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 1 تحلیل حقیقت نبوت از دیدگاه صدرالمتألهین
 2اسماعيل بهشت

 چکيده
ایف    گوهاي متكلمان و فالسفف  اسفالمب بفودس اسفت      از دیرباز كانون گفت« نبوت»مسئلة 

اي ب  تحلیل و بررسب دیدگاس مالصدرا دربفار  قیییفت نبفوت      پژوهش ب  روش كتابخان 
پردازد  صدرالمتألهی  براساس مبانب فلسفب خود ف ازجمل  تشكیک در وجود  قركفت     مب

هفاي نفسفانب پیفامبر  بف  تبیفی  و       جوهري  اتحاد عاقل و معیول ف و با توج  ب  شایستگب 
اخت  است  از دیدگاس او نبب انسانب است كف  بفا گفار از مرقلفة     تحلیل قیییت نبوت پرد

قس  خیال و عیل  ب  باالتری  مرتبة عیل نظري )عیل مستفاد( و عیل عملب )فناء( برسفد  
شود و ای  باالتری  میفا    صورت  نفس نبب با صور معیول  و عیل فعّال متحد مب ك  درای 

 انسان  یعنب میا  نبوت است 
داند ك  براساس آنها ب  مرتبة  اي مب را صاقب كماالت اولی  و ثانوی  ءانبیا صدرالمتألهی 

شوند و استحیاق آن را دارند ك  ریاست خلق را بر عهدس گیرنفد  وي   خالفت الهی  نایل مب
داند و معتیفد اسفت میفا  نبفوت یكفب از       شریعت را ظاهر نبوت و باط  آن را والیت مب

 مراتب والیت است  
ر براي تبیی  هرچ  بهتر نظریة مالصدرا دربفار  قیییفت نبفوت  بف  بررسفب      ای  نوشتا

مباقث دیگري همچون تفاوت نبب و ولبّ  نبب و فیلسوف  میا  نبوت و رسالت و تفاوت 
 پردازد  نبوت و كهانت از دیدگاس مالصدرا مب

  واژگان کليدي

 قیییت نبوت  صدرالمتألهی   نفس نبب  عیل فعّال  وقب 
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 مقدمه
تری  اركان دینب و مفثثرتری  اصفول مسفتحكع اعتیفادي اسفال   مسفئلة        ب از عمدسیك

هفاي فراوانفب مطفر      و هدایت مستمر رسالت است  دربار  ای  موضفو،  پرسفش  « نبوت»
اي از درجات و میامات  شود؛ ازجمل : قیییت و ماهیّت نبوت چیست؟ آیا نبوت درج  مب

امب است ك  از سوي خداوند ب  برخب بندگانش انسان است ك  باید آن را كسب كرد یا می
هایب دارد؟ و سثاالت دیگري از ای  دست كف    شود؟ اصوالً بعثت انبیاء چ  فایدس تفضّل مب

 در ای  قوزس مطر  است 
گفویب بف     هاي مختلف فكري براي پاسخ س با توج  ب  اهمیت ای  موضو،  ازدیرباز گرو

 سودمندي درای  مطالب خود  گسترد  تحیییات اب گون  سثاالت دست ب  قلع شدند و ای 

انفد كف  نبفوت     ها فیلسفوفان اسفالمب   ای  گروس  اند  ازجملة بارس ب  پژوهشگران عرض  كردس
قفال در آثارشفان    انفد  بفاای    خاصّ  را از مباقث قِكمب خارج دانست   از آن بحث نكفردس 

و نبب در نظا  وجفودي خاصفب كف     اند  پیامبر  مباقث مربوط ب  نبوت عامّ  را از یاد نبردس
 اند  جایگاهب ویژس دارند   كشیدس فالسف  از موجودات جهان ب  تصویر 

تری  فیلسوفب است ك  مبحث قیییفت نبفوت را در آثفار خفود      فارابب نخستی  و نامب
هاي رئیس مدینة فاضفل  ف رئیسفب كف       مطر  كردس است  وي در بحث از صفات و ویژگب

شفمرد  ففارابب    كس دیگري باشد ف وي را مخاطب وقب الهفب مفب   شایست  نیست مرئوس 
كنفد و آن را قفو  قدسفب     نبوت را از طریق نفس نبوي و تكامل آن تحلیل و پفردازش مفب  

 1ك  جهان خلق متأثر از آن است  شود  چرا داند ك  منشأ صدور خوارق عادات مب مب
« قفدس »اد و در ای  راس قو  سینا نیز ب  مسئلة نبوت توج  ویژس نشان د پس از وي  اب 

سینا قوا  نبوت را س  قو  قسیّ   مخیّلف  و عاقلف     را مفهو  ساخت و مدخلیت بخشید  اب 
وي در جاي دیگري  نبوت را  داند ك  آن در نفس نبوي ب  قد كمال خود رسیدس است  مب

« عیل فعفال »ب  گان    خواند ك  بر اثر كسب فضایل اخالقب و تكامل قواي س  استكمالِ نفسب مب
كند و در پرتو آن كال  الهب را شنیدس  مالئكف  را   شود و استعداد میا  نبوت را پیدا مب متصل مب

   2هایب است ك  مشاهدس كردس است  كند و قادر ب  تغییر و تحول در صورت مشاهدس مب
 رود  یعنفب از زنفدگب   در بحث نبوت  شیخ اشراق نیز همان راس فارابب و بوعلب را مفب 

پردازد  شیخ اشراق  جایگاس  كند و ب  جایگاس و خصوصیات نبب مب اجتماعب انسان آغاز مب
نبب در مراتب موجودات سلسلة نظا  عالع را  در قوس نزولب  از جواهر نخستی  تفا عفالع   
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عناصر و انسان  و در قفوس صفعودي از انسفان در بنفد مشفتهیات و وهمیفات تفا انسفاِن         
هفا را   تری  انسان كند و كامل شدس با عیول مفارق دنبال مب و یكب شدس ب  عیل مستفاد متصل

هاي فراتر از نفوس دیگر قاصل كنفد  سفخ     داند ك  ویژگب )تئوري انسان كامل( كسب مب
  1خداي را بشنود و فرشتگان را ب  چشع ببیند ك  ای  شخص همان نبب است 

س مبفانب فلسففب خفود  بف      صدرالمتألهی  شیرازي از جمل  فیلسوفانب است ك  براسفا 
الحکمة   تحلیل قیییت و ماهیت نبوت پرداخت  است  وي در چندی  كتاب خود ازجملف   

  المبدأ و المعاد  تفسیر الیرآن الكریع  الربوبي الشواهد   المتعالي  في اسفار العقلي  االربع 
طور مفصل  ب مبحث نبوت را  شر  اصول الكافبو سرانجا   مفاتیح الغیب  االلهي المظاهر 

 پردازد   كند و ب  تبیی  آراي خود مب مطر  مب
كوشفیع   تحلیلب است  مفب  ف  اي و از نو، توصیفب در ای  پژوهش ك  ب  روش كتابخان 

 قیییت نبوت بررسب و تحلیل كنیع  دربار دیدگاس ای  فیلسوف بزرگ را 
یف  عنفوان   شایان ذكر است ك  براساس تحیییات و مطالعات نویسفندس  پژوهشفب بفا ا   

 رسد  صورت نگرفت  و مسئلة ماكور با ای  عنوان  پژوهشب نو و بدیع ب  نظر مب

 مباني صدرالمتألهين
قیییت نبوت قواعدي دارد ك  بهتر اسفت پفیش از ورود    دربار مباقث صدرالمتألهی  
 ب  بحث  آنها را برشمریع:

 . عوالم وجود5
داریع ك  از نظر وجفودي برخفب از    گون  عالع شناسب صدرالمتألهی   س  براساس هستب

 ترند: عالع عیول  عالع مثال  عالع قس  دیگري قوي
عالمب است ك  هع در میا  ذات و هع در میا  فعل از مادس و آثفار آن   الف( عالم عقول:

عفوالع خلیفت    همةعالع است و بر  ةتری  مرتب ازقیث وجودي قويعاري است  ای  عالع 
ك  شباهتب با عیل انسان دارد و ای  عالع را بدان سبب  ؛هاستتید  وجودي دارد و علت آن

 ؛نامند عالع عیل یا عیول مب ند ا ( همگب از سنخ عیلالئك موجودات آن )م
منفزّس    زمفان  و مثفل قركفت    از مادس و برخب آثار مفادس  عالمب است ك  ب( عالم مثال:

ایف  عفالع از قیفث      داردمثل كیفیّفت و كمیّفت در آن وجفود      است؛ ولب برخب آثار مادس
بفر آن    تفر بفودس   ولب از عالع مادس قفوي   تر از عالع عیل و معلول آن است وجودي ضعیف

نظفر غیرمفادي و    موجودات ایف  عفالع از   شود  شمردس مبو علّت آن  داردوجودي  ةاقاط
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یال یا در ذه  و خ بیند ك  انسان در خواب مب اند بودن شبی  موجوداتب «الزمان»و  «المكان»
  خیفال انسفان دارد    ك  شباهتب با قفوّ  بدان سببای  عالع را رو   ؛ ازای كند ر مبخود تصو
 نامند؛ نیز مب عالع خیال

هاسفت و   گفاس انسفان   زیسفت اكنفون     عالمب است ك  هعیهم  ای  عالع ج( عالم حس:
ایف  عفالع از قیفث وجفودي     شفود    آن شفمردس مفب   ةبفارزتری  مشخّصف  قركت و زمفان  

   همفوارس موجودات ای  عالع برخالف موجودات دو عالع قبلفب را دارد  ی  مرتب  تر فیضع
میصد نهایب موجودات ایف  عفالع  عفالع      ندا قال تغییر و ب  فعلیّت رسیدن و استكمال در

شفدن   سفوي مجفرد   ر اثر قركت جوهري بف  باست؛ یعنب موجودات ای  عالع  عیل و مثال
  1 روند مبپیش 

شفود    لب است ك  مبحث عوالع وجود در خصوص آن مطر  مبقیییت نبوت از مسائ
كند  وي براي نفس انسفان   مالصدرا قیییت نبوت را با تبیی  منازل نفس انسانب تحلیل مب

)نبب( درجات  میامات و منازلب )قس  خیال و عیل( برقسب مرتب  وجود قائفل اسفت و   
ان   در عالمب از عوالع قس  گ معتید است انسان ب  قسب كمال در هریک از آن اجزاي س 

 گیرد  مثال و عیل قرار مب
 . تشکيک در وجود2

وجفود  قیییتفب تشفكیكب اسفت و درجفات و مراتفب        قیییتدر نظر صدرالمتألهی  
شدت و ضفعف و آثفار    اند و تفاوت آنها ب   متفاوت دارد ك  همگب در وجود بودن مشترک

وقدت و اشتراكب با یكدیگر دارنفد و   دیگر  قیایق عینب وجود  هع عبارت وجود است؛ ب 
اي نیست ك  موجب  گون  آنها ب « االمتیاز ماب »و « االشتراک ماب »هع اختالف و تمایزي  ولب 

  2تركیب در ذات وجود عینب شود 
براساس ای  قاعدس  هر جوهري ك  در آن اشتداد اتصالب ممك  و میسر باشد  هرگاس ب  درجة 

لحفا     دهفد و بف    د  همان درج ْ هویت و قیییت آن را شفكل مفب  باالتري از وجود دست یاب
تشكیک در  دربار  9تر و داراي اقاطة بیشتري در میایس  با سایر مراتب خواهد بود  وجودي قوي

 گو خواهد شد  و وجود در مباقث مختلف ای  پژوهش ازجمل  میولة مراتب عوالع گفت

 . حرکت جوهري9
قكمت متعالی  قركت جوهري است ك  در بسفیاري از  تری  دستاوردهاي  یكب از مهع
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اي دارد  وي برخالف فالسفة پیشی  ك   كنندس هاي مالصدرا نیش عمدس و تعیی  آرا و اندیش 
كردند قركت جوهري فیط در چهار میولة عرضب كیف  كفعّ  أیف  و وضفع ر      تصور مب

یعنفب ایف  میولف  هفع      یابفد؛  دهد  معتید است در میولة جوهر نیز ای  قركت بروز مب مب
شفدن مصفداق و ففرد     دیگر  قركت در جوهر یعنب محیق بیان مصداق و فرد سیّال دارد؛ ب 

سیّالب از جوهر؛ خواس جوهر سیّال جوهر صوري و طبیعت موجود در جسع باشفد  خفواس   
 1كل جسع با هیوال و صورتش 

ست ك  آیا   ای  ا  خصوصاً قركت جوهريقركت ابدر بشدس  مطر  جمل  سثاالتاز
بف    نیفز وجفود دارد؟  تكاملب و اشتدادي است یا قركات تضعفب و نزولب  هموارس قركتْ

اعتیاد صدرالمتألهی  قركت مساوي با اشتداد است و قركت غیراشفتدادي وجفود نفدارد     
 كند  اي نیز بر ای  نظریة خود اقام  مب وي ادل 

همچون مرگ  عالع بفرز    مسائل بسیاري « جوهري اشتدادي»صدرالمتألهی  با قركت 
در آن خفود را  « جوهري اشتدادي»قشر و تیرب را تبیی  كرد  یكب از مواردي ك  قركت 

وجفود   نبفب  نففس دهد  میولة نبوت از قیث نفس نبب است  براساس ای  اصفل    نشان مب
تر ب  مراقل شفدیدتر   تر و نازل ضعیف قلدارد ك  در سیر تكاملب خود از مرا سیّالب واقد
اش  متشفكل از     نفس نبب در هر مرقل  ب  قسب شدت وجفودي كند تر قركت مب لبو عا

