
  
  

  
  

 نيصدرالمتأله نظام فلسفيدر فلسفه نبوت در  يپژوهش
  

  رحمان عشريه
 محمدعلي اسماعيلي

  چکیده
وي بـا  . تبیین کـرده اسـت   گوناگوننگري، فلسفه نبوت را بررسی و آن را با رویکردهاي صدرالمتألهین با جامع

هـایی همچـون امکـان اشـرف،     برهـان و بـا   کـرده شناسانه، مقام نبوت را در دایره هستی واکاوي رویکرد هستی
وساطت در فیض الهی، علیت غایی موجودات و مظهریت اسما و صفات الهی، ضرورت و نیـز شـئون وجـودي    

شناسانه و با توجه به محدودیت ادراکی و نیـز خطـاي   معرفت کرده است؛ چنانکه با رویکردمقام نبوت را تبیین 
مـداري و  محـوري در پرتـو قـانون   داخته و نیز با دو رویکرد عـدالت قواي ادراکی انسان، به تبیین فلسفه نبوت پر

فلسفه توصیفی ـ  تحلیلی رو، با روش نوشتار پیشِ. رویکرد مدینه فاضله، ابعاد اجتماعی نبوت را تبیین کرده است
  .کندصدرالمتألهین را واکاوي و تببین می اندیشه نبوت در

  هاکلیدواژه
  .شناسی نبوت، صدرالمتألهینتیت، حکمت متعالیه، هسفلسفه نبو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریماستادیار و.      Email: oshryeh@quran.ac.ir 

. العالمیه و دانشجوي دکتري رشته کالم مرکز تخصصی کالم المصطفی سطح چهار جامعه.  
  Email: mali.esm91@yahoo.com          28/10/1395: ، تاریخ پذیرش28/06/1395: تاریخ دریافت
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  مقدمه
، یثینگرش حد: ان متفکران مسلمان وجود داردین مسئله نبوت، چهار نگرش عمده در مییدر تب
  . یو عرفان ی، فلسفیکالم

غالـب   یژگـ یکرد به مسئله نبوت است کـه و ین رویا نگرش محدثان، نخستی یثینگرش حد
مقـام   یشـناخت یو غفلت از بعد هسـت  ین عقلییتب و نبود یثیآن، بسنده کردن به ظواهر متون حد

  . نبوت است
بـه مقـام نبـوت و امامـت      يویو دن ینیاست دیو ر یکرد اجتماعیشتر با روی، بینگرش کالم

ت جامعـه بـه   یدانسـتن مقـام نبـوت و امامـت و ارائـه هـدا       يعمده آن، اعتبار یژگیسته و وینگر
نبوت  یشناختین مقام هستییز از تبین نگرش نی، در ارو ازاین. عنوان هدف نبوت و امامت است

نبـوت،   یشناختید بر مقام هستین نگرش و تأکینقد ا افزون برن یصدرالمتأله. غفلت شده است
هـا را از  انسـان  خـرد ه و دانسـت  سسترا  یبر لطف بودن حجت اله یل متکلمان مبنین دلیترمهم

  .)475 و 467، ص2، ج1383 ،يدین شیرازصدرال( داندیم ناتوان یادراك الطاف اله
ا یـ عنـوان قانونگـذار    به ین نبییمطرح شده و به تب یکرد اجتماعیشتر با رویب ،ینگرش فلسف

 ،همـو ؛ 487، ص1428 نا،یسـ  ؛ ابـن 128، ص1995 ،یفـاراب ( ردیپـذ ینه فاضله سامان میس مدیرئ
  .)708، ص1379

بـه   يت در عرفـان نظـر  یئله والکرد انسان کامل و با الهام گرفتن از مسیبا رو ینگرش عرفان
گـردد کـه از قـوس     یباز مـ  یدر جهان هست ینیر مراتب تکویت به سیوال. نگردیمسئله نبوت م

ن نگـرش،  یـ در ا برجسـته  یژگـ یو. انجامـد  ینزول آغاز شده و در قوس صعود به انسان کامل م
 ،نبـوت  یجتمـاع ابعـاد ا بـه  مقـام نبـوت بـوده و     یشناختیو شئون هست ینید بر مقامات تکویتأک

