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  سینا دیدگاه ابنتبیین فلسفی وحی از 
  *زاده محمد درگاه

  چكيده
اي از وحي ارائه داده است. از ديدگاه او،  ترين متفكران مشايي جهان اسالم، تبيين ويژه سينا، از برجسته ابن

منشأ علوم وحياني، عقل فعال است و نفس نبي بر اثر برخورداري از عقل قدسي، به عقـل فعـال متصـل    
گردد؛ سپس اين معـارف دريـافتي توسـط قـوة متخيلـة نبـي،        نعكس ميشده، معارف غيبي در نفس او م

  رسند. شود و به صورت جزئي و در قالب الفاظ، به حس مشترك نبي مي محاكات مي
ـتي     ـناختي و   اين نوشته سعي دارد ابعاد مختلف نظرية را در باب تحليل وحي، با توجـه بـه مبـاني هس ش

ند و نشان دهد كه اين فيلسوف چگونه از مبـاني فلسـفي   شناختي وي در آثار مختلفش واكاوي ك معرفت
  مشايي خود در تبيين پديدة كالمي همچون وحي بهره گرفته است.

  عقل فعال، قوة متخيله.  سينا، وحي، عقل قدسي، حس مشترك، ها: ابن دواژهيكل
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۲۸     ۱۳۹۱تابستان ، سال سوم، شماره اول، بهار و  

  طرح مسئله
موشـکافی آن پرداختـه و   هـاي دینـی اسـت کـه فیلسـوفان مسـلمان بـه تحلیـل و          وحی از جمله آموزه

اند تبیینی عقالنی از آن ارائه کنند. علت این امر، غیر از رسالت اصلی فلسفه کـه تبیـین و تحلیـل     کوشیده
هایی داشته اسـت کـه    ها و طعن ریشه در شبهه  باشد، واقعیات هستی و بازشناسی حقایق از موهومات می

ن حمالت ایشان، بیشتر متوجـه مسـئلۀ وحـی بـوده     اند. نوك پیکا منکران دربارة مسئلۀ وحی مطرح کرده
است. آنان بیش از هر چیز دیگر، وحی و چگونگی ارتباط یک انسان بـا خـدا را دسـتاویز انکـار نبـوت      

  )94که این ایراد و شبهۀ آنان، در متن قرآن کریم نیز انعکاس یافته است. (اسراء:  اي اند؛ به گونه قرار داده
دة تفکر فلسفی مشاء در جهان اسالم، در آثار مختلفش به تبیـین پدیـدة وحـی    به عنوان نماین سینا ابن

عنوان یکی از مصادیق معرفت، نیازمنـد آن اسـت کـه     پرداخته است. بدیهی است، تبیین فلسفی وحی به
شـک، بررسـی مبـانی     ابتدا مبانی فیلسوفان در زمینۀ تحلیل مطلق ادراك و معرفت به دست داده شود. بی

شناختی و قواي مؤثرِ نفس در معرفت دارد. از سـوي   ارتباط تنگاتنگی نیز با مبانی انسان ختی، شنا معرفت
دیگر، بر اساس نظر فیلسوفان اسالمی، معرفت (به ویژه معرفت کلی)، محصـول امـر مـاورائی و افاضـۀ     

مقالـه   شـود. ایـن   شناختی نیز به این مبحث گشوده می عقل فعال است. بدین ترتیب، پاي مباحث هستی
شـناختی   شناختی، انسان را با استفاده از مبانی معرفت سینا ابنکوشیده است تبیین فلسفی وحی از دیدگاه 

  شناختی وي، به صورت منسجم ارائه کند. و هستی

  مفهوم شناسي وحي
انـد از: اشـارة    هاي لغت براي واژة وحی و مشتقات آن معانی مختلفی ذکـر شـده کـه عبـارت     در فرهنگ

  شاره؛ رسالت؛ الهام؛ کالم خفی؛ تفهیم پنهانی و کتابت.سریع؛ ا
، آورده اسـت.  »اي که متضمن سرعت باشـد  اشارة سریع یا اشاره«معناي  وحی را به مفرداتدر  راغب
اشاره، رسالت، الهام، کالم خفی، آنچـه بـه غیـر القـا     «معناي  نیز وحی بهلسان العرب ق) در 1416(راغب، 

  م، ماده وحی).1408منظور،  باشد. (ابن می» شود و نیز کتابت می
گویند و اگر بـه آهسـته سـخن     می» وحی«نتیجه اینکه از نظر لغت، به هر نوع ادراك سري و پنهانی، 

خواهـد مخاطـب را از مقصـد     طور سري مـی  شود، از این نظر است که گوینده به گفته می» وحی«گفتن، 
  خود آگاه سازد و دیگري متوجه نشود.

تـوان آن معنـاي لغـوي     کریم نیز لفظ وحی در معانی گوناگونی به کار رفته است؛ ولـی مـی  در قرآن 
  اند از: ذکرشده را در همۀ این موارد، به نحو مجازي یا حقیقی جاري کرد. آن کاربردها عبارت



  ۲۹ سينا تبيين فلسفي وحي از ديدگاه ابن

آنهـا را در ظـرف دو   «. تسخیر موجودات (اینکه هر موجودي به وظیفۀ تکوینی خود عمـل کنـد):   1
 )12(فصلت: » .رت هفت آسمان قرار داد و وظیفۀ هر آسمانی را مقرر و اعالم فرمودصو روز به
) 68(نحـل:  » ها براي خـود النـه گیـرد.    پروردگار تو به زنبور وحی نمود که از کوه«. درك غریزي: 2

سازي، یک نـوع ادراك غریـزي اسـت     هاي این حشره و حشرات دیگر، از قبیل النه بنابراین، کلیۀ فعالیت
  سازد. ه او را به وظایف خود آشنا میک

  )7(قصص: » .به دل مادر موسی الهام کردیم که نوزاد خود را شیر ده«. الهام و القاي قلبی: 3
  )121(انعام: » .کنند شیاطین به دوستان خود القاي سخن می«طور سري و پنهانی:  . القاي کالم به4
هاي گونـاگون   صورت غیبی از آن جهان؛ این ارتباط به. ارتباط پیامبر با جهان باال و دریافت حقایق 5

  کند: تجلی می
آنهـا مرکـز نـزول وحـی       گـردد و روح بـزرگ   الف) گاهی دستورهاي الهی به قلب پاك آنها القا می

  شود. آسمانی می
ب) گاهی آفریدگار جهان، درحالی که در حجابی از عظمت فرو رفته، از طریق ایجاد امواج صـوتی،  

  گوید. خود سخن میبا پیامبر 
  گیرد. ج) گاهی حقایق غیبی به وسیلۀ پیک وحی و فرشتۀ حامل آن، انجام می
ا کَـانَ   «فرماید:  کند و می قرآن مجید در آیۀ زیر به این سه گونه از انواع وحی به پیامبران اشاره می مـو

یم    لبشَرٍ أَن یکَلِّمه اللَّه إِلَّا وحیا أَو من وراء حجابٍ کـح ی لـع ه » .أَو یرْسلَ رسولًا فَیوحی بِإِذْنه ما یشَاء إِنـَّ
  )51(شوري: 

  عقل فعال، منبع علوم وحياني
از مسئلۀ وحی، همچون دیگر حکماي مسلمان، بر اساس نگاهی ویژه بـه جهـان     تحلیل فیلسوفان مشایی

، »الواحـد «طرح نیست. ایشان بر اساس قاعـدة   شناسی، مباحث آنها قابل هستی است که بدون این هستی
شـود بـه    دانند و معتقدند که ابتدا یک موجود از خداوند صادر می نظام صدور هستی را نظامی طولی می

ها، نسـبت   هاي مختلفی دارد. یکی از این جهت ها و جهت نام عقل اول و صادر اول. این موجود حیثیت
و آن وجوب وجود است؛ نسـبتی کـه هـر معلـولی در رابطـه بـا        تعالی است این موجود در رابطه با حق

