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  ∗نُبوات در فلسفة مالصدرا
  ∗∗سيدمحمدعلي ديباجي

  چكيده
 يژگــي كــه آنهــا را بــا ودهــد يهــا رخ مــ  انــساني بــه دســت برخــهــا دهيــ پديبرخــ
 يايـ  رؤ يعنـ ي هـا،   دهيـ  از پد  يعي وسـ  فيـ ط. شناسـند  ي بودن مـ   زي اسرارآم ايالعاده    خارق

 هــا، ، معجــزه)حــس شــشم (ي فراحــسيهــا  ادراك،ي دورآگــاه،يخــوان صــادق، ذهــن
 هـا   دهيـ  پد ني ا ة دربار ه ك ي  مهم  يها  پرسش. كندي شر يژگي و ني در ا  يها و وح    كرامت

 را مـورد  هـا  دهيـ  پدنيـ  ا ي علمـ  ايـ  يصورت فلسف    به توان ي م ايآ: مطرح است عبارتند از   
شـد دارنـد؟ و سـرانجام          شـناخته  يهـا    آنها علـت   اي آ ني قرار داد؟ همچن   قيمطالعه و تحق  

   فلسفه و علم به بار آورده است؟يبرا را ييها جهي آنها چه نتةمطالع
 ني نخـست  نايسـ   ابـن .  شـود  ي سه مسئله بررس   ني شده است تا پاسخ ا     دهي مقاله كوش  در

مند مورد مطالعـه      النفس خود به صورت نظام       را از راه علم    ها  دهي پد ني بود كه ا   يلسوفيف
ت افـزود    را به دانش نبـوا     ي ارزشمند يها   مالصدرا مطلب  ،ي قرار داد؛ پس از و     يفلسف

 ها  دهي پد ني ا ي اصل ةشي ر لسوف،يهر دو ف  .  تحقيق كرد  يشتر را ب  ها  دهي پد ني ا يها  و علت 
 تفـاوت كـه     نيـ بـا ا  .  دانـستند  بيـ  بـا عـالم غ     يرا در كاركردِ نفـس انـسان و ارتبـاط و          

.  از آن را كـشف كـرد       يني كرد و اصول نو    ي آنها را بررس   دي جد يبند  مالصدرا با دسته  
 آمد كـه در مقالـه دانـش نُبـوات           دي پد يگريدو دانش د    فسِ آن الن   صورت از علم   نيبد
 مي از نـ شي بـ يشناسـ   معاصر، دانش فرا رواني علوم شناختانياما در م.  شده است دهينام

 را مـورد پـژوهش   هـا  دهيـ  پدنيـ  ايفي و كي كميها  و مطالهها  شيقرن است كه با آزما    
 و نُبـوات، بـا موضـوع        يشناس  روانفرا  .  است دهي رس ي سودمند يها  جهيقرار داده و به نت    

 يني نـو  يها   بكشند و افق   شي را پ  يدي جد يباور  كيزي متاف توانند ي كه دارند م   يركمشت
  .ندي بگشايني و معرفت دياخالق، علوم اجتماع:  مانندييها  دانشيرا فرارو

 يايـ ها، رؤ   ها، كرامت    معجزه ،يشناس  النفس، فرا روان    نُبوات، علم  :واژگان كليدي 
  .يخوان  ذهن،ي حس ششم، دورآگاه،ي فراحسيها ادق، ادراكص

                                                      
 و با حمايت مالي معاونـت پژوهـشي دانـشگاه           01/1/2202022اين مقاله برگرفته از طرح تحقيق شمارة        . ∗

  .انجام شده است) پرديس قم(تهران 
  . دانشگاه تهرانفلسفه گروه استاديار .∗∗

 25/9/1387:         تاييد12/8/1387: تاريخ دريافت
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  مقدمه
با نوآوري در روش و نگرش فلسفي مكتب جديدي در ) ق1050 ـ  979(صدرالمتألهين 

هـاي    از جمله نـوآوري   . حكمت تأسيس كرد كه رويكردهاي نويني به مسايل فلسفي داشت         
. النفس مطرح شـده اسـت   مشناسي دارد و در عل نگرشي وي ديدگاهي است كه دربارة نفس      

سينا تدوين جديدي يافته و بـا كوشـش و            النفس، كه با ارسطو شروع شد، به دست ابن          علم
مالصدرا . توان آن را نبوات ناميد      نوآوري وي دانش ديگري را در دامن خود پروراند كه مي          

  .قع شده استهاي نويني طرح كرده كه در مقاله مورد بررسي و بحث وا باره نيز ديدگاه در اين
بن زكريا رازي به كار برد و براي وي كتـابي، ظـاهراً                را ابتدا محمد     ∗»نبوات«گويا واژة   

مجعول، به اين نام ذكر شده است؛ اما نبواتي كه در مقاله حاضر مورد بحث است با نبـوات             
تفاوت داند ـ م  هاي نبوات را خرافي و خالف واقع مي در نظر نويسندة آن كتاب ـ كه پديده 

ط واپـسين كتـاب            سينا را بايد، به     هاي فلسفي ابن    اما از لحاظ كاوش   . است ويـژه در سـه نَمـ
هـايي را     نبوات همة پديده  . هاي فسفي دانست    ، مبتكر اين شاخه از دانش     اشارات و تنبيهات  

گيرد؛ بدين صورت طيف وسـيعي   العاده بودن دارند را در برمي    خارق  كه درصدي از ويژگي   
ترين پديـدة     رؤياي صادق، عمومي  . شود  هاي انساني بين رؤيا و وحي را شامل مي          ياز ويژگ 

بنابراين . دهد  ها رخ مي    اسرارآميز و وحي، مهمترين شعور مرموز است كه براي برخي انسان          
ارتبــاط از راه دور، : ماننــد) حــس شــشم(هــاي فراحــسي  هــاي رؤيــا، انــواع ادراك پديــده
ها و وحي االهـي همگـي در          ها، معجزه   ها، الهام   سي، كرامت شنا  گويي، جن   خواني، پيش   ذهن

ها به دو دسـته كلـي تقـسيم           البته چنانكه خواهيم ديد اين پديده     . قلمرو شناخت اين علمند   
شوند و پاره اي از آنها تكويني     بسياري از آنها با ويژگي ديني و عرفاني وصف مي         . شوند  مي

  .فانه ندارنداند و ربطي به دين يا سلوك عار يا عمومي
در دانش نبوات كوشش فيلسوف بر آن است كه تـوجيهي فلـسفي از پديـدة مـوردنظر                  

طور عموم به وسيلة قدرت نفـس بـراي تـصرف در بـدن و جـسم       اين كار به. دست دهد  به

                                                      
نُبوات، از نظر لغوي جمع كلمة مصدري نبوت است و نبوت از ريشة نَبأ يا از نَبو بـه معـاني خبـر داد و                         .  ∗

همـه  دهـد يـا از آن نظـر كـه از              شود از آن جهت كـه خبـر مـي           به پيامبر، نبي گفته مي    . مرتفع شد، است  
اي است براي شـهرت،       تر يا سربلندتر است؛ در معناي دوم، ارتفاع در حقيقت استعاره            مشهورتر، مشخص 

 امـور عـادي و       العـاده و فـوق      اما نبوات به همه اموري كه مانند نبوت، خارق        . اهميت، قداست و امثال آن    
 .شود طبيعي هستند، گفته مي
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گيرد؛ اما اين تمام مسئله نيست، ما در اينجا بـا نـوعي از معـارف درونـي بـشر                      صورت مي 
هاي حصولي و عقالني محض هستند، شـناخت ماهيـت         ت با دانش  رو هستيم كه متفاو     روبه

ها در رويكردهاي علوم      از طرف ديگر اين پديده    . ستها  اين معارف كليد معماي اين پديده     
هايي به ماوراي طبيعـت شـمرده         صورت دريچه   شناسي به   ويژه در علم فرا روان      شناختي معاصر به  

  .كند جديدي آشنا مي» باوري متافيزيك«ا ما را با شده؛ بنابراين مطالعة نظري و تأمل در آنه
شناسي، چنانكه در بخش نخست مقاله مورد بحث قـرار گرفتـه در بـسياري از                  فرا روان 

