به وحی و پیامدهای آن در فلسفه سیاسی مدرن باید از هاب، و اسپینوزا ییاد کیرد. تحلییل    

 - 842 .، ص0831)هیاب،،   های سی و چهیارو  باره در فصل هاب، درباره وحی و نظریه او دراین

اسیت. هیاب، ادعیای     بیه تفصییل آمیده    لویاتان (878 - 811 .)همان، ص و سی و ششم (858

 ،028 - 022 و.)همیان، ری   دانید  یمی  پریشیی  خرافیات و روان  ،الهی را اوهیاو دریافت وحی 

ن ومنی  ،دیین  ،داوری درباره وحیی  ،عقل و مارفت دارد ،با تحلیلی که هاب، از انسان .(021

با سپردن دین و تفسییر و   کند. وی گذار میرا به عقل مدنی یانی حاکم وا و دینی وحیانی

قیوانین الهیی را هیم بیا      دهد. حاکم قرار میرا اب،ار دست  آن ،به حاکم سیاسیآن داوری 

)همیان،   بیرد  به قوانین میدنی تأوییل میی    تشکین در تشییو منشأ وحیانی آن، درنهایت

  .(271 ی 213 و.ر

م های سیی و پینج   گذاری در فصل حکومت و قانون ،دیدگاه هاب، درباره نسبت وحی

هیاب،  . است بیان شده (432- 831 .صان، هم) چهل و سوو تا لم، چه(811 -858 .)همان، ص

مرجاییت   ،مُلن وحیانی خداوند و قوانین شرعی به دولیت ییا حکومیت    با تأویل مباحث

-841 ،870 ،884-888 ،881.)همیان، ص  دکنکناب مقدس را منوقف بر نظر حاکم مدنی می

از عقیل   شود که در بررسی منون وحیانی و کالو خداوندهاب، یادآور می .(831 ،877 ،842

کند. وی نظر تفسیری خاری هم در این بیاره  طبیای به عنوان اب،ار و وسیله اسنفاده می

 .(881-823 .)همان، ص کندارایه می
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او درباره وحی اسیت.   رساله الهیاتی سیاسیمفصلی از وحی دارد و تحلیل  اسپینوزا نی،

رسیاله الهییاتی   ی سیاسی و دارد که اسپینوزا فیلسوفاشنراوس در تفسیر اسپینوزا اظهار می
اسپینوزا را قهرمان  وی .(031 .، ص0837)اشنراوس،  او اثر ین فیلسوف سیاسی است سیاسی

کیل پیروژه    ،از نظیر اشینراوس   .(407 .ص ،)همیان  کنید لیبرالیسم و دموکراسی مارفی میی 

اسیت. ت،هیای ریریح رسیاله     کناب مقیدس  تماو رور الهیات   ای آشکار به اسپینوزا حمله

. اسیپینوزا در رسیاله الهییاتی    (40 .ص ،)همیان الهیاتی سیاسی بیانگر نظریه لیبرالی هسینند  

کنید. جامایه مطلیوب او نیوعی لیبیرال      سیاسی خطوط کلی جاماه مطلوب را ترسیم میی 

دموکراسی است. بدین ترتیب، اسپینوزا اولین فیلسیوفی اسیت کیه از لیبیرال دموکراسیی      

 کرد. حمایت 

رسیاله الهییاتی   در  (037 .ص ،)همیان  ترین مننقد میدرن وحیی   فراطیعنوان ا بهاسپینوزا 
هیای مننیاقض، بقاییای     دربردارنیده گی،اره   کنیاب مقیدس   گییرد،  ننیجه میی  خود سیاسی

عیالوه تیألیف و    بیه ت؛ وکناب اسی  حساب خرافات باسنانی و فوران تییل بی ،ها داوری پیش

-003، 005 .، ص0831)اسیپینوزا،   از اعنبار و وثاقت الزو برخوردار نیسیت  کناب مقدسحفظ 

 .(402 - 400، 815 ،821 .، ص0837؛ اشنراوس، 028

رونید تالییم   جهت و تحلیل هاب، و اسیپینوزا، میی   سینا، خالف با راهی که فارابی و ابن

سینا ازسویی  ابن شود. در دیدگاه فارابی و ای میان وحی و فلسفه سیاسی ایجاد میدوجانبه

اند و ازسوی دیگر فلسیفه سیاسیی    ورزی خوانده ورزی و فلسفه پیامبران الهی ما را به عقل

کند و مایارهیایی بیرای ارزییابی    پلین دانشی، وحی و پیامبری را تحلیل مییعنوان دیس به

از وحیی  با تحلیلی که فارابی و ابن سینا  دهد.وحی و پیامبری راسنین در اخنیار ما قرار می

به عالوه، وحیی تیوجیهی    شود. رسمیت شناخنه می امکان و ضرورت وحی به کنندارایه می

کند و فهم آن از سطحی ظاهری و عوامانه باالتر رفنیه و فهمیی   فلسفی و نظری پیدا می

ترتیب تحلیل اینان از وحیی بیه    بدین شود. می فلسفی با ارجاع به مبانی فلسفی از آن ارایه

انجامد. ازسویی فلسفه سیاسی، وحی را تأیید وحی و فلسفه سیاسی می ةنبمشروعیت دوجا

راهی کیه فیارابی و   . است مبانی و تحلیل فلسفی ؛کند و ازسوی دیگر الزمه فهم وحیمی

. اسیت سرنوشت وحیی و فلسیفه سیاسیی در گفنمیان میدرن       منفاوت ازروند می سینا ابن

 و.، ری 0878)اشینراوس،   را بیه همیراه دارد  طرفینی  زدایی مشروعیت و گفنمان مدرن انکار

بدون تردید سرنوشت منفیاوت وحیی و فلسیفه     .(421- 415 ،810 .، ص0837، وهم؛  35 ی 31

کیه بیا    استاندیشمندان مدرن  ن،دسیاسی در گفنمان مدرن حارل وحی تارییی موجود 
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 وحی تارییی موجود در ن،د فارابی و ابن سینا منفاوت است.