علتش داراست. از عقل اول، با تعقل این حیثیت وجوبی، موجود اشرف دیگري به نام عقل ثـانی صـادر   
جهت امکانی اوست که به دلیل معلول بـودنش داراسـت. عقـل اول بـا      شود. حیثیت دیگر عقل اول،  می
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کند. جهت دیگري کـه صـادر اول دارد، مـاهیتش     اقصی را صادر میتعقل این جهت امکانی، جرم فلک 
گانـه، در عقـل    شود. همین جهات و حیثیـات سـه   نفسِ فلک اقصی از او صادر می  است که با تعقل آن،

شـوند.   دوم نیز وجود دارد که به اعتبار آنها، عقل سوم و فلک کواکب و نفس فلـک کواکـب صـادر مـی    
دانسـت، سلسـلۀ    شناسی بطلمیوسی که تعداد افالك را نه عـدد مـی   فلکحکماي مشا با مفروض گرفتن 

گانه توجیه شود. بدین ترتیب، تعداد عقول نیـز بـه    دهند تا تعداد افالك نه گونه ادامه می موجودات را این
باشـد کـه    کثرات موجود در عالم طبیعت نیز مربوط به عقل دهم مـی  رسد. از نظر این حکما،  ده عدد می
لسلۀ عقول است. عقل دهم، به اعتبار تعقل امکانِ خودش، هیـوالي مشـترك عـالم طبیعـت، و     آخرین س

با تعقلِ ماهیتش، صور نوعیه و جسمیه طبایع، و با تعقلِ وجوب وجودش، نفوس ناطقۀ انسانی را ایجـاد  
، 1383سـینا،   (ابـن . شـود  کند. عقل دهم که منشأ صدور عالم طبیعت است، عقل فعال نیز نامیـده مـی   می
  )826، ص3ج

عقل فعال به همۀ موجودات عالَم طبیعت، عالم است؛ زیرا به ذات خودش که علت به وجودآورنـدة  
آنهاست، علم دارد و علم به علت، مالزم با علمِ به معلول است. البته علم عقل فعال به موجـودات عـالم   

علـم عقـل فعـال نیـز       عنصـري، طبیعت، بر وجه کلی است و چنین نیست که با تغییر و تحوالت عـالم  
راه نـدارد.   دگرگون شود؛ بلکه عقل فعال به حکم اینکه مجرد است، تغییر و تحـول در ذات و صـفاتش   

بنابراین، علم او به جزئیات عالم ماده نیز متناسب با خودش و بـه نحـو کلـی اسـت. هماننـد علـم بنّـا و        
و با ساخته شدن تـدریجی سـاختمان، تغییـري     معمار به ساختمان که پیش از ایجاد ساختمان وجود دارد

بنابراین، عقل فعال، جامع تمـام علـوم اسـت و     )1112و  928(همان، ص  .در علم او ایجاد نخواهد شد
کـم   تواند به حقایق عالَم عالم شود. عقل فعال، دست نفس نبی، در صورت اتصال به این منبع نورانی، می

 .گیـرد  فرشتۀ وحی تلقی شده اسـت و نبـی، معرفـت وحیـانی را از او مـی      مثابه  به بعد، به فارابیاز زمان 
  ).121م، ص1986(فارابی، 

  نفوس فلكي
که گفته شد، صور تمامی موجودات عالم طبیعت، در عقل فعال موجود است. البته ایـن علـم    چنان

فـوس  باشد. فیلسوفان معتقدند غیـر از عقـل فعـال، ن    صورت کلی و متناسب با وجود خودش می به
فلکی نیز به موجودات و حوادث عالم طبیعت به صورت جزئی علم دارند. بیان آن چنین است که 
همۀ وقایع جزئی حادث در عالم طبیعت، ناشی از تأثیرات و حرکات سـماوات و افعـال آنهاسـت.    



  ۳۱ سينا تبيين فلسفي وحي از ديدگاه ابن

حرکت براي افالك و اجرام سماوي، فعلی اختیاري است. این حرکـات ازآنجاکـه در عـالم خـارج     
زنـد. پـس فاعـل آن     اند و هیچ امر جزئی، از اختیار و ارادة کلی سر نمی ارند، اموري جزئیتحقق د

امر جزئی باید داراي اختیار و ارادة جزئی باشد و باید فعل خود را که امر جزئی است، تصور کنـد؛  
  بنابراین، باید مدرك جزئیات باشد.  

قوة تخیل، بر ادراك جزئیات قـادر باشـند. اگـر     ۀواسط بنابراین، افالك باید داراي نفوسی باشند که به
اختیاري است، صدور فعل از آنها مستلزم تصور غایات افعـال خواهـد بـود. غایـات       افعال نفوس فلکی،

کم غایات بالعرض آنها عبارت است از حوادث و وقایعی که بر اثر حرکـات آنهـا    حرکات افعال یا دست
کننـد، پـس بـر حـوادث      فلکی غایات افعال خود را تصـور مـی  دهد. اگر نفوس  در عالم طبیعت رخ می

اند؛ زیرا غایات آنها همین حـوادث اسـت. نتیجـۀ سـخن اینکـه هـیچ        جزئی حال و آیندة عالم ماده عالم
کـی موجـود   لشود، مگر اینکه علم به آن، پیش از تحققش، نـزد نفـوس ف   امري در عالم ماده حادث نمی

 )115ص ، م 1952سینا،  (ابن. ارة حوادث گذشته نیز سخن گفتتوان درب باشد. به همین قیاس می

  قواي نفس
پذیرد که پرداختن به نقش آنها و کارکرد مخصـوص بـه هـر     واسطۀ قوایی انجام می علم و ادراك نفس به

  کند. کدام، نقش بسزایی در تبیین معرفت نفس، و به ویژه معرفت وحیانی ایفا می
  آوریم: در حد وسع این مقاله، میاینک توضیح مختصر این قوا را 

  . حس مشترك۱
هـاي   اي باطنی وجود دارد که یافته گانۀ ظاهري، قوه فیلسوفان اسالمی معتقدند در وراي حواس پنج

حـس  «پـذیرد. ایـن قـوه کـه      رسد و عمل ادراك در آنجـا انجـام مـی    حواس ظاهري به این قوه می
سینا نیز بـراي   ش بیشتر فیلسوفان اسالمی است. ابنشود، مورد پذیر نامیده می» بنطاسیا«یا » مشترك

ات قدیم، و برخـی دلیـل   یاست که برخی از آنها مبتنی بر طبیع  اثبات این قوه، ادلۀ گوناگونی آورده
طور خالصه به برخی ادلۀ اثبات ایـن قـوه    اند. به دلیل نقش این قوه در تلقی وحی، به عقلی خالص

  م:کنی ، اشاره میسینا ابندر آثار 
شـود،   دان چرخانـده مـی   صـورت خـط، و آتشـی کـه در آتـش      . قطرة بارانی که از آسمان نازل گردد، بـه 1

توانـد باشـد؛ زیـرا باصـره تنهـا       شود. ارتسام ایـن دو (خـط و دایـره)، در باصـره نمـی      صورت دایره دیده می به
ة بـاران خـارجی و آتـش در    کـه قطـر   کند که بین او و آن شیء، مقابله حاصل شود؛ درحالی چیزي را رؤیت می
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اند و در هر لحظه، نه در مکان قبلـی هسـتند و نـه در مکـان بعـدي. بنـابراین، باصـره         دان، به صورت نقطه آتش
تواند مدرك قطرة باران به صورت خط، و آتش به صـورت دایـره باشـد و بایـد حـس دیگـري در انسـان         نمی

شـده   مقابلـه نیـز در آن بـاقی بمانـد و بـا نقطـۀ رؤیـت        شده، اندکی بعـد از حصـولِ   باشد که قطرة باران رؤیت
  )426، ص2، ج1383 سینا، (ابن. شود بعدي متصل شود و بدین ترتیب، قطرة باران به صورت خط دیده 

کنـیم. بـراي نمونـه، حکـم      وسیلۀ برخی از محسوسات ظاهري، بر برخـی دیگـر حکـم مـی     . ما به2
دانیم کـه نـزد    این شیء زرد، سوزان است. از سوي دیگر، میکنیم که این شیء سفید، شیرین است یا   می

شـوند. بـراي نمونـه، در قـوة      هر یک از حواس ظاهري، تنها مدرکات مخصوص به خودشان حاضر می
اند و نـه شـیرینی و تلخـی     ها حضور دارند، نه سختی و زبري که مدرکات المسه ها و شکل باصره، رنگ