ابعاد خود با دانش نبوات شباهت دارد؛ اگرچه از نظـر روش و نگـرش متفـاوت بـا دانـش                     
مقاله حاضر ضمن اشاره بـه      در  . شود  گيري بسيار به آن نزديك مي       نبوات است اما در نتيجه    

هـاي وي   النفس مالصدرا و ديدگاه     شناسي و اصول اين علم، به مباني علم         تاريخچة فرا روان  
 صورت مشابهت  آميز خواهيم پرداخت؛ بدين العاده و اسرار هاي خارق   در مورد توجيه پديده   

ضـوع بـه    اين مشابهت جـدا از وحـدت مو       . شود  شناسي روشن مي    دانش نبوات با فرا روان    
شـود؛ چنانكـه بـسياري از فيلـسوفان           هدفي كه فيلسوف به دنبال آن است نيز مربـوط مـي           

»اند امكان متافيزيك را پـيش بكـشند،    شناسي خواسته امروزي از راه فرا روان  » باور متافيزيك
ايـي بـين      هاي نبوات را در مطالعـة فلـسفي خـود ماننـد حلقـة واسـطه                 مالصدرا هم پديده  

  .دهد سفي دربارة نفس و باورهاي ديني درباره حقيقت نفس مورد بحث قرار ميهاي فل تحقيق

  شناسي پيدايش فرا روان
 Rodolphe(بــار رودلــف گروكلينــوس  را نخــستين) Psychology(شناســي  واژة روان

Groclenius (         آلماني در قرن شانزدهم به كار بـرد)   ،شناسـي بـه      ، امـا روان   )1: 1367مولـد
وسـيله   ـ كه علمي با روش تجربي اسـت ـ در اواخـر قـرن نـوزدهم بـه      ي جديد كلمه  امعن

كه آلمان در قرن نـوزده   در حالي. گذاري شد آلماني پايه) Wilhelm Wundt(ويلهلم وونت 
شناسـي بـه آنجـا        مندان به روان    شناسي جديد بوده از سراسر اروپا و امريكا عالقه          مهد روان 
يس، شـايد بـراي آنكـه از قافلـة علـم عقـب نماننـد،        وراني در انگل   آوردند، انديشه   روي مي 

صورت موضـوع تحقيـق دنبـال كردنـد؛ موضـوعي كـه از جنبـة                  هاي اسرارآميز را به     پديده
شناسـي   بعـدها واژة فـراروان    . شـد   شناسي مهم بود و چيـزي فراتـر از آن شـمرده مـي               روان

)Parapsychology (ها به كار رفت براي توجيه اين پديده.  
العاده را موضوع  هاي عجيب و خارق ، انديشه وراني از انگلستان كه پديده  1882در سال   
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. گـذاري كردنـد   را پايـه » جامعـة تحقيقـات روحـي ـ روانـي     «تحقيق خود قرار داده بودند، 
ــود از   موضــوع ــارت ب ــا عب ــة آنه ــورد عالق ــاي م ــاهي : ه ــوتيزم )Telepathy(دورآگ ، هيپن

)Hypnotism( ارتباط با ارواح ،)Televison Seances( احضار ارواح ،)Spiritualism(  تجـسد ،
وراني از علـوم   ، انديشهSPRاين انجمن با نام مخفّف   ... . و  ) Materialization(تا تمثّل روح    

گفتـه   هـاي پـيش     صـورت نخـستين كـار، از پديـده          آنان بـه  . گوناگون را به خود جذب كرد     
 چـاپ  1886 ـ كه در سال  هاي زندگي توهمكتاب . بندي كردند آمارگيري كرده آنها را طبقه

  .شد ـ محصول اين بررسي بود
شناس امريكايي در اواخـر قـرن نـوزده،     ، فيلسوف و روان)William James(ويليام جيمز
شناسي آلمان توجه داشته و بر انتقال         وطن خود كه بيشتر به روان       شناسانِ هم   بر خالف روان  

شناسي به فلسفه اصـرار داشـت    ز بر وابستگي روانكردند، هنو آن دانش به امريكا اهتمام مي   
هـاي اسـرارآميز كـه مـورد عالقـة            شناسي جديد، به همان پديده      و در عوضِ توجه به روان     

وطـن    شناسان هـم    داد و به همين علت مورد انتقاد روان         وران انگليسي بود اهميت مي      انديشه
ان جواني شد كـه  ور هق انديشوي در امريكا مشو   ). 198: 1382شولتز،  (گرفت    خود قرار مي  

هاي مرموز شـده بودنـد؛ بـدين          مند به پديده    عالقه) ASPR(با نام انجمن تحقيقات فيزيكي      
جـزو   را ـشناسي ناميـده شـدند     روان هاي فرا  ـ كه بعدها پديده PSIهاي  ترتيب آنان پديده

  .هاي خود قرار دادند تحقيق
در دانـشگاه اسـتانفورد امريكـا    ) John Edgar Coover( جان ادگان كـوور  1911در سال 

هـاي روان ـ جنبـشي     و پديده) ESP(هاي فراحسي  هايي درباره ادراك نهادي را براي تحقيق
)PK (        در سال . تأسيس كرد و آنها را در محيط آزمايشگاهي مورد مطالعه و پژوهش قرار داد

بنيـان  ) Duke University(اي در دانشگاه دوك  مؤسسه) W. McDougall( مك دوگال 1930
كه همكار وي در اين كار بـود بـا نوشـتن    ) Joseph B. Rhine(راين . بي. گذاشت و جوزف

اي از    صـورت شـاخه     شناسـي را بـه       اوالً فـرا روان    1937 در سال    مرزهاي جديد ذهن  كتاب  
پيش از وي در اواخر قرن نوزده ماكس دسوير اين واژه را به كـار               (علوم بشري مطرح كرد     

هـاي كمـي ـ     هـاي كيفـي بـه آزمـايش     ، و ثانياًٌ با تغيير دادن روش كار، از آزمايش)برده بود
شناسان   شناسي را در ميان جامعه روان       هاي فرا روان    هاي مطالعه   آماري، شرايط پذيرش نتيجه   

وي به منتقداني كه مثـل    . شناسي خوانده شد    بعد از آن راين، پدر فرا روان      . بيشتر فراهم كرد  
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خوانـد و  ) Pseudo Science(علـم   شناسي را شبه ، فرا روان)John A.Wheeler(جان اي ويلر 
شناسي اين علم را مورد انتقاد قرار داد، و ديگرانـي كـه    كه روش) Ray Hyman(ري هايمن 

بنيـاد  «و طفيلي دانستند، پاسخ گفت و با تأسيس ) Fringe Science(اين علم را علمي فرعي 
داد؛ اين مؤسسه پس از مدتي به پاس        دامنة اين علم را توسعه      » )FRNM(تحقيقات ماهيت بشر    

  .خدمات راين، به نام مؤسسة تحقيقات راين تغيير نام يافت
شـدن در انجمـن    شناسـي اگرچـه منتقـداني دارد امـا بـا پذيرفتـه            امروزه دانش فـراروان   

كه بـا  ( شناسان   كشور در انجمن فرا روان   30، و عضويت بيش از      )AAAS(المللي علوم     بين
، جزو جامعة علمي اسـت      ) تأسيس شده است   1957 شناخته شده و در سال       PAف  نام مخفّ 

شناسي غيـر متعـارف را هـم بـه مجموعـة           شناسي انتقال شخصيت و روان      و دو شاخة روان   
  .شناسي افزوده است هاي روان شاخه

  هاي فلسفي شناسي با نبوات و اهميت آن براي مطالعه رابطة فرا روان
شناسي از اين نظر براي مطالعـة فلـسفي سـودمند             ة دانش نبوات با دانش فرا روان      مقايس

هـاي فلـسفي و       است كه امكان ديگري براي بحث دربارة ماوراءالطبيعه كه جزئي از مطالعه           
شناسـي غيرمتعـارف، سـخن از         طـور نمونـه در روان       متافيزيكي است فراهم آيد، چرا كه به      

هـا بـه ميـان        هـاي اسـرارآميز انـسان       و تجربه ) Paranormal (بررسي باورهاي ماوراءالطبيعي  
هايي كه به دنبال اثبات باورهاي ديني هستند از ايـن شـاخة علـم                 آيد، همچنين فيلسوف    مي