مثالً نففس نبفب در مرتبفة انسفانب       2بر آن است؛ مرتب  یا مراتبب مشاب  مراتب قبلب و افزون
 تر مادي و مثالب است  نوعب تجرد عیلب نیز دارد    بر اینك  واجد مراتب پایی  عالوس
 . اتحاد عاقل و معقول4
تحاد عالع و معلو  یكب از مباقث مهع فلسفة اسالمب در باب علع و ادراكفات اسفت    ا

برخالف فیلسوفان پیشی  ك  منكر اتحاد عالع و معلو  بودند  صدرالمتألهی  ب  اتحاد عفالع  
 در ای  مبحث عبارت است از: « معلو »و « اتحاد»و معلو  قائل است  منظور از واژ  

علمب شبء غیر از وجود عینب آن است و آنچف  از شفبء    الف( در علع قصولب وجود
آیفد  همفان مفهفو  و ماهیفت شفبء اسفت  نف  هویفت خفارجب آن؛           نزد عالع قاضر مفب 

اي اسفت كف  از شفبء خفارجب      آید  صورت ادراكفب  دیگر  آنچ  نزد عالع قاضر مب بیان ب 
  و آن شفبء  «معلفو  بالفاات  »دهد  ای  صفورت ادراكفب    كند و آن را نشان مب قكایت مب

  در ای  نوشتار معلو  بالاات است؛« معلو »شود  منظور از  خواندس مب« معلو  بالعرض»خارجب 
در ای  مبحث  اتحاد امر بالیوس با امر بالفعل است  ن  اتحاد دو امر بالفعفل؛  « اتحاد»میصود از ب( 

 ي اشتدادي گاشت تر در قركت جوهر دیگر  مراد از اتحاد همان معنایب است ك  پیش بیان ب 
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از دیدگاس صدرالمتألهی  منظور از اتحاد عالع و معلو  ای  است ك  نفس و علع )معلو  
بالاات( دو واقعیت خارجب و دو شبء نیستند  بلك  وجود نفس همان وجود علع ب  شبء 
خارجب است؛ یعنب یک واقعیت است ك  ب  اعتباري  وجود نفس است  ب  اعتباري وجود 

اعتباري دیگر  وجود ذهنب ماهیت معلو   براساس ای  قانون  هرگاس نفسْ چیزي علع  و ب  
شود  بلك  نفس در میا  ادراک قسب و خیالب نیفز بفا    را تعیل كند  عی  صورت عیلب مب

 1مدركات خود عینیت دارد 
از جمل  مواردي ك  قانون اتحاد عالع و معلو  در آن كاربرد دارد  مبحفث اتحفاد نففس    

صور معیول  و عیل فعال است  از منظر صدرالمتألهی  اتحاد عاقفل )نففس نبفب( بفا     نبب با 
صور معیول  و عیل فعال  ن  از باب اتحاد دو فعلیت  بلك  از باب اتحاد امر غیرمتحصل و 
مبهع با امر متحصل و معیّ  است؛ زیرا ب  اعتیاد او نفس انسانب در آغاز وجودْ جسع است 

رسفد؛ بنفابرای  صفور     تدریج ب  میا  اقساس و تخیل و تعیل مفب  و با تحوالت جوهري ب 
عیلب همان اشتداد جوهري نفس است  ن  عرض زاید بر وجود نفس؛ ب  بیان دیگر  نففس  

شود و معنفاي اینكف     در انوا، ادراكات خود از قوس ب  فعلیت و از نیص ب  كمال خارج مب
  2ص ب  كامل است شود  همان تحول وجود ناق نفس عاقل عی  معیول مب

 . قواي نفس1
گیرد كف  در مرتبفة    مرتبة مادس  مثال و عیل بهرس مب از دیدگاس صدرالمتألهی  انسان از س 

مادس با قواي نباتب و در مرتبة مثال با قواي قیوانب  و در مرتبة عیل با قواي انسانب عینیت دارد  
 كنیع: اینجا ب  هریک از آنها اشارس مبشوند ك  در  دست  تیسیع مب رو  قواي نفس ب  س  ازهمی 

اند ك  در هر نفسب  اعع از نباتب  قیوانب و انسانب وجفود   قوایبالف( قواي نفس نباتي: 
ای  اسفت كف  در   « نباتب»گااري آنها ب   اند از: غاذی   نامی  و مولدس  دلیل نا  دارند و عبارت

 پردازیع: ا ب  توضیح اقسا  قواي نباتب مبنفس نباتب  قوایب غیر از اینها وجود ندارد  در اینج
اي از خارج  ك  ب  آن غااي بالیوس گویند  وارد جسع گیاس  قیفوان   هرگاس مادس . غاذيه:5

اي شبی  جسع  یعنب ب  غفااي   و انسان شود و شبی  جسع نباشد  ای  قوس آن مادس را ب  مادس
 كند؛ بالفعل تبدیل مب

رفتف    هفاي تحلیفل   ایب را ك  آمادس كردس اسفت بف  انفدا    قو  غاذی  بخشب از غا . ناميه:2
بفراي رشفد هماهنف     « قو  نامیف  »گویند و قسمت دیگر را  مب« الصاق»رساند ك  ب  آن  مب

 كند؛ طور مناسب توزیع مب كنندس در طول و عرض و عمق  ب  جسع تغای 
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با آن مثل و مانند كند و  از محصوالت قو  غاذی  را جدا مب بخشباي است ك   قوس . مولده:9
از خون ك  غفااي  تر  ب  بیان دقیقیا   منب را از غاا  مادسازد؛ مثالً  آن گیاس یا قیوان یا انسان مب

تا اجفزاي مختلفف را بیفایرد و    سازد  مبمنب را آمادس   ماداز آن و  كند مبجدا   شدس است هضع
 1 آید رت انسان بالفعل درصو منب قابلیت پایرش صورت انسانب را بیابد و ب   درنهایت ماد

در نفس قیوانب و انسانب موجودند  اما نففس نبفاتب از    قواای  ب( قواي نفس حيواني: 
شوند  قواي تحریكب نیز  بهرس است  ای  قوا ب  دو گروس تحریكب و ادراكب تیسیع مب آن بب

 اند از: خود دو گروس دارد ك  عبارت
آورد؛ یعنب واسط   آنها بدن را ب  قركت در مبایب ك  نفس با وساطت  قو . قواي باعثه:5

اند  ای  قوا دو نو، است: قو  شهوی  ك  برانگیزندس ب  جاب مالئع است و قفو    در تحریک
 غضبی  ك  برانگیزندس ب  دفع منافر؛

انفد و پفس از تحریفک     هاي بدن پراكنفدس  ایب ك  در اعصاب و ماهیچ  قو . قواي فاعله:2
گیرند تا ب  مطلوب نایفل آینفد یفا از     دادن عضالت را برعهدس مب تقواي باعث   وظیفة قرك

  2منفور دوري گزینند 
شوند  ب  دو گروس ظفاهري و   همچنی   قواي ادراكب نفس قیوانب ك  قواس نامیدس مب

 شوند:  باطنب تیسیع مب
هاي ظفاهري همچفون    آن دست  قواي ادراكب را گویند ك  ب  اندا  الف( حواس ظاهري:

كنفد:   دسفت  تیسفیع مفب    چشع نیاز دارند  صدرالمتألهی  قواس ظاهري را بف  پفنج   گوش و
قكمفت قفواس    الربوبية  الشواهد بینایب  شنوایب  چشایب  بویایب و المس   وي در كتاب 

   9كند؛ ظاهري را تمییز امور مالئع و نافع از امور منافر و ضارّ ذكر مب
هفاي ظفاهري نیسفتند؛ اگرچف       د اندا میصود قواسب است ك  نیازمن ب( حواس باطني:

ممك  است ابزارهایب در درون انسان  مانند مغز  داشت  باشند  صدرالمتألهی  قواي بفاطنب  
كند و براي مدرك  و قافظ  نیز دو قسفع   را ب  س  دستة مدرك   قافظ  و متصرف  تیسیع مب

 برد: شمرد ك  بدی  ترتیب  مجموعاً از پنج قسع قوس نا  مب برمب
: ای  قوس مدرک صور است؛ بدی  معنفا كف  مفدركات قفواس ظفاهري را      س مشترکح

كند؛ یعنب وقتب قو  مبصرس شیئب را دید صفورت مبصفر را بف  قفسّ مشفترک       دریافت مب
ها  مدركات خود را ب  قفسّ مشفترک ارائف      كند  یا ذائی  پس از ادراک چشیدنب عرض  مب
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ابرای   نسبت قواس ظاهري بف  قفس مشفترک    بن 1كند و سایر قوا نیز ب  همی  ترتیب  مب
آوري  هایب است ك  اخبار و اطالعات گوناگون را از سراسر كشفور جمفع   همانند جاسوس

دهنفد  قفس مشفترک نیفز آن را در اختیفار نففس        كردس  در اختیار قسّ مشترک قرار مفب 
 2گاارد تا مغز براساس آن قكع كند؛ مب

ف امفا     د آمد  صورت دیگري مشفاب  آن قسب در قس مشترک پدی  : وقتب صورتخيال
آید  ای  قوس مدركات قسب  پدید مب« خیال»تر ف ب  نا  صورت خیالب در قو    اندكب آراست 

را  بعد از قطع ارتباط قواسّ با شبء خارجب و زوال صورت قسب از قس ظاهري و قس 
 9خوانند؛ بنیز م« مخزن قس مشترک»دارد؛ ب  همی  سبب  قو  خیال را  مشترک  نگ  مب

اي است كف  درک معفانب جزئفب را برعهفدس دارد و در رأس قفواي       : قوسقوۀ واهمه
گیرد  گاس انسان و قیوان دركب از معانب جزئب همچون محبفت   قرار مب ادراكب ف تحریكب 

گون  معانب با قواس ظاهري  قس مشترک و قو   مادر یا عداوت دشم  دارد؛ ازآنجاك  ای 
اثبفات  « واهمف  »قكما قو  دیگري در بخش میفانب مغفز بف  نفا       شدنب نیست  خیال درک

 5اي است  كنند ك  جایگاس درک چنی  معانب جزئی  مب
اسفت  از  « قو  قافظ »اند   ك  قكما براي انسان اثبات كردس باطنب: از دیگر قواي حافظه

تفا در   گفردد  اي ب  نا  قافظ  ذخیرس مفب  دیدگاس صدرالمتألهی  صور مدركات واهم  در قوس
موارد میتضب  دوبارس از سوي واهم  ادراک شوند  پس قافظ  خزانة وهع اسفت و بف  آن   

 شود  نیز گفت  مب« مسترجع »و « ذاكرس»
اي است ك  در مدركات  اعع از صور محسوس   معانب و مففاهیع  تصفرف    : قوسمتصرفه

نفا  گرفتف  و   « متخیل »اساس  اگر قو  متصرف  در قسّیات ب  جوالن بیردازد   كند؛ برای  مب
عنوان ابزار عیلْ در عیلیات و مفاهیع تصرف كند و میدمات فكر را مرتب گرداند بفا   اگر ب 

 شود  خواندس مب« متفكرس»یا « مفكرس»نا  
كنفد و صفورت جدیفدي     هاي جزئب محسوس را با یكدیگر تركیب مفب  متخیل  صورت

كند و هریک  ورت مركب را تجزی  مبسازد ك  مستییماً در خارج وجود ندارد  یا یک ص مب
كند  بدون آنك  در مت  خارج چنفی  اجزایفب بف      طور جداگان  تصور مب از اجزاي آن را ب 

تواند قفواس   قوّت و قدرت یابد  قتب مب« متخیل »صورت مستیل وجود داشت  باشد  اگر 
 1را از كار انداخت   خود وظایف قواس را برعهدس گیرد 
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صدرالمتألهی  قواي نفس انسانب را ك  درقیییت قواي اصلب براي ني: ج( قواي نفس انسا
 كند  شود  ب  قو  عالم  )عیل نظري( و قو  عامل  )عیل عملب( تیسیع مب انسان شمردس مب

اي بف  نفا     نفس ب  اعتبار انفعاالتب ك  از عالع مجفردات دارد  واجفد قفوس    . قوۀ عالمه:5
 ف  كلب را ف خواس در قوز  نظر و خواس در قوز  عمفل   امورآن   ةك  ب  واسط است «م الع»

ای  قفوس كف  بفرخالف قفو       1 شود كند و ب  قق و باطل بودن معیوالت معتید مب مب درک
تنها در ابتداي امفر و    هموارس و در تما  افعال خویش محتاج ب  قواي بدنب استك   عامل 

  محتاج ب  عیل عملب خواهد بودقبل از رسیدن ب  مراتب كمال  محتاج ب  بدن و همچنی  
استخدا  فكر  افعال انسفانب  با است ك   انسانباز قواي نفس دیگر اي  قوس . قوۀ عامله:2

فعل  پس 2؛كند مبك  خیر است  معرفب برد  مبكند و آنچ  خیر است یا گمان  مبرا بررسب 
كف  یكفب از    ريطفو  بف    كنفد  بدن را تدبیر مب بدی  ترتیبای  قوس  درک و استنباط است و 

عامل  در تما  افعال خود  محتاج بدن   قو  مراتب تكاملب آن  تسلط بر قواي قیوانب است
مگر اعمال شاذ و نادري ك  مالصدرا از   كند است و تدابیر خود را از طریق بدن محیق مب