ین باید قوة واحـدي باشـد کـه همـۀ انـواع مـدرکات حـواس ظـاهري در آن         اند؛ بنابرا که مدرکات ذائقه
  )349م، ص1419اصدرا، (ملّ. بر برخی دیگر حکم کنیمبرخی،  حضور داشته باشند تا بتوانیم به وسیلۀ

  ارتسام مدركات باطني در حس مشترك
ا دیـده  رسـند و در آنجـ   شده توسط حواس ظـاهري، بـه حـس مشـترك مـی      که صور دریافت گونه همان

شـوند و در   شوند، صور موجود در حواس باطنی نیز براي مشاهده شدن، به حس مشترك ریخته مـی  می
شوند. بنابراین، حس مشـترك، حکـم آیینـۀ دورو را دارد کـه      صورت ملموس و مشاهد، درك می آنجا به

  )1120، ص3، ج1383سینا،  (ابن. اندازند و هم مدرکات باطنی در آن، هم مدرکات ظاهري پرتو می
شده در حس مشترك، گاهی منشأ داخلی دارنـد و از حـواس    در توضیح اینکه صور مشاهده سینا ابن

زنـد. چنـین افـرادي،     گیرند، به اشخاص مبتال به مرض مبرسم و سوداوي مثـال مـی   باطنی سرچشمه می
ان از آنچـه آنهـا   کنند که در خارج، اثـري از آنهـا نیسـت و اطرافیانشـ     گاهی اوقات اموري را مشاهده می

پـذیر   کنند؛ زیرا امر معدوم، مشاهده دانیم، آنها قطعاً چیزي را مشاهده می که می خبرند. درحالی بینند، بی می
انـد کـه ایـن صـور را از      شده، حواس باطنی، همچون قوة متخیله نیست. بنابراین، منشأ این صور مشاهده

  )1121، ص 3جاند. (همان،  پیش خود ساخته و به حس مشترك ریخته

  . قوة خيال۲
شـده در   شده توسط حس مشترك است. صورت درك هاي درك سازي صورت کار قوة خیال ذخیره

اي بـه نـام    رود؛ اما در قـوه  حس مشترك، اندکی بعد از قطع ارتباط چشم با شئ خارجی از بین می
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. وبـاره تصـور کنـد   توانـد آن را د  شود و انسان هنگام نیاز، مـی  خیال اثري از آن صورت ذخیره می
  )426، ص 2(همان، ج

صورت خیالی، شبیه صورت محسوس است؛ با ایـن تفـاوت کـه اوالً وضـوح و روشـنی صـورت       
محسوس را غالباً ندارد؛ ثانیاً، صورت محسوس، همیشه با وضع خاص، جهت خـاص و مکـان خـاص    

خاصی تصـور نمـود.   توان تنها و بدون وضع و جهت و مکان  شود؛ اما صورت خیالی را می احساس می
  )416، ص 2(همان، ج

  . قوة واهمه۳
اند که قابل اشارة حسـی نیسـتند    واهمه، درك معانی جزئی است. معانی جزئی آن دسته مفاهیمی ةکار قو

شـوند؛ امـا در عـین حـال، ذهـن آنهـا را بـا مشـاهدة          گانۀ ظاهري دریافـت نمـی   و از طریق حواس پنج
ادراك محبت مادر به فرزندش. هنگامی که مادري فرزند خـود   کند. مانند محسوسات خارجی ادراك می

شود، تنها بوسیدن مادر، و در برخی موارد، احسـاس گرمـی    بوسد، آنچه با حواس ظاهري دیده می را می
گیـرد و   لبان مادر بر گونۀ فرزند است؛ اما در کنار این محسوسات، ادراك دیگري نیز در ذهن شـکل مـی  

روي امـري محسـوس و قابـل اشـارة حسـی       ست. این مهر و محبت، بـه هـیچ  آن مهر و محبت مادري ا
  نیست؛ اما در عین حال، از امور محسوس و جزئی برگرفته شده و به ذهن آمده است.

  نویسد: دربارة این قوه چنین می سینا ابن
 در محسوسات جزئی، معانی جزئـی غیرمحسـوس  ـ   چه حیوانات ناطق و چه غیر ناطقـ   همانا حیوانات

کنند که از طریق حواس ظاهري نیامده است؛ مثل اینکه گوسـفند یـک معنـاي غیرمحسـوس را      درك می
کند و یا مثل اینکه گوسفند نر معناي غیرمحسوسی را در مورد گوسـفند مـاده درك    دربارة گرگ درك می

ارد. که حس بـه مشـاهدات خـود، حکـم جزئـی د      گونه کند. حکم به این ادراکات، جزئی بوده؛ همان می
  )433، ص2(همان، ج »اي است که شأن این ادراکات را دارد. بنابراین، در نزد ما قوه

یله، حافظه، حـس مشـترك و خیـال)، و تمـام ایـن قـوا را       خحکما قوة واهمه را رئیس قواي حیوانی (مت
جملـه  که مبدأ و رئـیس تمـام قـواي حیـوانی، از      گونه دانند؛ همان تحت فرمان واهمه، مشغول فعالیت می

  )437، ص2خود واهمه، نفس ناطقه است. (همان، ج

  . قوة حافظه۴
طورکـه   شـوند؛ همـان   ذخیره می» حافظه«اي به نام  شده توسط قوة واهمه، در قوه معانی جزئی درك

۳۴     ۱۳۹۱تابستان ، سال سوم، شماره اول، بهار و  

عبارت دیگـر، چـون    گردند. به هاي درك شده توسط حس مشترك، در قوة خیال ذخیره می صورت
کننـدة آن معـانی نیـز     معانی جزئی اثبات شد، قهراً حافظ و ذخیرهاي غیر از حس مشترك براي  قوه

(همان، . هاي حسی باشد و آن عبارت است از قوة حافظه (= ذاکره) کنندة صورت باید غیر از ذخیره
  )440، ص2ج

محل ذخیرة صور و معـانی جزئـی    شیخ اشراقالزم به ذکر است که در میان فیلسوفان اسالمی، 
وقـات  داند. به اعتقاد وي، اینکه انسـان برخـی ا   قوة خیال، بلکه نفوس فلکی میرا نه قوة حافظه و 

آید، نشانگر این است که آن  کند، آن چیز به یادش نمی چه تالش میکند و هر چیزي را فراموش می
مده، در قواي بدن (خیال و حافظـه) ذخیـره نیسـتند؛ زیـرا نفـس بـه قـواي خـود علـم           یادآ امور به

دانـد   عنا ندارد چیزي از آن پنهان بماند. وي تذکر و یادآوري را از عالم افالك میحضوري دارد و م
. کننـد  و معتقد است قواي حافظه و خیال، تنها زمینه را براي ارتباط نفس با عالم افالك فـراهم مـی  

  )208، ص 2ج، 1380(سهروردي، 

  . قوة متصرفه (= متخيله)۵
یابـد. بـراي نمونـه،     گفتـه سـامان نمـی    ، با هیچ کدام از قواي پیشهاي مربوط به ادراك بسیاري از فعالیت

هاي موجود در ذهن بشر، هیچ ما با ازاي خارجی نـدارد؛ ماننـد بسـیاري از     ها و صورت بسیاري از طرح
اند؛ بلکه ایـن ذهـن بشـر اسـت کـه سرمنشـأ        هاي مهندسی که از خارج گرفته نشده آثار هنري و طراحی

قوة دیگري نیـز  ، ه است. فیلسوفان اسالمی معتقدند نفس افزون بر قواي یاد شدهتحقق آنها در خارج شد
شـود و کـار اصـلی آن     نامیـده مـی  » متصرفه«کند. این قوه،  دارد که نقش مؤثري در علم و ادراك ایفا می

اي از صـور و   حافظه، و خلق مجموعـه  جداسازي و به هم پیوستن صور و معانی موجود در قوة خیال و
کند که سر آن انسان است و داراي دو بال که با آنهـا   جدید است؛ مانند اینکه حیوانی را ترسیم می معانی