  .توجه شده استکمتر 
ه را یـ ، حکمـت متعال گونـاگون  يفکـر  يهـا از نقاط قوت روش يریگن با بهرهیصدرالمتأله

چهارگانه باال و  يهااز نقاط قوت در نگرش يریگز با بهرهیدر مسئله نبوت ن يو. ریزي کرد یپ
انگر یـ ضه کرده کـه هـم ب  ن فلسفه نبوت عرییدر تب یدگاه جامعیکنار نهادن نقاط ضعف آنها، د
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، بـا  رو پیشِنوشتار . نهد ارج می آن یابعاد اجتماع به مقام نبوت است و هم یشناختیشئون هست
  .کندین میین را تبیشه صدرالمتألهیفلسفه نبوت در اند، یفیتوص -یلیروش تحل

  فلسفه نبوت در حکمت متعالیه
ی بـا رویکـرد   ئبیشـتر فیلسـوفان مشـا   . دانـ به مسئله نبوت داشـته  گوناگونیفیلسوفان رویکردهاي 

فاضله، فلسفه و فارابی با طرح مدینه  اند پرداختهبه این مهم مداري محوري در پرتو قانونعدالت
  ).ها همان(است نبوت را تبیین کرده

هـاي اجتمـاعی بـوده و تنهـا     رویکرد فراگیر در میان مشائیان، ناظر به اجتمـاع و کشـمکش  
صدرالمتألهین با چیرگی بر مبانی فیلسوفان مشـاء و اشـراق،   . ي انسان استدار نیازهاي مادعهده

تري در تبیین مسئله نبوت عرضه کرده که نه تنها داراي نقـاط قـوت رویکردهـاي    دیدگاه جامع
هاي مختلـف شـئون نبـوت،    ، الیهبیت فیلسوفان پیشین است، بلکه با استفاده از احادیث اهل

در اندیشه وي، . شناسانه را تبیین کرده استشناسانه و جامعهمعرفت شناسانه،أعم از شئون هستی
رو، مالصـدرا   ازایـن . نبوت و امامت ذاتاً بیانگر یک حقیقت بوده و اختالف آنها اعتباري اسـت 

). 500، ص2، ج1383، شیرازي یندصدرال(د شو تصریح دارد که حقیقت نبوت هرگز قطع نمی
به مسئله نبوت، در ادامه این نوشتار مطـرح خواهـد    او تلفدیدگاه وي در پرتو رویکردهاي مخ

  . شد

  شناسانهرويکرد هستي. ١
-شناسانه صدرالمتألهین به مسئله نبوت، کامالً متأثر از مبـانی وي در بـاب هسـتی   رویکرد هستی

  . ده استشمار آور بهاي فلسفی شناسی است و نبوت را مسئله
  : توان برشمرداي گوناگونی را میهبراي فلسفی بودن مسئله نبوت دیدگاه

. شـود  یاضـ یا ریـ  یعـ ید طبیـ د بـه ق ینکه مقینبوت جزء محموالت وجود است؛ بدون ا) اول
، الـف 1386، یآملـ  يجـواد (شـود  یم مـ یتقسـ  یر نبـ یو غ ین موجود بما هو موجود، به نبیبنابرا
  ).182ص
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، ییطباطبـا (اسـت   یسانانگر تکامل نفس انیبوده و ب یشناختیو هست ینبوت مقام واقع) دوم
  ).148، ص2، ج1411

درهرصـورت، چـه مسـئله    . آن است يانگر ارتباط عالم ماده با عوالم ورایمقام نبوت ب) سوم
شمار  به) یو عمل ينظر(دو وجه  يم و چه آن را دارایبدان یمربوط به حکمت عمل تنهانبوت را 

 یفلسـف  یسته و با مبـان ین مسئله نگریه اب ید فلسفین، با دیژه صدرالمتألهیو لسوفان و بهیم، فیآور
بـر ضـرورت نبـوت ارائـه کـرده کـه        یمختلفـ  يهـا شـان برهـان  یا. انـد ن کردهییش آن را تبیخو
 یها را بررسـ ن برهانین ایتردر ادامه بحث، مهم. از شئون نبوت است یانگر شأنیکدام آنها بهر