 9 كند العادس صاقبان تجرد اشارس مب زدن یا كارهاي خارق آنها ب  چشع ةجمل
  براي هریک از عیل نظري و عملب چهار درج  قائل است ك  در ای  میان صدرالمتألهی

است ك  « عیل هیوالنب»تری  درجة عیل نظري   نبب باالتری  درج  را دارد  نخستی  و پایی 
گون  صورت عیلب ندارد  هرگاس براي نفسْ  نفس در ای  مرتب   استعداد محض است و هیچ

آدمیان مشترک است ف مانند استحال   اجتما، نییضی  و    ف  آن دست  از معیوالت اوّلب ك  در
عیل »طور طبیعب قدرت تأمل و تفكر نیز پیدا خواهد شد؛ ای  مرتب  از نفس را  قاصل شد  ب 

را با استدالل و تعاریف  خوانند  سومی  درج   زمانب است ك  نفسْ معیوالت نظري« بالملك 
نهد  هرگاس نفس آن معیوالت را با اتصال ب  مبدأ  مب« لعیل بالفع»كند ك  نا  آن را  كسب مب

  و ای  كمال قو  عیل نظري است 5گردد مب« عیل مستفاد»فعال )عیل فعال( تحصیل كند  
 كند: عیل عملب را چنی  بیان مب درجاتصدرالمتألهی  

 كار بردن نوامیس الهی  و عمل ب  شرایع نبوی ؛ تجلی : تهایب ظاهر با ب   1
ی : تهایب باط  و تطهیر قلفب از ملكفات ناپسفندیدس و اخفالق و اوصفافب كف        تخل  2

 گردند؛ موجب تاریكب دل مب
                                            

  942  المبدأ و المعاد؛ همو  232  صکیۀفب المناهج السلو بیۀالشواهد الربولمتألهی  شیرازي     ر ک: صدرا1

 ( 232)همان  ص «و خا یظن خیراً فعا  والنااع  ختتاۀۀ للتیر العملی، وهی التی تستعمل الفکر والرویۀ فی اال لعقل ا ...وتسمی با»  2

   239  همان  ص9

   232-234ص ،همان  5



 02  5931/ بهار ـ تابستان  2پياپي  /دوم/ شماره  اولسال نسيم خرد / 

 تحلی : تنویر قلب ب  نور و فروغ صور علمی  و صفات پسندیدس؛  9
فناء: فناي نفس از ذات خویش و استغراق در ذات و صففات الهفب و ایف  آخفری        5

 اهلل است  درجة سیروسلوک الب
كند ك  پس از ای  مراتب نیز منازل و مراقل فراوانب وجود دارد ك   وي گوشزد مبالبت  

رو  ب  ذكر همی   اند  ممك  نیست؛ ازای  قتب تصور آنها نیز براي افرادي ك  نورانیت نیافت 
   1كند  مراتب بسندس مب

 منازل نفس انساني
كنفد  وي بفراي نففس     ل مبانسانب تحلی نفسصدرالمتألهی  قیییت نبوت را با تبیی  منازل 

انسان درجات  میامات و منازلب )قس  خیال و عیل( برقسب مرتبة وجود قایل شفدس  معتیفد   
گان   در عالمب از عوالع قس  مثال و عیل  است انسان ب  قسب كمال در هریک از آن اجزاي س 

 اند از:   عبارتشمارد ك هایب بر مب گیرد  وي براي هریک از منازل نفس انسانب ویژگب قرار مب

نخستی  منزل از منازل نفس انسانب  درجة محسوسات و سیر در عالع اجفرا    منزل اول:
رو  مادا  ك  انسان در ای  منزل جسمانب اسفت  قكفع او    و اجسا  و مادیات است؛ از ای 

 كند؛ زیرا ك  در هوا پرواز مب اي پروان خزد  یا  عیناً مانند كرمب است ك  در جوف زمی  مب
درج  و مرتبة پروان  از درج  و مرتبة اقساس باالتر نرفت  اسفت و قتفب تخیفل و نیفروي     

تواند صورت خیالب را قفظ و نگهداري كند  ب  نظفر صفدرالمتألهی  در    خیال ندارد و نمب
كنفد  ولفب    شوند و انسان ب  منازل باالتر صعود مب ای  منزل  انسان و پروان  از هع جدا مب

2ماند و باال رفت  براي او ممك  نیست؛ منزل مبپروان  در ای  
 

  درجة خیال  تخیالت و ادراكفات خیفالب اسفت و تفا     ساقسابعد از درجة  منزل دوم:
و مرتب  قرار دارد  قكع او قكع پرندگان و سفایر قیوانفات    زمانب ك  انسان در ای  درج 

نفات در یفک محلّفب بفا     شعور و فاقد ادراک عیلب است؛ زیرا هرگاس پرندس و سایر قیوا بب
كننفد و   درن  از آن موضع فرار مفب  چوب یا هر چیز دیگري مضروب و مجرو  شوند  بب

گردند؛ زیرا ای  پرندس یفا قیفوان بف  منفزل و مرتبفة دو        دیگر بدان موضع و محل باز نمب
شدن  رسیدس است و آن عبارت است از قفظ و نگهداري صورت خیالب اشیاء بعد از غایب

گان   بنابرای  تا زمانب ك  انسان در ای  میفا  و منزلفت قفرار دارد  هنفوز      اس پنجآن از قو
قیوانب است بدون ادراک و شعور عیلب و ناقص  نهایت درجة او در ایف  مرتبف  گریفز از    

اي از آن آزار دیدس و تا زمفانب كف  از چیفزي متفأذي و متفأثر نشفدس         چیزي است ك  مرتب 
 زجمل  چیزهایب است ك  بایستب از آن فرار كند یا خیر؛داند ك  آیا آن چیز ا نمب

                                            
  232ص  کیۀهج السلو المنا لربوبیۀ فی االشواهد   صدرالمتألهی  شیرازي  1

   514  صهمان  2



 02   تحليل حقيقت نبوت از ديدگاه صدرالمتألهين 

است ك  انسان در آن  قیوانب است كامل در « موهومات»مرتبة پس از خیال  منزل سوم:
اي از موهومفات مرتبفة كفاملب     قیوانیت؛ مانند اسب ك  در درجة قیوانیت و توج  ب  پارس

و را از دور ببیند  فوراً وقشت كفردس   هراسد و در هر آنب ك  ا دارد؛ زیرا هموارس از شیر مب
پس تنففر او از   گریزد؛ هرچند تا ب  قال از شیر ب  وي آسیبب نرسیدس باشد  از آن ناقی  مب

دیدن از او نیست  همچنی   گوسففندي كف  بفراي     شیر موقوف و مشروط ب  تأذي و آسیب
ال آنك  همی  گوسفند  گریزد  ق ترسد و از آن مب درن  مب بیند  بب بار گرگ را مب نخستی 

تفر اسفت و شفكل و قیاففة آنهفا       مراتفب از گفرگ بفزرگ    شتر و گاو را كف  جثفة آنهفا بف     
اي ندارد؛ زیفرا در طبیعفتِ شفتر و     بیند و ابداً از آنها ترس و واهم  آورتر است  مب وقشت

 گاو خوي ایااء و آزار نهفت  نیست   

اي وهع و قفو  واهمف   عفالمب خفارج از     كند ك  بر البت  صدرالمتألهی  در ادام  بیان مب
جفز مفدركات خیفال یفا      گانة قس  خیال و عیل نیست؛ زیرا مدرَكات وهفع  بف    عوالع س 

مدركات عیل چیز دیگري نیست و هموارس مدركات وهع امري است بی  مدركات خیال و 
 مدركات عیل و براي آن جایگاس مخصوصب نیست؛

ت است  تا بدی  قد هر انسانب ك  داراي درجات منزل چهار  عالع انسانی منزل چهارم:
ویژس مرتب  و درجة سو  باشد  با قیوانات و بهایع سهیع  شبی  و شریک اسفت و   بردس ب  نا 

یابد  پس از آن  بعد از طب مراتب یادشدس  ب  ویژس طب منزل سو   ب  عالع انسانیت ارتیا مب
ند و از امور آینفدس كف  هنفوز واقفع     كند ك  در قس  خیال و وهع نگنج اموري را درک مب

ترسد و مراقب آنهاست و ترس و قراسفت او منحصفر در امفور عاجفل و      اند  نیز مب نشدس
زودرس نیست  همچنی  اموري را ك  از قس و عفالع وهفع و خیفال غایفب و مسفتورند       

 كند   همچون صور عیلی  و صور كلی   درک مب
جویاي بیاي ابدي است و از ای  جهان و  انسان در چنی  قالب  طالب سراي اخروي و

پوشد  پس از  كلب یا آنچ  زائد بر ضرورت و لزو  قیات دنیوي است چشع مب لاایا آن ب 
قیییت  بفر وي صفادق دانسفت  در همفی       توان اسع انسانیت را ب  ای  مرقل  است ك  مب

هاي جسمانب  لبشود و درنتیج  اروا  مجرد از قا عالع درهاي ملكوت بر روي وي باز مب
كند  ای  عفالع )عفالع اروا  عالیف   عیفول مجفردس و صفور        را  با دید  ملكوتب مشاهدس مب

مفارق ( عالَمب بسیار گستردس و سرشار از اسرار الهفب اسفت  سیروسفیاقت در ایف  عفالع      
كران است  دلیل تشبی  ایف  عفالع بف      نهایت مانند سیروسیاقت بر روي آب و دریاي بب بب

كران آن است ك  ای  جهان  جهانب سراسر مملوّ از قیات قیفوان عیلفب اسفت      بدریاي ب
یعنب قیوانب ك  جسع و رو  آن سراسفر عیالنفب و مشفتمل بفر قیفات عیلفب گردیفدس         
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طور ك  آب مایة قیات موجودات ای  عالع اسفت  بفراي ایف  عفالع عیلفب  طبیفات        همان
ن عالع  و سیف عالع جسمانب اسفت كف    منزلة زمی  آ بسیاري است ك  نخستی  طبیة آن ب 

طور ك  زمی ِ بهشت كرسب  و سفیف آن عفرش رقمفان     در زیر آن عالع قرار گرفت ؛ همان
تر ارتیا یاففت ف    اي عالب است  اگر انسان از ای  میا  ب  میامب باالتر و از ای  طبی  ب  طبی 
در فضاسفت ف از سفنخ     ك  مثال و همانند او در ای  جهان  متحرک در هوا و پفرواز كننفد   

ك  خداي متعالب در قفرآن   گردد  براي مالئك  نیز درجات و میاماتب است  چنان مالئك  مب
  1 «وَ خا خِاّا ااِل لَهُ خَقامٌ خَعلُومٌ»فرماید:  مجید مب

گون  مالئك  انجفا  اعمفال و افعفال صفادر از      اند  وظیفة ای  «أرضی »گروهب از مالئك  
اند ك  مفأمور   «سماوی »می  و قواي نهفت  در آنهاست؛ گروهب دیگر موجودات ساك  كر  ز

اي نیفز میربفان درگفاس     تدبیر و تأثیر در اجرا  سماوی  و تنظیع قركات آنها هستند  و دست 
اند ك  از توج  ب  آسمان و زمی   منصرف و برتر و باالترند و هعّ خویش را مصفروف   الهب

  هموارس در دار بیا و جوار قرب الهب  الوهیت كردسسوي قضرت  مالقظ  و توج  كامل ب 
 برند؛ زیرا ملحو  و منظور آنان تنها لیاي خدا و مشاهد  وج  باقب اوست   ب  سر مب

 منازل مسافرت انسان از جهانب ب  جهان دیگر است  ای  عوالع نامبردس از آغاز تا انتها 

الئك  ارتیا یابد و از درجة مالئكف   تا ب  ای  وسیل  از قضیض درجة بهایع ب  اوج درجة م
مب است  شود و میا ب  درجة عشاق الهب برسد ك  ای  آخری  درجة كمال انسانب شمردس مب

 2اند  ك  انبیا و اولیاي الهب در آن سهیع و مشترک
اي از مراتب وجود  بفا قفواي مربفوط بف  آن مرتبف        گفتنب است  نفس نبب در هر مرتب 

ب ك  آن قوا را ب  كمال نرساند  ب  مرتبة باالتر صعود نخواهد كرد  ای  عینیت دارد و تا زمان
نفس زمانب ك  قواي خود در هر مرتب  را ب  كمال رساند  بر اثر قركت جوهري نفس  بف   

تر خواهد  لحا  وجودي  قوي مرتبة باالتر صعود خواهد كرد و بر اثر تشكیک در وجود  ب 
تر خواهد داشت؛ مثالً زمانب ك  نبب در مرتبة  مراتب پایی  بود و اقاطة بیشتري درمیایس  با

قیوانب  قواي خود را ب  كمال رساند  ب  مرتبة انسانب صعود خواهد كرد و در ایف  مرتبف     
 تر مثالب و مادي را دارد  نوعب تجرد عیلب نیز دارد   عالوس بر اینك  مراتب پایی 

ا اینك  ب  باالتری  مرتبة عیل نظري )عیل ای  مسیر براي نفس نبب ادام  خواهد یافت ت
مستفاد( و عیل عملب )فناء( برسد؛ در ای  صورت  نفس نبب با صور معیول  و عیفل فعفال   