این قوه، نقش بسزایی در خلق و طراحی آثـار هنـري دارد و بـه     )235، ص1385سینا،  (ابن. کند پرواز می
  اند. همین دلیل، کسانی که متخیلۀ قوي دارند، معموالً هنرمندان خوبی

شـود و   نامیـده مـی  » مفکّـره «کند که در این هنگـام،   گاهی تحت فرمان قوة عاقله فعالیت میاین قوه 
  )437، ص2، ج1383سینا،  (ابن گویند. می» متخیله«گاهی تحت فرمان قوة واهمه است که به آن 

  حكايتگري متخيله
باشـد، دارد؛   سازي از هر معلـومی کـه از سـنخ معنـا     قوة متخیله به طور فطري عالقۀ شدیدي به صورت



  ۳۵ سينا تبيين فلسفي وحي از ديدگاه ابن

تـرین معـانی هسـتی، همچـون مفهـوم خـدا و عقـول مقـرّب،          اي که حتی براي واالترین و عالی گونه به
نامنـد. عالقـه و میـل     سـازي) مـی   کند. این ویژگی قوة متخیله را محاکات (= صورت صورتی تصور می

فـس، ایـن قـوه بـا     محض دریافت یک معلـوم توسـط ن   اي است که به گونه شدید این قوه به محاکات، به
کنـد؛ بـه    شود و صورتی متناسب براي آن معلوم نزد خـود خلـق مـی    العاده دست به کار می سرعتی فوق

 .ویژه اگر این معلومات دریافتی، از سنخ مفاهیمی باشند که براي نفس چنـدان آشـنا و ملمـوس نیسـتند    
  )1135، ص3(همان، ج

شـود کـه در برخـی     به صور دیگري منتقل میشده،  هاي محاکات برخی اوقات نیز متخیله از صورت
) 242، ص1385سـینا،   باشـند. (ابـن   شده، ضد آن صورت اصلی و اولی مـی  موارد، حتی این صور منتقل

  البته این انتقال، قطعاً بر اساس مجموعه ضوابطی است؛ هرچند آن ضوابط براي ما روشن نباشد.  
حسـب اشـخاص و ازمـان و عـادات، متفـاوت       این ضـوابط و اسـباب را بـه    سینا ابندر جاي دیگر، 

  )1141، ص3، ج1383سینا،  داند. (ابن می
درپـی متخیلـه و انتقـال آن از صـورتی      هاي پی توان محاکات شود این است که آیا می پرسشی که مطرح می

کنتـرل متخیلـه را    سـینا  ابـن هاي دیگر را تحـت کنتـرل درآورد و از افـراط در آن جلـوگیري کـرد؟       به صورت
  بندد.   . وضوح و روشنی حقیقتی که در متخیله نقش می2. کمال نفس؛ 1داند:  منوط به دو امر می

تر باشد، تسلط بیشتري بر متخیلـه خواهـد داشـت و هنگـام رسـیدن یـک پدیـدة         نفس هرچه کامل
دلیـل   که دانشمندان و اهل تفکر، بـه  دارد؛ چنان سازي باز می خارجی به متخیله، آن را از افراط در صورت

  خواهند. دهند که خود می داشتن نفس قوي، متخیله را به سیر در معلوماتی جهت می
همچنین، چنانچه معانی رسیده به متخیله، در نهایت وضوح و روشنی باشـند، از تصـرف متخیلـه در    

  کنند. معانی ممانعت می
نکـه از ایـن انتقـال ممانعـت     انگیزاند تا ای هر پدیدة خارجی، این قوه [متخیله] را به این انتقال برمی

شود. و این ممانعت، یا به خاطر نیروي معارض از نفس است و یا به خاطر شدت وضوح صـورت  
منتقش در آن؛ تا اینکه قبول آن صورت، بسیار واضح و پذیراي تمثل باشد و این وضوح، از چپ و 

شـدت   ورد اشارة خود، بـه نماید و قوة خیال را در جایگاه م راست رفتن و تردد متخیله ممانعت می
  )1135ص کند. (همان،  ضبط و منع می

  كيفيت ادراك نفس
نقـش بسـزایی     رو، تحلیل معرفت، شود؛ از این وحی ماهیت معرفتی دارد و نوعی ادراك شمرده می

۳۶     ۱۳۹۱تابستان ، سال سوم، شماره اول، بهار و  

شود، دستگاه ادراکـی انسـان هرگـاه بـا      هاي منطقی گفته می که در کتاب در تحلیل وحی دارد. چنان
یابـد و بـا    کنـد و معلـوم مناسـب آن را مـی     شود، به معلومات خود مراجعه مـی  میمجهولی مواجه 

 1(همـان، ج . گوینـد » فکـر «شود. این عمـل را   تشکیل حدود یا قیاسات، به حل مجهوالت نایل می
خود و بدون نیـاز بـه امـري خـارج از      خودي ) البته نباید این بیان موهم آن شود که عقل به120ص

کید دارند کـه  أشناختی معرفت، ت شود؛ زیرا حکما در تبیین هستی ریات واصل میخود، به ادراك نظ
مفیض هر پدیده و تغییر و تحولی در عالم طبیعت، عقل فعـال اسـت. معرفـت نیـز از ایـن قاعـده       
مستثنا نیست و هر معرفتی، محصول افاضۀ عقل فعال است و نقش تفکر و استدالل، تنهـا در حـد   

است؛ به این معنا که با تفکر و استدالل، قوة عاقله آمادگی دریافت معلوم را  مستعد کردن قوة عاقله
  )337، ص1385سینا،  کند. (ابن از عقل فعال دریافت می

  قوة حدس
طریق عادي دریافت معرفت از عقل فعال، راه تفکر و استدالل است؛ اما گاهی اوقات، نفس بدون تفکـر  

و به امر دیگري نیازمند نیست. حکمـا ایـن شـیوه از تحصـیل      شود و استدالل، به کسب معرفت نایل می
  اند. نامیده» حدس«معرفت را 

» .وامـا الحـدس فـان یتمثّـل الحـد االوسـط فـی الـذهن دفعـۀ         «گوید:  در تعریف حدس میسینا  ابن
  )452، ص2، ج1383سینا،  (ابن

 ؛»القیـاس بالتعلـیم  و الحـدس هـو الفـتطن للحـد االوسـط مـن       «گویـد:   همچنین در جاي دیگر می
اي است که شخص را در راه معرفت، از تفکـر و تعلـم    یعنی قوة حدس قوه )116، ص1380اصدرا، (ملّ
بـرد و نتیجـه را    وقفـه بـه حـد وسـط پـی مـی       بـی   صرف مواجهه با مجهول، کند؛ تا آنجا که به نیاز می بی

اد بـراي اتصـال بـه عقـل فعـال      یابد. انسانی که قـوة حـدس دارد، در حقیقـت از بـاالترین اسـتعد      درمی
  برخوردار است.

  برخورداري نبي از عقل قدسي
براي تحلیل معرفت وحیانی و تفاوت آن با دیگر معارف عقالنی، پـاي قـوة حـدس را بـه میـان       سینا ابن
کشد. به اعتقاد وي، تفاوت پیامبران با فیلسوفان، در نحوة دستیابی به معارف عقالنی اسـت. فیلسـوف    می

شود و معلومات او اکتسابی اسـت؛ امـا نبـی بـر      تالش فکري خود، به فیض عقل فعال نایل می بر اساس
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برخـورداري از نیـروي    سـینا  ابـن کند.  اثر برخورداري از نیروي حدسانی، فیض عقل فعال را دریافت می
اي  ترین مراتب انسانی، کسی هست کـه هـیچ بهـره    داند؛ بلکه در پایین سان نمی ها یک حدس را در انسان

ی و کیفـی، برتـرین درجـات         ترین مرتبه از این قوه ندارد و در عالی اش، انسانی هسـت کـه از نظـر کمـ
) چنـین  456، ص2، ج1383سـینا،   (ابن .ستنیاز ا حدس را دارد و در بیشتر حاالتش، از تعلم و تفکر بی

  انسانی، از باالترین استعداد براي اتصال با عقل فعال برخوردار است.
کـه   اي شود؛ به گونه و این استعداد [استعداد اتصال به عقل فعال] گاهی شدید است. پس مردم متفاوت می

داراي استعداد زیادي بـراي  ست؛ ند نیدر اتصال به عقل فعال به چیز زیادي و زحمت افتادن و تعلیم نیازم
 )338، ص1385سینا،  (ابن» آن است.