هیای   مرهون عناریر و اجی،ا و ریورت    وحی در فلسفه سیاسی اسالمی،پردازی  نظریه

فلسیفه   مبننیی بیر  ورود فارابی به وحی  اند. سینا فراهم آورده ای است که فارابی و ابن اولیه

دولت و حکومیت   از موضوع احکاو و قوانینبا ورود سیاسی است. فارابی در پژوهش خود 

ترجمه کرد.  «حرفه فرمانروایی»توان به  می که کند را مطرح می« يةالملك نةالمه» مفهوو

طورکیه در حرفیه طبابیت     همیان  :گوید حرفه طبابت می وحرفه فرمانروایی با مقایسه  وی

بر کلیات دانش طبابت به تجربه طوالنی نیاز است تا کلیات دانش طبابت منناسب با  عالوه

بیر   عیالوه  نیی،  در حرفه فرمیانروایی  ،کار گرفنه شود شرایط و مقنضیات در موارد خاص به

« تاقیل »بیا  . فیارابی  ضیرورت دارد  هیم  مشاهده و تجربه طوالنی ،کلیات فلسفه سیاسی

، «فضییلت فکیری  »و « قوه فکری»به و ارتباط آن  این مشاهده و تجربه طوالنینامیدن 

الزو اسیت کیه   چنیین   هیم . داند میاز فضایل عقل عملی را  «فضیلت فکری»و « تاقل»

د. از نمایی ه فرمانروایی به فلسفه نظری راجع باشد تا غایات انسان و حکومیت را اخیذ   حرف

از کلیات آغاز و با توجه بیه   مراتبی دارد کهوظایف حکومت، قانونگذاری است قانونگذاری 

شیود.   فرهنگی و ...، بیه ج،یییات خینم میی     ،محیطی ،جغرافیایی ،تمدنی ،شرایط تارییی

بنیابراین یکیی از    .گردد گذاری به تاقل و قوه فکری بازمی انونمراحل نهایی و عملیاتی ق

 و،0331)فارابی،  و فضیلت فکری، است« تاقل»وظایف حکومت، قانونگذاری ج،یی، بر پایه 

  ،0837؛  ی،دانییییی مقییییدو،  32 - 30و، ص. 0380، و؛ همیییی33-35ق، ص. 0415، و؛ همیییی11ص 

  .(31-73 .ص

کنید. ایین    گذاری ییاد میی   مثابه افاضه قوه قانون بهاز وحی  ةالمدني ةالسياسفارابی در 

بیا ایین    (31 یی  73 و.ر و،0314)فارابی،  مرتبه یا گونه از وحی با فلسفه سیاسی همراه است

بر  عالوه ةالملّدر  او .فاقد آن است وحیو تفاوت که فلسفه سیاسی مبننی بر روش قیاسی 

ترکیبیی هیم ییاد     از وحییِ  ،گیذاری  انونمثابه افاضه قوه قی  به وحیِ ج،ییات قوانین و وحیِ

شیود و در   لیه وحیی میی  إ ترتیب که در برخی موارد ج،ییات قوانین به موحی دینکند. ب می

 و،0331)فارابی،  کند گذاری می از وحی خود قانون دریافنی  لیه بر پایه قوهإ برخی موارد موحی

 .(31-73 .ص، 0837؛ ی،دانی مقدو، 44 .ص

کند که از  فرایندی را برای وحی ترسیم می ةالفاضل ةآرا اهل المدقن مبادیفارابی در 

افاضه عقل فاال به عقل مسنفاد یا منفال آغاز و با افاضه از ناطقیه نظیری و عملیی بیه     

سپس فضای محیط به  ،منییله و از منییله به حس مشنرک و از حس مشنرک به حواس
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منییله ماقوالت را  ،ماقوالتا افاضه بیابد.  حواس و برگشت به حواس مشنرک پایان می

پایان گیرندگان وحیی را   دروی  .(021 ی 022 و.ر ،0330)فارابی،  کند به ج،ییات تبدیل می

های گونیاگون حیاالت    از جهت گرفنن ماقوالت یا ج،ییات، در خواب یا بیداری، و ترکیب

ان کیل فراینید را بیه دو    تو پایه میاین . بر (008 .ص ،0330)فارابی، کند  یاد شده تقسیم می

 کرد:  بندی بیش با النفات و توجه و بدون النفات و توجه تقسیم

که  دهد یا این ها رخ نمی یا بقیه فرایند در آن ،گیرند الف( آنانی که فقط ماقوالت را می

 النفات و توجه به آن ندارند.

 و به بیش اول فرایند النفات و توجه ندارند.  گیرند ب( آنانی که فقط ج،ییات را می

را  ةالفاضل ةآرا اهل المدقن مبادیتوان بیش پایانی قطاه یادشده در  ترتیب می بدین

شیمار آورد و   بیه  ةالملّ و ةالمدني ةالسياس ،ةفصول منتزع در یادشدهوجه جمع انواع وحی 

یانی وحی از  ،فرایند وحیوحی به ج،ییات را ناظربه عدو توجه و النفات به بیش نیست 

 تلقی کرد.  ،عقل فاال به ناطقه

 شمار آورد.  قوه را ناظربه بیش اول از فرایند یادشده به وحیِ توان میج( 

های یادشده در بیش پایانی قطاه میوردنظر  توان از ترکیب ترکیبی را هم می د( وحیِ

 به شمار آورد.  ةالفاضل ةمبادی آرا اهل المدقناز 

 ةالمدني ةالسياسو  ةفصول منتزع های وحی فارابی در تأویل نظریهبا  ،تحلیلیبا چنین 
ین نظریه مرجع برای وحی بر پایه فرایند ییاد شیده در   ، ها و مراتب وحی به گونه ةالملّو 

 قابل اسننباط است.  هالفاضل همبادی آرا اهل المدین

عنوان تفسیری بر مقدمه یا بیش  توان به را نی، می شرح رساله زینونتحلیل فارابی در 

 ناًدفانفس قدسی پیامبر مطالب را  ،شرح رساله زینونفارابی در گفنه  دانست. به اول فرایند

تواند ناظربه دریافت  . این دریافت می(5 ی 4 و.الف، رو/ 2113)فارابی، کند  دریافت می هواحد

و بالزمیان رخ   هواحد ناًدفاعقل فاال باشد که  ناطقه، یانی حقیقت نفس و جان آدمی، از

 نیاً دفاتیوان دریافیتِ    یابید. میی   شکفد و گسنرش می تدریج در جان پیامبر می دهد و به می

را به نسبت عقل مسنفاد و عقل فاال و حلول عقیل فایال در عقیل مسینفاد و ییا       هواحد

 - 024 ،011 - 015 .ص ،و0330 همیان، ) ارتقای عقل مسنفاد به مرتبه عقل فاال تفسیر کیرد 