  .م کردیخواه

  برهان امکان اشرف. 1-1
ل یآن را تفصـ  يمطرح کرد؛ سـپس سـهرورد   یصورت اجمال شرف را بهارسطو، برهان امکان ا

داد و در برابر قاعده امکان اخس مطرح ساخت و از آن براي اثبات مثُل و ارباب انواع اسـتفاده  
  ).435، ص1، ج1375، ي؛ سهرورد244، ص7، ج1981، شیرازي نیدصدرال(کرد 

د یـ اي ایجاد شـد، با  یف در مرتبهمفاد قاعده امکان اشرف این است که هرگاه موجودي شر
اشرف از آن که ممکن الوجود است، یافت شود و همچنین هرگاه موجودي خسیس یافت شد، 

ضـرورت  . 1: ن قاعـده بـر دو مطلـب داللـت دارد    یـ پـس ا . شریف آن نوع نیز یافت خواهد شد
 تقدم وجـود اشـرف و یـا   . 2وجود اشرف نسبت به شریف و همچنین شریف نسبت به خسیس؛ 

ت در ا   . شریف در قیاس با شـریف و یـا خسـیس    ن قاعـده، شـرافت   یـ منظـور از شـرافت و خسـ
  .وجودي است و تقدم ملحوظ در آن نیز زمانی نبوده و ذاتی است

از ممکن  پیشن است که اگر ممکن اشرف ین ایصدرالمتأله دیدگاه برپایهن قاعده یاثبات ا
  :ستیرون نیاخس موجود نشود، از چند حال ب

د کـه  یـ آیصورت، الزم م نیزمان با ممکن اخس، موجود شود؛ درا ممکن اشرف هم) الف
  .ء موجود شود ک مرتبه و از جهت واحد، دو شىیدر  یاز ناحیه واجب تعال

صـورت، الزم   نیـ اى، موجـود شـود؛ درا   از ممکن اخس و با واسطه پسممکن اشرف، ) ب
  .ز محال استش، اشرف و اقدم باشد و آن نیتآید که معلول از عل مى
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زمـان   ش از ممکن اخس، نه پس از آن، و نه همیموجود نشود، نه پ هرگزممکن اشرف ) ج
صورت که ممکن اشرف، نه از ناحیه واجب لذاته صادر شده باشد و نه از ناحیه یکى  نیا. با آن

 یعلتـ  ین اسـت کـه مسـتدع   یـ باقى باشد، مسـتلزم ا  خود حال بر امکانِ  بااینآن و  هاي از معلول
از واجب لذاته باشد که این نیز محال است؛ زیرا واجب بالذات، فوق غیرمتناهى  یاشرف و اعل

ش از وجـود  یاز لحاظ شدت وجـود و درنتیجـه، وجـود ممکـن اشـرف، پـ       ،است به غیرمتناهى
؛ 244، ص7، ج1981، شـیرازي  نیدصـدرال (شـود و آن مطلـوب اسـت     ممکن اخس ثابـت مـى  

، 4، ج1385، یی؛ طباطبـــا 730، ص2، ج1384، يزوار؛ ســـب154، ص2، ج1375، يســـهرورد
  ). 1230ص

برهـان لطـف را    راهاز  ین که برهان متکلمان بـر ضـرورت وجـود حجـت الهـ     یصدرالمتأله
دانـد،  یمـ  نـاتوان  یالطـاف الهـ   يهـا یدگیـ چیهـا را از ادراك پ انسـان  خـرد مخدوش دانسـته و  

ک برهان، بـه قاعـده   یعنوان  رده و بهن کییلسوفان و عارفان بر ضرورت نبوت را تبیف يها برهان
لسـوفان بـه اثبـات ضـرورت     یاز ف یز برخـ یـ ش از مالصدرا نیالبته پ. امکان اشرف پرداخته است

که با توجـه بـه لـزوم تحقـق      گوید می يچنانچه شهرزوراند؛ ن قاعده اشاره کردهینبوت از راه ا
ــرف  ــیشوجــود اش ــ  پ ــود نب ــس، وج ــت یاز وجــود اخ ــالم هس ــرورالزم و  یدر ع ــت  يض اس