  :گويد گيرند، چنانكه جان هيك مي كمك فراوان مي
اغ تـوان سـر     شماري از ايـن نـوع وقـايع را مـي            هاي بي   شناسي نمونه   در ادبيات فراروان  ... «

هـاي   اهميت اين مسئله براي بحث فعلـي مـا ايـن اسـت كـه اگـر چنـين تعامـل         ... گرفت  
دورآگاهانه، يعني اثر جسماني يك ذهن بر ذهن ديگر، وجود داشته باشد، آنگاه اين مـسئله            

كند، دليلي بر اثبات حيات پـس از   رو مي افزون بر آنكه فيزيكاليسم محض را با چالش روبه        
  ).132: 1384هيك،  (»...مرگ خواهد بود 

 فلـسفة ذهـن معاصـر   در كتـاب  ) Georges Rey(ديدگاه جان هيـك را جـورجيس ري   
  :گويد گونة ديگر طرح كرده و مي به

و ارتباط بـا ارواح     ) TeleKinesis(دورآگاهي،  دورجنباني    : شناختي مانند   هاي فراروان   پديده«
اي از    ـ كه شاخه  ) Eliminativism(گرايي    طور يقين حذف    اگر با شواهد كافي همراه باشند به      

  ). Rey, 1977: 72(» فيزيكاليسم است ـ را ناموفق نشان خواهند داد
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شناسي در آثـار      هاي فرا روان    چنانكه خواهيم ديد به اين كاربرد از وقايع نبوات يا پديده          
هـا پـيش از آنكـه فـرا           در حقيقـت، صـدرالمتألهين قـرن      . مالصدرا نيز توجـه شـده اسـت       

هاي مربوط به آن در اثبـاتِ عـالم    ناسي مانند يك علم مورد توجه قرار گيرد و پديده        ش  روان
ماوراءالطبيعه به كار گرفته شوند، نبوات را به مثابة دانش فلسفي گسترش داد و بـه اهميـت       

الطبيعه از پنجرة اين وقايع، آگاه بوده و به آن نظمي فلـسفي بخـشيد و                  شناخت عالمِ ماوراء  
  .يكردي موجه تبديل ساختآن را به رو

شناسي و نبوات يك علمند؟ بديهي است كه چنين نيست؛ البته در اينجـا            اما آيا فرا روان   
روبـه رو هـستيم؛ امـا اينهـا بـا دو رويكـرد              ) شناسي  پديدة فرا روان  (ما با موضوع مشتركي     
فس و موضـع  الـن  اند، افزون بر اين دانش نبوات وابستگي تامي به علم  متفاوت نگريسته شده  

تنهـا ربطـي بـه مكتـب خاصـي از             شناسـي نـه     شناسي دارد در صـورتي كـه فـرا روان           نفس
طـور مثـال      بـه . شناسي امـروز در تـضاد اسـت         شناسي ندارد بلكه با برخي اصول روان        روان

توان افزون بر شعور يـا خودآگـاهي ـ     شناسي مي چنانكه كتل كامپ گفته است در فرا روان
هـاي شـعور نهـان،     گويند ـ از سه نوع شعور ديگر بـه نـام    ن سخن ميشناسان از آ كه روان

).  بـا تـصرف  108 ـ  107: 1369كتـل المـپ،   (شعور برتر و شعور جهاني هم سخن گفت 
شناسي چندان مطرح نيـست بلكـه اينهـا حاصـل            بديهي است كه اين سه نوع اخير در روان        

  .هاي فراحسي افراد است انواع ادراك
رو الزم  النفس فلسفي هـستيم؛ از ايـن     ش نبوات نيازمند شناختِ علم    ما براي شناخت دان   

النفس وي و اصـولِ كلـي         است در مقاله پيش از تبيين اصولِ نبواتِ مالصدرا به موضع علم           
  .طور مختصر آنها را مرور كنيم آن توجه كرد، هر چند به

  اي بر شناخت نبوات النفس مالصدرا، مقدمه توجه به اصول علم
هـاي نـويني در آن    النفس، دانش وسيعي است كه مالصدرا با مكتب جديد خود افق  علم
  :شناسي مالصدرا قلمداد كرد توان اصولِ مهم نفس هاي ذيل را مي عنوان. گشود
  سينا؛ نگرش انتقادي به ماهيت، حدوث و رابطة نفس و بدن در ديدگاه ابن. أ

فس كه از حدوث، تكامل و بقـاي        نظرية حركت جوهري و اراية ماهيتي متطور از ن        . ب
  دهد؛ نفس روايت ديگري ارايه مي

  نوع تركيب نفس با بدن؛. ج
  .تبيين نحوة فاعليت نفس در بدن. د
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  نگرش انتقادي به ماهيت، حدوث و رابطه نفس و بدن. أ
  : گفته است اسفارمالصدرا در كتاب

. آن منافات دارد  ] زماني[با حدوث   ] سيناست  كه مبناي خود ابن   [الذات بودن نفس      بسيط... «
صـفاتش  و اثر پيري از بـدن و        ] مادي[بودن آن با تعلق به بدن       ] و مجرد [همچنين روحاني   

بساطت و تجرد نفـس بـا تكثـر     ] سرانجام[صحت، مرض، لذت و درد در تناقض است و          : مانند
  ).344، 8؛ 1410، )مالصدرا(شيرازي (» سازد ها نمي عددي به ميزان تكثر بدن

جا حدوث نفس با فرض تجرد، رابطة نفس با بدن و تعدد نفوس با فـرض تجـرد         در اين 
  .سينا مطرح شده است صورت سه انتقاد مهم بر مباني ابن آنها به

  نگرش به نفس بر پاية حركت جوهري. ب
  :گويد باره مي وي در اين

س و  هاي وارد بر حـدوث نفـ        بسياري از اشكال  ] حركت جوهري [به وسيلة اين نظريه     ... «
علت آشنا نبودن بـه ايـن اصـل در            عموم فيلسوفان به  . شود  بقاي آن بعد از طبيعت، حل مي      

احوال نفس، حدوث، بقاء، تجرد و تعلقش به بدن سرگردان بودند تا بدانجا كه برخي منكر                
اي هـم بـه تناسـخ     تجرد آن شده برخي بقاي نفس پس از مرگ بدن را انكار كردند و عـده     

اما نفس در نزد آنان كه جـامع نظـر و برهـان هـستند، شـوؤن و اطـوار                    . ارواح قائل شدند  
 »...فراواني دارد كه برخي از آنها پيش از طبيعت، برخي همراه آن و برخـي پـس از آن هـستند                      

  ).345 ـ 346: همان(
الـنفس يـك اصـل       در اينجا چنانكه مشخص است نظرية حركـت جـوهري بـراي علـم             

  .بديل و ضرور خوانده شده است بي

  تركيب نفس با بدن. ج
وي ضـمن   . دهـد  مالصدرا رابطة نفس با بدن را با نوع تركيب نفس و بدن توضيح مـي              

تركيـب جـوهر و عـرض،       : برشمردن انواع تركيبي كه در حكمت شناخته شده است، مانند         
  :گويد وجود و ماهيت و ماده و صورت مي

ـ           « تـرين و   اگون اسـت؛ قـوي  تعلق و نياز يك چيز به چيز ديگر از نظر شدت و ضعف، گون
دومين نوع، آن است كه بـه حـسب         . ها همان رابطة ماهيت و وجود است        ترين رابطه   شديد

ذات و حقيقت است بدين معنا كه ذات يك شي به ذات شي ديگر تعلق داشته باشد ماننـد                   
سـياهي  ] عـرض [مانند تعلق   ... سوم به حسب ذات و نوعيت است        . تعلق ممكن به واجب   
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چهارم به حسب وجود و تشخص از نظـر حـدوث و بقاسـت، ماننـد                ... جسم  ] جوهر[به  
تعلـق بـه حـسب      ] كه پيش از اين مورد بحث نبـوده اسـت         [پنجم  ... تعلق صورت به ماده     