 .(023.ب، صو/2113؛ 42و  82ص و،0314 همو؛ ؛025

 همبیادی آرا اهیل المدینی   در  مطیرح ترتیب نظریه جامع وحی فارابی حول نظریه  بدین
. و مکمیل آن اسیت  قابل بازسازی بوده و دیگر نظریات، اج،ای این نظریه اریلی   هالفاضل
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و هیای منایدد او    نظرییه   وجیه بیه تفیاوت   بیا ت  ،از نظرییه وحیی فیارابی    جدید تفسیر این

  .است شدهپذیر  امکان آنهاوتادیل  جرح

نبییوت و  ،فلسیفه سیاسیی و ارتبییاط آن بیا وحیی     سیینا در  هیای منفیاوت ابیین   تحلییل 

نسبت فلسفه سیاسی و دیین از نظیر ابین سیینا در تحلییل       قابل توجه است.گذاری  قانون

نهایی از این قرار است که دین تقدو تارییی بر فلسفه سیاسی داشینه و فلسیفه سیاسیی    

 فهیم دیین و منیون دینیی را اراییه       ،مایارهیای ارزییابی دیین    شنه وتقدو رتبی بر دین دا

 .(201 ی 217، 045 ی085 .الف، ص0835)ی،دانی مقدو،  کندمی

شوند:سینادربارهوحیبهدوگروهکلیتقسیممیهایابنتحلیل
های سوو و دهم،  نمط :االشارات و الننبیهات، ةالنجا ،الشفاَ که شاملدر گروه نیست 

وحیی و  است،  فی النفس و بقایها و ماادها ةرسال، الفال و االنفاال رسالة، المبدأ و المااد

 کند: گانه ذیل تحلیل می تقریب در چارچوب سه نبوت را به

 کند؛ کمال قوه عقلی که آن را با قوه حدس تبیین می ،اول

 کمال قوه خیال؛  ،دوو

 کمال قوه منصرفه یا محرّکه.  ،سوو

؛ افاضیات  هاگروه از تحلیلاست. در ین  گروهدو  ،ابن سینا از ویژگی دوو هایتحلیل

 ةالفاضل ةمبادی آراء اهل المدقنی در عقل فاال در فرایندی مشابه فرایند مورد نظر فاراب
دوو؛ افاضیات عقیل فایال از طرییق      گیروه شود. در در وجود پیامبر تبدیل به ج،ییات می

)ی،دانیی مقیدو،   شیوند  کاینات یا ... قبل از تحویل شدن به پییامبر تبیدیل بیه ج،یییات میی     

 .(073-012 .ور ،الف0835

حقیقت وحی و کیالو و توضییح فراینید     سینا بیشنر تفسیر های ابن گروه دوو از تحلیل

و  ةالملّو  و ةالمدنيو  ةالسياسهای فارابی در مثابه تفسیر دیدگاه وحی بر این پایه است و به
 ةاالنسانيفی قوی  هرسالسینا، در  شود. بنا بر تحلیل ابن تلقی می شرح رساله زینونویژه  به

جانیب الهیی اعیراض نکیرده      اگر این آیینه از ؛چون آیینه است ، روح انسانی همو ادراکاتها

در این آیینیه ارتسیاو خواهنید یافیت. روح پیاک و قدسیی،        ماقوالت با فیض الهی ،باشد

ذات حقیقی مالیکه از عیال م امیر اسیت. از قیوای      شود. ماقوالت را از روح م ل کی پذیرا می

کنید.   مالقیات میی   بشری، روح قدسی انسانی، که منالق به عال م امیر اسیت، بیا مالیکیه    

س باطن و ظاهر انسان به بیاال جیذب   واکه روح قدسی و مالیکه تیاطب کنند، ح هنگامی

یابنید و انسیان م ل ین را،     مقدار تحمل آن، تمثّل می شود و مالیکه برای روح قدسی، به می
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شنود. وحی، میراد م ل ین را، بیدون     بیند و کالو م ل ن را می رورت حقیقی، می گرچه نه به

زییرا   ،کند. در وحی، کالو م ل ن، کیالو حقیقیی اسیت    سطه، برای روح انسانی آشکار میوا

چه در باطن منکلم است برای میاطب. کیالو بیرای آن    کالو یانی به تصویر درآوردن آن

چه در باطن اوست به باطن میاطب مننقل شود و ایین کیار    خواهد آناست که منکلم می

شود. هنگامی کیه   ای مانند روت منوسل مینکلم به وسیلهرو م نیازمند واسطه است. ازاین

ماننید   میاطب روحی است که حجابی بین او و م ل ین نیسیت و م ل ین بیرای آن روح، بیه     

روح از آن تجلی نقش گرفنه و ایین نقیش بیه حیس      ،کند خورشید بر آب راف تجلی می

کند. بنابراین  ه میحس باطن آن را مشاهد ،شود. اگر این نقش قوی باشد باطن مننقل می

گییرد و م ل ین    شود و وحی را با باطن خود میی  الیه با باطن خود به م ل ن منصل می موحی

ریورت ریداهای    یافنیه و کیالو م ل ین، بیه     رورت محسوس و دیدنی، تمثّیل  برای او، به

 . (031 ی 073 و.ر ،و 0333 سینا، )ابن یابد شنیدنی، تمثّل می

های گروه اول، تأکیید بیر تفسییر و مانیای کیالو اسیت.        تحلیلتفاوت این تحلیل با 

دهد. در را بسط می و ادراکاتها هفی قوی االنسانی هرسالمفاهیم  هالارشی هالرسال سینا در ابن

کالو الهی یا فیضان علوو الهی، م ل ن مقرب است؛ یانیی علیوو خاریی     ،سینا تحلیل ابن

یابنید.  ارند اما در قوای ادراکی پیامبر تکثّر میبرای پیامبر است. این علوو وحدت حقیقی د

 ،سینا تفاوتی میان کالو خداوند ترتیب در تحلیل ابن وحی القا بالزمان به پیامبر است. بدین

 قلم )از وسایط ارسال وحی( و عقل فاال نیسیت. بیرای بییان کیفییت وحیی      ، علوو خاص

 . (252. ، ص0854، و)هم توان از مثال افنادن تصویر در آیینه اسنفاده کردمی

مفاهیم یاد شده در دو تحلییل پیشیین را بیشینر     ،فی اثبات النبوات هالرسالسینا در  ابن

