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و دين، مؤسسه پژوهى علوی، دين دو فصلنامهٴ عقل

و زمستان( سال نهم، شماره هفدهم )96 پاييز

 بررسى پيامدهای مساله وحى در حكمت سينوی
٢محمد نجاتى/١ياسر ساالری

 چكيده
در. وحى اسـت سينا در مساله مطالعه پيشرو در صدد بررسى پيامدهای رويكرد ابن پيامـدهايى كـه اگرچـه شـيخ

و مولفه های آن حاكى از استبصار فلسفه خود به صورت صريح به آنها اذعان نكرده؛ اما نوع نگرش وی به مساله وحى

از ابن. وی بدانهاست و حفـظ صـوری شـهودی و خيـال، ادراك سينا در مساله وحى با توجه به دو قوه حس مشـترك

و ملكوت را و حركـت جـوهری عوالم غيب به اين دو قوه انتساب مى دهد كه به وضوح هم مستلزم اشـتداد وجـودی

و ادراكات مخزون در آن را نتيجه مى و هم تجرد قوه خيال را ابن. دهد نفوس بوده سينا در تفكر مشرقى، نفس پيـامبران

و نماد چنين فرايندی مى و تعالى و معتقد است نفوس ايشان به جهت پااليش و مداخلهداند در جودی فاقد جنبه فعال گر

و انتقال وحى است و خيـال پيـامبر بـه جهـت اشـتداد وجـودی از نظر ابن. فرايند دريافت سينا دو قـوه حـس مشـترك

و تصرفى نفوسشان، بر خالف ساير نفوس بشری مى و ادراكات جزئى متعالى وحيانى را نيز بدون هيچ دخل تواند صور

د و و تبـديل معقـول بـه در خويش حفظ نمايد و يا تشبيه و دستكاری قوه متخيله ی دخالت ر نتيجه كمترين وجهى برا

.محسوس باقى نخواهد ماند

.ابن سينا-خيال-اشتداد وجودی-وحى: واژگان كليدی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

و معارف اسالمى دانشگاه آزاد اسالمى واحد كرمان-١  yaser581@yahoo.com استاديار گروه الهيات

 mnejati1361@yahoo.com استاديار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسالمى واحد بندرعباس-٢
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 مقدمه.1

مى ابن مى سينا در تبيين برخى مسائل دينى، واجد رويكردی شـود گردد كه سخت

اين تفاوت تا بحدی است كـه. ارسطويى منتسب دانست_فلسفىآن را به رويكردهای 

يكـى از ايـن. های تقرب وی به رويكرد مشرقى را در آن مشاهده نمود توان بارقه مى

و تبيين كيفيت آن در تفكر شيخ اسـت از آن رو كـه تبيـين ايـن. مباحث، مساله وحى

تا مساله پيچيدگى های زيادی دارد؛ ابن با رويكردی نـوين بـه سينا ترجيح داده است

ای اسـت نحوه طرح مباحث از جانب وی به گونه. ارائه تبيين در خصوص آن بپردازد

و ارسطويى وی، مى در كه صرفنظر از مشرب مشايى توانـد واجـد پيامـدهای بـديعى

. حوزه تفكر فلسفى وی گردد كه البته شيخ به صورت صريح به آنها اذعان ننموده است

ير فالسفه مسلمان رويكردی معرفت شناسانه در مساله وحى دارد ابن سينا همسان سا

كه مبتنى بر پااليش نفسانى است، اگر چه ابزار آن هنـوز در نظـام فلسـفى وی تعبيـه 

اهتمام نوشتار حاضر بر آن است برخى پيامدهای عمـده رويكـرد مشـرقى. نشده بود

م ابن .ورد بررسى قرار دهدسينا در تبيين مساله وحى را در مواضع مختلف آثارش

و مساله وحى ابن.2  سينا

هـای قبل از هر بحث الزم است به صورت اجمالى ديدگاه شيخ در خصوص مولفه

و مساله وحى تبيين گردد و در نگاه كلى از ديدگاه ابن سينا، مولفه. نبوت های درونـى

ط، عقل فعال يا مولفه بيرونى مرتب: بيرونى مرتبط با مساله وحى نبوی از قرار ذيل است

ابـن(كنـد همان فرشته وحى است كه معقوالت شريف وحيانى را بر پيامبر افاضه مـى

از مولفه). 1363:116سينا،  عقل قدسى اعطايى،: های درونى مساله وحى نيز عبارتند

،2ج: 1383ابـن سـينا،()1(كنـد كه مفاهيم كلى وحيانى را از عقل فعال دريافت مـى
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و خيال كه ابن سينا از اين مولفهقوه متخي) 416-418 هـا در تبيـين له، حس مشترك

ج(گيرد جزئيات وحى نبوی كمك مى رسـد از ميـان بـه نظـر مـى). 3،436همـان،

و از فيض الهى بر نبـى افاضـه مولفه های درونى، تنها عقل قدسى امری اكتسابى نبوده

؛ 1371:107همـو،( تواند به عنوان شاخصه نبـى اخـذ گـردد شده است؛ در نتيجه مى

اش، شـرط ابن سينا ذيل رويكرد مشرقى بر خالف نگـرش مشـايى).49: 1371نصر،

و قوای نفسانى  و اشتداد وجودی نفس و غير كافى تحصيل نبوت را در گرو تعالى الزم

برای مثال وی دركتاب نفس شفا از متخيله شـديدی در انبيـاء سـخن)2(.داند نبى مى

و يـا ). 240: 1375سـينا، ابـن(لى كامال در خدمت عقل است گويد كه به جهت تعا مى

و وصول به مرتبه تجرد تام، شبيه به مبادی عاليه گشته اينكه نفس نبى به جهت اشتداد

و يا در نمط پايانى اشارات)274: همان(كنندو عناصر عالم طبيعت از آن اطاعت مى

و خيال نبى به واسـطه و تعـالى از معتقد است كه قوه حس مشترك اشـتداد وجـودی

و تصرفى موانع جسمانيه، مى و ادراكات جزئى وحيانى را بدون هيچ دخل توانند صور

و در خود حفظ كنند  مى). 3،436،ج1383سينا، ابن(ادراك : توان گفـت بر اين اساس

در از نظرگاه شيخ، نفوس بشری خاصه نفوس انبياء به جهت تجرد غير تامه مى بايست

و استكمال يابند تا در پرتو اين اشتداد، نفس ايشان شانيت وصول ذات خويش اشتداد

و انتقال وحى را بيابد و دريافت .به مقام نبوت

مى نقطه عالى بروز تفكر مشرقى ابن در. تواند نمط دهم اشارات باشـد سينا شـيخ

و ملكـوت را بيـان  داشـته اين نمط با زبان عرفانى، كيفيت اتصال انسان به عالم غيب

در سنت تفكر اسالم، از عقل فعال به عنوان فرشته وحى استفاده شده اسـت كـه. است

ابـن؛218: 1379فـارابى،(نمايـد مفاهيم بلند وحيانى را به نفس پيـامبر افاضـه مـى

).116: 1363سينا،

از ابن سينا با استفاده از مولفه و عقل قدسى، دريافت كليات وحـى های قوه حدس
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برخى بـر ابـن سـينا ). 418-2،416ج: 1383ابن سينا،(را تبيين نمود جانب پيامبر