گونـه اسـت      تعلق نفس از نظر ما همين     ... وجود و تشخص فقط از نظر حدوث است نه بقا         
اي   يع مـادي كـه نيازمنـد بـه مـاده          زيرا نفس در ابتداي پيدايش و حدوث درست مانند طبا         

الوجود هستند، چنين نيازي دارد اين در حالي است كه عموم فيلسوفان تعلق نفس بـه                  مبهم
  ). با تصرف325 ـ 327: همان(» دانند بدن را به حسب استكمال و اكتساب فضيلت مي

  فاعليت نفس در بدن. د
الـنفس    هـاي مهـم علـم       هنوع فاعليت نفس در بدن و به طور كلـي افعـال نفـس از نكتـ                

اي  الـنفس و نبـوات ماننـد حلقـه     مالصدرا است و همين مسئله است كه بين دو دانش علـم  
در اينجا به صورت مختصر به دو اصل در فاعليت نفس از ديدگاه وي              . كند  رابطه برقرار مي  

  .كنيم اشاره مي
ي اين سـخن  و. نخست اينكه اين فاعليت به فاعليت خداوند در جهان تشبيه شده است  

 بيـان كـرده اسـت       الكاشـانيه المـسائل        اجوبـة    را در چند اثر از آثار خود از جمله در رسالة          
؛ اين مقايسه براي آن است كه ثابت شود فعل نفـس            )13): ب (1375،  )مالصدرا(شيرازي  (

اصـل دوم آن اسـت كـه        . در بدن، مانند فعل خدا مطلق بوده و بدن در تسخير نفس اسـت             
اي اسـت كـه فعلـي را انجـام            راي افعاِل خود همان عينيت وي بـا هـر قـوه           فاعليت نفس ب  

  :نويسد  مياتحاد عاقل و معقولوي در رسالة . دهد مي
بنـابراين نفـس بـا بـدن        . نفس در هر طور وجودي، متحد با موجودات آن طـور اسـت            ... «

عقلـي دارد   طبيعتي بدني دارد، با حس طبيعت حسي، با خيال طبيعت خيالي و با عقـل طبيعـت                  
  ).15، )الف (1375همو، (» هنگامي كه با هر طبيعتي اتحاد دارد پس عينِ آن اعضاست

اسـت ـ ايـن فاعليـت را     الربوبيـه    الـشواهد  ـ كه غيـر از كتـاب   الربوبيه شواهدوي در رسالة 
  ).14): ج (1375همو، (فاعليت بالرضا خوانده است 

النفس صدرالمتألهين    ري كه در علم   نتيجه و حاصل اين چهار اصل و اصول و فروع ديگ          
  :قابل استخراج و تبيين است در اين كالم وي به طور خالصه آمده است

و تصرف، جسماني و از نظر بقا و تعقل، روحـاني           ) حدوث(نفس آدمي از لحاظ پيدايش      «
بنابراين تصرفش در اجسام جسماني است و تعلقش به ذات خود و ذات جاعل خود . است

  ).347، 8: 1410همو، (» روحاني است
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در اين كالم چنانكه مشخص است به هويت بـسيط نفـس، حـدوث جـسماني و بقـاي              
روحاني، قدرت تصرف در بدن و در اجسام، رابطة با موجودات مفارق و خدا و مـسانخت                 

اكنون پـس از مـرور كوتـاه بـر ماهيـت      . نفس با موجودات ماوراي طبيعي اشاره شده است      
  .شناسي وي بدانيم ا بايد موقعيت نُبوات را در روشنفس از ديدگاه مالصدر

  جايگاه نبوات در تبارشناسي معرفت
معرفت يا علم به طور مطلق از كاركردهاي نفس انسان نزد حكيمان اسـالمي اسـت؛ از                 

شود كه تعدد آنها نشان از اهميت، گستردگي و عمـق             اين معرفت با واژگان متفاوتي ياد مي      
اكنون نبوات در اين ميان به كدام كـاركرد و فعاليـت نفـس مربـوط                . داين فعاليت نفس دار   

 به اين تبارشناسي معرفت پرداخته و سي كلمـه را           الغيب  مفاتيحشود؟ مالصدرا در كتاب       مي
برشمرده كه همگي از خانوادة علم و معرفتند؛ مرور بر آنهـا مـا را بـه پاسـخ ايـن پرسـش                       

  :ذكر كرده است عبارتند ازآنها به ترتيبي كه وي . كند نزديك مي
. 10فقـه؛   . 9فهم؛  . 8معرفت؛  . 7ذُكر؛  . 6تذكر؛  . 5حفظ؛  . 4تصور؛  . 3شعور؛  . 2ادراك؛  . 1«

النفس، كتاب برهان و علـم االهـي؛          عقل با كاربردهاي عرفي، كالمي، فلسفي، اخالقي، علم       
سنديده، اقتدا به   عمل صالح، عمل به علم، علم به حقايق، انجام كار پ          : حكمت با معاني  . 11

. 16حـدس؛   . 15فكـر؛   . 14ذهـن؛   . 13درايـت؛   . 12خالق در تربيت، و تـشبه بـه معبـود؛           
. 23اليقـين؛     حـق . 22اليقـين؛     علـم . 21ظن؛  . 20وهم؛  . 19خاطر؛  . 18فطانت؛  . 17ذكاوت؛  
» فراسـت . 30رأي؛  . 29خُبر؛  . 28كياست؛  . 27رويت؛  . 26خيال؛  . 25اوليات؛  . 24بديهت؛  

  ). با تلخيص131 ـ 141: 1363و، هم(
خيال، شعور و وهـم     : هاي نبوات از يك طرف به برخي از اين كاركردها مانند            اما پديده 

مربوط است و از طرف ديگر حاصل كاركردهاي ديگري از نفس است كه صدرالمتألهين از               
ات بايـد بـه     هـاي نبـو     بنابراين بـراي شـناخت علّـتِ پديـده        . كند  آنها به علوم رباني ياد مي     

: رويكردهاي ديگر اين فيلسوف به مسئلة معرفت توجـه كنـيم؛ ايـن رويكردهـا عبارتنـد از            
  .هاي وجود ادراك و علوم كشفي ساحت

  هاي وجودي ادراك ساحت
 ).252: 1369ارسطو،  (ها يا قواي نفس خواند        ارسطو سه قوه حس، خيال و عقل را از ويژگي         

از بين آنها خيال بـا توسـعة   . بحث فراوان واقع شدنداين سه در بين حكيمان مسلمان مورد  
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جـا كـه فـارابي آن را در توجيـه و تبيـين برخـي از           مفهومي به قوة تخيل نيز رسيد تا بـدان        
اي از    سينا از آن مانند قوه      هاي اعتقادي چون رؤياي صادق و وحي به كار گرفت و ابن             بحث

صـورت سـه       قـوه بـه    فس خود از اين سه    الن  قواي ادراكي نفس ياد كرد اما مالصدرا در علم        
اين نگاه وجودشناختي به سه نوع      . شمارد  هايي از وجود برمي     عالَم نام برده و آنها را ساحت      

ادراك حسي خيالي و عقلي، كاركرد ديگري را غير از آنچه در فلسفة ارسطو و مشĤء از آنها               
  :گويد  ميادمبدأ و معمالصدرا در كتاب گرانسنگ . كند سراغ داريم مطرح مي

. علت مبادي ادراكات تعقل، تخيل و احساس است آدمي متشكل از سه عالم است و اين به«
شدت تعقـل و كمـال آن در انـسان          . پيش از اين گفتيم كه هر ادراكي نوعي از وجود است          

قدس و مجاورت با موجودات نزديك به خدا و اتصال بـه آنهـا و               ] عالم[باعث همراهي با    
باعث مشاهدة موجـودات عـالم مثـال،        ] تخيل[شدت قوة مصوره    . آنها است ورود در زمرة    

. شود  اشخاص غيبي و درك اخبار جزئي از آنها و آگاهي از حوادث گذشته و آيندة آنها مي                
و شدت قوة احساس كه همان كمالِ قوة تحريك در آن است باعـث انفعـال مـاده از آن و                     

نابراين درجة كامل انسان از نظر اين عوالم آن ب. خضوع قوا و طبايع جسماني براي آن است
از ايـن   . است كه در هر سه قوه، قوتمند باشد تا بتواند جانشين خدا و رئـيس مـردم شـود                  