افاضات عقلی بدون واسطه است و م ل ن آن قیوه   ،دارد که وحی میبیان و دهد توضیح می

ییت پییامبر   ؤطیور بیالارض، از او جیاری و قابیل ر     بیه  است و افاضه عقل کلی افاضه شده

که همه  درحالی ،شوند جهت ماانی مینلف به اسامی مینلف نامیده می شود. مالیکه به می

ییا پییامبر    ها ناشی از تج،یه در قوای ادراکی قابل ها یکی هسنند و تج،یه بالارض آن آن

است. رسول مبلِّغ افاضه وحیانی، در جامه عبارت است تا با آرای او رالح عالم حسیی بیا   

 . (217 ی 215 و.ر ،و0333، و)هم م عقلی با علم حارل آیدسیاست و رالح عال

نفس در مقاو مفارقت از عقول فاال کمیالی  بر آن است که اوال،  النالیقات سینا در ابن

بیرای نفیس    نیاً دفا. درننیجیه اشییا   اسیت کند که از لوازو آن کمال، ماقوالت دریافت می

 .(808 - 802 ،283-283 ،224 – 228، 223 .ور، 0830، همو) شوندمنجلی می
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ها همراه نیست. عقل  نفس در مطالاه ملکوت با قوای خیالی و وهمی و مانند آن ثانیا،

آن مانای  ؛کندو بدون تفصیل و تنظیم بر نفس افاضه می هواحد ناًدفا فاال مانای کلی را

 طور مفصل و مینظم و بیا عبیارات مسیموع و     از نفس به قوه خیال بهبا سرری،شدن کلی، 

شود. عقل فاال در افاضه وحی به نفس، محناج قوه تیییل نیسیت تیا     منظوو، منییل می

، 283 –283،  203و. )همان، ری  الزو باشد که با الفاظ مسموع و مفصل با نفس گفنگو کند

دریافیت   یو تقطیای  یو نه تیدریج  هواحد ناًدفارورت  وحی به النالیقاتبنابراین در  .(535

کند؛ قوای نفس با سرری، وحی از نفس نه قوای نفس دریافت میشود؛ وحی را نفس و  می

 نیاً دفا که در القای وحی بیه ریورت   جایی از آن .گیرد خود می رورت منناسب آن قوا را به

نیاز به بدون آید در قضایایی که پیش می ،حدّ وسط در اخنیار پیامبر قرار گرفنه است هواحد

سینا  ترتیب گفنار ابن د. بدینشو ننیجه مننقل میفکر و ترتیب قیاس و با حدس مصاب، به 

 باشد.سینا و فارابی  های وحی ابنجمع میان نظریه تواند وجهمی النالیقاتدر 

در روح انسانی،  ماقوالت با فیض الهیتوان گفت  میسینا  بازسازی نظریه جامع ابندر 

لیه با باطن خود بیه م ل ین   إ ترتیب که موحی یابند. بدینچون آیینه است، ارتساو می که هم

ریورت محسیوس و    گیرد و م ل ن بیرای او، بیه   شود و وحی را با باطن خود می منصل می

شرح )تا اینجا  یابد رداهای شنیدنی، تمثّل می یافنه و کالو م ل ن، به رورت دیدنی تمثّل 

 . (است ةالفاضل ةمبادی آرا اهل المدقن و ةالمدني ةالسياسبر 

( علیم ییا عقیل بسییط    و الهی یا فیضان علوو الهی است. این علیوو ) م ل ن مقرَّب کال

یابند. وحی القا بالزمان به پییامبر  وحدت حقیقی دارند؛ اما در قوای ادراکی پیامبر تکثر می

کند که از لوازو نفس کمالی دریافت می و وحی افاضات عقلی بدون واسطه است لذا است.

به بیان دیگیر   شوند.برای نفس منجلی می ناًشیا دفادرننیجه ا ؛آن کمال، ماقوالت هسنند

ماقیوالت را   عقل بسیط آن است که دارنده آن،. شوندپیامبران از عقل بسیط برخوردار می

)تیا  سیت  در نی،د او  هواحید  ناًو دفا هواحد ناًجمل د و همه ماقوالتنکمیتاقل  هواحد ناًدفا

شنیدن ین قضییه، حیدّ وسیط بیرای او     طوری که با  است( به رساله زینوناینجا شرح بر 

و بدون تفصیل و تنظیم  هواحد ناًدفاعقل فاال مانای کلی را  )نظریه حدس(. حاضر باشد

مبوادی آرا اهول   و اواییل بحیث در    رساله زینونشرح  کند )جمع میانبر نفس افاضه می
طور مفصّل  به ،نفس به قوه خیالن از سرری،شدبا (. آن مانای کلی، است ةالفاضل ةالمدقن

مبوادی آرا  ادامه فرایند یادشده در ) شود و منظم و با عبارات مسموع و منظوو، منییل می
 (. ةالفاضل ةاهل المدقن
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 آیینگی وحی الهی ةتقریر نظری -4

توان نظریه آیینگی وحی الهی را تقریر اکنون می ،سینا با بازسازی نظریه جامع فارابی و ابن

یین   :وحیی دو چهیره دارد   توانیم بگوییم کیه  میی وحی الهی تقریر نظریه آیینگدر کرد. 

سویی )ناظربیه   عالم امر(. در چهره آن)سویی  سویی )عالم خلق( و ین چهره آن چهره این

 هو ادراکاتهیا، الرسیال   ةاالنسواني فیی القیوی    ،ةالملّو ، ةالمدني ةالسياس، شرح رساله زینون
( نفس پیامبر، در نسبت و قُرب خاری با حیق  النالیقات ،فی اثبات النبوات هالرسال ،هالارشی

 نیاً دفا رورت عقیل بسییط   به ،ماقوالت یالقابا یابد و می یتاالی، در تحولی درونی کمال

رورت عقل بسیط دریافت  ای، بهالقای قوه، حقایق عقلی الهی را، همچون آیینه با و هواحد

 ةاالنسانيفی القوی  ،ةالفاضل ةاهل المدقنمبادی آرا سویی )ناظربه  . در چهره اینکندمی
آن امیر   ،( در عال م خلیق النالیقات فی اثبات النبوات، ةالرسال ،ةالعرشي ةالرسالو ادراکاتها، 