وی اشكال كرده اند كه اگرچه شيخ تبيين شريفى از مفهوم فلسفى نبوت داشته است اما

و  با داخل كردن مفهوم حدس در فراينـد وحـى از ادراك جزئيـات آن نـاتوان اسـت

در جهـت ). 161: 1388فخری،(كند سيستم وی، صرفا مفاهيم كلى وحى را تبيين مى

رفع اين نقيصه بايد گفت اشكال مذكور به جهت غفلت از رويكـرد مشـرقى شـيخ در 

و جزئيات آن بروز نموده است سينا با رويكردی متفـاوت از مشـرب ابن. مساله وحى

و قوه خيال را در تبيين جزئيات وحى بـه كـار  پيشين خويش دو مولفه حس مشترك

مى الرئيس شيخ. گيرد مى از نظر وی اين. گيرد برای اين دو قوه كاركردی شريف در نظر

و در خـود حفـظ مـى ابـن()3(.كننـد دو قوه صـور شـهودی عـالم غيـب را ادراك

 ). 3،436ج: 1383سينا،

و ابن و خيال پيامبر به جهت پـااليش نفسـانى سينا معتقد است قوه حس مشترك

و غير معقول های شرعيه در اوج تعالى قرار داشت رياضت و بر اين اساس، امور جزئى ه

و اخباری جزئيـات امـور دارد را بـدون كمتـرين سـخن از كه وحيانى از قبيل آيات

و حفظ مى و دخالت دريافت نمايد در حالى كه ساير نفوس به جهت نقـص، دستكاری

). 3،441ج: 1383سـينا، ابـن()4(توانند چنين ادراكاتى را داشـته باشـند بالطبع نمى

سينا بر اين مساله است كه دو مولفه مربوط مهمترين ويژگى در اين خصوص تاكيد ابن

و خيـال(به ادراك جزئيات وحى  و در واقـع حاصـل) حس مشترك اكتسـابى بـوده

.باشد پااليش نفسانى نبى مى

 شيخ در مساله وحى)5(پيامدهای رويكرد مشرقى.3

سينا خاصـه در نمـط شناسى ابن پس از ارائه مختصری در باره ساختار كلى وحى

پايانى اشارات اكنون در اين موضع بـه صـورت تفصـيلى پيامـدهای محتمـل چنـين 
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.رويكردی تقديم خواهد شد

در فرايند وحى.3-1  نفى فاعليت نبى

بـه قابليـت يا خواجه در حوزه وحى شناسى معتقد)6(سينا، فارابى بدون شك ابن

از. صرف پيامبر در فرايند وحى هستند و نوع تبيينى كـه اما ظاهرا مبانى فكری ايشان

مى اين مساله ارائه مى و يا صورت وحـى مشـكل دهند؛ تواند در بحث جزئيات وحى

و همراهـى ايـن ساز شود؛ به گونه ای كه برخى وحى پژوهان معاصر مدعای همفكری

د ر خصوص نقش فاعلى پيامبر در فراينـد وحـى داشـته بزرگان را با ديدگاه خويش

مى. باشند و قوت گيرد كه برخى انديشمندان معاصر در تبيينـى اين مدعا از آنجا طرح

و كنند؛ فالسفه مسلمان از فارابى گرفتـه تـا ابـن كه از مقوله نزول وحى ارائه مى سـينا

سر.)7(اند سايرين را هم رای خويش پنداشته و برای مثال دكتر وش، ذيل بحث وحـى

كند كه نظريه تجربه نبوی مورد اذعان خيـل عظيمـى از فالسـفه تجربه نبوی، ادعا مى

و مالصدرا بـوده اسـت  و خواجه نصير سـروش،(مسلمان از فارابى گرفته تا ابن سينا

و جزئيـات).2-4:، 1390 طرح اين مدعا از آن جهت است كه در بحث محسوسات

يت از فارابى معتقد است انبياء به جهـت برخـورداری از قـوه وحى، ظاهرا شيخ به تبع

و تعالى نفوسشان مى توانند معقوالت وحيانى را كه به واسطه قوه شـريف متخيله قوی

از نظـر ). 152: 1404ابـن سـينا،(اند؛ به محسوس تبديل نمايند قدسى دريافت نموده

م و كلـى وحيـانى را بـه وی قوه متخيله در انبياء همچون ابزاری است كه معانى عقول

و جزئيات تبديل مى الـرئيس در ايـن نـوع شيخ).13: 1312همو،(نمايد محسوسات

مى نگرش داند كه به وسيله نفس قدسى نبى از عقل فعال دريافت وحى را كالم خداوند

و جـواهر. شود مى و جزئيـت كـالم بـرای مجـردات و به جهت اينكه محسوس بودن

و شـريف شريف جايز نيست؛ بر اين اساس پيامبر با اجازه باری تعالى، كليات معقول
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وحيانى را با قوه متخيله خويش برای انسان های غالبا محصـور در امـور حسـى بـه