 است « نبوت»یابد و ای  باالتری  میا  انسان  یعنب میا   اتحاد مب
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 امتيازات پيامبران
ها و امتیازات معنفوي   بكند پیامبران الهب از ویژگ عظمت و اهمیت میا  نبوت اقتضا مب

بر آنك  براي پایرش ای  مسئولیت خطیر  مند باشند  وجود ای  امتیازات  افزون خاصب بهرس
آورد   و انجا  شایستة آن ضرورت دارد  زمینة مناسبب براي پایرش دعوت آنان ففراهع مفب  
ممتفاز  خواست طبیعب مرد  آن است ك  راهنمایان و رهبران دینب آنان اففرادي برگزیفدس و   

باشند و پایرش نبوت شخصب ك  هیچ امتیاز معنوي بفر دیگفران نفدارد  امفري ناموجف  و      
لحا  شأن نبوت و چ  از نظفر مهیّفا سفاخت      غیرمعیول است؛ بنابرای  پیامبران الهب چ  ب 

 اي داشت  باشند  ها و امتیازات ویژس هاي پایرش دعوت خویش  باید شایستگب زمین 
متألهی  نیز نبب كسب است ك  در جمیع میامات و كماالت اولیف   در نظا  فلسفب صدرال

ها او ب  مرتبفة خالففت    و ثانوی   ب  كمال و جامعیت رسیدس است و براساس همی  ویژگب
 الهی  نائل شدس  استحیاق آن را دارد ك  ریاست خلق را برعهدس گیرد  

گویفد  از نظفر      امتیازات سخ  مفب تفصیل دربار  ای ب  الربوبي الشواهد در كتاب  صدرالمتألهی 
 ناچار باید از آنها برخوردار باشد  دو دست  است:  عنوان رئیس اول ب  وي صفاتب ك  شخص پیامبر ب 

 الف( کماالت و شرايط اوليۀ نبي

گانف  )اقسفاس  تخیّفل و     از دیدگاس صدرالمتألهی  انسانب ك  از نظر مبادي ادراكات س 
جوهر ذات او از ای  عوالع التیا  و انتظا  یافت  است  همچنی  تعیل( ب  سرقد كمال برسد  

هر صورتب از صور ادراكی   قسع خاصب از وجود است و براي هریک از ای  صفور  قفوس    
رسد  بنابرای    استعداد و مرتبة تما  و كمالب است؛ بدی  معنا ك  شبء از قوس ب  فعلیت مب

لب و مشاهد  مالئكة میفرّبی  اسفت و كمفال قفو      كمال تعیل در انسان اتصال او ب  مأل اع
مصورّس  انسان را ب  مرتبة مشاهد  اشبا  و صور مثالی  و تلیّب و دریافت مغیبفات و اخبفار   

رساند  كمال قفو  قساسف  موجفب     جزئی  از آن و نیز آگاهب از قوادث گاشت  و آیندس مب
قفس و مفواد جسفمانی     شدت تأثیر وي در مواد جسمانی  براساس وضع و محفاذات بفی    

گردد؛ زیرا قو  قس مساوي با قو  تحریكب اسفت كف  موجفب انفعفال و تفأثر مفواد و        مب
شود و كمتر  خضو، و خشو، قو  جرمانی  و اطاعت لشكریان بدن )قواي نهفت  در بدن( مب

  1گانة نا  بردس در وي جمع گردد  انسانب است ك  همة قواي س 
گانف    بة جامعیت در جمیع مراتب كمالیة ای  نشفئت سف   بنابرای   هركس ب  میا  و مرت

برسد  ب  مرتبة خالفت الهی  و استحیاق ریاست بر خلفق خواهفد رسفید و ایف  شفخص       
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رسد و با معجزات تأییدشدس دربرابر  رسول و مبعوث از طرف خداست ك  ب  وي وقب مب
  1گان  زیر را دارد: شود؛ پس  چنی  كسب خصایص س  دشمنان یاري مب

نخستی  خصیصة نبب ای  است ك  نفس ناطیة او درجهت قفو  نظریف   بف  مرتبفة      اول:
اعالي صفا و درخشش برسد تا جایب ك  شباهت كامل ب  رو  أعظع )عیل كل عالع( پیفدا  
كند و درنتیج   با رو  أعظع اتصال كلب یابد؛ هرگاس ك  بخواهد  بدون آنك  نیازي ب  فكفر  

  با اتصال ب  رو  أعظع  علمب لدنّب بدون وساطت تعلیع بشري و تأمل چندانب داشت  باشد
  2بر وي افاض  گردد 

ب  نظر صدرالمتألهی   نفوس مرد  از نظر كسب علع مراتب مختلفب دارد؛ برخب چنفان  
نفس ضعیف  تیرس و تاریكب دارند ك  قتب با تعلیع هع چیزي از معارف در نفس آنها جاي 

إِنَّكَ ال تَهْدِي » فرماید: دربار  آن نفوس در قرآن مباوند ب  پیامبرگیرد  تا بدانجا ك  خد نمب
إِنَّدكَ ال  » فرمایفد:  همچنفی  مفب   9،«خَنْ أَحْبَبْتَ وَلکِنَّ اللّهَ یَهْدِي خَنْ یَشاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَددِینَ 

 5.«بِرِینَتُسْمِ ُ الْمَوْتی واَل تُسْمِ ُ النُّمَّ الدُّعاءَ إِذا وَلَّوْا خُدْ
اند ك  نفس و قو  قدسشان چنان شدت یافت  اسفت كف  در زمفانب     نیطة میابل  كسانب

گیرند؛ ب  همی  ترتیب  در طرف كمالِ ای  گفروس از مراتفبِ    كوتاس  علو  بسیاري را فرا مب
زمانب بدون تعلیع بشري  تمفا    مختلفِ قو  عیلی   نفوس میدس انبیا قرار دارد ك  در اندک

گردد  ای  قدرت و توانایب  و معارفب ك  قصول آن براي بشر ممك  است  واجد مبعلو  
تری  اقسا  معجزس یا كرامت است و ای  امر  سیر و عروج ب  أعلب مراتب علع و كمال  عالب

 گردد؛ ازجمل  ممكنات نادرالوقوعب است ك  در أقل افراد بشر یافت مب
اي از شدت و قوت دست یابد  الش ب  مرتب آن است ك  نفس نبب در مرتبة قو  خی دوم:

ك  بتواند در قالت بیداري  عالع غیب  عالع صور جزئی  یا عالع خیال را بفا چشفع بفاطنب    
اي از فعلیت رسیدس اسفت كف  صفورت فرشفتة      ببیند  در ای  مرتب   قو  خیال نبب ب  درج 

شفنود    اونفد مفب  سفوي خد  شود و كالمب از ایف  فرشفت  از   قامل وقب براي وي متمثل مب
صدرالمتألهی   بر ای  باور است ك  ای  میا   میامب است مختص ب  شخص نبب  و ولبّ را 

 با او در ای  میا  شراكتب نخواهد بود   
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سفوي   سومی  خصیص  عبارت است از قوس و قدرتب بسیار مثثر در ذات نففس از  سوم:
ك  قادر بر تأثیر بفر هیفوالي    نحوي جزء عملب ف ن  جزء علمب ف و قواي تحریكیة نفس  ب   

طور كف  در   یعنب صورت را از مادس جدا كند یا صورتب را بر آن بیوشاند؛ همان 1عالع باشد؛
دست موسب  اقیاي امفوات و   معجزات منسوب ب  انبیاي عظا  از قبیل: اژدها شدن عصا ب 

ضفرت  العیفول منسفوب بف  ق    و هزاران معجزات دیگر محیر دست عیسب شفاي امراض ب 
هع در قرآن مجید و هع در اخبار و اقادیث نیل شدس است  پس صاقب ای  خاتع االنبیاء
توانفد مفثثر    سبب داشت  قوت نفس درجهت جزء عملب و قواي تحریكی  مب میا  )نبب( ب 

باشد در اینك  هواي صاف و شفاف را ب  هواي پر از ابر متراكع تبدیل كند و قادر خواهفد  
ارادس  فرمان دهد از آسمان باران ببارد  همة دعاها و نداهاي صاقب ای   بود با یک اشارس و

میا   در مُلک و ملكوت با یک اراد  قوي اجابت و پایرفت  و صدا و نداي او در تما  ملک 
شود؛ بدی  معنا ك  همة قواي ملكب و ملكوتب در انجا  امفر و فرمفان    و ملكوت شنیدس مب

 مستعدند وي و اجابت دعاي وي آمادس و 
 گوید:  صدرالمتألهی  در تعلیل ای  خصیص  مب

نفوس فلكب در هیوالي عالع و اعطاي صور مختلف ب  آن  مثثر است؛ پس  هرگاس نفوس 
انسانب نیز ب  كمال رسد و قواي عملب و تحریكب خود را ب  سرقد كمال برساند  شبی  

 2ات ب  دخل و تصرف بیردازد تواند در عالع كائن گردد و همانند آنان مب نفوس فلكب مب
 دهد: گون  شر  مب در پایان صدرالمتألهی  نسبت جوهر نبوت با كماالت اولی  را ای 

وسیلة رو  و عیل  گوهر نبوت مجمع انوار عیلی   نفسی  و قسی  است و لاا ب 
وسیلة آیینة نفس  اي است از فرشتگان میرب درگاس و ب  خویش  همچون ملک و فرشت 

همچون فلكب است باالتر و برتر از أدناس و أرجاس قیوانی ؛ و لوقب است و ذهنش  
وسیلة قسّ خویش  همچون پادشاهب است از  محفو  از دسترسب شیاطی   و ب 

بزرگتری  پادشاهان عالع؛ پس  شخص نبب با همان شخصیت یگان  و وقدانی   هع مَلَک  
فرماي بر  پادشاهب است فرماناست و فرشت  و هع فلک است و آسمانب و هع مَلِک و 

  گان  )عیلب  نفسب  قسب( است  كلیة عالع  پس او جامع جمیع كماالت نشئت س 
آري  از ناقیة رو  و جنبة روقانب از سنخ ملكوت اعلب است و از جنبة نفس و 
نفسانب از سنخ ملكوت اوسط است و از جنبة طبیعب از سنخ ملكوت اسفل است  پس 

طور ك  پیامبر  مع مظاهر اسماء الهی  و كلمات تا  الهب است  هماناو خلیفة خدا و مج
 5« 9اُوتیتُ جَواخِ َ الکَلِمِ»فرمود: اكر 

                                            
  مند است   التری  درجة عیل عملب ك  نبب از آن بهرس شارس دارد ب  با   ای  خصیص  ا1

   412  صلمبدأ و المعاد ا؛ همو  511-512  صکیۀلسلو هج ا لمنا فب ا بیۀالربوهد  الشوالمتألهی  شیرازي     صدرا2

  92142 ثقدی  551 ص  11   جفب سن  االقوال و االفعال لعمال ا كنز  متیب هندي  9

  511  صکیۀلسلو هج ا لمنا فب ا بیۀالربوهد  الشوالمتألهی  شیرازي     صدرا5
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 در آخر الز  است دو نكت  تاكر دادس شود:
خصیص   خود معجزس و خفرق عفادت    نخست  ب  نظر صدرالمتألهی   هریک از ای  س 

اي از صفدق آنهفا و    عاجزند و ای  خفود نشفان   است؛ چراك  غیر انبیا از نیل ب  ای  مراتب 
رسالتشان از سوي خداست  اما بف  عییفد  وي كمفال نبفب در تعیفل  ارزشفمندتری  ایف         
معجزات است و خواصّ علما و اهل نظر  ای  خصلت پیفامبر را واالتفری  قسفع از اقسفا      

 1دانند؛ معجزات و كرامات مب
دانفد   نبب  فیط خصیصة دو  را مختص انبیا مبگانة  دو   صدرالمتألهی  از میان خصایص س 

 2دهند  آن است ك  وي اختالفب اساسب میان امامت و نبوت قائل نیست  و ای  خود نشان

 ب( کماالت و شرايط ثانويۀ نبي
اي نیز داشت  باشد  وي  جز كماالت اولیة ماكور  پیامبر باید كماالت و خصایص ثانوی  ب 

دانفد و قفدرتب بفر جفودت ارشفاد و هفدایت        تیریر آنچ  مب براي اینك  قدرت زبانب براي
شفود و قفدرت دففا، از عیایفد      سوي سعادت و ب  اعمالب ك  سعادت با آنها قاصل مفب  ب 

 خویش داشت  باشد  خصال زیر را نیز باید داشت  باشد:

الخلی  باشد و بفر انجفا       داراي فطرتب صحیح و طبیعتب سالع و مزاجب معتدل و تا 1
 لب ك  در خور اوست  قادر باشد؛اعما
كند  در قو  قافظة خفویش قففظ و    اي قوي باشد تا آنچ  را درک مب   داراي قافظ 2

ضبط كند و هرگز آن را فراموش نكند  نفس پیامبر چون متصل ب  لو  محفو  اسفت ایف    
 شرط را نیز دارد؛

شود  مطابق واقع  بشنود یا ب  وي گفت  م   صاقب درک و فهعِ نیكو باشد تا هرچ  مب9
گون  ك  میصود گویندس است  درک كند  ازآنجاك  پیامبر از سوي خدا  و قیییت امر و همان
 طبع عیلب بسیار روش  و قوي و نفسب نورانب دارد؛ مبعوث شدس است  ب 

  زبانب فصیح و بلیغ داشت  باشد تا بتواند آنچ  در ضمیرش قاضر اسفت  بیفان كنفد     5
سوي خیفر و سفعادت ابفدي اسفت  چنفی        امبر تعلیع و ارشاد بندگان ب ازآنجاك  وظیفة پی