هـا و     هـا همـان كمـال       هـا و كرامـت      شـود كـه اصـول معجـزه         مطلبي كه ذكر شد نتيجه مي     
  ).604: 1380، )مالصدرا(شيرازي  (»گانة قوه است  هاي سه ويژگي

طور گونـاگون در      توان نتيجه گرفت كه نفس سه ساحت وجودي دارد كه به            اينجا مي تا  
العـاده را     هـاي عـادي تـا فـوق         ها، هر كدام، از وضـعيت       كند؛ اين ساحت    آنها ظهور پيدا مي   

هـا را برخوردارنـد؛ امـا پرسـش           هاي متفاوتي از ايـن سـاحت        شاملند و افراد انساني، درجه    
دازه اين عوالم بـه سـبب آدمـي و بـا قـدرت نفـسش سـاخته               اساسي اين است كه تا چه ان      

شود و تا چه مقدار از آنها از امور فطري و جبلّي نفس است؟ و اگر بخـواهيم بـه زبـان                        مي
شـناختي    هـاي فـرا روان      شناختي پرسش كنيم بايد بپرسيم كه پديده        شناختي و فرا روان     روان
هاي نفس برشمرد، تا چه اندازه بـه          ساحتهاي    گفته، كه صدرالمتألهين آنها را از كمال        پيش

آيد و تا چه ميزان موهبتي طبيعي و خـدادادي اسـت؟ پاسـخ ايـن                  دست خود فرد پديد مي    
  .پرسش در همان علوم كشفي است كه به آن اشاره شد

  ماهيت علوم كشفي
در صفحات پيشين با تبارشناسي معرفت از ديدگاه مالصـدرا آشـنا شـديم؛ امـا وي بـا                   

ديگري نيز به مسئله علم نگريسته است كه درباره ماهيـت علـوم كـشفي كارسـاز                 هاي    نگاه
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كنـد؛     علوم را به دو قسمت دنيوي و اخروي تقسيم مي          اكسيرالعارفينوي در كتاب    . هستند
اند و به تعبيـر وي شـامل علـوم اقـوال              منظور از علوم دنيوي تمام علومي است كه اكتسابي        

اسـت؛ امـا علـوم اخـروي        ...) منطق، رياضي، طبيعـي و      (ر  و افكا ) صنعتي(اعمال  ) ادبيات(
وي در كتـاب    . اسـت ... شناسي، جواهر غيرمادي و       شناسي، معاد   شناسي، مرگ   فرشته: شامل

  :گويد  با نگاه ديگري ميمبدأ و معاد
گاهي بر وي   . آيند   انسان پديد مي    باطن هاي گوناگوني در    علوم، ضروري نيستند و با شكل     «

وجـو و     شوند، چه پـس از جـست        طور ناخودآگاه بر وي القا مي        چنانكه به  آورند  هجوم مي 
شوق يا بدون آن؛ اينها حدس و الهام نام دارند؛ و گاهي هم بـه روش اسـتدالل و آمـوزش       

علومي كه در بـاطن بـه صـورت غيـر           . شوند  آيند كه اعتبار و استبصار ناميده مي        حاصل مي 
دانـد چگونـه و از كجـا آمـده و      كي آنكه انسان نمي  ي. آيند دو نوع هستند     استدالل پديد مي  

ديگري آنكه سبب آن معلوم است و آن، مشاهدة فرشتة القاكننده و عقل فعالِ پديدآورنـده                 
اولي الهام ناميده شده و مختص اوليـا اسـت و دومـي وحـي بـوده و                  . علوم در نفس است   

  ).608: همان(» .مختص انبياست
مالصدرا در ادامه بخشي از پاسخ به پرسش ما را ـ كـه تـا چـه انـدازه خـود آدمـي در        

از نظـر وي نفـس انـسان قابـل     . دهـد  رسيدن به معارف غير اكتسابي نقش دارد؟ ـ ارايه مي 
  :گويد وي مي. هاي حسي پذيرش تمام حقايق است؛ مانند آينه در برابر صورت

ها كنـار رود، يـا         باشد به دو صورت ممكن است اين پرده        هايي مقابل آن    در مثال آينه، اگر پرده    
هـاي مـانع از    به همين صورت پرده. به دست خود انسان يا قرار دادن آن در معرض باد و نسيم     

  .»ديدنِ جهان غيب يا به دست خود انسان بايد كنار رود يا به سبب وزيدن نسيم لطف االهي
زم است، زيرا بـراي دريافـت لطـف         اگر دقت كنيم در هر دو صورت، كوشش انسان ال         

. االهي بايد خـود را در معـرض آن قـرار داد و ايـن هـم يـك كوشـش معنـوي نيـاز دارد                         
زدايـي بـراي      صدرالمتألهين از رؤياي صادق و پديدة مرگ هم به عنوان دو نوع ديگري از مانع              

هـاي نبـوات      وعهاي الهامي كه پديدة مهمي از موض        بنابراين دانش . برد  ديدن جهان غيب نام مي    
يك نوع كه خاص اوليا، و      . شود  شناسي است، از نظر وي به دو گونه مهم تقسيم مي            و فرا روان  

شـود؛    هاي گوناگون و با مشاركت خود آنها حاصل مـي           نوع ديگر، براي همه است اما به درجه       
  .دهد هاي متداول و مرگ خود را نشان مي هاي رؤيا، حدس، الهام ها، در پديده اين درجه

تـوانيم از نـوع كـشف در          گفته در تعريفي است كه مي       بخش ديگري از پاسخ به پرسش پيش      
  .بنابراين بايد دربارة ماهيت اين علوم كشفي بيشتر تأمل كرد. علوم كشفي مالحظه كنيم
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  هاي معنوي و شهودي كشف
كشف، چنانكـه در امـور تجربـي، حـسي و تـاريخي نيازمنـدِ كوشـش اسـت در امـور                      

و » كـشف «گونه است؛ بنابراين بر خالف تصور متـداول كـه از واژگـان                م اين غيرتجربي ه 
شود بايد گفت كه علوم كشفي هـم          اراده مي » كسب«و  » اكتساب«معنايي در برابر    » مكاشفه«

  .با نوعي از اكتساب همراه هستند كه با نوع اكتساب علوم حصولي متفاوت است
را مـورد بحـث     » علـم انـساني   «ي اصطالح    با نگاه خاص   الغيب  مفاتيحمالصدرا در كتاب    

  :گويد وي مي. دهد قرار مي
بـه كـه    نخـست تعلـم و كـسب؛ دوم وهـب و جذْ           : شـود   اين علم به دو روش حاصل مي      «

  ). با تلخيص143 ـ 144: 1363همو، (» هايي از علم رباني است نشانه
اد از علوم رباني    مالصدرا در اينجا مر   . علم رباني به نام علم كشفي هم ناميده شده است         

داند و واژگانِ علم لدني و علم نبوي را به ترتيب مترادف با آنها                را همان الهام و وحي شمي     
  :گويد كند، آنگاه مي قلمداد مي

  ). با تصرف144 ـ 147: همان(» وحي نوعي كشف شهودي است اما الهام كشف معنوي است«
نوع آن مخـتص پيـامبران اسـت        ترين    منظور از كشف شهودي كه به نظر مالصدرا عالي        

مشاهدة عالم غيب است اما منظور از كشف معنوي كه چندگونه دارد رسـيدن بـه معـاني و                   
وجود » علم رباني«كند تحليلي است كه از     اما آنچه در اينجا مهم جلوه مي      . اخبار غيبي است  

  .فسير كردشناسي را ت هاي فرا روان اي از پديده توان پاره دارد و با اين تحليل كه مي

  جايگاه علوم رباني در حكمت
سينا واژة الهيات را مترادف با علوم متافيزيك يوناني به كار برد؛ پيش از وي از علـم                    ابن

االهي سخن گفته شده بود اما وي الهيات را با دو معناي عـام و خـاص بـراي امـور عامـة                       
شناخت هستي به طـور     بنابراين دانش فلسفه چه در      . متافيزيك و خداشناسي در نظر داشت     

مالصدرا اين نامگـذاري را     . عام و چه در شناخت هستيِ خدا و صفاتش، الهيات ناميده شد           
قبول داشته و از آن در معاني هفتم و دهم ـ كه در تبارشناسي معرفت گذشت ـ يـاد كـرده     