و جزئى در مى ).53: همان(آورد صورت محسوس

سينا در خصوص نقش فاعلى نبى در فراينـد دريافـت مساله ديگری كه اعتقاد ابن

مىجزئيات وحى را تقو نمايد؛ فقدان اعتقاد به عالم خيال منفصل در قـوس نـزول يت

و. است عالمى كه بر وجهى متعالى از ماديت در بردارنده مفاهيم جزئى وحيـانى بـوده

و دستكاری متخيله خواهد بود نكته مهم در بـاره ديـدگاه. تصريح به آن رافع دخالت

در واقـع بحـث. عالمى نيست وجه منكر وجود چنين سينا اين است كه وی به هيچ ابن

و اخـالف وی هنـوز  و اسـالف و وجودی عالم خيال منفصل در تفكر سينوی ماهوی

بالطبع شيخ نيز در فلسفه خود در خصوص وجود يا عدم وجود چنين. مطرح نشده بود

اما واكاوی حوزه تفكر مشرقى ابن سينا حاكى از وجود دغدغه. عالمى صراحتى ندارد

. انجامد چنين موضعى است؛ هرچند به انكشاف نمىجدی وی در قبال 

اما بايد دانست رويكرد نهايى ابن سينا در تبيين كيفيت دريافت جزئيات وحـى بـا

شيخ در نگرش نوين خـويش بـر خـالف. آنچه در باال عنوان شد كامال متفاوت است

و كاركرد آن در تبديل معقوالت به محسوسات وحيانى  صـرفنظر فارابى از قوه متخيله

و التنبيهات، هنگامى كه در خصوص بحث. كند مى وی در نمط پايانى كتاب االشارات

و خيال بحث مى اش، كند؛ بر خالف رويكرد مشايى های معرفتى دو قوه حس مشترك

و شهود را به اين دو قوه انتساب مى دهد كه تبيين آن بر اساس نظريـه نوعى از ادراك

از توضيح. نمايد تجريد، صعب مى و شهود جزئيـاتى اينكه شيخ در اين موضع، ادراك

و ملكوت را ذيل كاركرد متعالى اين دو قوه مطرح مى ابـن سـينا بـا. نمايد عوالم غيب

و قوای آن، معتقد است و قوای آن بـه واسـطه: طرح مساله اشتداد وجودی نفس نفس

و تشديد شـده؛ بـ و عقلى تقويت و خيالى و موانع حسى و ازاله شواغل ه عـالم غيـب

و شهوداتى را اكتساب ملكوت دسترسى مى و خيال، صور و به ناگاه حس مشترك يابد
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،3ج: 1383ابـن سـينا،(نمايند كه انسان در حال عادی قادر بر شهود آنهـا نيسـت مى

مى). 441 اول اينكه شيخ. شود در اين مقدمه دو مساله غريب در تفكر ابن سينا مطرح

مىبر خالف مشى خود از  و موجوداتى بحث ُمـدَرك حـس صور كند كه بـى واسـطه

و  و تجريـد معرفتـى، مجـرد و فقـدان تقشـير و در عين جزئيت و خيال شده مشترك

و جسمانيت هستند مساله ديگر اين است كه اين صور به جهت جزئيت. متعالى از ماده

طـ نمى و از رف ديگـر بـه توانند در عالم كليات عقالنى يا جبروت وجود داشته باشند

و ناسوت خواهند بود و جسمانيت نيز متعالى از عالم محسوس بر. جهت تجرد از ماده

و معقول، با وجـود خاصشـان اين اساس اين صور مى بايست در عالمى بين محسوس

.وجود يافته باشند كه البته ظاهرا در مبانى شيخ تصريحى در باب آن وجود ندارد

ف و نفى  اعليت پيامبر تبيين جزئيات وحيانى

از شيخ با تسری بحث در فرايند دريافت وحى پيامبر معتقد اسـت شـهود حاصـل

و موقتى بوده: اشتداد نفس بر دو وجه محتمل است و صعود، گذرا گاهى اين استكمال

و يا خواب عارض مى در مانند احوالى كه بر انسان در هنگام بيماری گردد زيرا انسان

ا اين دو حالت مى و موانع مذكور رهايى يابد تواند اما نوع دوم ). 438: همان(ز شواغل

و استكمال تدريجى نفـس اين استكمال كه در انبياء الهى رصد مى شود نتيجه رياضت

و بـر ايـن  و اين استكمال به جهت طرد دائمى اين شواغل به دست آمـده اسـت بوده

و خيال پيامبر قادر مى و صـحيح را از گردد شهودی صـر اساس قوه حس مشترك يح

و ملكوت اكتساب مى ).441: همان(نمايند عوالم غيب

و خيال در تبيين جزئيات وحـى نبـوی ابن سينا بر اين اساس از قوه حس مشترك

و خيال ). 3،436ج: 1383ابن سينا،(گيرد كمك مى از نظر وی دو قوه حس مشترك

مخزن صور مدركه حسى پيامبر به جهت اشتداد وجودی نفوس ايشان در عين حال كه

و صور تركيبى يا تفصيل قوه متصرفه است، بـر خـالف سـاير نفـوس  حواس ظاهری
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و تصرفى بشری مى و ادراكات جزئى متعالى وحيانى را نيز بدون هيچ دخل تواند صور

و به عمـوم ارائـه دهـد  شـريفترين) 437-3،436ج: 1383همـو،(در خويش حفظ

مىكاركردی كه شيخ برای حس مشترك  و مشـاهدهو قوه خيال در نظر گيـرد، ادراك

و حضـوری  و فرادست است كه به واسطه معرفت شهودی صور شهودی از عالم غيب

و در خزانه شريف خيال حفظ مى ،3ج: 1383ابـن سـينا،(شود حس مشترك دريافت

436.(

پيشين كه مبتنى بر كاركرد قوه متخيلـه در تبـديل مفـاهيم كلـى برخالف رويكرد

و همين مساله دستاويز دكتر سروش در عقال و جزئيات بود نى وحيانى به محسوسات

و  و همرايى شده بود؛ بر اساس كاركرد نـوين دو قـوه حـس مشـترك ادعای هفكری

و محسوس وحيانى، مى توان به ارائه تبيين شايسـته در  خيال در شهود مفاهيم جزئى

و دوزخو بهشـتولمعقـو عـالم جزئيـات سـخن از كـه اخباریو خصوص آيات

و يا در باب سخن پيامبر مبنى بر رويـت جبرئيـل آن مانندو فرشتگان دارد؛ پرداخت

و برهانى وجهى معقول آخر سخن اينكه از نظـر ابـن سـينا قـوه. تر را پيشنهاد نمود تر

و انفعال محض، مفاهيم جزئى وحـى را  حس مشترك نبى، به جهت نيل به اشّد اشتداد

ا و در در خزانه شريف خيـال حفـظ مـىبدون كمترين و در نتيجـه بهام دريافت كنـد

و تبـديل معقـول بـه  و يا تشـبيه و دستكاری قوه متخيله كمترين وجهى برای دخالت

.)441-436: همان(محسوس باقى نخواهد ماند 

 استبصار شيخ به حركت جوهری نفوس.3-2

و مباحث پيرامون آن نشان مى دهد به جهت واكاوی رويكرد شيخ در باب حركت

از فقدان مبنای اصالت وجود، در سيستم فلسفى ابن سـينا، در بـاب حركـت گونـه ای

و تناقض نمايى وجود دارد و حيـرت. تعارض اين تعارض در برخى مواضع به شـك
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ب. وی در نفى حركت جوهری منجر شده است رخى مواضع بـه صـورت حتى شيخ در