 شرطب ضرورت دارد؛
طفوري كف  تأمّفل در معیفوالت وي را نرنجانفد و       دار علع و قكمت باشد ب    دوست1

 كوشش و جدیّت در راس ادراک آنها سبب آزارش نگردد؛
                                            

   24  ص5  جلكریع لیرآن ا تفسیرالمتألهی  شیرازي     صدرا1

   511  صکیۀلمناهج السلو فب ا بیۀالشواهد الربو  همو  2
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امر ناپسند و دار نزاهت و شرافت باشد  نفسش از هر    صاقب عظمت نفس و دوست4
پلید بري باشد و از اتصاف ب  آن امتنا، ورزد و دربرابر آن كبریا و ترفّع داشفت  باشفد و از   

دادن  قصفد ریاضفت   میدار و ازنظرافتادس اجتناب ورزد  مگر بف   پایرفت  چیزهاي پست و بب
 تری  امور مربوط ب  دنیا؛ نفس و اكتفا ب  كمتری  و خفیف

داشت  باشد و از مرگ نهراسد؛ چراك  عالع آخرت بهتر و    قلبب شجا، و عزمب راسخ2
 باالتر از عالع دنیاست؛

ها باشد؛ زیرا خفزای  رقمفت و نعمفت الهفب تفا ابفد بفاقب            جواد و بخشند  نعمت2 
 پایر است؛  خلل و نیصان بب

آسفانب بیفایرد و در    گیر و لجوج نباشد و دعوت ب  اقامة عدل و انصاف را ب    سخت3
سرعت گا  بردارد و در میابل دعوت ب  اقامة ظلع و جور و عمل قبفیح بسفیار    آن ب انجا  

 سختگیر باشد و از پایرفت  آن امتنا، ورزد؛
  سرور و بهجت او هنگا  خلوت و مناجات با خفدا از همفة خالیفق بیشفتر باشفد؛      11

و  تعالب منبع قسف  و جمفال   چراك  او عارف ب  میا  قق و عظمت و جالل اوست و قق
 در قس  و جمال از همة موجودات اجلّ و ارفع است؛

  بر انجا  امیال نفسانب قریص نباشد و از آنها و لهو و لعب دوري كند و بف  لاایفا   11
نفسانب بدبی  باشد؛ زیرا شهوات و لاایا نفسفانی   قجفابب بفی  او و عفالع نفور اسفت و       

 اي براي اتصال او ب  عالع غرور است؛ وسیل 
یق مهربان باشد و از مشاهد  منكرات خشمگی  نگردد تا بتوانفد بفا لطفف و      با خال12

  1مهربانب از اشاعة آنها جلوگیري كند 
گانفة مفاكور  از لفواز  و شفرایط      صدرالمتألهی  معتید است كف  همفة اوصفاف دوازدس   

اي است ك  قبل از ای  بیان شد  ب  نظر وي اجتما، ای  خصایص در شخصب  كماالت اولی 
او براي تأیید كال  خویش عبفارتب از بفوعلب    2د بسیار نادر است  مگر یكب بعد از دیگري واق

 9« جل جااب الحق )عن( أن یکون شریعۀ لکل واۀد أو یطّل  علیه إال واحد بعد واحد»كند:  نیل مب

 ج( انسان بودن نبي و ارتباط بدون واسطۀ بشري با عالم غيب
بودن نبب اسفت  وي   دان عرصة عیاید  قایل ب  انسانصدرالمتألهی  همانند همة اندیشمن

وگرن  كار رسفالت بف  انجفا       لزاماً باید شخصیتب دو وجهب داشت  باشدإنبب معتید است 
                                            

    412  صلمعاد لمبدأ و ا ا؛ همو  522-521ص کیۀلمناهج السلو فب ا بیۀالشواهد الربولمتألهی  شیرازي     صدرا1

   همان  2

   935لعارفی   ص مات ا   فب میا9  جت و التنبیهات االشاراسینا     اب 9
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چهر  فرابشري خود معناي بلند عیلفب و صفورت الففا  آن را تلیّفب و      زیرا پیامبر با ؛رسد نمب
ها هستند ك   در میان همة موجودات تنها انسانكند   مببا چهر  بشري آن را تبلیغ   دریافت كردس

توانند ب  ای  میا  برسند؛ زیرا قلب انسان ك  همان قو  ناطیة وي است  دو بفاب دارد: بفاب    مب
از  1گردد و باب دیگر ب  سوي قواي مدرك  و محرّكف    نخست رو ب  سوي عالع ملكوت باز مب

 رساند  یگر  آن قیایق را ب  مرد  مبد بابكند و از  قیایق و اخبار را اخا مب بابیک 
معتید است ك  اخبار نبب از عالع غیفب بایفد بفدون واسفطة بشفري       مالصدراهمچنی   

اي  وي ای  مطلب را در تبیی  افاضة  باشد؛ خواس با واسطة ملک باشد یا بدون واسطة فرشت 
 كند:  علو  و معارف بر نبب چنی  بیان مب

شود  گاهب از طرف  خیل  و متصرفة نبب افاض  مبقیایق و معارفب ك  بر قو  مت
 2خداوند و بدون واسط  است و گاهب با واسطة عیل فعّال 

 واسطة آدمب باشد: كند ك  افاضة علو  بر نبب باید بب وي در جاي دیگري باصراقت تما  بیان مب
رخشش اولی  خصیصة نبب ای  است ك  نفس ناطیة او درجهت قو  نظری   ب  مرتبة اعالي د

و صفا برسد تا جایب ك  شباهت كامل ب  رو  أعظع )عیل فعال( پیدا كند و درنتیج  با رو  
أعظع اتصال كلب یابد؛ هرگاس بخواهد  بدون آنك  نیازي ب  فكر و تأمل زیادي داشت  باشد  با 

 9بر وي افاض  گردد « بدون وساطت تعلیع بشري»اتصال ب  رو  أعظع  علمب لدنّب 

 مرتبه نبوت
و بفاطنش والیفت اسفت      5شود؛ ظاهر آن شفریعت  از مراتب والیت شمردس مب« نبوت»

واسطة والیت از خداوند یا فرشت   معانب و قیاییب ك  موجفب كمفال در    شخص پیامبر ب 
واسفط  یفا باواسفط  از خداونفد      كند  آنچ  را نبفب بفب   مرتبة نبوت و والیت است  اخا مب
 كند  رساند و ایشان را تزكی  مب ب  بندگان مب دریافت كردس است  در قالب شریعت

صدرالمتألهی  معرفت و والیت را مبفادي میامفات انبیفا  و آخفر میامفات اولیفا را اول       
سوي خداوند  داند  ب  باور وي انسان در سفر معنوي خود  سیر استكمالب ب  میامات انبیا مب

گردد  ب  نظر مالصدرا تا انسان  نایل مبمتعال دارد و با طبِّ منازل  ب  اعلب مراتب و میامات 
بند  صالح مطلق نگردد  ولب خدا نخواهد شد؛ زیرا رسول از دو جانفب )خفدا و خلفق( سفعة     
قلب دارد و شهود قق مانع وي از مشاهد  خلفق نخواهفد بفود و شفخص تفا رسفول نگفردد         

   1مان نخواهد گردید برند  كافران و ظال صاقب شریعت و دی  كامل و ریاست بر همة خلق و ازبی 
                                            

 .149، صهج السلوکیۀ لماا لشواهد الربوبیۀ فی ا اصدۀالمتألهین شیرازي،   1

   521  همان  ص2

  411  صالمبدأ و المعاد؛ همو  512  همان  ص 9
  524  صکیۀفب المناهج السلو بیۀالشواهد الربوهمو    5
   915  ص9  جلكریع لیرآن ا تفسیر ا؛ همو  511  ج  صفب شر  اصول كا  همو  1



 22   تحليل حقيقت نبوت از ديدگاه صدرالمتألهين 

كنفد كف     تشبی  مفب « شمس»میا  و مرتبة نبوت را ب  جایگاس  صدرالمتألهی دیگري   درجاي
شأن و فعل آن  افاضة نور و روشنایب است؛ چ  اجسا  پیرامونب از نور آن بهفرس ببرنفد  و چف     

كنفد    پرتو افكنب مفب ها افاض  و  نبرند  نفس نبب نیز ب  همان مثاب   انوار علمب را ب  نفوس انسان
اي ماننفد قمرنفد كف      انفد؛ پفارس   ها در ای  بیان و در مواجهة با ای  نور متففاوت  البت  قلوب انسان

منزلة اجسفا  تیفرس    هاي صییلب و بعضب ب  اي مانند آین  پایرند و پارس نحو اقس  ای  نور را مب ب 
 1گردد  ي توسط آنها مبو كدر ك  تیرگب طبع و جمود قریح   مانع از ادراک قیایق نبو

 تفاوت نبي با وليّ
شود  ای  است كف  آیفا نبفبّ بفا ولفبّ       نبوت مطر  مب بحث رك  د هایب پرسشیكب از 

پفردازد و پفس از قایفل     تفاوت دارد؟ صدرالمتألهی  در آثار گوناگون خود ب  ای  مسئل  مب
 شمرد: شدن ب  تفاوت میان آن دو  آنها را چنی  برمب

و رسیدن ب  او  مستیل است و هرگز پیرو كسفب نیسفت و    خداسوي  ب    نبب در سیر1
ك  سیر ولبّ  جز در  بهر  او در هر میامب ب  میدار استعداد أتعّ و أكملِ خود اوست  درقالب
كنفد  بهفر  ولفبّ در     پیروي از نبب نیست و نببّ است ك  او را در راس مسییع الهب وارد مفب 

 2نببّ ب  میدار استعداد و فطرت اوست؛هریک از میامات  همانند بهر  
نببّ و ولبّ  در نحو  قصولِ علو  و معفارف اسفت  نحفو      هاي تفاوت  یكب دیگر از 2

 صورت الها  است؛ صورت وقب و براي ولبّ ب  قصول علو  و معارف براي نبب  ب 
ن   تفاوت سو  بی  نببّ و ولبّ ای  است ك  نفس نبب در مرتبة قو  خیفالش  بف  چنفا   9
تواند در قالت بیداري عالع غیب  عالع صور  اي از شدت و قوت رسیدس است ك  مب مرتب 

قدي از فعلیفت   جزئی  یا عالع خیال را ب  چشع باطنب ببیند  در ای  مرتب   قو  خیال نبب ب 
شفود و پیفا     رسیدس است ك  صورت فرشتة قامل وقب )عیل فعال( براي وي متمثفل مفب  

شنود  مالصدرا بر ای  باور است ك  نفس ولفبّ بف  چنفی      ی  فرشت  مبخداوند را از زبان ا
رو  ای  میا   میامب است مختص ب  شفخص نبفبّ  و    رشد و شكوفایب نرسیدس است؛ ازای 

 9ولبّ را با او در ای  میا  شراكتب نخواهد بود 

 حامل و قابل وحي
د ك  قلیفة وصفل عفالع    كن عنوان قامل و قابل وقب معرفب مب صدرالمتألهی  نبب را ب 

                                            
  119  صاسرار اآلیات؛ همو  921  ص2  جلكریع لیرآن ا تفسیر ا  صدۀالمتألهین شیرازي  1
   11  صآلیات اسرارا  همو  2

  515  صکیۀلمناهج السلو فب ا بیۀهد الربو لشوا ا؛ همو  911  ص4  جلكریع لیرآن ا ر اتفسیهمو   ؛513  ص همان  9
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در   السةلويي  ففب المنفاهج    الربوبية  الشواهد معیول و عالع محسوس است  وي در كتاب 
 كند: توضیح ای  ادعا  دو نكت  را ذكر مب

سوي عالع    براي قلب انسان ك  همان نفس ناطیة وي است  دو باب وجود دارد  بابب ك  ب 1
 1باشد؛ سوي قواي مدرك  و محرّك  باز مب ك  ب ملكوت و عالع لو  محفو  مفتو  است و بابب 

آد   دستة اول عیل    خداوند س  دست  مخلوق خلق كردس است: مالئك   قیوانات و بنب2
اند و دستة سو  تركیبب از  اند و شهوتب در آنها نیست؛ دستة دو  عكس دستة نخست محض

اي غرق در معرففت   ند: دست ا ها نیز س  دست  خلیت برشمردس اند  براي انسان عیل و شهوت
اي در منجالب شهوت و زندان دنیا محصور و از  قضرت قق و عظمت كبریایب اویند و عدس

انفد    اند ك  در میانة عالع ملک و ملكوت نشسفت   هایب اند و دستة سو  انسان بهرس ملكوت بب
ت با خلق اینان گاس درقال ابراز محبت ب  خداي سبحان هستند و گاهب از در رقمت و شفی

اند  گویا از خلق خبري ندارنفد و   االرباب مشغول ب  ذكر و خدمت آیند  وقتب با رب در مب
 گردند گویا از ملكوت و عالع عیل بهرس و قظّب ندارند  سوي خلق باز مب وقتب ب 

دانفد كف  از دسفتة اول نیفز      صدرالمتألهی  دستة سو  را صدّییی   انبیاء و مرسفلی  مفب  
اند و سعة صدر و طاقفتِ لسفان آنهفا بف  قفدي       االطراف گشت  چنان جامع آن باالترند؛ زیرا