 شود. تدریج شکوفا می مکمون و مکنون در وجود پیامبر به

ب ترتیی  ن،ول دفای و تدریجی قرآن به قلب پیامبر شباهت دارند. بدینا این دو چهره ب 

ریورت دفایی و بیا     این افاضه بیه  ؛شود وحی از افاضه عقل فاال به عقل مسنفاد آغاز می

(. با توجه به نسیبت  ةالفاضل ةمبادی آرا اهل المدقنشود )ناظربه  ناطقه نظری دریافت می

 این افاضه دفای یا عقل بسیط به مرور که بدان اشاره شد، ،میان قوه منییله و محسوسات

یابد. تحیول یادشیده و عقیل    ... در پیامبر تفصیل می اجنماع و ،تمدننناسب فرهنگ، م و

و دریافت قوه و عقل تفصیلی همان بسیط حقیایق    ه استواحد ناًدفابسیط همان دریافت 

در ناطقیه عملیی و منییلیه پییامبر اسیت.       یدریافنی در ناطقه نظیری و در مراتیب باید   

تناسیب امکانیات    بیه  دارد ورا دریافت میینه وجود خود علوو الهی یترتیب پیامبر در آ بدین

تمدنی(، علوو الهی را به وحیدت   و تارییی ،فرهنگی ،اجنماعی ،این آیینه )اعم از شیصی

نصییرالدین  سینا و ایضاً  بنا بر تبیین فارابی و ابن گیرد. یا به تج،یه یا به هر دو رورت می

طقه خیود وحیی را بیه ریورت     پیامبر در مرتبه اول با نا ،و شیخ اشراق و مالردرا طوسی

در درون پیامبر تنی،ّل یافنیه و بیه     این وحی ،کند و در مراتب باد کلیات عقلی دریافت می

  0آید.رورت الفاظ قرآن درمی

                                                 
کند: اول، قلم ربانی؛ دوم، لوح محفروظ؛ سروم، لروح قردر و      میصدرالمعفلهین باا  نزول وحی از چهارمنزل یاد  .0

وحرری را در جمیررع ایررن منررازل و میامررات دریافررت   آسررمان دنیررا؛ چهررارم، لسرران جبائیررل. پیررامبا خرراتم 

 (.446- 440الو، صص. 0414؛ یزدانی میدم، 44.، صب0436صدرالدین شیااز ، ) دارد می
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اسیت و لسیان قیوو     یم قرآن به لسان قوو نازل شدهیگومی گاهالزو به توجه است که 

آن حقایق کلی و عیالی الهیی    شود که گاهی نی، گفنه می ؛شود شامل فرهنگ قوو هم می

بیرای مثیاالت و    سیپس گیردد و  رورت مثاالت و محاکات و ازطریق زبیان اراییه میی    به

گ، فرهنی  ،به موضوع منییله و رور خییال برگرفنیه از حیواس و جهیان خیارج      ،محاکات

  دوو مفهیوو نظرییه آیینگیی    در و،ایین د نظر به تفاوت دهیم. ... ارجاع می تاریخ و ،تمدن

 .است مراد

کنید. عقیول فاالیه و جیواهر     رییس عقال و مافوق عقل نازل میی  ،قرآن را خالق عقل

کنند. ناطقه پیامبر تلقی قواعد و کلیات عقلی را القا می ر،اموو  واسطه ن،ول هسنند، عقلی

که بیه   یعقل یامور کل نیآگاهی یا ناطقه نظری اوست. ا نی،حقیقت انسان  .کند وحی می

د. نشو محاکات و الفاظ تبدیل می ،به مثاالت ،وجود اودر در تن،ّل  شود یقا مال امبریناطقه پ

 .بهره گییرد موجود بدون تردید عقل برای فهم حقایق وحیانی ناگ،یر باید از همه امکانات 

اند عقل انباشنی بشری است رو عقل در فهم حقایقی که پیامبران الهی عرضه داشنه ازاین

از همیه   ترتییب عقیل   های دانشی شکل گرفنه است. بیدین لینکه به مرور در داخل دیسپ

 کند. امکانات علمی برای فهم حقایق اسنفاده می

سینا وحی الهی و دین ما را به علوو عقلی و فلسفه تشویق و راهنمیایی   از دیدگاه ابن 

، 0870)ابن سینا، کند و ما علوو عقلی و فلسفه را از دین و شریات و پیامبران الهی داریم می

تیوانیم  . با همین عقل است که می(213 - 217 ،045-087 .الف، ص0835؛ ی،دانی مقدو، 04.ص

در فهیم   سیینا ایین عقیل    دریابیم. از نظر فارابی و ابین  را پیامبران الهیشدة  حقایق عرضه

 ،12 -54 ،51.ص ق،0415 ،)فیارابی تواند عقل جمای بشیری باشید   می مصادیق کلیات عقلی

 .ص ،0871؛ ابن سینا، 53-51 .ص و،0331؛ 34-30 ، 31-30 ،74-17 .ص و،0338 و،؛ هم33، 38-35

511- 517). 
  توان گفت: می که حارل این

کند. تفاوت تلقی وحی و  وحی را دریافت می ،که ناطقه اوست ،الف( حقیقت جان آدمی

تج،ییه و تحلییل    ،روش مامول عقلی مانند قیاس ،تلقی علوو این است که در تلقی وحی

سیینا،   )ابین  شود عقل قدسی نامیده می، کننده وحی الهی دریافت لرو عق وجود ندارد. ازاین

نی عقل قدسی از قیاس و مانند آن و اشنباهاتی که از جهت ماده و یا (.215. ، صق0825

 شود؛ پاک است؛ رورت عارض می

اسیت کیه در طیی فراینید       شود، حقایق کلی عقلی چه توسط ناطقه دریافت می ب( آن
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 شود؛  درونی پیامبر به حقایق ج،یی هم تبدیل می

هم محنوای  ،. بنابراین هم واسطه وحیکندج( ناطقه وحی را از عقل فاال دریافت می

 کننده وحی از ماهیت عقالنی برخوردارند. وحی و هم دریافت

 ؛آیید وجود میی  نی بهترتیب بر پایه این نظریه، امکان تفسیر جدیدی از منون وحیا بدین

انسیان و  و  و حقایق هسینی  خطاب به مردو اظهار کردهرا زیرا پیامبران الهی، وحی الهی 

را بیرای اهیل    زندگی فردی و روابط اجنماعی و غییره  دهیچگونگی سامان وآینده انسان 

 هیای عقلیی  اند. از اینجا امکان تفسیر جدیدی ناظربه تواناییتأمل و خردمندان بیان کرده

 آید. در این تفسیر جدیید، فلسیفه سیاسیی نقیش مهمیی خواهید داشیت.       انسان پدید می

گذاری اجنماعی ناگ،یر باید بیر پاییه دریافیت مقارید      چنین ساماندهی سیاسی و قانون هم

 پیامبران الهی و حقایق وحی الهی باشد.