.ضمنى يا بعضا صريح به صحت وجودی فرايند حركت جوهری اذعان نموده است

و تحول يا به صـورت تـدريجى اسـت كـه حركـت در سنت فلسفه اسالمى تغيير

و فساد نام دارد خوانده مى و دفعى كه كون و يا به صورت آنى فالسـفه مسـلمان. شود

و تغيير در جواهر را قبل از صدرا تغيير در اعراض را تد و از نوع حركت دانسته ريجى

و خارج از مقوله حركت لحاظ كرده وقـوع ابـن سـينا).16: 1379اكبريان،(اند دفعى

دانـد زيـرا تحقـق تغييـر در جـوهر حركت در جوهر موجودات را امری ناممكن مـى

: 1404 ابن سـينا،(مستلزم انعدام هويت موجودات خواهد بود كه امری نامعقول است 

و انتزاعيت ماهيت امر ثابت ). 123 و اعتباريت مالصدرا بر اساس مبنای اصالت وجود

در در فرايند حركت اشتدادی موجودات را جوهر موجودات بلكه در حقيقت وجود نه

و درجات وجودی محفوظ مى داند كه به جهت شاخصه وحدت جمعيه در تمام مراتب

و در هر مرتبه عين هويت شخصى  هر موجود بوده كه در مراتب وجودی اشتداد است

 ). 213: 1382مالصدرا،()8(يابد مى

در در اين قسمت از مقاله حاضر به واسطه واكاوی حوزه وحى شناسى ابـن سـينا

و التنبيهات، به تبيين استبصار  برخى آثارش مخصوصا در نمط پايانى كتاب االشارات

.دشو شيخ به نظريه حركت جوهری پرداخته مى

و در ذيـل دو قـوه ابن-1 سينا بر خالف رويكرد مشايى، در نمـط دهـم اشـارات

و ملكوت را بـه  و شهود جزئيات عوالم غيب و قوه خيال، ادراك باطنى حس مشترك

همچنان كـه در بحـث پيشـين اشـاره شـد وی تحصـيل. دهد اين دو قوه انتساب مى

و برخـى از قـوای آن ادراكات شهودی جزئى را مشروط به حركـت اشـتدادی نفـ س

كه. داند مى و خيـالى: بدين بيان و موانع حسى و قوای آن به واسطه ازاله شواغل نفس

و ملكوت دسترسى مى و تشديد شده؛ به عالم غيب حسو عقلى تقويت و به ناگاه يابد
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و شهوداتى را اكتساب مى و خيال، صور نمايند كه انسان در حال عادی قـادر مشترك

آ ).3،441ج: 1383ابن سينا،(نها نيست بر شهود

و در تبيين مسـاله جزئيـات وحـى، بـه ابن-2 سينا در حوزه فلسفه نبوی خويش

و حركت .اشتدادی آن معتقد شده است تجرد غير تامه نفوس بشری

و خيال در تبيين جزئيات وحى نبوی كمـك مـى گيـرد شيخ از قوه حس مشترك

از). 3،436ج: 1383سينا، ابن( های معرفتى نبوت، تنهـا عقـل قدسـى ميان مولفه وی

: 1371؛ نصـر،107: 1371همـو،(كند پيامبر را امری اعطايى از فيض الهى لحاظ مى

و قوه خيـال،). 49  اما تعالى مولفه مربوط به ادراك جزئيات وحى يعنى حس مشترك

و در واقع حاصل ارتقای نفسانى است و همگانى بوده سينا حـس ابناز نظر. اكتسابى

و قوه خيال انبياء به جهت اشتداد وجودی نفوس ايشان در عين حال كه مخزن  مشترك

و صور تركيبى يا تفصـيل قـوه متصـرفه اسـت بـر  صور مدركه حسى حواس ظاهری

و ادراكات جزئى متعالى وحيانى را نيز بـدون خالف ساير نفوس ناقص مى تواند صور

و تصرفى در خويش حفظ كند ).437-3،436ج: 1383سينا، ابن( هيچ دخل

:مواضع ذيل در نمط پايانى اشارات نيز مويد مدعای فوق است

و دارای كمال بيشتری باشد از جـذب كننـده«-3 هـا كمتـر نفس هر قدر قوی تر

و در اين حالت هر دو طرف منفعل مى و غضـب يـا طـرف(شود مثال طـرف شـهوت

و باطن مى) حواس ظاهر مىكن را شديدا ضبط و نگه و هر قدر ضعيف تر باشـدد دارد

اين بيان به روشنى به اذعان شيخ ). 3،439ج: 1383ابن سينا،(» گردد بيشتر منفعل مى

و قوای آن داللت مى سـينا بـه صـورت از اين منظر ابـن. كند بر حركت اشتدادی نفس

و غير حصولى را مى ر هـر از اين منظـ. پذيرد صريح دخالت نفس در ادراكات شهودی

و نفس از كمال وجـودی بـاالتری برخـوردار اندازه شدت وجودی نفس بيشتر گردد

و تاثرش از عوامل مخّل كاهش خواهد يافت .گردد به همان نسبت انفعال
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مى«-4 و به جوانب مختلفى كه كشيده شود انعطاف وقتى كه جوهر نفس قوی بوده

بيداری هم برای او حاصل گردد پذير باشد بعيد نيست كه اين آگاهى از غيب در حالت 

و در آنجا بماند و ذاكره بنشيند و نقش مذكور به ياد اين ). 441: همان(» ...و بسا كه اثر