 2دارد  رسیدس است ك  قالب  آنها را از قال دیگر باز نمب
گیرد ك  از میان موجودات  تنها دسفتة   صدرالمتألهی  با توج  ب  ای  میدمات  نتیج  مب

 ژرففاي از انفد كف       اینان كسانبتوانند قامل و قابل وقب باشند ها )انبیاء( مب سو  از انسان
و از قیفایق و اخبفار   كننفد   مبو لو  محفو  را مطالع   نگرند مبقلب خویش ب  عالع باال 

در میفان   مردمفان را بفا   شفان های با خلق خفدا آموختف   از راس تعامل د و نگرد غیب مطلع مب
 9كنند  مبرا ب  قق و قیییت هدایت  گاارند و آنان مب

دیگفر  اسفت و   جنبة یادشدس استوارمحور شخصیتب نبب بر دو  ألهی دیدگاس صدرالمتاز 
اسفت  نبفب    امرتحیق و تكمیل همان دو  جهتشود  هم  در شرایطب ك  براي نبب ذكر مب

باشفد  وي  برخفوردار  سالست لسان و قدرت بیان در انتیال معلومات خود ب  مرد  از باید 
  نبفب  كنفد برانگیز هدایت و ارشاد  سعادت سوي اعمال باید بتواند مرد  را ب  اقس  وج  ب 

در بایفد  از نظر جسمب نیفز   باشد و باید قدرت مناظرس با اهل جدال در همة علو  را داشت 
  5 دكن وضعیتب باشد ك  بتواند خود با دشمنان ستیز
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 کيفيت اتصال نبي به علم وحي
كف  بفا آن بفر     مندي او از وقب و ادراک وقیفانب اسفت   یكب از كماالت اولیة نبب بهرس
ب  نظر صدرالمتألهی  قیایق و معارفب كف  بفر قفو      1شود  قیایق و معارف دینب واقف مب
شود  گاهب از طرف خداوند و بدون واسط  است و گاهب  متخیل  و متصرفة نبب افاض  مب

  2با واسطة عیل فعال 
ث هاي فیلسوفانِ اسالمبِ دربار  وقب  صفورت دو  موضفو، و محفور بحف     در پژوهش
واسط  تبیی  نشدس است  تنها در میان فالسففة اسفالمب  صفدرالمتألهی  ایف       بودس  وقبِ بب

پفردازد  وي در بحفثِ از مراتفب     شود  ولب ب  چگونگب آن نمب قسع از وقب را یادآور مب
كند و پس از اشارس  علع خداوند  ب  دو مرتبة علع بسیط و اجمالب و علع تفصیلب اشارس مب

 نویسد: قرآن و تطبیق آن بر دو مرتبة یادشدس  مبب  برخب آیات 
كتاب الهب ب  اعتبار ای  دو مرتب   قرآن و فرقان نامیدس شدس است  قرآن ناظر ب  مرتبة علع 

هاي آسمانب نازل  دیگر كتاب     بسیط و اجمالب و فرقان ناظر ب  مرتبة علع تفصیلب است
هاي ملكوتب  ؛ زیرا علو  آنان از صحیف «  اهللكال»اند و ن   بر پیامبران ن  قرآن نامیدس شدس

و بدون  9«اهلل لب مع»در برخب موارد از میا   شدس  اما علع رسول خاتع آسمانب گرفت 
 5واسطة جبرئیل و دیگر فرشتگان میرب خداوند دریافت شدس است 

ر كند ك  نفس پیامبر با دیفدگان عیلفب خفود و د    دیگري  صدرالمتألیه  بیان مب درجاي
ك   كند؛ چنان مرتبة عیل بالفعل  معلع قدسب خود را مشاهدس كردس  علو  را از او استفادس مب

بسا پیامبر ب  میامب برتر از اینك  میان  و چ  1«عَلَّمَهُ شَدیدُ القُوي»خداي متعالب فرمودس است: 
یل گردیدس اي واقع شود  نا كنندس بر همة موجودات )خداوند( واسط  او و مبدأ اول و إفاض 

كف  خفداي متعفالب فرمفودس      چنان 4و در آن میا  كال  خداوند را بدون واسط  شنیدس است 
  2 «فَأَوْحی إِلی عَبْدِهِ خا أَوْحی *فَکانَ قابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنی  *ثُمَّ دَنا فَتَدَلّی »است: 
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اسفت   « یل فعالع»هاي نزولِ وقبِ بر نبب  ارتباط و اتصال نبب با   یكب دیگر از صورت
كنند  از طریفق   اي ك  انبیا دریافت مب صدرالمتألهی  بر آن است ك  علو  شهودي و اشراقب

ارتباط و اتصال با عیل فعال است ك  واهب همة صور فعلب موجودات و خالق همة علو  
هاي اشیاء و كلید كلیدهاي غیبب یادشدس در آیة  تفصیلب است و اوست ك  كلید همة خزان 

دانند  اهلل آن را قیییت قرآن مب است تا بدانجا ك  اهل 1«اْدَهُ خَفاتِحُ الْغَیْبِ ال یَعْلَمُها إاِلّ هُوَوَعِ»
 2كند  ك  قیایق را ب  قلب نبب إفاض  مب

كیفیفت  »در اشفراقب بفا عنفوان     الشواهد الربوبي  فی المناهج السةلويي  وي در كتاب 
قیایق عالع  ب  عنوان  دربار اعتیاد خود را «  اتصال نبب ب  عالع وقب و قرائت لو  محفو

 كند: میدم  چنی  بیان مب
نامیدس شدس است  و هع در « قلع الهب»قیایق كلیة اشیاء هع در عالع عیلب ك  ب  نا  

نامیدس شدس است و هع در الوا  « ا ّ الكتاب»و « لو  محفو »عالع نفسانب ك  ب  نا  
یَمْحُوا اللّهُ خا »طور ك  آیة شریف   اند  همان ثبت گردیدساند   قدری  ك  قابل محو و اثبات
 5قاكب از آن است  9«یَشاءُ وَیُثْبِتُ وَعِاْدَهُ أُمُّ الْکتابِ

روش رسیدن نبب ب  ای  قیایق را چنی  توضفیح   االسفار االربع  العقلي در كتاب وي 
سفوي پروردگفار    هب  بف  دهد هرگاس ك  رو  انسانب از بدن جدا و براي مشاهد  آیات ال مب

هجرت كند و از شهوات و تعلیات دنیوي پاک شود  نور معرفت و ایمان ب  خدا و ملكوت 
شود هرگاس ای  نور صورت جوهري ب  خود بگیفرد  بف  صفورت     أعال براي وي آشكار مب

تعبیفر  « عیل فعال»جوهر قدسب در خواهد آمد ك  قكما در لسان قكمت نظري  از آن ب  
خوانند با همی  نور قوي رو  انسان  مب« رو  قدسب»در لسان شریعت نبوي  آن كنند و  مب

یابد و قیفایق اشفیاء را ف كف  در عفالع عیلفب و        هاي آسمانب و زمینب را درمب اسرار پدیدس
 هفاي مثفالب را    وسفیلة چشفع ظفاهري شفبح     گونف  كف  بف     بیند  همفان  اند ف مب  نفسانب ثبت
از  دیگر  هرگاس نففس آدمفب   بیان ب  1بیند؛ كار نباشد ف مب ك  قجاب و مانعب در  ف درصورتب

                                            
   12(  4نعا  )   ا1

 العیل و العی  الجمعب خالحظۀ و الفعّال المبدإ ۀبمشاهد لهع یحصل انما فهب األنبیاء  شأن هو كما قیۀاالشرا یۀالشهود العلو  أما»      2
 إِنْ وَ»بیول   الیها المشار األشیاء  خزائ  مفتا  هو و  قیۀاالشرا التفصیلیة العلو  خالق و  ۀالموجود یۀالفعل الصور فعّال هو الاي البسیط

 لغیبیۀا المفاتیح مفتا  هو و البسیط  العیل هاا هو المعنى بحسب اللّ  أهل عند الیرآن حقیقۀ و[ 21 /51] «خَزائِنُهُ عِنْدَنا إِلَّا ءٍ شَيْ مِنْ
   222  ص1  جلكریع لیرآن ا تفسیر المتألهی  شیرازي   صدرا [ 13/ 4]« هُوَ إِلَّا يَعْلَمُها ال الْغَيْبِ مَفاتِحُ عِنْدَهُ وَ»قول   بف الیها المشار

   93(  19  الرعد )9
   515  صکیۀلمناهج السلو فب ا بیۀالشواهد الربو  همو  5

صل فطرت  صالقیت پایرش   ؛ زیرا قلب و رو  ب  میتضاي است   در اینجا قجاب همان آثار طبیعت و مشاغل دنیوي ا1
  لعقلیۀا بعۀالر السفارا او قجاب نشود؛ همو   نور قكمت و ایمان را دارد  ب  شرط آنك  ظلمت كفر یا گناس و مانند آن براي ا

  99  صلغیب مفاتیح ا؛ همو  21  ص2ج
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هاي هواپرستب و سرگرمب ب  شهوت  خشفع  قفسّ و خیفال     هاي طبیعت و تاریكب انگیزس
إعراض كند و ب  جانب قق روي آورد و عالع ملكوت را در برابر خویش قفرار دهفد  بف     

گفردد و قفدس    او آشكار مفب  گاس اسرار عالع ملكوت براي شود و آن سعادت نهایب نایل مب
 بیند   آور الهب را مب یابد و آیات بزرگ و شگفت الهوت بر او انعكاس مب

سبب قوت ارتباطش با مافوق بف  مفادون    البت  هرچ  قداست رو  بیشتر شود  و ب 
دارد و جهات فوقانب او   خود بیشتر نور بخشد  هیچ موقعیتب او را از موقعیتب باز نمب

 دارد و قدرتش هر دو بُعد شود  بلك  هردو طرف را نگاس مب اش نمب انبمانع جهات تحت
چنی  روقب  مانند اروا  ضفعیف نیسفت كف  هرگفاس     گیرد   ف یعنب ملک و ملكوت ف را فرا مب 

  گاس دیگر غافل شود  گاهب تكی  داد  از تكی  دیگر باز ماند و اگر ب  تكی  سویب مایل شد  ازسوي ب 
كند ك  هرگاس رو  قدسب نبب معارف الهب را بدون تعلیع  ام  بیان مبصدرالمتألهی  در اد

گاارد و همان صورتب را ك  بفا رو  قدسفب    بشر  از خدا دریافت كند  بر قواي او تأثیر مب
بیند؛ یعنب آن صورت  براي قواس ظاهري او  خود دیدس  با رو  بشري خود نیز در ظاهر مب

بیند ك  كفامالً بفراي او    ب با چشع خود شخصب را مبشود و پیامبر در چنی  قال مجسع مب
شنود   محسوس و زیباست و سخ  منظو  او را درنهایت زیبایب و فصاقت ب  گوش خود مب

باشفد و در   آید و قامل وقب الهب مب اي است ك  ب  اذن خدا مب ای  شخص  همان فرشت 
 1خنان خداست دستش لوقب است ك  در آن كتابب قرار دارد و سخنان او همان س

هایب ك  دارد  تنهفا یفک صفورت     شود ك  صورت مجسع  با همة ویژگب وي یادآور مب
اي از  ك  برخب پیفروان مشفاء كف  بهفرس     خیالب نیست ك  وجود خارجب نداشت  باشد  چنان

 2اند  خبرند  چنی  گمان كردس باط  ندارند و از اسرار وقب و كتاب بب
براساس دو اصفل قركفت جفوهري و اتحفاد عاقفل و       نكتة پایانب اینك  صدرالمتألهی 

معیول  معتید است ك  نفس آدمب )نبب( ك  در بدو امر مانند سایر مواد و اجسا  است  پس 
پایرد و براي  سوي خداوند  معیوالت اولی  را از جانب عیل فعال مب از تحول و هجرت ب 

شود  داخل  نفس وارد مب گردد و هر صورتب ك  بر صور معیوالت و معانب محض  مادس مب
شود و نفس عی  همان صوري  در قیطة وجود او شدس  در وجود خارجب با نفس متحد مب

گردد ك  ب  تعیل آنها رسیدس است و ازآنجاك  ای  معیوالت  هم  از ظهورات و شئونات  مب
 9گردد  اند  نفس با عیل فعال متحد مب عیل فعال
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ب محصول قركت استكمالب نفس و ارتبفاط  قاصل سخ  اینك  در بینش صدرایب  وق
آن با خداي متعالب ف با واسطة عیل فعال یا بدون واسط  ف اسفت و پیفامبر  انسفان كفاملب       

اش همة مراتب و مراقفل كمفال را طفب كفردس و قفوایش بف         است ك  عیل نظري و عملب
 فعلیت رسیدس است 

 تحليل و بررسي
نوعب نیش مربّب  اي پیامبران نیش معلع و ب براساس نظریة صدرالمتألهی   عیل فعّال بر

ك  بنابر ادلة نیلب و  نسبت ب  پیامبران را دارد ك  میا  مافوق از متربب و متعلع است  درقالب
نخستی  صادر و عیل است ك  همة موجودات ممك   عیلب  پیامبران خصوصاً پیامبر اسال 

صادر اول را « یصدر عن  اال الواقدالواقد ال»طفیل وجود اویند  فالسف  خود با طر  اصل 
كننفد كف  وجفود آن قضفرت علفت و مففیض دیگفر         ذكر مفب  وجود قدسب پیامبر اسال 