دانـد. نبـی در    نامد و آن را مختص پیـامبران مـی   وي چنین حالت از عقل انسانی را مرتبۀ عقل قدسی می
کسی است که با برخورداري از عقل قدسی، در کمترین زمان ممکن بـه منبـع فـیض (عقـل      سینا ابننظر 

  نویسد: باره چنین می ود و معارف را از آنجا دریافت کند. وي دراینفعال) متصل ش
پس بنابراین ممکن است شخصی از مردم به خاطر شدت صفا و شدت اتصال بـه مبـادي عقلـی، داراي    

اي که از شدت حدس، یعنی قبول [معـارف] از عقـل فعـال، در تمـامی مـوارد       نفس مؤید باشد؛ تا اندازه
ري که در عقل فعال است یا به طور دفعی و یا نزدیک به دفعی... در آن مرتسم مشتعل گردد و تمامی صو

ترین قوة نبوت است و شایسته اسـت کـه ایـن قـوه، قـوة       اي از نبوت است؛ بلکه عالی گردد و این، گونه
  )340(همان، . قدسیه نامیده شود؛ زیرا که باالترین مراتب قواي انسانی است

دانـد؛ جـز اینکـه وحـی از مراتـب بـاالي        وحی را از سنخ حدس مـی  ماهیت سینا ابنحاصل اینکه 
شود. اکنـون کـه روشـن     حدس است و برخوردار از آن، در حقیقت صاحب عقل قدسی نامیده می

در تحلیـل وي اهمیـت دارد،    سینا ابنسان است، بنابراین آنچه براي  شد ماهیت وحی و حدس یک
وس با منبع معرفت (عقل فعال)، بـدون پیمـودن   تحلیل ماهیت حدس و چگونگی ارتباط برخی نف

  راه فکر و استدالل است.

  چگونگي اتصال نفس با عقل فعال
بودن برخی موجودات از این فـیض،   هبهر معتقد است فیض عقل فعال، همیشه جاري است و بی سینا ابن

، تمـام نیسـت.   به این دلیل است که قابلیت دریافت این فیوضـات را ندارنـد؛ نـه اینکـه فاعلیـت فاعـل      
بنابراین، اگر نفس انسانی قابلیت تمام پیدا کند، علوم و معارف موجود در عقل فعـال، در او نیـز مرتسـم    

، شرط قابلیت یافتن نفس این است که اوالً استعداد اتصـال بـه عـالم غیـب     سینا ابنخواهد شد. به اعتقاد 
  )1114، ص3، ج1383سینا، (ابن. ددر او موجود باشد؛ ثانیاً مانعی نیز براي این اتصال نباش
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حدذاتـه   مجرد و از عـالم امـر؛ بنـابراین، فـی     ، نفس ناطقۀ انسان موجودي است ذاتاًسینا ابناز دیدگاه 
نفسـه حجـابی در کـار     قابلیت اتصال و ارتباط با موجودات مجرد را دارد؛ زیرا بین موجودات مجرد، فی

در توضـیح   سـینا  ابنم، بررسی موانع چنین اتصالی است. بنابراین، مه) 247، ص 1385سینا،  (ابننیست. 
کنـد.   هاي قواي نفس، یعنی تجاذب و کشمکش میان قوا اشاره می موانع اتصال، مقدمتاً به یکی از ویژگی

کـه اگـر یکـی از ایـن      اي توضیح اینکه تجاذب و کشمکش شدیدي میان قواي نفس وجود دارد؛ به گونه
کاهـد؛ بـراي مثـال، زمـانی کـه قـوة        کم مـی  کند؛ یا دست ر قوا ممانعت میقوا فعال شود، از فعالیت دیگ

دهـد؛ بـه    الشـعاع قـرار مـی    شود، دیگر قواي نفس، همچون قوة غاذیه را تحت غضب در انسان غالب می
کند. نمونۀ دیگر از تجـاذب و   همین دلیل انسان در حالت غضب شدید، اشتهایی به غذا خوردن پیدا نمی

ها و مدرکات حواس ظاهري است. حواس ظاهري انسـان   ي نفس، اشتغال آن به یافتهکشمکش میان قوا
فرستند و متخیلـه،   هاي مختلف خود را به درون نفس می افتند و پیوسته دریافت از بدو تولد او به کار می

  برند. شود و فرصت اتصال و ارتباط قوة عاقله با عوالم باالتر را از بین می ها می سرگرم این یافته
  نویسد: دربارة ویژگی تجاذب و تنازع میان قواي نفس و اشتغال به حواس ظاهري می سینا ابن

که قوة غضب چیره گردد، نفس را از قوة شهوت مشـغول   قواي نفس متجاذب و متنازع هستند. پس زمانی
نـد؛ پـس   ما که مشغول عمل حس باطنی گردد، از حس ظاهر باز مـی  کند و برعکس. و زمانی به خود می

که حس باطن مجذوب حس ظاهر گردد، عقـل   نزدیک است که چیزي نشنود و نبییند و برعکس. و زمانی
ـیار بـدان نیازمنـد اسـت، متوقـف        دهد و در نزد حرکت فکـري  ابزار خویش را از دست می اش کـه بس

  )1116، ص3(همان، ج .  شود... می
تبـع آن عاقلـه بـه امـور دیگـر (= حـواس        و بـه  بنابراین، اشتغال قواي باطنیِ نفس انسان همچون متخیله

ظاهري)، مانع بزرگی بر سر راه اتصال نفس با عوالم باالتر است. هنگامی کـه حـواس بـه دلیلـی از کـار      
شود و بـراي اتصـال بـه جـواهر      هاي حواس رها می بیافتند، نفس از شواغل حسی و از تفکر دربارة داده

گـردد. بـدین    ی که صور جزئیات را در خود دارنـد، مسـتعد مـی   عقالنی (عقل فعال) و نیز به نفوس فلک
) 117م، ص1952سـینا،   ابـن ؛ 1115ص (همـان،  شـود.   مـی ۀ نفس منتقش نترتیب، صوري از آنها در آیی

افتـد، خـواب اسـت. نفـس انسـانی در       هایی که در آن، حواس ظاهري انسان از کار مـی  یکی از موقعیت
  ماند: حواس ظاهري باز میخواب به دو دلیل، از اشتغال به 

پـردازد. حـال اگـر     . طبیعت انسان در حال خواب، به استراحت و تصرف در غذا و هضـم آن مـی  1
مانـد و بـه    نفس جذب طبیعت نشود و به کارهاي مختص خود بپردازد، طبیعت نیز از تدبیر غذا بـاز مـی  

کـه کـارکرد    گردد؛ درحالی ل میشود. در نتیجه، امور بدن و رشد و نمو آن مخت همراهی نفس مشغول می
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طور فطري و طبیعی، تدبیر امور بدن است. بنابراین، نفس نیز ناگزیر در خـواب جـذب طبیعـت     نفس به
هاي دیگـر نفـس، از جملـه     کند. بدین ترتیب، فعالیت شود و او را در تدبیر بدن و هضم غذا یاري می می

شـود و فرصـت اتصـال قـوة عاقلـه       وقف میفعالیت حواس ظاهري و مشغول کردن متخلیه به خود، مت
  آید؛ (عقل نظري) و متخیله به عقل فعال و نفوس فلکی فراهم می

شود که در هر دو حالت، نفس از اشتغال به مدرکات حـواس   . شباهت خواب به مریضی سبب می2
زي غـذا و  سـا  ظاهري باز ماند؛ زیرا خواب نیز همانند مریضی حالتی است که بر اثر نیـاز بـدن بـه آمـاده    

  )1125ص ، 1383سینا،  دهد. (ابن اصالح امور اعضا و تدبیر بدن، رخ می
آورد.  توقف تقریبی حواس ظاهري در خواب، زمینۀ مناسبی براي فراغت عقل و متخیلـه فـراهم مـی   

شود. این فراغـت، عقـل را بـراي اتصـال بـه       درپی مدرکات حسی آزاد می مخصوصاً متخیله از ورود پی
کند. متخیلـه نیـز بـر     سازد و پس از اتصال با آن، علومی را دریافت می و عقل فعال، آماده می مبادي عالیه