ن یـی صورت روشن آن را تب ن است که بهین صدرالمتألهیاما ا )639، ص3، ج1383،  شهرزورى(
  . کرده است

ه مردم اسـت  یا و امامان، اشرف از وجود بقی، أعم از انبیاله يهاشان، وجود حجتیباور ا به
. ردم داشته باشنده میبر بق يموجود بوده و تقدم وجودهاي الهی  حجتد یبا ،ن قاعدهیا برپایهو 

ه موجـودات، أعـم از جمـادات، نباتـات و     یـ ، مسـتلزم نبـودنِ بق  یالهـ  يهان، نبودنِ حجتیبنابرا
ـ   ). 476و  504-502، ص2، ج1383، دین شـیرازي صـدرال (گـردد  یوانات میح  یالبتـه تقـدم علّ

ن رو، یز اا. شانیعیآنهاست، نه جنبه طب یها، ناظر به نشئه ملکوتگر انسانیبر د یاله يهاحجت
اخـس بـر    یبـا تقـدم زمـان    یاشرف بر اخس، منافات یکند که تقدم علّیح مین تصریصدرالمتأله

. ضان اشرف را داشـته باشـد  یف يبرا يت اعدادیاشرف ندارد، بلکه ممکن است اخس، نقش عل
همواره از اشرف به اخس و  ،یتعاليسلسله وجود صادره از بار بیترت گوید، میباره  نیادر يو
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د، بنگـر  گـر ید رخـی بـه ب  یرخـ ت و نسبت بااست، و هرکس در احوال موجود یبه ادن یاعل از
 ،و تقدم تیسبب نیو اکمل، و ا یمگر به سبب اعل ،شودیانقص موجود نمو  یکه ادنابد ی یدرم
و  یافاضـه اعلـ   يبـرا  یئیو ته يانقص مبدأ اعداد و یهرچند که وجود ادن ؛است یعیو طب یذات

 زیـ و ن یوجود نطفه و متقدم بر آن است به تقدم ذات يبرا یسبب ذات وانیح. تاساکمل به ماده 
نـه   یو متقدم بر آن است و به تقـدم زمـان   وانیوجود ح ياما نطفه سبب معد برا ؛بذر ينبات برا

اشخاص  و نوع اشرف، متقدم بر نوع اخس است ،آنکهکوتاه سخن  .نبات يبذر برا زیو ن ،یذات
، 2، جهمـان ( شد انیو درخت و بذر ب وانیکه در مثال نطفه و حچنان ؛ارندد یاشرف، تقدم زمان

  ).503ص
اول، : داننـد یقاعده امکان اشرف، دو شرط را الزم م ين برایلسوفان و صدرالمتألهیمشهور ف

، 1981، همـو (ن قاعده بـه عـالم مجـردات    یان اشرف و اخس؛ دوم، اختصاص ایم يماهواتحاد 
  ).1233، ص4، ج1385، یی؛ طباطبا155-154، ص2، ج1375، ي؛ سهرورد237، ص7ج

بـاور   نین بـرا ی، صـدرالمتأله یالهـ  يهـا وجـود حجـت   بارهن دو شرط دریتحقق ا يدر راستا
ن، شـرط  یبنـابرا . دارند يه مردم، اتحاد ماهویبا بق یاله يها، حجتیعیاست که از نظر نشئه طب

ع یات اختصاص دارد، اما انواع و طبان قاعده به عالم مجردیگر، اید يازسو. نخست محقق است
، 3، ج1375، یطوسـ (انـد  راسـته یات هستند که از ماده و عـوارض آن پ یز در حکم ابداعین یکل

ع یت انـواع و طبـا  یـ نوع). 412، ص1367رداماد، ی؛ م69، ص1363، صدرالدین شیرازي؛ 120ص
بـه مـاده    ازیـ ن ،یخـارج  يوجود در عـالم مـاد   يرابهرچند که  ست؛یه، وابسته به ماده آنها نیکل

ا یـ  يتوانـد در ضـمن افـراد مـاد    یعت، ماده و زمان و استعداد اخذ نشده و مـ یدر اصل طب .دندار
  ).503، ص2، ج1383، دین شیرازيصدرال(مجرد، موجود شود 