وجودات و كماالت آنهاست  اصل یادشدس با نظر مالصدرا در تفسیر وقب و اتخفاذ وقفب   
توسط پیامبر از عیل فعال منافات دارد؛ چراك  عیل فعال طفیل وجود نبوي است و چگون  

 1ممك  است ك  وي مفیض وقب بر پیامبر باشد 
 2همچنی   با توج  ب  اصول فلسفب  عیل فعال و دیگر عیول یک وجود بفیش نیسفتند؛  

دانفد و آن را بفر جبرئیفل     بنابرای   اگر صدرالمتألهی  عیل فعال را مبدأ و مصدر وقب مفب 
 9ذكفر شفدس اسفت     ف  ائیلف مانند میكنا  آن در پیامبران پیشی   مختلف  كند  چرا  تطبیق مب

دیگر اینك  تطبیق جبرئیل بر عیل فعال ك  از قیث میامات و مراتب در مرتبة پفایینب قفرار   
میامب بفاالتر   5دارد  سثال برانگیز است؛ چراك  جبرئیل بنا بر ظاهر روایات و بیشتر تفاسیر 

 از همة فرشتگان دارد 
                                            

  191  صآیی  خاتع )پژوهشب در نبوت و خاتمیت(ر ک: محمدقس  قدردان قراملكب    1

  124  مرقلة یازدهع  فصل هفتع  ص2  جالحکمۀ یۀنها؛ محمدقسی  طباطبایب  «دٍ منحصر فب فردٍأن كلّ نو،ٍ مجر»      2

 ایشان رفتند و نزد فدک یهود از جمعى با( یهود علماى از یكى) صوریا اب  روزى آمد  مدین  ب  پیامبر ك  هنگامى  9
: گفتند جمل  از نمودند  وجو جست بود او رسالت و نبوّت گواس ك  را هایى نشان  و كردند  قضرتش از گوناگونى سثاالت

 ب  م  چشع: »فرمود  است شدس دادس موعود پیامبر خواب دربار  اطالعاتى ما ب  زیرا است؟ چگون  تو خواب! محمد اى
 یک: گفت صوریا اب  دیگر  متعدد سثاالت از پس و! محمد گفتى اى راست: گفتند «است بیدار قلبع اما رود  مى خواب

 بر ك  اى فرشت  آن نا  كرد  خواهیع پیروى تو از و آوریع مى ایمان تو ب  دهى جواب صحیح را آن اگر ك  ماندس باقى ثالس
 جن  و جهاد دربار  مشكل دستورهاى ماست  دشم  او: گفت صوریا اب   است جبرئیل: فرمود چیست؟ شود مى نازل تو
آوردیع   مى ایمان تو ب  بود میكائیل تو وقى فرشتة اگر آوردس  اقتر و سادس دستورهاى همیش  میكائیل اما آورد  مى

شود ك  میكائیفل قامفل وقفب     ( با توج  ب  آخر ای  قدیث فهمیدس مب142  ص29  باب 14  جبحاراالنوارمجلسب  
 اند  بودس است ك  آنها دی  او را پایرفت  قضرت موسب

  121  ص12  جالمیزان فب تفسیر الیرآنایب  ؛ محمدقسی  طباطب911  صنهج البالغ سید رضب    5



 28   تحليل حقيقت نبوت از ديدگاه صدرالمتألهين 

 تفاوت نبي و فيلسوف
عبارت است از نوري ك  خداوند بر قلب  عیل و خیفال  وقب از دیدگاس صدرالمتألهی  

كند  البت  ای  نور طوري وراي طور و مرتبة سایر مفدركات دارد  اگفر ایف      آدمب افاض  مب
نور ب  عیل انسان بتابد او قكیمب الهب خواهد شد و اگر ب  قو  متخیلفة او فیضفان نمایفد     

  1رسد  انسان ب  درجة رسالت و نبوت مب
داند و معتید است ك  فیلسوف با تعلیع  مند از وقب نمب هی  فیلسوف را بهرسصدرالمتأل

جاسفت كف  رتبفة نبفب از او متمفایز       رسفد و در همفی    و اكتساب ب  درجة عیل مستفاد مب
تفر از نبفب    شود  جایگاس فیلسوف بعد از اتصال ب  عیل فعّال و عالع ملكفوت نیفز نفازل    مب

دانفد  بفرخالف نبفب كف  از قكمفت و       یق را مفب است؛ زیفرا وي بف  علفع اجمفالب  قیفا     
وجف    هیچ نماید و ب  مند است؛ چراك  خداوند ب  منتخبان خود عنایت مب الخطاب بهرس فصل

 2آید  دست نمب ای  علع با تعلیع و تالش فكري ب 
كف  نبفب بف  درک     آیفد  درقفالب   همچنی  فیلسوف ب  درک مفهومب از قیایق نایل مفب 

  9گردد  ل مبقضوري ذات قیایق واص
را ناظر ب  نبوت  5«ذلِك فَضْلُ اللّهِ یُؤتِیهِ خَنْ یَشاءُ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ»آیة  صدرالمتألهی 

را ك  خدا بخواهد بف     وصف  او معتید است فیط آن داند  باای  و همی  نو، از قكمت مب
ت ای  سخ  از ادلّة نیلفب  یابد و راس درک وقب كسبب نیست  وي براي اثبا وقب دست مب

وَخا کاْتَ تَتْلُوا خِنْ قَبْلِهِ خِنْ کتابٍ واَل تَتُطُّهُ بِیَمِیاِدك إِذاً الَۀْتدابَ   »نیز استفادس نمودس و ب  آیات 
واَلَ  خا کاْتَ تَدْۀِي خَا الْکتدابُ و » 5«بَلْ هُوَ آیاتٌ بَیِّااتٌ فِی صُدُوۀِ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ *الْمُبْطِلُونَ 

  2كند  استناد مب 4«اإلِیمانُ وَلکنْ جَعَلْااهُ نُوۀاً نَهْدِي بِهِ خَنْ نَشاءُ خِنْ عِبادِنا
در كمفاالت و  « مأموریفت از جانفب خفدا   »صفدرالمتألهی  بفر عنصفر     آنكف  قاصل سخ  

 3اند د و نهایتاً نبوت را موهبتب الهب و ن  اكتسابب مب 2كند  گانة معهود تأكید مب هاي س  ویژگب
                                            

  521  صکیۀفب المناهج السلو بیۀالشواهد الربو  صدرالمتألهی  شیرازي  1
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 20  5931/ بهار ـ تابستان  2پياپي  /دوم/ شماره  اولسال نسيم خرد / 

 تفاوت مقام نبوت و رسالت
در اینك  معنا و مفهو  واژ  نبب در لغت با رسول متفاوت است  تردیدي نیست  امفا در  
اینك  آیا میان مفهو  ای  دو واژس در اصطال  شر، فرقب است یا خیر  صدرالمتألهی  معتید 

ب اسفت  ولفب   دیگر هر رسفولب نبف   بیان لحا  مصداق اعع از رسول است؛ ب  ب « نبب»است 
 1عكس آن صادق نیست 

 

هایب ك  براي هریک از دو گروس ذكر شدس اسفت  نتیجف     صدرالمتألهی  براساس ویژگب
بر نبوت كمفاالت بفاالتري دارد؛    گیرد ك  رسالتْ میامب باالتر از نبوت است؛ زیرا افزون مب

 اند: در بیان تفاوت رسول و نبب فرمودس براي نمون   آنجا ك  اما  باقر
رسول كسب است ك  هع جبرئیل را مشاهدس نماید و هع با او سخ  گوید؛ اما نبب 

و كسب است ك  در خواب فرشتة الهب را ببیند  مانند خواب دیدن قضرت ابراهیع
دید تا آنك   هاي نبوت مب پیش از نزول وقب از اسباب و نشان  آنچ  رسول خدا

 2رد     جبرئیل رسالت را از جانب خداوند براي او آو
 صدرالمتألهی  در ذیل ای  سخ  و در تمجید از میا  رسالت آوردس است:

رسول از آن روي ك  رسول است  كسب است ك  نیروي نفسانب خیالب او قوي گشت  و 
كنند  آن صور در نزد او ب  صور قسّب تمثل یافت  است؛ لاا  صور عیلب و مبدأ إفاض 

بیند  پس كال   كال  الهب و متكلع  اطنب مبشنود و متكلع را ب  چشع ب سخ  را مب
اش  فرشت  رسولب از جانب خداوند  فرشتة میرّب و رسول  واسطة بی  خداوند و بندس

 9سوي خلق است  سوي رسول است و رسول  رسولب از جانب او ب  ب 
كف  در   البت  صدرالمتألهی  قایل ب  برتري مطلق میا  رسفالت بفر نبفوت نیسفت  چنفان     

 نویسد: موضعب مب
انسان تا هنگامب ك  ب  مرقلة نبوت نرسیدس باشد  داراي رتبة رسالت نخواهد شد  اما 

اي ك  داراي میا  رسالت  بسا نبب ضرورتب ندارد هر رسولب برتر از نبب باشد  بلك  چ 
طور ك  قضرت  نیست  برتر و داراي میا  قرب بیشتري نسبت ب  خدا باشد  همان

از وي تعلّع نمود  اما رسول نبود و قضرت موسبمیا  نبوت داشت   خضر
از بزرگتری  رسوالن و داراي میا  اولوالعز  بود  جهت  ك  قضرت موسب درقالب

نبوت در رسول برتر از جهت رسالت اوست؛ زیرا جهت نبوت ناشب از كمال عیل 
نظري و جهت رسالت ناشب از كمال عیل عملب است و نیز ب  جهت اینك  رسالت 

  5ع است و نبوت همانا والیت و قرب ب  خداست ك  تا روز قیامت باقب است منیط
                                            

   35  ص1  جشر  اصول كافب  همو  1

  253  ص1  جالكافبیعیوب كلینب     محمدب 2
   34  ص2  جشر  اصول كافب  صدرالمتألهی  شیرازي  9

   21  ص  همان5



 22   تحليل حقيقت نبوت از ديدگاه صدرالمتألهين 

 تحليل و بررسي
دیدگاس صدرالمتألهی  درخصوص أعمّیت نبب از رسول  برخالف دالیل عیلفب و نیلفب   
در باب فلسفة نبوت است؛ زیرا از نظر عیل  فلسفة بعثت پیامبران الهب  ارشاد و راهنمفایب  

ف  تنها با رساندن آیات  معفارف و اقكفا  الهفب بف  مفرد  محیفق       هاست و ای  هد انسان
 اند و نبب ب  لحا  مصداق  أعع از رسول نیست   شود؛ بنابرای  همة انبیاي الهب رسول مب

کانَ الاّاسُ أُخَّۀً »كنند؛ زیرا در آیفة   همچنی   شواهد نیلب فراوانب بر ای  مطلب داللت مب
بِیِّینَ خُبَشِّرِینَ وَخُاْذِۀِینَ وَأَنْزَ َ خَعَهُمُ الْکتابَ بِالْحَقِّ لِدیَحْکمَ بَدیْنَ الاّداسِ فِیمَدا     واحِدَۀً فَبَعَثَ اللّهُ الاَّ

یفاد كفردس و یفادآور شفدس اسفت كف  آنفان        « نبیفی  »از پیامبران الهب با عنوان  1 «اخْتَلَفُوا فِیهِ
در میفان آنفان داوري   مأموریت داشتند مرد  را بشارت و اناار  و براساس كتفاب آسفمانب   

 2 «...لَقَدْ أَۀْسَلْاا ۀُسُلَاا بِالْبَیِّااتِ وَأَنْزَلْاا خَعَهُمُ الْکتابَ وَالْمِیزانَ لِیَقُومَ الاّاسُ بِالْقِسْد ِ »كنند  در آیة 
یاد كردس و یادآور شدس است ك  هدف از بعثت پیامبران « رسلنا»نیز از پیامبران الهب با عنوان 

 در میان مردمان بودس است برپایب عدالت 

كف    شد  درقالب بر قضرت موسب صدرالمتألهی  قائل ب  برتري قضرت خضر

  هع از نظر علمب و هع از نظر عملب  برتفر از  ای  امكان وجود دارد ك  قضرت خضر

 نبودس باشد و ای  كارها صرفاً كراماتب بفود كف  از قضفرت خضفر     قضرت موسب

مشخص شود و بعید اسفت كف     جامعیت قضرت موسب صادر شد تا اختالف درجات

لَدنْ تَسْدتَطِی َ   »نتوانست بیاموزد  شاگردي قیییب مورد نظر باشد؛ چراك  قضرت موسب

نتواند شاگردي كند؛  و بعید است ك  قضرت موسب 9«هذا فِراقُ بَیْاِی وَبَیْاِك... خَعِیَ صَبْراً
 وانست كس دیگري نیز نخواهد ت كند؛ زیرا در ای  صورت هیچ

 فرق بين نبوت و کهانت
هفاي نبفب  گفتفاري را بف       پس از بیان ویژگفب  الشوهد الربوبی صدرالمتألهی  در كتاب 

دهد  وي بر آن است ك  مجمو، خصفایص و   تفاوت نبب و كاهنان و دیگران اختصاص مب
ریک از ك  پیش از ای  بیان شد  اختصاص ب  انبیا دارد  ولب امكان دارد ه كماالت اولیة نبب 

گونف  كف      طور جداگان  در دیگران نیز یافت شود؛ مثالً علع ب  قیایق اشفیاء آن  ای  امور ب 
                                            