بـدون شـك محاكيـات خـارجى. تواند شاهدی بر مطلب فوق الذكر باشد بيان نيز مى

و مجرد، ظهوری يكسان بر نفوس مختلف دارند؛ اما شيخ معتقد است قوه متخيله  مادی

و از ارتسـام واضـح صـور در حـس و ادراكات دخالت نموده گاهى در فرايند شهود

و دسـتكاری. كند مشترك جلوگيری مى از سوی ديگر از نظـر وی كـه ايـن دخالـت

و در نهايت آن را از بين برد متخيله را مى .توان به واسطه اشتداد نفس كم رنگ نمود

و بيداری«-5 و اثر روحانى كه در خواب مىنقش شود، گـاهى برای نفس حاصل

و ذاكره را حركت نمى و خيال و اثری از آن در آنها باقى نمى ضعيف است و دهد مانـد

و خيال را به حركت در مى و اثر قوی است آن گاهى اين نقش آورد اما خيال در انتقال

و به آن تصريح ندارد، در اين وضعيت، ذاكره آن را ضبط نمى درنگ مى ف كند و قط كند

و حكايت مى انتقال تخيالت در های آن را ضبط و نقش روحـانى سـانح و گاه اثر كند

و يا در آن حال كه آن نقش در نفس پديد مى آيد خـود نفـس نفس، بسيار قوی است

و استوار مى و نقش، در خيال به گونه آرام ای بسيار روشن باشد، در اين حالت، آن اثر

و دستكاریا). 443: همان(» شود مرتسم مى ين مطلب نيز ظاهرا اذعان شيخ بر تفاوت

در نفوس را در برخى ادراكات متعالى اثبات مى نمايد شيخ برای ارتسام ضعيف صـور

به خزانه خيال، وجود مانعى را لحاظ مى و اين مانع در واقع همان عدم انفعال ذهن كند

.جهت نقص وجودی است

به امكان اشتداد جوهری نفس است كـه به هر روی موارد مذكور مويد اذعان شيخ

اما همان سان كه گفتـه. نمايد به صورت روشن با ديگر مبانى فلسفى وی ناسازگار مى

و  شد به جهت اينكه تبيين نهايى نظريه حركت جوهری مستقل از مبنای اصالت وجود
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را وحدت جمعيه آن نيست؛ لذا به نظر مى رسد اذعان شيخ به اشـتداد جـوهری نفـس

بر اين اساس. توان به صورت دقيق به نظريه حركت جوهری صدرايى منطبق نمودىنم

شايسته است چنين مواضعى به عنوان مويدات استبصار ابن سـينا بـه نظريـه حركـت 

و نخستين بارقه های اين نظريـه در سـنت فلسـفه اسـالمى در نظـر گرفتـه  جوهری

.)9(شوند

در حكمت سينوی.3-3  تجرد قوه خيال

و ادراكـات ابن و دليل، به اثبات ماديت خيـال سينا در كتاب نفس شفا با ارائه بينه

ــه اســت  ــن ســينا،(مخــزون در آن پرداخت ــان وی در كتــاب ). 259: 1375اب ــا بي ام

و متمايل به تجـرد قرين گونه» المباحثات« و دودلى در مادی خواندن خيال ای ترديد

م. گردد آن مى و برخى از متاخرين پس از وی بر شايد به همين علت است كه الصدرا

و آنچه در بـاب  و ادراكات خيالى بوده است اين باورند كه شيخ متمايل به تجرد خيال

،8ج: 1383مالصـدرا،(ماديت آن بيان كرده؛ در جهت مماشات با قوم بـوده اسـت 

 ). 391: 1378؛ حسن زاده آملى، 227

غايت اين بخش از مطالعه، در حقيقت تبيين تجرد قـوه خيـال از منظـر حكمـت

تحصيل اين غايت مستلزم واكاوی. سينا است های وحى شناختى ابن سينوی ذيل بحث

در. ادراكات خيالى از منظر وی است بحث شيخ در باب كيفيت حصول صـور خيـالى

ت خيالى صوری هستند كـه از از جنبه اول ادراكا. ذهن دارای چند جنبه مختلف است

عالم محسوس خارجى به واسطه حواس ظاهری اخذ، توسـط حـس مشـترك ادراك

و در خزانه خيال حفظ مى و وجدان بعد هيات شده شوند اين صور مشروط بر جزئيت

توانـد ناشـى از تصـرفات قـوه از نظر شيخ، گاهى ادراكات خيالى مـى. مادی هستند

و ادراكات با و.شدمتصرفه در صور اين گونه ادراكات در صقع خود نفس قرار داشـته
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توانند بـه با اين وجود نمى اما.تعالى بيشتری نسبت به ادراكات خيالى قسم اول دارند

: 1383؛ مالصدرا،50: 1375سينا،؛ ابن2،323ج: 1383سينا، ابن(تجرد اتصاف يابند 

آنآنچه بـر تجـرد قـوه خيـ). 2،427ج: 1429؛ رازی،3،360ج و ادراكـات در ال

از ايـن.باشـد حكمت سينوی داللت تام دارد بحث وی از گونه سوم صور خيالى مـى

مى منظر، قوه خيال در حكمت سينوی به عنوان قوه شود كـه صـوری را كـه ای مطرح

و حضـور ادراك كـرده را در  و ملكوت از طريق مشـاهده حس مشترك از عالم غيب

و مشـاغل سينا ابن.دارد خود نگاه مى معتقد است حس مشترك به هنگام ازاله موانـع

و ظاهری مى و ملكـوت واجـد حسى تواند به قدر ظرفيـت خـويش از عـالم قـدس

و اين ادراكات را در خزانه خويش، يعنـى خيـال ذخيـره سـازد  ادراكاتى جزئى گردد

).3،440ج: 1383سينا، ابن(

ا از نظر ابن دراكات شريفه ای است كه حـس سينا مهمترين كاركرد قوه خيال، حفظ

طبيعـى اسـت. مشترك از عالم قدس به وقت ذهول مشاغل از آن تحصيل كرده است

و تعالى آن از  وجدان چنين نگرشى در حوزه معرفت شناسى قوه خيال، مستلزم تجرد

مى. ماده خواهد بود تواند بر اذعان شيخ بر تجرد خيال صحه بگذارد موضع ديگری كه

و دريافت وحى استرويكرد وی در  آنچه در اين باب از فلسـفه نبـوی.مساله نبوت

سينا برای قـوه خيـال در تبيـين باشد نقشى است كه ابن شيخ مطمع نظر اين نوشتار مى

محتمل است شريفترين كاركردی كه شيخ برای. جزئيات وحى نبوی لحاظ كرده است

و قوه خيال در نظر گرفته؛ مشاهده صور شهودی  وحيانى از عالم قـدس حس مشترك

و حفظ آن در گنجينه متعالى يعنى خيـال باشـد در حـوزه وحـى شناسـى.و ملكوت

مى حكمت سينوی، قوه خيال به عنوان قوه ای لحاظ مى تواند مخـزن شود كه همزمان

و ادراكـات جزئـى  و صـور صور مدركه حسى، صور تركيبى يا تفصيلى قـوه متخيلـه

كه. وحيانى باشد ، ادراكات شريفى كه انبياء بـه واسـطه مشـاهده عـوالم با اين تفاوت
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مى فرامادی در قوه خيال تحصيل مى در كنند و قـوای آن تواند ناشى از تكامـل نفـس