وان، تعلـق بـه مـاده و زمـان نـدارد      یـ عـت ح ین راستا بر آن اسـت کـه طب  یز در همیرداماد نیم
انـد  ان کردهیز بیصورت ن نیا ن سخن باال را بهینا و صدرالمتألهیس ابن. )149ص، 1367رداماد، یم(

گونـه کـه اجنـاس داخـل در انـواع       آن ،ماده داخل در جسم، یعنى در صورت جسمیه نیست که
بود و  هستند؛ زیرا اگر ماده داخل در حقیقت جسمیه بود، باید ثبوتش براى صورت جسمیه بین 

در حالى که ممکن است ما گـاهى در ثبـوت مـاده بـراى صـورت       ؛تنیاز به دلیل و اثبات نداش
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همـراه مـاده    ،جسمیه شک کنیم و سپس با برهان اثبات کنیم که صورت جسمیه در عـالم مـاده  
بـود؛  برهـان ن ازمنـد  ین آن اثبـات  ،که اگر ماده ذاتى صورت جسـمیه بـود   صورتىدر. دوجود دار

عنوان جنس در تعریف  نامى و جسم نامى بهعنوان جنس در جسم  گونه که وجود جسم به همان
بیـرون از   مـاده  ،بنـابراین  .عنوان جنس در تعریف انسان بـه برهـان نیـاز نـدارد     حیوان و حیوان به

جسـم تـا هنگـامى     .اسـت این دو، مقید به عالم حرکت  جدایی ناپذیريست و اصورت جسمیه 
س از آن کـه حرکـت جسـم بـه     اما پ .شود جداکه در عالم ماده هست، محال است که از ماده 

تنهـایى بـه حیـات     د و بهشو از ماده جدا مى درنگیب، رسید فرجامین خودمرتبه عالى و به منزل 
حقیقتى جداى از صورت جسـمیه   ،گیریم که ماده نتیجه مىن یبنابرا .دهد تجردى خود ادامه مى
ى صـورت بـه مرتبـه کمـال     اما وقت ؛زیستى دارنداین دو در عالم ماده هم ،دارد و به حکم تقدیر

، دین شـیرازي ؛ صـدرال 70، ص1، ج1404نا، یسـ  ابـن ( شـوند  نهایى رسید، از یکـدیگر جـدا مـى   
  ).398، ص2، ج1385، ییطباطبا ؛136، ص5، ج1981

ا ضرورت یر، آین تقریا برپایهنکه یبر ا یده مبنکررا مطرح  ین در ادامه، اشکالیصدرالمتأله
شود و افراد مختلـف انسـان بـا هـم تماثـل داشـته و بـر        یبات معت انسان اثیطب يوجود، تنها برا

، تنهـا از  یالهـ  يهـا شود کـه حجـت  یادآور میندارند؟ سپس در پاسخ،  يگر تقدم وجودیکدی
بـا   ،يو کماالت وجود ياما از نگاه نشئه معنو ؛دارند يه مردم اتحاد ماهویبا بق یعینگاه نشئه طب

 يهـا  است و نوع حجـت  یانواع مختلف يت دارایقت انسانیقن نشئه، حیآنها تماثل نداشته و در ا
مانند  ،ه مردمیبا بق یاله يها بوده و نسبت نوع حجت يو عنصر یه انواع فلکی، اشرف از بقیاله

  ).504، ص2، ج1383، دین شیرازيصدرال(وانات است یر حینسبت انسان با سا

  وساطت در فیض الهی. 1-2
متکثـر از علـت واحـد محـال اسـت؛ چنانکـه صـدور         هاي لقاعده الواحد، صدور معلوبراساس 

 ین قاعده را جزء امهات اصـول عقلـ  یرداماد ایم. ز محال استیمتکثر ن هاي تمعلول واحد از عل
ن قاعـده،  یـ مطـابق ا ). 241، ص1405، يزدیـ ؛ مصـباح  351، ص1367ردامـاد،  یم(دانسـته اسـت   