 اي از حكمت است كه در آن اقتدا بـه           است، اما آنچه در علم رباني موردنظر وي بوده جنبه         
رو هستيم كـه نـه بـه          گيرد، بنابراين با نوع ديگري از علوم روبه         خالق در تربيت صورت مي    

  .هاي هستي مربوط است هستي و ورود در ساحت شناسي نظري بلكه به سلوك در هستي
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هاي خاص براي تربيت و پرورش        پروردگار مقام ربوبيت دارد و اين مقام آثار و ويژگي         
تواند افعال و كارهايي در       كه به نوعي از مقامِ رباني رسيده باشد مي        ها دارد؛ انسان نيز       انسان

اصول حاكم در ربوبيت خدا همانا خالقيت، علم . هاي نسبي ـ مانند وي انجام دهد  ـ مقياس
ها براي مصالح آنها است و اين كار به وسيلة امـور              و قدرت مطلق و تصرف در امور انسان       

از ميان اين اصـول، قـدرت   . هاي عبادي است   ا و وظيفه  ه  ها، سختي   گوناگوني چون آزمايش  
تصرف در امور عالم و شناخت حقايق به وسيلة علم رباني براي فرد انساني ممكـن اسـت                  

ها آگاه شـده و در سرنوشـت          العالمين به باطن پديده     عالم رباني با تشبه به رب     . فراهم شود 
  .شود آنها اثرگذار مي

هاي نبوات را براي ما تفسير كند كـه            آن بخشي از پديده    تواند  در حقيقت علم رباني مي    
پديدآورندة آنها به سبب قدرت ايمان و تقرّب به خداوند، قادر بر انجام آنها اسـت و اينهـا                   

علـت قـدرت تـصرف نفـس و           هـا بـه     اين پديده . ها هستند   ها و معجزه    اموري مانند كرامت  
د، اين قدرت تصرف در حقيقـت چنانكـه   آين اشراف ـ نسبي ـ وي بر عالم كائنات پديد مي  

نفس به سـمت  ) جذبه(االهي و كشش ) وهب(صدرالمتألهين تعبير كرده حاصل از بخشش       
بلكـه  . حقايق است، اما اين بدان معنا نيست كه اين علوم، نيازمند كوشش و اكتساب نيست              

و ) 143 ـ  144: همـان (بايد چنانكه وي گفته است با ذوق و وجدان به آنها رسـيد  
كسي كه به ذوق و وجـدان رسـيده در حقيقـت بـه سـلوك در هـستي و ورود در                      

هاي نبوات كه به      اما دربارة پارة ديگري از پديده     . هاي آن كامياب شده است      ساحت
ــ بـاز   ... العاده و انواع حس ششم و  امور خارق: تقرب االهي منوط نيستند ـ مانند 

  .هم بايد به كاركردهاي ديگر نفس توجه كرد

  رابطة تسخيري و تدبيري نفس با بدن
 از قواي عالمه و عماله نفس سخن گفته اسـت؛ وي            الغيب  مفاتيحصدرالمتألهين در كتاب    

  :گويد در آنجا مي
گردانـد    شود آن را مثـل خـود مـي          اين جوهر روحاني هنگامي كه به يك جسم نزديك مي         «

 جسمي نزديـك شـود      درست مثل آتش كه صورت آتش جوهر حار است و هنگامي كه به            
  ).514: همان(» كند آن را مثل خود مي



 

هم 
يزد

ل س
سا

 /
ان 

مست
ز

13
87

  

194  

مـافوق  ] علـل [دهد كه نفس به اعتبار قبـول از   دو قوه توضيح مي    وي دربارة كاركرد اين   
هـا و حـق و    با اولي تصورها، تـصديق . قوة عالمه و به اعتبار تأثير در مادون قوة عماله دارد    

زشت يا زيبا را انجام ] افعال[فهمد و  ي را مي  كند و با دومي صناعات انسان       باطل را درك مي   
  ).515: همان(» كند دهد يا ترك مي مي

ايـن مطلـب در   . رابطة نفس با اين قوا افزون بر رابطـة تـدبيري، تـسخيري هـم هـست              
  : آمده استالمسائل الكاشانيه اجوبةمواضع متعددي بيان شده از جمله در رسالة 

خداوند هر آنچه در بدن اسـت، يعنـي         .  وي هستند  قواي نفس به طور كلي مسخّر و مطيع       «
اگر كاري را بخواهـد انجـام   . قوا، آالت و آنچه در آنها است را مسخر نفس قرار داده است         

» ايـن مـشيت و خواسـتن، ذاتـي نفـس اسـت           . دهـد   دهد و هر گاه نخواهد، انجام نمـي         مي
  ).133): ب (1375، )مالصدرا(شيرازي (

 زمـان ارسـطو مـورد توجـه بـود؛ وي بـه همـين علـت،                  مسئله تدبير نفس بـر بـدن از       
شناسـي را در طبيعيـات مـورد بحـث قـرار داد زيـرا بـدن ـ كـه جـسم اسـت ـ  از              نفـس 

هاي طبيعي شمرده شده و مدبر آن، يعني نفس هم به تبعيت از آن در علـم طبيعـي                     موضوع
ناسـي، هـم از   ش سينا نفـس را مجـرد از مـاده دانـست نفـس      شد؛ اما زماني كه ابن   مطرح مي 

بدين صورت تدبير نفس بر بدن نيز مسايل جديـدي را پيـدا             . طبيعيات، به تدريج، جدا كرد    
اما ايـن   . كرد از جمله آنكه رابطة يك موجود مجرد با موجود مادي چگونه امكانپذير است             

مسئله با موضعي كه مالصدرا دربارة ماهيت نفس گرفت، ـ كه به طور تـدريجي بـه تجـرد     
اين تبيين به چنـد مـسئله مربـوط بـود، ماننـد      . ـ باز هم تبيين ديگري الزم داشتگرايد   مي

چگونگي يك ماهيت جسماني ـ روحاني براي نفس، و نحوة تدبير نفس بر بدن با توجه به  
در اينجـا رابطـة تـسخيري       . جدا شدن تدريجي آن از بدن كه در عين حال به آن تعلق دارد             

اي كـه از      نتيجة موضع ذكر شده مطرح شده است؛ رابطه       نفس از جمله مطالبي است كه در        
اي تا مرحلة ديگر در يـك         حالت ثابتي برخوردار نيست و از فردي تا فرد ديگر و از مرحله            

هـاي    اين رابطه مبناي توجيه فلسفي بسياري از پديـده        . فرد، متفاوت و شدت و ضعف دارد      
  .شناختي يا نبوات است فرا روان

  مالي قدرت نفسكسير 
نظير خود به اثبات تجرد نفس اهتمام ورزيد،   سينا با كوشش فراوان و بي       در حالي كه ابن   

الحدوث بـودن نفـس، همـت     مالصدرا هم به همان صورت به اثبات ديدگاه خود، جسمانية         
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گيـري و     شناساند مـاهيتي در حـال شـكل         ماهيتي كه صدرالمتألهين از نفس به ما مي       . گمارد
در اينجـا   . گـذارد   ا جسمانيت آغاز شده، رو به تجرد تدريجي مـي         تكامل است، زيرا نفس ب    

گيرد؛ معناي ايـن      اين تجرد، هويت تشكيكي و ذو مراتب يافته و تحت نوع واحد قرار نمي             
هاي نبوات آن است كه هر فردي نوع خاصي از تدبير و تسخير نفس نسبت                 سخن در بحث  

هـاي   رد تا فرد ديگر بلكـه حتـي در حالـت   تنها از يك ف به بدن را دارا است و اين نسبت نه    
گوناگون انسان هم وضع ثابتي ندارد؛ آنگاه كه نفس فرد در اوج تدبير قرار گرفته و بر همة                  
اعضا و قوا تسخير دارد اين قدرت را به كار گرفته و از اموري كـه تـا كنـون دربـاره خـود                 