و فقدان چنين استكمالى، نمـى و ساير نفوس به جهت نقص تواننـد مرتبه مستفاد باشد

و تطـابق در ادرا . كـات دسـت يابنـدچنين ادراكاتى را داشته باشند يا به اين وضـوح

ادراكاتى كه به واسطه فقدان نقص وجودی از اتم مطابقت بـا محـاكى خـارجى خـود

محتمل اسـت وجـدان چنـين كـاركرد ). 3،441ج: 1383سينا، ابن(برخوردار باشند 

ب آن، مستلزم اعتقاد شيخهشريفى برای قوه خيال صرفنظر از ساير كاركردهای منتسب

.تجرد اين قوه باشدهب

 گيری نتيجه.4

وی شناسى ابن وحى و فلسـفى سينا دارای مواضعى است كه بعضا با مبانى فكـری

و كيفيت تبيين جزئيـات. سازگاری ندارد از جمله اين مواضع بحث وی در باب وحى

و مولفـه. آن است هـای در مقاله حاضر به واسطه واكاوی رويكرد شيخ در قبال وحى

انى اشـارات ذيـل كاركردهـای دو قـوه حـس آن، مخصوصا نگرش وی در نمط پايـ

و خيال، به بررسى برخى پيامدهای نوين اين رويكرد پرداخته شده است ابن. مشترك

و ملكـوت  و حفظ صوری از عوالم فرادست غيب سينا در نمط پايانى اشارات، ادراك

و را به اين دو قوه انتساب مى دهد كه الزمـه آن اذعـان بـه امكـان اشـتداد وجـودی

مىجو و. باشد هری نفس همچنين چنين مبنايى مستلزم فرامادی دانسـتن قـوه خيـال

.ادراكات مخزون در آن است

و خيال پيامبر به واسطه اشتداد وجودی از اين منظر شيخ معتقد است حس مشترك

را بر خالف ساير نفوس بشری مى و ادراكات جزئى متعالى وحيانى بـدون تواند صور

و تصرفى در و بنابر اين نه نيازی به دخالت قوه متخيلـه هيچ دخل و حفظ نمايد يافت

و تبديل كليات وحيانى به جزئيات و نه نيازی به تشبيه .خواهد بود
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 نوشت پى
در سنت فلسفه اسالمى فارابى اولين فيلسوفى است كه در صدد ارائه تبيين فلسفى بـرای وحـى)1(

و تعالى ). 445: 1377فاخوری،(برآمده است با اين وجود وحى شناسى ابن سينا دو وجه تمايز

از ديدگاه فـارابى دارد و ذيـل. در مقايسه با وحى اول اينكـه فـارابى در بحـث كليـات وحـى

و  تقسيمات عقل، عقل مستفاد پيامبر را به عنوان ماده ای مى داند كه عقل فعال صورت آن بـوده

). 1379:218فارابى،(وحيانى را به پيامبر افاضه مى كند در سايه اين اتحاد، عقل فعال معقوالت

و طرح مفهـوم القـاء معتقـد  و عقل مستفاد نبى اما ابن سينا در اين مساله با نفى اتحاد عقل فعال

و اختصاصـى نبـوت  است نبى به واسطه قوه حدس شريف يا همان عقل قدسى كه درجه اعـالء

و استنتاجى دريافت مى كنداست معقوالت وحيانى را بى هيچ تعليم بش و يا تفكر ابن سـينا،(ری

و محسوسـات ). 418-2،416ج:1383 و مهمتـر اينكـه فـارابى در بحـث جزئيـات وجه دوم

و شـدتى كـه  و معتقد است متخيله انبياء به جهت قوت از قوه متخيله استمداد مى جويد وحيانى

و دارد؛ ذوات عقالنى ای را كه به وسيله عقل مستفاد ادراك شده؛ به صورت انسـانى در احسـن

و در  و جزئيات تبـديل و معانى ادراك شده توسط نبى را به محسوسات اتم كماالت ادراك كرده

اما ابن سينا با فهم كاسـتى هـای ). 110-109: 1381فارابى،(اختيار قوای حسى قرار مى دهد

و محسوسات وحيانى، از قـوای با ارائـه تقسـيمى اين ديدگاه در تبيين جزئيات و جـامع نـوين

و خيال نبـى محـول  باطنى نفس، اين نقش را به گونه ای كامال متفاوت به دو قوه حس مشترك

.مى كند كه بحث تفصيلى آن در ادامه مقاله تقديم خواهد شد

و حركت استكمالى نفس است)2( در. اين در حالى است كه ابن سينا به شدت منكر پويايى وجودی

و سنت فلسفه اسال و فساد خوانده شده از نوع كون و تغيير آنى از نوع حركت مى، تغيير تدريجى

از حركت لحـاظ مـى  و خارج و جواهر را آنى و تغيير ذوات در نتيجه تغيير اعراض را تدريجى

است: شيخ معتقد است. كردند ناپذير امكان و نامعقول امري شيء و تحول در جوهر ي§ . حركت
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واز نظر وي چيزي كه مو هم حركت ممتد جوهري است؛ در واقع فاقد امتداد، بلكه امري منقطـع

از قلمرو طبيعت قرار دارد از فواصل است كه در تحت تصرف نيرويي خارج ابن سينا با وضع. پر

و الهى، صور جوهري را معلول فاعل الهـى لحـاظ مـى كنـد ابـن:رك. تفاوت بين فاعل طبيعى

ج1404سينا، 16،ص1379اكبريان،:1،

و)3( و خيال در بين فالسفه مسلمان بـه به لحاظ تاريخى كاربرد دو واژه حس مشترك غير مسلمان

در. صورت اشتراك لفظى بوده است ظاهرا ارسطو اولين فيلسوفى است كه فنطاسيا يا بنطاسيا را

در حـوزه فلسـفه اسـالمى ابـن سـينا اولـين ). 157: 1375ارسطو،(معنای قوه خيال به كار برد

و خيال را در معنای امروزين آن در حوزه علم الـنفس بـه كـار  فيلسوفى است كه حس مشترك

حس. برده است اين مدعا بدان جهت است كه در نفس شناسى فارابى سخن خاصى در خصوص

و ساير قوای باطنى نفس وجود ندارد حواس باطنى نفـس را در واقع وی تمامى. مشترك، خيال

 بـرایای رئيسـه قـوهبـه البته فارابى قائـل). 162: 1409فارابى،(به متخيله احاله نموده است