ر یین راسینا   سینا، دین و فلسیفه د  از منظر این نظریه، در اسنمرار دیدگاه فارابی و ابن

مید  اپی عالوه کند. بهبرای ما حل می را هسنند. این تحلیل مشکالت امروزین کارکرد دین

 ،شود. بر پایه ایین تحلییل   چنین تحلیلی از وحی در دو موضوع حکومت و قانون ظاهر می

 هیای عقالنیی بهیره    عقالنیی اسیت و از روش   یاهداف باحکومت دینی حکومنی عقالنی 

گذاری دینی نی، عقالنی و دارای اهیداف عقالنیی اسیت و از     ینی و قانونقوانین د ؛بردمی

اسیت، حقیایق    که تجربه تارییی بشر نشیان داده  کند. چنان های عقالنی اسنفاده میروش

گیرد و عقل بشری نیازمند وحی الهی  مناالی الهی مسنقیم در اخنیار عقل بشری قرار نمی

است و پس از تأیید وحیانی در مقیاو فهیم حقیایق    تقویت و راهنمایی  حیات و، برای احیا

 گیرد. الهی قرار می

 نظریه آیینگی وحی الهی  دستاوردهای -5

 گوید وحی عقالنی است و نه وهمی یا خیالی و مانند آن؛ الف( این نظریه می
گوید وحی تا حد امکان حقایق عالی عقلی را به زبان قابل فهم مردو بیان ب( این نظریه می

 تمدن و موقاینی است که میاطبان وحی در آن قرار دارند؛  ،ند. بنابراین ناظربه فرهنگک می
همیان را   گرفنه اسیت و  نازل کردهبر او چه را که خدا  پیامبر آن ،این نظریهمطابق ج( 

در بیان آن حقایق عقلی مناالی از آنجایی که آن حقیایق در آیینیه    ؛ یانیاست هم رسانده
شده است و این آیینه ناظر به شرایط اجنماعی و فرهنگی بیوده اسیت؛    وجود پیامبر ریینه

آنچه رسانده منناسب با زبان و فرهنگ میاطبان است. بنابراین هم آنچنان که باید، گرفنه 
 است و هم آن چنان که باید، رسانده است. 
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 ؛ وحیی داردآید که دین در طول عقل و نه در عیرض آن قیرار   د( از این تحلیل برمی

عیالوه کلییات    حقایق عقالنی است که من،ل نیست آن در انسان عقل اوست. بهدریافت 

است.  عقلی به ناطقه نظری افاضه شده است و طی فرایندی به الفاظ و ج،ییات تبدیل شده

 دهد. این نظریه ما را به آن کلیات عقلی توجه می

فنمان و سامان سیاسی گفنمان و سامان سیاسی وحیانی درطول گ ،ه( بنا بر این نظریه

گفنمان سیاسی عقالنیی   ةو تحلیل و فهم گفنمان سیاسی وحیانی بر پای عقالنی قرار دارد

 پذیرد. انجاو می

 ا اسینناد بیه  بی  و های فلسفه سیاسیی  تأمل و عمل اجنهادی در نظریه با و( این نظریه

بر مبننی این نظریه لذا آورد.  میورزی سیاسی را فراهم  تاریخ فلسفه سیاسی امکان فلسفه

است که با تحلیل نهایی اشنراوس در واسپاری سیاسیت   تحلیلی از فلسفه سیاسی اسالمی

منمای،  فلسفه سیاسی در تاریخ فلسفه سیاسی اسالمی منفاوت است. همچنین از به بیرون

پای شیرع   درعقل  ،در فلسفه سیاسی اسالمیگوید  است که می تحلیل دکنر طباطبایی از

چنان که هر تحلیلی از فلسفه سیاسی اسیالمی کیه گمیان بیرد فلسیفه       .است شدهقربانی 

سیاسی اسالمی، بر پایه محنوا و مبانی و تحلیل، به واسپاری سیاسیت بیه بییرون فلسیفه     

 انجامد تفاوت دارد.  سیاسی یا پذیرش انکار عقل در قبال شرع می

ل مالحظه است. در این نظریه گذاری قاب نظریه در قانون و قانوناین ز( امنداد سیاسی 

ننیایج و آثیار منطقیی     و پیگیری های فیلسوفان سیاسی مسلماناف،ایی دیدگاهپس از هم

نشان داده شده که چگونه تحلیل وحی در دو موضیوع مهیم حکومیت و     ،های آنانتحلیل

 رساند و چگونه به نوبیه قانون تأثیرگذار است و چگونه به حکومت و قانونگذاری یاری می

 انجامد.خود به فلسفه حکومت و فلسفه قانونگذاری می

  نتیجه

موضوع وحی موضوع مهمی است که از گذشنه در آثار و منیابع فلسیفه سیاسیی اسیالمی     

تبیینی درباره وحیی در چیارچوب فلسیفه     ای نظریه« نظریه آیینگی»است.  مورد توجه بوده

با توجه  .و نیازهای روز باشد هاتواند پاسیگوی برخی پرسش میکه  سیاسی اسالمی است

موضیوع اریلی   مثابیه دو   ، بیه گیذاری  حکومت و قانون قولهبه ارتباط موضوع وحی با دو م

قابل پیگیری است. موضوع وحی  فوقفلسفه سیاسی، پیامدهای این نظریه در دو موضوع 

اسیت. ایین    روبیرو عقیل و دیین    و نسبت عقل و وحی، درباره هاای از پرسشبا مجموعه
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بیر زنیدگی کنیونی     یر مسینقیم یثتوانید تیأ   و می ریه در ین عرره انسانی مطرح شدهنظ

  برجای گذارد. سیاسی ی اجنماعی

 آن و بیر پاییه مبیانی    در فلسفه سیاسی اسالمی نوینی توان تولیدمیرا  آیینگی نظریه

این نظریه؛ نظرییات موجیود در فلسیفه سیاسیی را بیه یین نظرییه جیامع         . شمار آورد به