تر برده و در ابدان يا اجـسامِ  شود؛ حتي سيطرة خود را از بدنِ خويش فرا غافل بود، آگاه مي  
اين شكل خاصي از تصرف است كه بـراي نفـوس در            . پردازد  ديگر به تصرف و تسخير مي     
آيد؛ اما از طرف ديگر ايـن نفـس در برخـي افـراد بـا سـلوك                    مقاطعي از زمان به دست مي     

گفتـه، بـه مـشاهده، مـشاركت و اتحـاد بـا               معنوي و شهودي خود فراتـر از تـصرف پـيش          
هاي نبوات را ـ   پرداخته و دستة ديگري از پديده) حس، خيال و عقل(ي وجودي ها ساحت

بنابراين نفوس انساني عوالمي متفاوت دارنـد و  . آورد ميها ـ پديد   ها و معجزه مانند كرامت
هـاي    اي كه ايـن مراتـب حالـت         گونه  اند به   شماري قرار گرفته    در مراتب طولي و عرضي بي     

صورت ما  بدين. ي بر سلوك معنايي و شهودي نفس فرد ـ دارند ضعف و قوت پياپي ـ مبتن 
هـا بـا    در فلسفة نفس مالصدرا با يك سير كمالي قدرت نفس روبه رو هستيم كه در انـسان    

  .هاي نبوات را در بر دارد هاي چشمگير همراه است؛ اين سير كمالي راز و رمز پديده تفاوت
سينا اشاره كرده  به اصول اين دانش از نظر ابن      صورت بخش پاياني مقاله بايد        در اينجا به  

  .و با مقايسه آنها با سخنانِ مالصدرا، توسعة دانش در ديدگاه وي را باز شناسيم

  سينا اصول دانش نبوات نزد ابن
هاي مهمـي را       نكته اشارات و تنبيهات  سينا در آخر كتاب       چنانكه در مقدمه گفته شد ابن     

گـذار ايـن علـم بـه          توان وي را پايـه       كرده كه به سبب آنها مي      هاي نبوات بيان    دربارة پديده 
 بيان المعجزات و الكرامات، مواقـع االلهـام و اللعلـم             في: هايي مانند   وي البته در رساله   . شمار آورد 

ما در اينجا به طور خالصه پنج اصل مهمي را كه           .  هم از اين مسئله سخن گفته است       اللـدني 
آيد متذكر شده به اصول افزون بر آنها كه            به دست مي    و تنبيهات  اشاراتاز بيان وي در كتاب      

  :شود، خواهيم پرداخت از تبيين مالصدرا نتيجه مي
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  :گويد  مياشاراتسينا در ابتداي نمط دهم  ابن. 1
سـينا،   ابـن (كنـد   وقتي شنيدي كه عارفي در مدتي طوالني حتي از غذاي كم هم پرهيز مـي           «

  ).119: همان(» گويد، آن را تلقي به قبول كن ييا از غيب سخن م) 111: 1413
  :اين سخن او را بايد به موضع منطقي ديگرش مربوط دانست كه گفته است

» اي را بايد ممكن و محتمل فرض كرد و به دنبال علـت آن رفـت                 العاده  هرگونه امر خارق  «
  ).160: همان(

  ايد در نظر اول انكار شوند؛اند ـ نب العاده هاي نبوات ـ كه همگي خارق بنابراين پديده
توانند تـوجيهي   العاده مي  اين مطلب كه امور خارق اشـارات در چند فصل از نمط دهم  . 2

 كـه  ـسينا كوشيده نشان دهد كه همة ايـن امـور     در اينجا ابن. طبيعي يابند، دنبال شده است
خـالف اصـل   يـا   تابع قانون عليت هستند و بدون علـت  ـشوند   هاي نبوات ناميده مي پديده

درباره علت اين امور در صـدد اسـت         » الطبيعه  مذهب«وي با به كار بردن اصطالح       . عليت نيستند 
 ؛)116 و 115، 111: همان(جو كند  و تا براي آنها مبناي طبيعي و علّي جست

گفتـه اسـت و آن ايـن          اي براي دو مطلب پـيش       اصل سوم در حقيقت پاسخ يا تكمله      . 3
اين اصل پاية   ). 119: همان(اين امور در قدرت و قوت نفس است         است كه سرچشمه تمام     

 .شوند وبيش فروعي بر آن شمرده مي مهمي در ميان مطالب دانش نبوات بوده و اصول بعدي كم
اين قدرت و قوت نفس كه در اصل سوم اشاره شد مانند بسياري از امـور طبيعـي از            . 4

ارت ديگر گاهي در حداقل ممكن و گـاهي در          حد اولي و حد نهايي برخوردار است؛ به عب        
طور مثال در هنگام اندوه و ترس قدرت نفس انسان كمتـر از يـك                 به. حداكثر آن قرار دارد   

هاي نبوات اموري  بنابراين بسياري از پديده).  با تصرف  117: همان(دهم حالت عادي است     
هـاي    نـسبت بـه پديـده     هستند كه از قدرت حداكثري نفس ناشي هستند و چون تعداد آنها             

عادي كمتر است و ما، در جايگاه ناظر امور طبيعـي، در اكثـر اوقـات بـا كـساني روبـه رو                       
برنـد، وقتـي كـه بـا پديدآورنـدگانِ            هستيم كه از حداقل يا حد عادي قدرت نفس بهره مي          

ن كنيم، غافل از آنكـه آنـا        رو شويم كار آنان را فوق عادت و اسرارآميز تلقي مي            نبوات روبه 
 اند؛ مندي از قوت نفس پديد آورده نبوات را به مدد بهره

قواي نفس دو كاركرد جاذبه و دافعه دارد، بدين صورت كه اگر به چيزي التفات پيدا               . 5
؛ در اين هنگـام، وقتـي نفـس بـه     )125 ـ  126: همان(كند  كرد از مطلوب ديگر اعراض مي

شود و ايـن راز ديـدن رؤيـاي       ا مي هاي ظاهري ره    هاي باطن توجه كند از احساس       احساس
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تواند از راه خزانة      صادق است؛ زيرا انسان كه خواب است چون اشتغال به حواس ندارد مي            
خيال و قوة تخيل از اموري فراتر از امور محسوس مطلع شود زيرا فرض اين است كه قوة                  

ال و   توانـد انـسان را بـه    تخيل به سبب محاكاتي كه از عالم ماوراي ماده دارد مـي   عقـل فعـ 
اسبابِ مافوق عالم ماده متصل كند، و از آن راه، خبرها و حوادثي از آينده براي وي روشـن           

 ).120 ـ 133: همان(شود 
كند كه همين اِخبار از آينده كـه          هايي اثبات مي    سينا با همين بيان و با تمسك به دليل          ابن

دهد؛ زيـرا هـم تجربـه و هـم          تواند در حالت بيداري هم رخ         در رؤياي صادق رخ داده مي     
هـا و     شـده   هـا، شـناخته     قياس بر اين كار داللت دارند؛ منظور از تجربه اين است كه شـنيده             

درباره رؤياي صادق وجود دارد؛ و مفاد ايـن رؤيـاي           ] هاي ديني   تجربه[هاي شخصي     تجربه
ر تواند در حالت بيداري هـم بـراي شـخص رخ دهـد و اگـ                 صادق، يعني اخبار از آينده مي     

علت مانعي است؛ امـا ايـن مـانع           افتد به   بينيم كه در اكثر مواقع و چنين چيزي اتفاق نمي           مي
اين مانع همان كاركرد نفس در جاذبه و دافعه است كه به آن             ! نبايد رفع ناشدني فرض شود    

سينا بر اين كار نيز همان است كه در بند پنجم بدان              اما دليل برهاني و قياسي ابن     . اشاره شد 
هاي جزئيات عالم در مبادي عاليه ـ از جملـه عقـل فعـال ـ      اره رفت؛ يعني اينكه صورتاش

  .تواند از راه قوة تخيل آنها را محاكات كند وجود دارد و نفس انساني هم با اهتمام مي

  تكميل اصول نبوات در ديدگاه مالصدرا
ي و علوم كشفي،    سينا، براساس نظرية علم حضور      مالصدرا ضمن پذيرش و تكرار اصول ابن      

افزايـد، ايـن      مانند ديدگاه خاص خود درباره ماهيت نفس، بدان اصول، موردهاي ديگـري را مـي              
  :بندي كرد و آنها را اصول بعدي اين علم قلمداد كرد توان چنين دسته موردها را مي