کنـد.   هاي خیالی مناسبی محاکـات مـی   آمده را به صورت دست اساس ویژگی محاکات خود، مدرکات به
 شـوند و بـه تعبیـر    گیرند و دیـده مـی   هاي پدیدآمده، در اختیار حس مشترك قرار می سپس این صورت

هاي کمتري بـاقی بمانـد، بعیـد نیسـت      کننده هاي حسی کم شود و مشغول کننده که مشغول : زمانیسینا ابن
هایی پیش بیاید که از اشتغال به تخیل رها شده و به جانب قدس میل پیـدا کنـد و    که براي نفس فرصت

رك منـتقش  نقشی از غیب در آن منتقش گردد؛ سپس [این نقش] به عالم تخیل برسـد و در حـس مشـت   
  )1130ص (همان،  .  افتد... گردد و این امر در حالت خواب اتفاق می

هاي حواس ظـاهري، برخـورداري از متخیلـۀ نیرومنـد و      هاي غلبه بر اشتغال به داده یکی دیگر از راه
هاي حـواس ظـاهري او را از تفکـر     قوي است. هرگاه متخیلۀ انسان به کمال خود برسد، پرداختن به داده

تـر   خاصیت کشمکش و تجاذب قوا ـ که پیش  بنابر  دارد. در نفوس ضعیفه، صال به عوالم باال باز نمیو ات
دارد؛ امـا   دربارة آن سخن گفتیم ـ پرداختن به قواي ظاهر، باطن و ادراکات بـاطنی را از فعالیـت بـاز مـی     

گـاه اسـیر و    چنفوس قوي، همچون نفوس پیامبران که متخیلۀ آنها در نهایت شـدت و کمـال اسـت، هـی    
از ارتبـاط بـا   ، شوند؛ بلکه در عین فعالیت در این حوزه و تدبیر امور بـدن  مشغول به حواس ظاهري نمی

مانند. چنین نفسی قادر است آنچه را که نفـوس ضـعیفه در    نفوس فلکی (= مالئکۀ سماوي) نیز باز نمی
  گوید: در وصف این گروه می سینا ابنبینند، در بیداري نیز رؤیت کند.  خواب بر اثر تعطیلی حواس می

کـه   اي افتد که قوة متخیله آنها به طور جد قوي خلق شود؛ به گونه گاهی در مورد برخی از مردم اتفاق می
کند و نفـس آنهـا نیـز قـوي بـوده و       شود و قوة مصورة آنها عصیان نمی حواس بر متخیلۀ آنها چیره نمی
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برد. پس هر آنچـه بـراي    آنچه در نزد عقل است را از بین نمیپرداختن به حواس، توجه آنها را به عقل و 
 .دیگران در خواب است، براي آنها در بیداري محقق است... و این همان نبوت خاصه با قوة متخیله اسـت 

  )240، ص1385سینا،  (ابن
بـر نفـس نبـی    البته برخورداري از متخیلۀ نیرومند، گذشته از اینکه ارتباط با عالم غیب در حال بیداري را 

کند کـه در مباحـث بعـدي     ایفا می سینا ابنسازد، نقش بسزایی در فرایند نزول وحی از دیدگاه  ممکن می
  اشاره خواهیم کرد.

  گويان تفاوت وحي با اخبار پيش
گویی و اخبار غیبی برخی کاهنـان   در ذیل مبحث وحی بدان پرداخته، مسئلۀ پیش سینا ابننکتۀ مهمی که 

ارتباط با فرشتۀ وحی (= عقل فعـال) و نیـز مالئکـۀ سـماوي (= نفـوس        ،سینا ابنبیین است. بر اساس ت
فلکی)، حاصل برخورداري انبیا و اولیا از عقل قدسی و متخیلۀ نیرومند است. اکنون این پرسـش مطـرح   

  ها و خبرهاي غیبی برخی کاهنان نیز صادق است؟ گویی شود که آیا این تحلیل دربارة پیش می
در گام نخست، برخورداري از عقل قدسی و حدس قوي را تنها مخصوص انبیا و اولیا  اسین ابن

کننـد. بـدین    داند که معارف کلی و عقالنی را بدون تفکر و تأمـل، از عقـل فعـال دریافـت مـی      می
گویی آنها را تنها در حـد   کند و پیش گویان را از فرشتۀ وحی کوتاه می ترتیب، دست کاهنان و پیش

دانـد؛   هـا مـی   ز برخی حوادث گذشته یا آینده و یا برخی نیات و اهداف درون ذهـن انسـان  اخبار ا
که علوم و حقایق عقالنی، مربوط به مبدأ و معـاد، و امـور مربـوط بـه سـعادت و شـقاوت        درحالی

  ها تنها مختص انبیا و اولیاست. انسان
دربارة اخبار غیبی کاهنان از حوادث عالم عنصري، تفاوت جوهري و اساسـی بـا    سینا ابنالبته تحلیل 

شود؛ چیـزي کـه    اخبار غیبی انبیا ندارد و هر دو حاصل ارتباط متخیله با نفوس فلکی تحلیل و توجیه می
گـو متفـاوت    هست این است که کیفیت فراغت متخیله و یافتن فرصت براي این اتصال، در نبی و پـیش 

گویان، ایجاد حیرت و ضعف در حـواس ظـاهري اسـت. آنـان بـا       ، اساس کار پیشسینا ابننظر  است. از
استفاده از شگردهاي مخصوصی، همچون دواندن بیش از اندازة یک شخص به دور خود یا گرفتن یـک  

دار، موجب تحیـر و ضـعف    شیء شفاف و لرزان در جلوي چشم او و یا استفاده از اشیاي نورانی و موج
شـود کـه    گردند و البته آن شخص، ترجیحاً از میان کودکان یا سفیهان انتخاب می آن شخص، میحواس 

طور طبیعی حواس آنها ضعیف است و بدین وسیله، متخیله آنها فرصـت اتصـال بـا نفـوس فلکـی را       به
  )1144، ص3، ج1383سینا،  (ابن. سازد گوید و اطرافیان را نیز باخبر می یابد و از غیب سخن می می



  ۴۱ سينا تبيين فلسفي وحي از ديدگاه ابن

این در حالی است که نفوس انبیا و اولیا بر اثر شدت و کمال متخیلـه، بـه آسـانی بـا نفـوس فلکـی       
بدون اینکه از تـدبیر بـدن بازماننـد یـا حـواس      ؛ کنند شوند و اخبار غیبی را از آنجا دریافت می مرتبط می

 )1133ص (همان، . ظاهري آنها دچار حیرت و توقف شود

  فرايند نزول وحي
دانیم، متون کتب مقدس از جمله قرآن کـریم، غیـر از قضـایا و احکـام کلـی، در بسـیاري از        یکه م چنان

موارد ناظر به احکام جزئی و مسائل و حوادث خاص و شخصی است و در بسیاري از مـوارد، از حـوزة   
گذرد و به حوزة حسن و قبح و بایدها و نبایـدها   درمیـ   که متعلق به عقل نظري استـ   هست و نیست

توان همۀ اجـزاي   شناختی وحی نمی پردازد. بنابراین، در تحلیل معرفت می - اند که در حوزة عقل عملی - 
افتـاده در گذشـته    آن را با استناد به عقل نظري تحلیل کرد؛ زیرا اخبار جزئی و شخصی، مانند وقایع اتفاق

ایاي فقهـی و اخالقـی و   یا آنچه در آینده رخ خواهد داد و نیز احکام عقلی عملی کـه شـامل همـۀ قضـ    
  اند. شود، به تبیین خاص خود محتاج مبانی اولیۀ اصول اخالقی می

شود کـه حتـی الفـاظ     ناپذیر دربارة قرآن کریم گفته می گذشته از اینکه بر اساس دالیل قطعی و خلل
تنهـا محتـواي قـرآن را از     موجود در آن وحیانی و از جانب خداوند است و چنین نیست کـه پیـامبر  