گرداند و بر پایه ادبیات موجود فلسفه سیاسی؛ نظریه جدییدی در تبییین وحیی اراییه      برمی

کنید؛ از جایگیاه و    کند؛ به طرز خاص خود میان عقل و وحی را از چند نظر جمیع میی   می

 ةهای رقییب دربیار  ها و دیدگاهبه پرسش کند؛ موقایت وحی در شرایط امروز پشنیبانی می

گویید؛ بیه پرسیش دربیاره کارآمیدی احکیاو اسیالو و        پاسخ میی  یا،ؤر ةوحی، مانند نظری

و قرارداشنن عدل در سلسله علیل   از دیدگاه عدلیهچنین  همگوید؛ جاودانگی آن پاسخ می

اماو خمینی )ره( درباره کارکرد والیت فقیه و  ةنظری ، و نی،احکاو، به روایت شهید مطهری

های انقالب اسالمی پشنیبانی و نسبت مانکند؛ از آر پشنیبانی می مقنضیات زمان و مکان

 .دهدرا توضیح می الوثقی ةعروو  ةنهج البالغو  قرآنمیان 

های مربوط به تاارض و نسیبیت قیوانین و اسیننباط    پاسخ به پرسش برایاین نظریه  

ورزی در حلّ ماضالت جامایه اسیالمی    آید و از این طریق راهی برای عقلبه کار می آن،

، نسبت میان فلسفه و فلسفه سیاسی و نیازهیای سیاسیی اجنمیاعی   با پیگیری گشاید؛ می

سرشیت و  سیاخنن   و بیا برجسینه  دهد؛ امنداد سیاسی اجنماعی فلسفه اسالمی را نشان می

بیر   ،سرنوشت منفاوت فلسفه سیاسی اسالمی و فلسفه سیاسی غیرب )لیبیرال دمکراسیی(   

 کند. تأکید می ورزی فلسفه سیاسی اسالمی عقل واسنقالل  ،ارالت
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 منابع

 قرآن كرقم.

 نهج البالغة.

 . : كتابچى تهران .األمالي) للصدوق((. 6731) ، م. ابن بابوقه

 .قم: دار الشرقف الرضي للنشر .ثواب األعمال و عقاب األعمالق(. 6041، م. )ابن بابوقه
قوم: دفتور انتشوارات     (.غفوار   (. )مترجم: ع.ا.2)ج. . قحضره الفقيهمن ال ق(.6067، م. )ابن بابوقه

 .اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه
جورج قنواتي و محموود   :تحقي ) .6المدخل، ج: المنط  ،الشفاءم.(  6592/ق 6736) ح. سينا، ابن

  .قاهره: نشر وزارة المعارف العمومية (.خضيری و فؤاد اهواني

 (.ادوارد بن كرنيليوس فندقك اميركواني  :به كوشَ) .الرئيس لالمير قةهد (.ق6729) ح.سينا،  ابن 

 .قاهره: شركة طبع الكتب العربية بمصر

 .هدائرة المعارف العاماني هحيدرآباد دكن: جمعي .ةالعرشي ة، الرسال (.6790) ح.سينا،  ابن

مشهد: آستان قدس رضووی،   (.ماقل هروی .ن :تصحيح و تعلي ) .نامه معراج (.6719) ح.سينا،  ابن

 .های اسالمي بنياد پژوهَ

 .قم: انتشارات مكتب اهل بيت .نوراني .م .هفي اقسام العلوم العقلي (.6734) ح.سينا،  ابن

  .ةالمعارف العمومي ةوزارقاهره:  .الشفاء (.ق6737) ح.سينا،  ابن

 .قم: دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه .النفس من كتاب الشفاء (. 6739) ح.سينا،  ابن

قوم: دفتور تبليغوات اسوالمي      .زاده آملي حسن .ح .االلهيات من كتاب الشفاء (.6731) ح.سينا،  ابن

 .حوزه علميه

  .هوزارة المعارف العمومينشر قاهره:  .اح .الشفاء (.ق6733) ح.سينا،  ابن

 .هالمعارف العمومي وزارةقاهره: نشر  .ا .الشفاء(. ق6739) ح.سينا،  ابن

  .تهران: مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه اقران .التعليقات (.6756) ح.سينا،  ابن 

 العرب للبستاني.ر . تسع رسائل في الحكمة و الطبيعيات، القاهرة: دا(6535) ح.سينا،  ابن

 .پارقس: داربيبليون .في النفس و بقائها و معادها هرسال (.م2443) ح.سينا،  ابن

شعبه  ،گيل سسه مطالعات اسالمي دانشگاه مكؤم :، اول، تهرانالمبدأ و المعاد (.6717ح. )سينا،  ابن

 .با همكاری دانشگاه تهران تهران
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 .تهران: دانشگاه تهران .من الغرق في بحر الضالالت ةالنجا (. تا بي) ح.سينا،  ابن

 . قم: عالمه مناقب آل أبي طالب عليهم السالم، (،6735ابن شهرآشوب، م. )

تهران: مركز پژوهشي  (7. )ج.ةو العرشي ةشرح التلوقحات اللوحي (.6733) منصور ابن كمّونه، سعدبن

 .ميراث مكتوب

شوركت سوهامي    :تهوران  (.فردوسوي  .ع. )متورجم:  رساله الهي سياسي (.6751) اسپينوزا، بندقكت

 .انتشار

  .نشر آگه :تهران (.پرهام .ب)مترجم:  .حقوق طبيعي و تارقخ(. 6737) .اشتراوس، ل

  .آگه :تهران (.دوم)چاپ  (.جيراني .ی)مترجم:  .ای سياسي برفلسفه مقدمه(. 6753) .اشتراوس، ل

 ة؛ قسوم الدراسوات االسوالمي    البرهان في تفسوير القورآن  (؛  ش 6730) سليمان بحرانى، سيدهاشم بن

 . ةبعا ة: مؤسس ؛ قمةالبعا ةمؤسس

 .تهران: نشر الهدی .كاربرد نظرقه سياسي (.6736. )پالمناتس، ج

 .السالم(، قم )عليه ،  موسسه امام صادقسيره پيشواقان، (6754، م )قشواقي

 .مركز نشر فرهنگي رجاء :تهران(. 7.ج) .تفسير موضوعي قرآن مجيد (.6719ع. ) جوادی آملي،

تهوران: دوم، انتشوارات   ، پيراموون وحوي و رهبوری    ،فرقان كتاب نقرآ(. 6715ع. ) جوادی آملي،

 .الزهراء
  .تهران: نشر ني (.جيرقاقي .م . )مترجم:درآمدی بر فلسفه سياسي نوقن (.6731. )جيكوبز، ل

قوم: مدرسوه    . السوالم  التفسير المنسوب إلى االمام الحسن العسكری عليه ق(.6045) حسن بن على

 .امام مهد 

مؤسسوه تنظويم      : تهوران ؛  63/ ج  )س(  خميني امام آثار مجموعه   صحيفه امام:  (. 6735 ) خميني.ر.