و جاسوسـان همچـون حـواسو است حسى همه مدركات اجتماع محلكه ظاهريست حواس

ینـه بـرارا فنطاسيا كنند كه ظاهرا اشاره به حس مشترك دارد اما فارابىمى عملاو خبرآوران

ابن سينا ). 153: 1379فارابى،(است نكرده استفاده ديگر امری براینهو حس مشترك يا خيال

اولين فيلسوفى است كه حس مشترك را به عنوان محل عودت فراورده های حسى در نظـر مـى 

از نظـر وی قـوه حـس مشـترك،. شيخ سه نوع كاركرد برای اين دو قوه لحاظ كرده است. گيرد

از مـاده و نهايتا صور شهودی جزئى مجرد و غير مطابق با واقع صور حسى تركيبى، صور جعلى

و ضبط مى نمايـد و در خزانه خيال ثبت ج1383؛ 228-227: 1375ابـن سـينا،(را ادراك ،3:

436.(

اما مالصدرا در جهت تبيين كيفيت دريافت جزئيات وحى به مفهوم سازی عـالم خيـال منفصـل)4(

از كيفيـت نـزول. زند دست مى صدرا با اين مفهوم سازی در صدد است كه تبيـين قابـل قبـولى

توضيح مطلب اينكه صدرالمتالهين عالوه بر عوالم سه گانه حـس،. فرشته وحى بر نبى ارائه دهد
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از اين قوا متنـاظر و عقلى مى داند كه هر يك و عقل، انسان را واجد سه قوه حسى، خيالى خيال

و معقـول، ). 409: 1382مالصدرا،(يش استعالم خاص خو مالصدرا ذيل نظريه وحدت عاقـل

از يگانگى صورت مدِرك با مدَرك مى داند از نظر وی در فرايند وحى،.حقيقت ادراك را عبارت

و نيروی خيال وی با صور خيالى عـالم خيـال منفصـل نيروی عقل نبى با صور عقلى عالم عقل

از عالم خيال متحد مى شوند اما اين بدان مع از عالم عقل با دريافت وی نا نيست كه دريافت نبى

از عالم عقل دريافت نموده  دارای اختالف باشد؛ بلكه در حقيقت به جهت تطابق عوالم، آنچه نبى

از عالم خيال است و مصادق دريافت وی بـه. مطابق و وحى الهى را بر اين اساس نبى كالم الهى

و به وسيله قوه خيال آنچـه كـه در عـالم صورت كلى به توسط قوه عقل قدسى دريافت مى كند

و همچنين فرشته وحى را بـه صـورت  و تفصيلى دريافت مى كند عقل ديده را به صورت جزئى

و حقايق وحيانى را با حواس ظاهری استماع مى نمايد  1383مالصدرا،(محسوس مشاهده كرده

).1،60،ج

و آثـار)5( از رويكرد مشرقي در اين نوشتار رويكرد متفاوتي است كه شيخ در برخي مواضع منظور

و در حقيقت دغدغه هاي خويش در مسائل فلسفي را بـر اسـاس  خويش به مسائل فلسفي دارد

و تبيين قرار داده اسـت ص 1377كـربن،:رك.مباني خاص خويش مورد بررسي بـرای. 239،

ركاطالع بيشتر در باب  .9-1389:8نبوی،: شاخصه های حكمت مشرقى ابن سينا

ر)6( .1379:115فارابى،:به.ك.برای اطالع بيشتر در اين مورد

. البته چنين رويكردی كه نوعى انتحال علمى محسوب مى شود امری متداول بـين ايشـان اسـت)7(

م هم رايى مالصدرا، اتها) راوی روياهای رسوالنه|محمد(برای مثال دكتر سروش در مقاالت

و يا مجتهد شبستری در مقـاالت و ابن عربى را با نظريه خويش مطرح مى كند تئـوری(مولوی

از جهان راوی|سـروش، مقـاالت محمـد:رك. اين مدعا را تكرار نموده است) قرائت نبوی

.1389؛ محمد مجتهد شبستری،2و1روياهای رسوالنه، 

مال)8( و حركت را در مالصدرا بنابر مشرب جمهور، و جسمانيت دانسته ك اشتداد پذيری را ماديت
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و جسمانيت فاقد. موجودات مادی محصور مى كند از ماده از نظر ايشان مجردات به جهت تعالى

در. اشتداد مى باشند اما صدرا در رويكرد خاص خويش، بر اساس مبانى هسـتى شـناختى اش

و مولفه ها امری وجـودی مـى مساله اصالت وجود، مالك وجدان حركت را همان ند ساير لوازم

و امر متحرك در مقولـه. داند از نظر وی به جهت اينكه مولفه هايى مانند موضوع، ماده، صورت

و يـا از سنخ حقيقت وجود هستند در نتيجه مالك حركت نيز نمى بايست مقوله ای ذهنى اشتداد

ج1429مالصـدرا،(محصول خالقيت نفس باشد ج1375ی آملـى،؛ جـواد1:68، ،1:363 .(

مالصدرا در رويكرد نهايى اش شاخصه اشتداد پذيری موجـودات را بـه مسـاله امكـان فقـری

از نظر وی مالك حقيقـى حركـت در موجـودات متصـف بـه امكـان فقـری،. بازگشت مى دهد

مالصدرا تشكيك در وجود را بهتـرين مـالك بـرای وجـدان يـا فقـدان. تشكيك پذيری است

ج1429مالصـدرا،(مـى كننـدشاخصه اشتداد در موجودات لحاظ  بـه).1:69، صـدرالمتالهين

از  و نقـص واسطه اعتقاد بر تشكيك در ظهور، مانع حركت در موجودات را سلب تحصيلى حـد

و مراتب وجودی باشد؛ فاقـد شاخصـه. وجود مى داند از ديدگاه وی اگر موجود فرای تشكيك

له رويكـرد مالصـدرا، بـا اعتقـاد بـر عالمه طباطبائى در تكم). همان(اشتداد پذيری خواهد بود

از وجود دانسته انـد و حد از. تشكيك در وجود، مانع حركت موجودات را ايجاب عدولى نقص

نظر عالمه واجب تعالى به جهت اينكه در اعلى مراتب تشكيك قرار گرفته است در نتيجـه فاقـد

ج)هحاشيه عالمـ(1429؛ مالصدرا،31: 1385طباطبائى،(اشتداد خواهد بود بـر ايـن).1:69،

و  و مجـردات تسـری يافتـه از ماديات و اشتداد در هر موجود تشكيك پذير اعم اساس حركت