حـس، خيـال و     (هاي وجودي نفس      دهد به ساحت    هاي نبوات رخ مي     آنچه در پديده  . 6
هـاي وجـودي برخوردارنـد        هاي متفـاوتي از سـاحت       ها از درجه     است؛ انسان  مربوط) عقل

هـا ايـن    هـاي نبـوات از آثـار و كمـال     و پديـده ) 340 ـ  341: 1360، )مالصـدرا (شيرازي (
  ها ناشي است؛ ساحت

دهنـد و آنهـا را بايـد دليـل و             هاي نبوات، خبر از غيب و نهان جهان مي          غالب پديده . 7
اينها خود به چنـد نـوع       ). 339: همان(اي طبيعت و جهان غيب دانست       راهي بر اثبات ماور   

الهام كه مخصوص اوليـا خـاص       . وحي كه مخصوص پيامبران است؛ ب     . أ: شوند  تقسيم مي 
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هاي عـام و      الهام. هاي معنوي و شهودي كه براي عموم قابل انجام است؛ د            كشف. است؛ ج 
ؤياي صادق كه براي برخـي نفـوس   حدس، انواع حس ششم و ر: هاي تكويني مانند  ويژگي

 قوي به صورت تكويني امكانپذير است؛
هاي پر هياهو همـراه بـا رقـص و پديدآمـدن تحيـر            نوعي از نبوات كه در اثر مجاس      . 8

دهد حاصل قـوت و قـدرتِ حـسي پديـد آورنـده و                براي برخي متصوفه و كاهنان رخ مي      
هـايي ماننـد     پديـده ). 347: همان(ضعف و تشويش ناظر بوده متضمن القائات كاذب است          

 ؛)344: همان(چشم زخم از نظر مالصدرا نوع ديگري از قدرت نفس در جهت شرارت است 
سينا ارتبـاط بـا غيـب را از راه قـوة تخيـل تبيـين                  مالصدرا اگرچه مانند فارابي و ابن     . 9
هاي  از راه ساحت  داند؛ افزون بر آن       هاي خيالي را مجرّد مي      ا فراتر از آنها صورت    كند، ام   مي

بنابراين تجرد قـوة خيـال و       . پردازد  هاي نبوات مي    وجودي نفس و قواي آن به توجيه پديده       
هـاي معنـوي و شـهودي عارفـان      تبيين وجودشناختي از آن سبب شده اسـت تـا از كـشف      

سينا بيان داشته ارايه شود؛ اين توجيه همان است كه از آن به سـلوك                 توجيهي جز آنچه ابن   
 ي ياد شد؛در هست
سينا تدبير نفس     ابن. افزون بر ويژگي تدبير نفس بايد از تسخير وي نيز سخن گفت           . 10

بر بدن را با قدرت در تصرف وي در بدن و احياناً در اجسام ديگر تبيين كرد امـا مالصـدرا          
ايـن تـسخير بـا سـير        . وسيله نفس را هم بدان افـزود        ضمن قبول اين ديدگاه تسخير بدن به      

قدرت تـصرف و تـسخير نفـس بـر بـدن و اجـسام          . فس و سلوك آن ارتباط دارد     تكاملي ن 
ديگر، جدا از مواردي كه مانند انواع حس ششم تكويني است، به سـير تكـاملي نفـس، بـر                    

در اينجا بايد متذكر شد كه توجيه فلسفي مـسئله وحـي و             . وجهي كه ذكر شد مربوط است     
است اما از نظر كالمي ديدگاه مالصدرا در        نبوت هر چند در كليات خود تابع همين نگرش          

 .باره از تفصيلي برخوردار است كه در جاي خود بايد بدان پرداخت اين

  گيري نتيجه
سينا به نفـس و       نگرش ابن . سينا دانست   النفس ابن   توان دانشي برآمده از علم      نبوات را مي  

نبوات . ناسي است ش  شناسي فلسفي وي دو سبب مهم براي پيدايش اين شاخه از نفس             روش
توجيهي كـه   . العاده  هاي اسرارآميز و خارق     مانند علمي است براي توجيه فلسفي همة پديده       

سينا از تدبير نفس بر بدن كرد و آن را به قدرت تصرف نفس در بدن و در اجسام ديگر                      ابن
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صـل اساسـي    اما صدرالمتألهين با توجه به دو ا      . شود  شناسي قلمداد مي    تأويل برد پاية نُبوات   
فلسفة خود، يعني اصالت وجود و حركت جوهري طبايع جسماني، و بـا نظـر بـه ماهيـت                   

تـوان معرفـت      علوم غيراكتسابي پاية ديگري را براي اين علم بنيان گذاشت كـه بـه آن مـي                
در نگرش مالصدرا نفـس قـدرت تـصرف تـشكيكي دارد و ايـن بـه ميـزان                   . رباني نام داد  

  .كند و اجسام پيدا ميتسخيري است كه بر بدن خود 
شـناختي   هـاي فـرا روان   طور عموم همان هستند كـه امـروزه پديـده          هاي نُبوات به    پديده

دربـارة آنهـا    ) آزمايـشگاهي (هـاي كمـي و كيفـي          ناميده شده و بيش از نيم قرن از مطالعـه         
، )حـس شـشم   (هـاي فراحـسي       شناسان بـا تحقيـق دربـارة انـواع ادارك           فرا روان . گذرد  مي

انديـشند كـه      اي مي   هاي ناشناخته   ها به علت    خواني و انواع ديگر اين پديده       اهي، ذهن دورآگ
اي از فيلسوفان ديـن نيـز بـا طـرح واقعيـت داشـتن ايـن                   اما عده . ها است   سبب اين پديده  

  .كنند ها اثبات عالم پس از مرگ و ماوراي طبيعت را، از روش آنها، دنبال مي پديده
توانـد مـشابهت    شناسي، به نـوعي مـي   ي نبوات و فرا روانمشابهت موضوع دو علم، يعن 

دو را باعث شود بدين معنا كه هر دو براي شناخت غيب جهان بـه كـار                   كاركرد و نتيجة آن   
هاي   شناسي با تحقيق    گونه بوده است؛ امروزه در حالي كه فرا روان          روند چنانكه تا كنون اين    

رو شـده، درصـدد رفـع آنهـا           علمـي روبـه   هاي    كند و با مسايل و چالش       جديد پيشرفت مي  
ها اسـت و بـا خـود          هاي نوين از اين پديده      شناسي حِكمي نيز مستعد تبيين     نبوات. آيد  برمي

الـنفس سـينوي و صـدرايي         ميراث ارزشمندي را به همراه دارد كه همان دانش وسـيع علـم            
باره، سخن جديـد      نظير صدرالمتألهين در اين     هاي ارزشمند و بي     اگرچه پس از مطالعه   . است
هـاي مهـم در باورهـاي         توجهي گفته نشده است اما دانش نبوات هنـوز هـم بـا زمينـه                قابل

كننـده بـسياري از       اجتماعي و جايگاه بسيار مؤثر در اخالق و علوم رفتاري همچنان توجيـه            
فـرا  . بـاره اسـت     هـاي نـوين در ايـن        هاي جديد و افـق      هاي مربوط بوده نيازمند تبيين      پديده
شـوند؛ ايمـان      باوري جديد شمرده مـي      شناسي و نُبوات عنصرهاي مهمي در متافيزيك        نروا

  :گفته است) Andreas Hergovich(ها دارد، چنانكه هرگويچ  ديني نيز پيوند وثيقي با اين پديده
، يـك ويژگـي مـشترك بـين ديـن و فـرا       )The Paranormal belief(بـاور مـاوراي طبيعـي    «

و باوره ماوراي طبيعي مستلزم اعتقاد به زنـدگي         ) Religiosty(و تدين   ... شناسي است     روان
  ).Hergovich, 2005: 1(» پس از مرگ و خدا است

توانـد در فهـم يـا اصـالح باورهـاي       هـا مـي   هاي فلسفي در زمينة اين پديده     پس مطالعه 
باوري مؤثر باشد اجتماعي، علوم رفتاري، اخالق، ايمان ديني و متافيزيك.  
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