    .مؤسسه چاپ ونشر عروج؛    ونشر آثار امام خميني

  .تهران: انتشارات ققنوس (.موحد. پ . )مترجم:فلسفه سياسي (.6739. )سوقفت، آ

 (.نصر )تصحيح: س.ح. (.7.ج)چاپ دوم؛ . مجموعه مصنفات شيخ اشراق (.6732ش. )سهروردی، 

 .تهران: مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي

انجمن (. تهران: 6.ج) (.كربين .ه :تصحيح. )مجموعه مصنفات شيخ اشراق (.2979ش. )سهروردی، 

 .شاهنشاهي فلسفه اقران

قوم:   (.خواجووی  .م )متورجم:  (.3.ج) .التفسوير القورآن الكورقم    (.6711م. )صدرالدقن شويرازی،  
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  .انتشارات بيدار

تهوران:   .محمودی . م (.3.ج) .ةفي االسفار االربع ةالمتعالي ةالحكم(. 6734م. )صدرالدقن شيرازی، 

 .بنياد حكمت اسالمي صدرا

 .تهران: بنياد حكمت اسالمي صدرا (.2. )ج.المبدأ و المعاد(. 6736م. )صدرالدقن شيرازی، 

 .ي(آشتيان .ج)تصحيح:  .في المناهج السلوكيه ةالشواهد الربوبي الف(.6731م. )صدرالدقن شيرازی، 
 .قم: بوستان كتاب (.چهارم .چ ؛وقراقَ دوم)

 .تهران: بنياد حكمت اسالمي صدرا .مفاتيح الغيبب(. 6731م. )صدرالدقن شيرازی، 

آقوة اهلل   قوم: مكتبوة  ؛  بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد صلّى اهلل علويهم .(.  ق 6040صفار، م. )

 . المرعشي النجفي

 . األعلمي للمطبوعات ة: مؤسس ؛ بيروت الميزان في تفسير القرآن.(.  ق 6754طباطباقى، م. )

 . ، قم: باقيات مجموعة رسائل العالمه الطباطبائى(.  ق 6023الطباطباقى، م. )

: مكتبوة العلميوة    هوران رسولى(. ت  )تفسير العياشي(؛ )تصحيح: هاشم التفسير(.  ق 6734العياشى، م. )

 االسالمية.
  .الزهراء ةالمكتب (. تهران:متری نجّار .ف)تصحيح:  .ةفصول منتزع (.ق6049م. )فارابي، 

  .ةالسعاد ةمطبعقاهره:  (.امين ع.م. . )مصحح:احصاء العلوم (. م6576م. )فارابي، 

(. متوری نجّوار   .ف )تصوحيح:   .الملقب بمبوادی الموجوودات   ةالمدني ةالسياس (.م6510م. )فارابي، 

 .ةالكاثوليكي ةبيروت: المطبع
 .المشرق بيروت: دار (.مهدی .م)تصحيح:  .ةالملّ م(. 6531م. )فارابي، 

  .المشرق بيروت: دار (.مهدی .م(. )تصحيح: چاپ دوم. )الحروف (.م6554م. )فارابي، 

 .المشرق بيروت: دار (.ششم. )چاپ ةالفاضل ةمبادی آرا اهل المدقن (.6556م. )فارابي، 

دمش : (. دوم )چاپ .زقنون الكبير اليوناني، رسائل الفارابي ةشرح رسال / الف(.م2443م. )فارابي، 

  .دار الينابيع

 .بيليون پارقس: دار .أرسطوطاليس هفلسف /ب(.م2443م. )فارابي، 

 .دار االندلس (. بيروت:دوم .)چ .ةتحصيل السعاد (.6537م. )فارابي، 
  . قم: دار الكتاب (.2)ج. .تفسير القمي ق(.6040) ع.قمى، 

  .نشر ني :تهران (.دقهيمي .خ(. )مترجم: 7و6)ج. .تارقخ فلسفه سياسي(. 6735. )كلوسكو، ج
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  .تهران: نشر الهدی .)مترجم: م اسعدی(. فلسفه سياسي (. 6736. )كوئينتن، آ

تهوران: دار الكتوب    (.آخونود   .غفار  و م (. )تصحيح: ع.ا.2و6. )ج.الكافي ق(.6043م. )كلينى، 

 ه.االسالمي

 . ؛ بيروت: دار إحياء التراث العربيبحار األنوار(؛  ق 6047) مجلسى، م.ب. 

 .، تهران: علميه اسالميهاخالق ناصری (.6732م. )طوسي، نصيرالدقن 

 .نشر ني :تهران (.بشيرقه .ح )مترجم: .لوقاتان (.6734. )هابز، ت

 .تهران: طرح نو (.دقهيمي .خ)مترجم:  .فلسفه سياسي (.6734. )همپتن، ج

سياسوت   .عقل و وحي در اندقشه سياسي خواجوه نصويرالدقن طوسوي    (.6752) ا.ر.مقدم، قزداني 

 .13 و 05 .ص ،2، متعاليه

سوينا، شويخ    جاقگاه وحي در فلسفه سياسي از منظور فوارابي، ابون   الف(. 6759) ا.ر.مقدم، قزداني 

 .پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي . قم:جه نصيرالدقن طوسي و صدرالمتألهيناشراق، خوا

ای اندقشه سياسي  لهين؛ تحليل مقاقسهأتطور اندقشه سياسي صدرالمت(. ب6759) ا.ر.مقدم، قزداني 

 .32 و 17 .ص ،67، ةسياست متعالي. ةو المعاد و الشواهد الربوبي ألهين المبدأصدرالمت

 ، 22 ،سياسوت متعاليوه  . در فلسوفه سياسوي فوارابي    هوای وحوي    نظرقه(. 6753) ا.ر.مقدم، قزداني 

 .51 و 35 .ص

https://hajj.ir/fa/37281 
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