و اشـتداد خواهـد  از حركت از هرگونه تشكيك مبرای فقط ذات خداوند است كه به جهت تعالى

رك. بود و سعيدی مهر،: جهت اطالع بيشتر در اين باره .35-23: 1393نجاتى

و مورد مداقه قرار داده برخى)9( معاصرين گرانقدر استبصار شيخ به نظريه حركت جوهری را طرح

رك. اند .31-9: 1382بهشتى،: برای اطالع بيشتر
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 منابع
االلهيات من كتاب الشفا، تحقيق حسن حسن زاده آملـى،).ش1376.(ابن سينا، حسين بن عبداّهللاٰ.1

.قم، بوستان كتاب

النفس من كتاب الشفا، تحقيق حسن حسن زاده آملى، قم، بوستان).ش1375(ــــــــــــــ.2

.كتاب

و التنبيهات، با شرح خواجه، تحقيق كـريم فيضـى، قـم،).ش1383(ــــــــــــــ.3 االشارات

.مطبوعات دينى

.عيون الحكمه، تحقيق احمد حجازی، تهران، مؤسسه الصادق).ش1373(ــــــــــــــ.4

و تعليق محسن بيدارفر، قم، انتشارات بيدار).ش1371(ــــــــــــــ.5 .المباحثات، تحقيق

نورانى، تهران، انتشـارات مؤسسـه المبدأوالمعاد، به اهتمام عبداّهللاٰ).ش1363(ــــــــــــــ.6

.مطالعات اسالمى دانشگاه مك گيل

.منطق المشرقيين، قم، مكتبه المرعشى النجفى). 1405(ــــــــــــــ.7

التعليقات، تحقيق عبد الرحمن بدوی، قـم، مركـز النشـر التـابع).ق، الف1404(ــــــــــــــ.8

.لمكتب االعالم االسالمى

ب1404(ــــــــــــــ.9 و مقدمه ابراهيم مدكور، تحقيق محمود ). ق، الشفاء الطبيعيات، ارجاع

.قاسم، قم، مكتبه آيت اّهللاٰ المرعشى النجفى

.رسائل، بيجا، انتشارات بيدار).ق1400(ــــــــــــــ.10

ع ). 1369.(ارسطو.11 و تحشي© .داودی، تهران، انتشارات حكمت.م. دربار° نفس، ترجمه

آن«). 1379.( اكبريان، رضا.12 و نتـايج فلسـفى ،19، خردنامـه صـدرا، شـماره»حركت جوهری

.28-15صص

،»حركـت جـوهری های همراه با استاد در جستجوی نخسـتين جرقـه«). 1382.(بهشتى احمد.13
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و بررسى ها، دفتر صص74مقاالت ،9-31.

. 1375.( جوادی آملى، عبداّهللاٰ.14 .رحيق مختوم شرح حكمت متعاليه، قم، اسراء)

و تنبيهـات، بـه اهتمـام صـادق).ش1386.(زاده آملى، حسـنـ حسن.15 دروس شـرح اشـارات

.زاده، قم، مطبوعات دينى حسن

(حسن زاده آملى، حسن.16 .يون فى شرح العيون، قم، بوستان كتابسرح الع). 1378.

(رازی، فخرالدين محمد بن عمر.17 و طبيعيـات، قـم، ). 1429. المباحث المشرقيه فى العلم الهيات

.ذوی القربى

.بسط تجربه نبوی، تهران، صراط). 1378(سروش، عبدالكريم،.18

بـه»مصاحبه با هوبينگ« 1386 عبدالكريم،،ــــــــــــــ.19 آدرس اينترنتـى، راديـو هلنـد،

www.farsnews.Com.

، بـه آدرس اينترنتـى)2و1(راوی روياهـای رسـوالنه)ص(؛ مقـاالت محمـدــــــــــــــ.20

www.rahesabz.net/story/71738 

، تاريخ فلسفه در جهان اسـالمى، ترجمـه عبدالمحمـدآيتى،)1377(فاخوری، حنا؛ الجر، خليل.21

و فرهنگى .تهران، علمى

و تحشيه جعفر سجادی، تهـران، انديشه). 1379.(ابونصرفارابى،.22 های اهل مدينه فاضله، ترجمه

و ارشاد اسالمى .وزارت فرهنگ

و ارشاد اسالمى). 1381(ــــــــــــــ.23 .فصوص الحكمه، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ

و مقدمه محمد تقى دانش). 1409(ــــــــــــــ.24 مكتبه العظمـى پژوه، قم، المنطقيات، تحقيق

.المرعشى النجفى

سير فلسفه در جهان اسالم، ترجمه فارسى هيات مترجمان، تهران، مركز ). 1388.(فخری، ماجد.25

.نشر دانشگاهى، چاپ دوم

و تمثيل ابن).ش 1387.(ـ كربن، هانرى.26 هاى عرفـانى، ترجمـه انشـاءاّهللاٰ رحمتـى، تهـران، سينا
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.سازمان تبليغات اسالمى

.تاريخ فلسفه اسالمى، ترجمه جواد طباطبائى، تهران، انتشارات كوير). 1377(ــــــــــــــ.27

(مجتهد شبستری، محمد.28 از جهان، ترجمه فرشاد نوروزی، بى جا ). 1389. فرمت(قرائت نبوی

).پى دی اف

.الشواهد الربوبيه، قم، انتشارات بوستان كتاب). 1382(مالصدرا، محمد بن ابراهيم.29

الحكمه المتعاليه فى االسفار العقليه االربعـه، تهـران، بنيـاد حكمـت ). 1383(ــــــــــــــ.30

.اسالمى صدرا

.، الحكمه المتعاليه فى االسفار العقليه االربعه، قم، طليعه النور)1429(ــــــــــــــ.31

هـا«). 1389.(نبوی، لطف اّهللاٰ.32 و نـوآوری ، فصـلنامه حكمـت سـينوی»منطق سينوی، ابداعات

ال( .24-5،صص43، شماره14، سال)نورمشكوه

و برخى لوازم«). 1393.(نجاتى، محمد، سعيدی مهر، محمد.33 بازخوانى حركت جوهری مالصدرا

،3، شـماره15، فصلنامه پژوهش هـای فلسـفى كالمـى، سـال»و پيامدهای دين شناختى آن

.35-23صص

.های جيبىبسه حكيم مسلمان، ترجمهٴ احمد آرام، تهران، كتا).ش1371.(نصر، حسين.34

.1312، معراج نامه، تصحيح بهمن كريمى، رشت، عروه الوثقى،ــــــــــــــ.35
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