  219(  2  بیرس )1

   21(  12   قدید )2

   22-21(  12  كهف )9



 22  5931/ بهار ـ تابستان  2پياپي  /دوم/ شماره  اولسال نسيم خرد / 

 1گفردد   هستند  یعنب افضل اجزاي نبوت  گاهب در اولیاء نیز ب  عنفوان تبعیفت یاففت مفب    
باشد و اتصال كامفل بفا وي دارد    بدی  معنا ك  چون ولبّ كامل مطلق درقیییت خلیفة پیامبر مب

 س علع ب  قیایق اشیاء در نتیجة خالفت و اتصال كلب ب  میا  نبوت در آنها یافت خواهد شد پ
 هب إخبار ب  بعضب از امور جزئب غیبب از قوادث  در اهل كهانت و مسفتنطیی   همچنی  گا

ك  در محل خود ذكر شدس است  2ف ك  از راس خواب كردن اشخاص یا ب  وسایل و عوامل دیگري
  شود  گردد ف یافت مب اتصال ب  اروا  جزئی   سماوی  یا أرضی  بر آنها مكشوف مب وسیلة  یا ب 

  تفاوت انبیا و كاهنان در ارتباط با عالع غیفب و  المبدأ و المعادصدرالمتألهی  در كتاب 
 توان چنی  برشمرد: آگاهب آنان از امور غیبب را مب

ب از نففوس در قالفت بیفداري    ارتباط با عالع غیب و آگاهب از امور غیبب بفراي بعضف  
 امكان دارد و ای  ارتباط ب  یكب از دو سبب زیر است:

اي قفوي شفدس و    انفدازس  گونفة اكتسفابب بف     طور ذاتب یا ب  ها ب    نفوس بعضب از انسان1
گستردس و گشایش وجودي یافت  ك  التفات و اشتغال ب  سمتب و چیزي او را از توجف  بف    

دسفت   شدس و ای  توان را بف  « الیَشغَلُ ُ شَأنٌ عَ  شَأنٍ»لك  مظهر دارد  ب سمت دیگر باز نمب
كف    زمان  هع ب  سمت باال و هع ب  سمت پایی  توج  داشت  باشد؛ چنان آوردس است ك  هع
اند ك  در یک قال و یک زمان ب  چند كفار مشفغول    اي توانمند شدس گون  بعضب از افراد ب 

اند و بر امور متعدد در یک زمان اقاط  پیدا  دست آوردس  شوند  نفوسب ك  ای  توان را ب مب
كنند  امكان دارد در بعضب از قاالت روقب از اشفتغال   كنند و آنها را در خود ضبط مب مب

ب  قواس ظاهر دست بردارند و با عالع غیب ارتبفاط برقفرار كننفد و برخفب امفور غیبفب        
                                            

  511  صکیۀفب المناهج السلو بیۀالشواهد الربو؛ همو  224  ص4  جلكریع لیرآن ا تفسیر ا  صدرالمتألهی  شیرازي  1

ها  از غیب و  ان واداشت  بچ اند از طریق ب  زب ست و مدعب مور پنهان ا سازي ا اند ك  كارشان روش    مستنطیی  كسانب2
شوند  زدگب چشمب مب زدگب و بهت اند ك  با كارهاي آلودس و موهش  موجب قیرت نب دهند  آنان كسا نب خبر مب امور پنها

نور و در برابر آین  و یا  ها بر سر گودال و یا ظرف آب در هواي تاریک و كع ندن اشیاء و قراردادن بچ  و با لرزاندن و جنبا
النفس ك   ها و زنان سادس و ضعیف شوند و بچ  ي شفاف  باعث سخ  گفت  آنان از اشیاء وقشتناک و محیرالعیول مباشیا

بینیع  ای   گویند اكنون فالن چیز را مب دهند و مب قواس آنان در ای  وضعیت سست شدس است از رؤیت صُوَري خبر مب
ب ب  آن ضمیم  گردد؛ مانند آنك  بر اثر بُخورات یا تركیب زدگ نیز یک نو، رؤیت امور غیبب است  خصوصاً وقتب ج 

اند بعضب صوفیان و  سازند و از قبیل همی  گروس گویب مب فراد  آنان را دچار هزیان ندن آن ب  ا هان و خورا بعضب از گیا
 ري آنفان سسفت   گیرند ك  قواس ظاه مثال آنها در قالتب از عیش و نوش قرار مب كوبب و ا كاهنان ك  با رقص و پاي

شوند؛ زیرا تما  ای  اموري ك   گویب و رؤیت صور عجیب و غریب مشغول مب آیند ك  ب  غیب لب در مب گردد و ب  قا مب
خود شدن  بب شود و بر اثر از خود گیرند هم  و هم  موجب سستب قواس ظاهر مب كار مب هنان ب  گیران  صوفیان و كا فال

لمتألهی  شیرازي   پردازند؛ صدرا گویب مب گردد و در ای  هنگا  ب  غیب ان دچار اختالل مبافراد مبتال ب  آنها  مشاعر آن
  412المبدا و المعاد  ص



 22   تحليل حقيقت نبوت از ديدگاه صدرالمتألهين 

داننفد  ایف     ب را بفهمند ك  دیگران نمفب آسا بر آنها ظاهر گردد و در یک لحظ  چیزهای برق
 خود یک مرتب  و قسمتب از نبوت است؛

  سبب دو   اینك  اگر یبوست و قرارت بر مزاجِ بدن چیرس گردد و رو  بخاري كفع  2
اي ك  ب  سبب غالب شدن سوداء و ضعف رو  بخاري  نفس از امور قسفب   گون  شود  ب 

قالت  با آنك  چشع او باز است و دیگر قفواس نیفز   گرداند  در ای   بازماند و از آنها روي
اي در او  ماند و ای  قالت مبهوتب ب  انفدازس  زدس و غافل مب فعال است  اما مانند فردي بهت

شفنود؛ زیفرا رو  بخفاري در     بیند و نمب قوي است ك  بر قواس او غالب شدس و گویا نمب
غیبب بر چنی  نفسفب كشفف    میایس  با قواس ظاهري ضعیف شدس است  بعید نیست امور

شود و از آنها اطال، یابد و قتب بر زبان جاري كند  بدون آنكف  توجف  داشفت  باشفد چف       
اي ك  گویا كامالً از خود غافل است  ای  نو، آگاهب نسفبت   گون  گوید  ب  بیند و چ  مب مب

 1دهد  هاي ادواري و كاهنان ر  مب ب  امور غیبب  در مجانی   دیوان 
كند ك  ارتباط ای  گروس با عالع غیب و آگفاهب آنفان از    ن صدرالمتألهی  بیان مبدر پایا

امور غیبب  ناشب از نیصان و ضعف نفس است  گرچ  برخب نادانان  آن را نوعب كمفال و  
 2پندارند  والیت نفس مب

طور ك  كمال دو  از كماالت اولیة نبب )كمال قو  متخیل ( ب  وجف  بیمارگونف  در    همان
شود  همچنی  ویژگب سو  نیز ك  توان تأثیر و تصفرف در   هاي شرور یافت مب ب انسانبرخ

گفردد؛ هرچنفد صفاقب     بدن دیگري است گاهب در اشخاص صاقب نفس قوي یافت مب
نفس قوي میا  نبوت و والیت و سفایر میامفات فاضفلة نفسفانی  را نداشفت  باشفد؛ ماننفد        

عمفارات توسفط نففوس شفریرس؛ زیفرا نففوس       زدن ب  اشخاص یا قیوانات یا أبنی  و  چشع
اي مانند انسان یا غیر انسفان   توانند در بدن موجود زندس شریرس از آن چیزهایب هستند ك  مب

تأثیر بگاارند و در مزاج او تغییر ایجاد كنند و رو  او را با نیروي توهّع  فاسد و تباس سازند 
اَلعَی ُ لَتُفدخِلُ الرججُفلَ الیَبفرَ وَ الجَمَفلَ     »فرمودس است:  رو نبب اكر  و او را بكشند؛ ازای 

  5« اَلعَی ُ قَقٌّ»و نیز فرمودس است  9«الیَدرَ
بیند و  كنند ك  آن صاقبِ نفس شریرس  از باب مثال شتري را مب اقادیث مزبور بیان مب

 رود  ناگفاس بف  علفت    پندارد و از آن در شگفتب فرو مفب  او را چنان  نیكو و خیال انگیز مب
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ردائت و دنائت نفس قويِّ خبیثش  سیوط و بر روي خاک افتادن شتر را در نفس خفویش  
كند و در نتیج  بدن شتر از ناقیة قو  واهمة آن شفخص  منفعفل و    ب  قو  واهم  تصور مب

 1میرد  افتد و اقیاناً مب الحال بر روي زمی  مب گردد و فب متأثر مب

 جنبرتري انبيا )انسان کامل( بر فرشته و 
دانفد  بف  نظفر وي برتفري      صدرالمتألهی  میا  انبیا را باالتر از میا  فرشتگان و اجنّ  مب
گون  كف  فرشفتگان تصفور     انسان بر فرشت  و ج ّ ن  از نظر صورت )نفس ناطی ( است  آن

بلك  از نظر غایفت و   شیطان توهع كرد  گون  ك  نمودند  و ن  از نظر مادس )خاک( است  آن
صدرالمتألهی  آیات آخر سور  فجر را ب  عنوان تأییفد نظریفة خفویش ذكفر      2عاقبت است 

 *فَادْخُلِی فِدی عِبدادِي    *اۀْجِعِی إِلی ۀَبِّك ۀاضِیَۀً خَرْضِیَّۀً  *یا أَیَّتُهَا الاَّفْسُ الْمُطْمَئِاَّۀُ »كند:  مب
 9 «وَادْخُلِی جَاَّتِی

كامل نسبت ب  فرشفتگان و سفایر   در جاي دیگري  صدرالمتألهی  در بیان برتري انسان 
هفا و   گیرد و آن جامعیت انسان در دانفش  مخلوقات  ویژگب خاصب براي انسان در نظر مب

تفری    نشئات وجودي و مظهریت وي براي همة اسماء و صفات الهب و انتیال وي از پایی 
ظهفر  وي انسفان كامفل را م   5مرقل  ب  باالتری  مرقل  با تحیق مرگ طبیعب و ارادي است 

داند و ب  نظر وي انسفان كامفل    شناسد و فطرت وي را مشاب  عالع ربانب مب جامع الهب مب
 1مثال ذاتب  وصفب و فعلب خداست 

 گيري نتيجه
صدرالمتألهی  براساس پنج قاعد  عوالع وجود  تشكیک در وجفود  قركفت جفوهري     

نففس انسفانب را    اتحاد عاقل و معیول و قواي نفس  ب  تحلیل قیییت نبوت پرداخت  وي
صاقب درجات و میامات مختلفب دانست كف  بعضفب از آنهفا قسفب و مربفوط بف  عفالع        
محسوسات  برخب خیالب و در صحنة خیال و بعضب دیگر  تعیلب و مربوط ب  عالع فكر و 
اندیش  و بعضب دیگر  شهودي و مربوط ب  عالع شهود و عیان است  مالصدرا ای  درجات 

عوالمب دانست ك  طبق ترتیب و نظا ِ عالعِ وجود قرار گرفت  است و  و مراتب را  در ازاي
 دانیع بعضب از ای  عوالع فوق دیگري و برتر از یكدیگرند  طور ك  مب همان
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صدرالمتألهی  نبب را انسانب دانست ك  با گار از مرقلة قس  خیال و عیفل  بف  عفالع    
گردد  سیس همی   بر روي وي باز مب یابد و در ای  عالع درهاي ملكوت انسانیت ارتیاء مب

تفر ارتیفاء    اي عفالب  مب باالتر و از ای  طبی  ب  طبی  كند و از ای  میا  ب  میا انسان ترقّب مب
 یابد ك  مثال و همانند او در ای  جهان  متحرّک در هوا و پرواز كنند  در فضاسفت   مب

گردد و از درجة مالئكف  بف     اگر انسان از ای  درجات و مراتب گاشت  از سنخ مالئك  مب
درجة عشّاق الهب ارتیاء خواهد یافت و ای  مسیر براي نفس نبب ادامف  خواهفد یاففت تفا     
اینك  ب  باالتری  مرتبة عیل نظري )عیل مستفاد( و عیل عملب )فناء( برسد  در ای  صورت نفس 

 ن یعنب میا  نبوت است یابد و ای  باالتری  میا  انسا نبب با صور معیول  و عیل فعال اتحاد مب
هفایب   هاي دیگفر كمفاالت و ویژگفب    صدرالمتألهی  بر آن بود ك  انبیا درمیایس  با انسان

  كمفال  9  كمال قفو  خیفال؛   2  كمال قو  نظري و تعالب تفكر و تعیل او؛ 1دارند؛ ازجمل : 
د و كنف  قواي محرك   وي دوازدس ویژگب دیگر را ب  عنوان كماالت ثانویفة نبفب مطفر  مفب    

 كند   معتید است نبب بدون واسطة بشري با عالع غیب ارتباط برقرار مب
كند و ظاهر نبوت را  شریعت و بفاط    صدرالمتألهی  نبوت را از مراتب والیت ذكر مب

داند  وي معتید ب  فرق بی  نببّ و ولبّ  نببّ و فیلسوف   و أعع بودن نبفب   آن را  والیت مب
كند  صدرالمتألهی   را باالتر از میا  فرشتگان و أجنّ  معرفب مب از رسول است و میا  انبیاء

 كند ك  قلیة وصل عالع معیول و عالع محسوس است  قامل و قابل وقب را نبب معرفب مب
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