  فرشتۀ وحی دریافت کرده و الفاظ، ساخته و پرداختۀ خود وي باشد.
  وحی بهره جسته است:تبیین ، بدین منظور از دو عنصر دیگر نیز در سینا ابن
  . نقش نفوس فلکی؛1
  . نقش قوة متخیله در فرایند نزول وحی.2

نکه در عقـل فعـال بـه    ، صور موجودات عالم طبیعت افزون بر ایسینا ابنکه گفته شد، از دیدگاه  چنان
اند؛ زیرا این نفوس نیـز برخـوردار از    اند، در نفوس فلکی نیز به صورت جزئی منقش صورت کلی منقش
بـه قـوة متخیلـه در محاکـات (=      سـینا  ابـن تـر از آن، نقشـی اسـت کـه      اند؛ امـا مهـم   علم و ارادة جزئی

بـر  سـینا   ابنسازي و تأکید  ستهدهد و اهمیت آن از برج سازي) و جزئی کردن حقایق وحیانی می صورت
بـر   ويشود. شاید بتوان گفت کـه علـت تأکیـد     نقش محوري این قوه در فرایند نزول وحی، روشن می

نقش قوة متخیله در امور جزئی وحیانی، و بسنده نکردن به نقش نفوس فلکی ایـن باشـد کـه وحـی در     
شـود.   ۀ وحی (= عقل فعـال) القـا مـی   شود که از جانب فرشت لسان شریعت به علوم و معارفی اطالق می

نمایـد. براسـاس    بنابراین، سخن گفتن دربارة اتصال نبی به نفوس فلکی در مقام تبیین وحی، مناسب نمی

۴۲     ۱۳۹۱تابستان ، سال سوم، شماره اول، بهار و  

توان نقش نفوس فلکی در تبیین سینوي را منحصر به اخبار از غیب توسـط غیـر نبـی و یـا      این بیان، می
 ن کرد.اخبار غیروحیانی نبی (= الهام) از غیب، تبیی

چنین است که آثار روحانی و مدرکات رسیده به نفس، یا چنان ضعیف اسـت کـه قـوة     سینا ابنبیان 
تـر اسـت؛    ماند؛ یـا اینکـه قـوي    شود و اثري از آن مدرك غیبی باقی نمی متخیله و ذاکره، از آن متأثر نمی

نکه متخیله به قدري در محاکـات  آید؛ جز ای شود و به حرکت درمی که متخیله نیز از آن متأثر می اي گونه به
انـدازد و   شود که مدرك غیبـی را از آن حالـت اولیـه و صـراحت مـی      سازي) دچار افراط می (= صورت

تواند آن صورت اولیه و صریح را در خود ضبط کند؛ بلکـه تنهـا انتقـاالت و محاکیـات (=      ذاکره نیز نمی
  نماید. شده)، توسط متخیله را ضبط می هاي ساخته صورت

برخی اوقات نیز مدرك غیبی در نهایت قوت و نورانیت اسـت و نفـس نیـز هنگـام دریافـت آن، از      
طـور شـفاف و    ثبات و پایداري برخوردار است. در چنین شرایطی، صورتی متناسب با آن اثـر غیبـی بـه   

سـینا   ابـن شـود.   درپی متخیله نمی رویه و انتقاالت پی بندد و دچار محاکات بی صریح در متخیله نقش می
مانـد، وحـی یـا الهـام      نخورده در قوة ذاکرة نبی باقی مـی  صورت مضبوط و دست این قسم سوم را که به
درپی متخیله شـده اسـت و اصـل آن اثـر در      داند و قسمی را که دچار محاکات پی بدون نیاز به تأویل می

 .نامـد  لهام نیازمند به تأویـل مـی  ذاکرة نبی باقی نمانده، بلکه محاکیات و انتقاالت آن باقی مانده، وحی یا ا
  )1138ص (همان، 

شـده توسـط متخیلـه، در حـس      افزاید که آثار روحانی و مدرکات غیبـی محاکـات   در جاي دیگر می
هـاي مختلـف ادراك    شوند و بر حسب شـدت و ضـعف صـور مرتسـمه، بـه گونـه       مشترك مرتسم می

تنها در حد شنیدن صداي غیبـی، و برخـی   اند و برخی  شوند؛ برخی تنها در حد مشاهدة یک صورت می
در حد مشاهدة یک شکل و هیئت کامل یا شنیدن کالمی منظم و کامل. البته برخی اوقـات، قسـم اخیـر    

  )1133ص (همان، . کند در برترین و زیباترین شکل ممکن جلوه می
یدن بنابراین، برخالف تصور عامیانـه و تفسـیر کالمـی از وحـی، صـور مشـاهد توسـط نبـی و شـن         

شـود و   صداهاي غیبی و نیز شنیدن کالم مستقیم خداوند، همه و همه در حس مشترك نبـی انجـام مـی   
شده توسط متخیلۀ نبـی، از   منشأ آن صداي خارجی یا صور موجود در خارج نیستند؛ بلکه صور محاکات

کـه از حـواس    گونه که توضیح داده شد، حس مشترك، همان اند؛ زیرا چنان حقایق موجود در عوالم مافوق
  باره چنین است: دراین سینا ابنشود. عبارت  شود، از حواس باطنی (متخیله) نیز متأثر می ظاهري متأثر می

کند و قوة متخیله آن را به واسطۀ حـروف و   پس نبی علم غیب را از خداوند به واسطۀ فرشته دریافت می
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ـنقش   کند و لوح نفس را فارغ  اشکال مختلف دریافت و تصور می یافته و آن عبارات و صـور را در آن م
کند... پس مـا   شنود و یک شخص بشرگونه را مشاهده می کند. پس در لوح نفس، یک کالم منظوم می می

کنـد.   که نبی اشیا را به واسطۀ قواي باطنی درك می کنیم؛ درحالی اشیا را به واسطۀ قواي ظاهري درك می
ـینا،   بیند. (ابـن  کند، سپس می ابتدا علم پیدا می که نبی کنیم؛ درحالی بینیم، سپس علم پیدا می ما ابتدا می س

  )12، ص1385
شود که متخیله، افزون بر آنکه در تنزّل و تمثّل حقایق وحیانی از مرتبۀ عقـل   این عبارت، آشکار می بنا بر

ت تخیلی فرشـتۀ  تر نقش دارد، رؤیت فرشتۀ وحی نیز به این قوه مربوط خواهد بود. صور به مرتبۀ پایین
وحی نیز تمثّلی است از حقیقت وجود او که توسـط نفـس درك شـده اسـت و قـوة متخیلـه آن را بـه        

نقل شـده کـه جبرئیـل     ست که از پیامبر اکرمرو ؛ از اینکند ترین و زیباترین صورت، متمثّل می مناسب
  ـ ظاهر شد.سیما بود  که شخصی خوشـ صورت دحیۀ کلبی  بر من به

  تأويل وحي
» ارجـاع «اش،  معناي رجوع، اشتقاق یافته و معناي آن، با نظر بـه ریشـۀ اصـلی    به» اَول«تأویل در لغت، از 

هاي لغت، معانی فراوانی براي تأویل ذکر شده است که بـه   اَول). در کتاب ةم، واژ1990جوهري، . (است
روشـن سـاختن کالمـی کـه      گردد؛ کنیم: آشکار ساختن آنچه که شیئی به آن باز می چند نمونه اشاره می

معناي آن مختلف است و جز با بیانی فراتر از الفاظ آن میسر نیسـت؛ خبـر دادن از معنـاي کـالم؛ تبیـین      
 گـردد (بابـایی،   معناي متشابه؛ تفسیر باطن؛ و خبر دادن از حقیقت مراد آن چیزي که کالم بـه آن بـاز مـی   

  ).26 ص، 1379
کند و بر اسـاس تحلیلـی کـه از     معناي تأویل نیز اشاره می در خاتمۀ مبحث تحلیل وحی، به سینا ابن

دربـارة تأویـل ایـن     سـینا  ابـن پردازد. حاصل دیـدگاه   نماید، به تحلیل تأویل نیز می ماهیت وحی ارائه می
ماند؛ بلکـه در قـواي مـادون نبـی      است که حقایق کلی دریافتی از عقل فعال، تنها در عاقلۀ نبی باقی نمی

شود. البته این انعکاس در خیال نبی، بر اثر شدت و نورانیتی که آن حقیقت غیبـی   س می(خیال) نیز منعک
اي شـدید و نـورانی اسـت کـه      انـدازه  دارد، داراي درجات متفاوتی است؛ گاهی ایـن مـدرك عقلـی بـه    

کـه ایـن صـورت     اي گونـه  شـود؛ بـه   صورت کامالً شفاف و واضح توسط متخیلـۀ نبـی محاکـات مـی     به
کامالً متناسب با آن حقیقـت کلـی و منطبـق بـر آن اسـت و تنهـا تفاوتشـان، در کلیـت و         شده،  محاکات

  شود. جزئیت است، در این حالت، اصطالحاً وحیِ محکم و بدون نیاز به تأویل نامیده می
هنگـام تلقـی آن، شـدیدالقلب و     پس اثر روحانی رسیده به نفس... گاهی جداً قوي است و نفس به

۴۴     ۱۳۹۱تابستان ، سال سوم، شماره اول، بهار و  

شوند؛ و گاهی نفس به واسطۀ آن قصـد   در خیال به طور روشن مرتسم می استوار است؛ پس صور
.  .گـردد..  شود و به وسیلۀ انتقاالت متخیله مشوش نمـی  شده، پس در ذاکره به طور قوي مرتسم می

  )1138، ص3، ج1383سینا،  (ابن
تـر قـرار دارد و    پـایین اي  گاهی نیز آن اثر روحانیِ رسیده به عاقلۀ نبی، از نظر شدت و نورانیت در مرتبه

گردد و پیوسته از صورتی بـه صـورتی دیگـر منتقـل      متخیلۀ نبی در محاکات خود از آن، دچار افراط می
درپـی متخیلـه، از صـراحت اولیـۀ      یافته، بر اثر انتقاالت و محاکیات پی شود و در نتیجه، صورت تمثل می

کنـد. در ایـن    نتقاالت و محاکیات آن را ضبط میافتد و ذاکرة نبی، نه عین آن اثر روحانی، بلکه ا خود می
یافتۀ موجود در ذاکـرة نبـی، بعینـه     نامند؛ زیرا صورت تمثل حالت، وحی را نیازمند به تأویل و متشابه می

بازگوکنندة حقیقت وحیانی نیست و براي دستیابی به حقیقت وحی، نیازمنـد تأویـل هسـتیم. تأویـل، در     
عکس؛ یعنی براي رسیدن به حقیقت وحـی بایـد از آخـرین صـورت     حقیقت عبارت است از تحلیل به 

هـاي پـیش از آن    ترتیب به صورت شده که در ذاکره باقی مانده است، شروع به تحلیل کنیم و به محاکات
  منتقل شویم تا بدین ترتیب به مقصد اصلی وحی و حقیقت آن دست یابیم.

کند؛ جز اینکه خیال در انتقال از صـورتی   تر از آن است؛ پس قوة خیال را تحریک می و گاهی قوي
کنـد. پـس ذاکـره آن     شود و صورت مرتسم را از صراحت خـارج مـی   به صورتی دچار افراط می

شویم که  کند.... پس نیازمند می را ضبط می کند و تنها انتقاالت و محاکیات آن صورت را ضبط نمی
اي که از آن منتقل شده بودیم،  به پدیده آن را به عکس تحلیل کنیم و از آن پدیدة خارجیِ مضبوط،

  تا آخر. (همان) طور همینبرسیم و 
حسـب اشـخاص و اوقـات و     البته این تأویل و تحلیل به عکس، در افراد مختلـف متفـاوت اسـت و بـه    

  :عادات، مختلف خواهد بود
ـ البته ایـن  و آنچه خودش باطل شده و محاکیات و پیامدهایش باقی مانده، نیازمند یکی از این دو  

ها مختلف است ـ است: وحی به تأویل و خـواب بـه تعبیـر.      ها و عادت دو به حسب افراد و زمان
  )1141ص (همان، 
عبارت است از کشف حقیقت وحی که در فرایند نـزول، دچـار محاکـات     سینا ابنبنابراین، تأویل از نظر 

  ست.رویۀ متخیله گشته و از حالت اولیه و صراحت خود درآمده ا بی

  نقد و بررسي
اسـت.   فارابیدهندة راه  آغازگر مبحث تحلیل وحی در فلسفۀ اسالمی نبوده و او در این کار ادامه سینا ابن

معتقد است که نفـس نبـی بـا برخـورداري از عقـل قدسـی، علـوم         فارابیکه گفته شد، او برخالف  چنان
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الف فیلسـوف کـه بـراي کسـب آن،     کند، برخ موجود در عقل فعال را بدون کسب و اندیشه دریافت می
بر اساس مبـانی خـود دربـارة ماهیـت      سینا ابنمحتاج فکر و اندیشه است. چیزي که هست این است که 

داند. از نظر او، نفس انسان پـس از حصـول اسـتعداد،     ادراك، مدرکات کلی را از سنخ علوم حصولی می
حوة ارتباط با عقل فعال، به هـیچ روي از نـوع   شود اما این ن آمادة دریافت علوم وحیانی از عقل فعال می
صورت مفـاهیم حصـولی در نفـس و قـواي ادراکـی ایجـاد        اتحاد نیست؛ بلکه عقل فعال این علوم را به

شود؛ زیرا در نهایت کمـال اسـت؛    کند و البته نفس نبی در دریافت این علوم، دچار خطا و اشتباه نمی می
که در باب ماهیت ادراك معتقد بـه اتحـاد عاقـل و     صدراملّامچون که در تبیین فیلسوفان بعدي ه درحالی

اند کـه خطـا و    شود و علوم دریافتی از سنخ علم حضوري معقول است، نفس نبی با عقل فعال متحد می
  اشتباه در آن اصالً قابل تصور نیست.

هرچنـد خزانـۀ    در تبیین علوم جزئی وحیانی، الفاظ و رؤیت فرشتۀ وحـی،  سینا ابننکتۀ دیگر اینکه 
پـردازد و علـوم جزئـی     داند، در اثناي تحلیل خود، کمتر به نقـش آنهـا مـی    این علوم را نفوس فلکی می

، قـوة متخیلـۀ نبـی نقـش     سـینا  ابـن داند. بنابراین، در تحلیل  وحیانی را محصول محاکات متخیلۀ نبی می
رؤیـت خـود فرشـتۀ وحـی،      اساسی در فرایند نزول وحی دارد و تمامی صور و الفاظ وحیـانی و حتـی  

ساخته و پرداختۀ متخیله نیرومند نبی است که به نهایت کمال خـود رسـیده و در ایـن محاکـات، ره بـه      
از عصمت و خطاناپذیري وحی، با چـالش جـدي و اشـکال     سینا ابنبرد. بر این اساس، تحلیل  خطا نمی

از اینکـه ایـن تبیـین، بـرخالف      شـود؛ گذشـته   هاي وحیانی مواجه مـی  عدم واقعیت خارجی براي گزاره
کنند که حتی الفاظ وحی از عـالم   دانند و تأکید می نصوص دینی است که نفس نبی را مؤثر در وحی نمی

  شود. غیب بر قلب نبی القا می
یافتـه و ممثّـل    وجود عالم مثال را پذیرفته، معتقد است که صور تنزل سهرورديتبع  که بهملّاصدرا اما 

ر عالم مثال موجودند و نفس نبی بر اثر برخورداري از متخیلـۀ نیرومنـد، بـا ایـن عـالم      حقایق وحیانی، د
کنـد؛ بـدین ترتیـب، اشـکال عـدم واقعیـت خـارجی         شود و این صور را در آنجا مشاهده مـی  متحد می

  بندد. هاي وحیانی، در تبیین صدرایی رخت برمی گزاره
نفوس فلکی که مربوط به هیئت منسوخ بطلمیوسـی   در تبیین خود، از مبحث سینا ابننکتۀ آخر اینکه 

است، بهره گرفته است و این قسمت از نظریۀ او، امروزه نیازمند تـرمیم و بازسـازي بـر اسـاس مباحـث      
  رساند. باشد. البته این امر، خللی در اصل نظریۀ این فیلسوف نمی شناسی جدید می کیهان

۴۶     ۱۳۹۱تابستان ، سال سوم، شماره اول، بهار و  
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