ات در یـ ثیل بوده و مستلزم تکثـر ح موجودات محا همهض از جانب خداوند بر یم فیصدور مستق
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ن از ییاست که موجـودات پـا   يک وجودینظام تشک راهن، تنها از یبنابرا. است یط الهیذات بس
  ).332، ص2، ج 1981، دین شیرازيصدرال(شوند یمند مبهره یض الهیف

 یالهـ  يهـا ات، به اثبات وجود حجـت ین قاعده و در پرتو رواین با تمسک به ایصدرالمتأله
: گونـاگونی همچـون   يرهـا یات با تعبینکه، از مخلوق اول در لسان روایح ایتوض. داخته استپر

؛ 198، ص2، ج1404، یقم(نام برده شده است نها یو مانند ا یامبر، ملک کروبیعقل، قلم، نور پ
ن یـ ن همـه ا یصـدرالمتأله ). 509، ص1386، یجـ ی؛ اله216، ص2، ج1383، دین شیرازيصدرال

: دانـد یات مـ یـ ثیها را به اعتبـار اخـتالف ح  قت دانسته و اختالف نامیک حقیبه  رها را اشارهیتعب
ت است، نور است؛ چنانکه ین بعد که وجودش خالص و دور از ظلمت جسمانیمخلوق اول از ا

ن همگـام بـا بزرگـان عرفـان،     یصـدرالمتأله . ات نفوس است، روح استین بعد که اصل حیاز ا
. دانـد یمـ  یشـان را مبـدأ موجـودات امکـان    یانسـته و وجـود ا  د يقت محمـد یمخلوق اول را حق

و  یاله يهااست، حجت یک مقدمه نقلیو  یک مقدمه عقلین برهان که متشکل از یا براساس
بـه بنـدگان بـوده و بـر آنهـا       یض الهیشان، واسطه فیت ایب و اهل امبراکرمیدر رأس آنها پ

 ).509، ص1386، یجی؛ اله217ص، 2، ج1383، دین شیرازيصدرال(دارند  يتقدم وجود

پندارنـد کـه    مى مردم عامیدهد که ین شبهه را پاسخ مین برهان، این در پرتو ایصدرالمتأله
متکلمـان   یبرخـ . اند آفریده شده مردماشخاص کامل و نفوس ارجمند و انوار بلند براى هدایت 

ده یـ فایرا بـ  مام زمـان ان برآمده و وجود ایعیاشکال بر ش ین پندار در پیز با همیسنت ن اهل
  .دانندیبت، ناسازگار میشان را با مسئله غیت ایرش حجیدانسته و پذ

موضـوع، از مسـئله وجـود     ین فلسـف یین در پاسخ به اشکال باال، با استفاده از تبیصدرالمتأله
از آن انتـزاع   یاسـت کـه مفهـوم وجـود محمـول      ينفسه، وجود یوجود ف رد؛یگیبهره م یرابط

ت جدا از هـم  یثیره در جهان ذهن دو حیت لغیثینفسه و ح یت فیثی، حیوجود رابط در. دشو یم
وجـود   یگونه اضافه ذاتـ  چی، ه»نفسه لنفسه یوجود ف«در . اندن همیهستند اما در جهان خارج ع

: بر دو قسم است ینکه، ارتباط و وابستگیا حیتوض. وجود دارد یاضافه عرض یندارد و تنها گاه
، ین نـوع وابسـتگ  یشاخصه ا. ا اضافه ابوت و بنوتی یمکان ی؛ مانند وابستگیعرض یوابستگ. 1

، اسـتحاله  ین نـوع وابسـتگ  یـ ؛ شاخصـه ا یذات یوابستگ. 2ت انفکاك و زوال داشتن است؛ یقابل
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وجود داشته باشد و وابسته بـه وجـود    یست وجود رابطین ممکن نیبنابرا. انفکاك و زوال است
در وجود . آن است یو تعلق، ذات یاز وجود است که وابستگ یعنو یوجود رابط. مستقل نباشد

. شـود یر بـر او عـارض مـ   یـ اضـافه بـه غ   یگاه اما ؛وجود ندارد یذات یگونه وابستگ چیلنفسه، ه
 ینفسه لنفسـه، عارضـ   ین اضافه در وجود فین است که ایدر ا ین، فرق آن با وجود رابطیبنابرا

نفسـه   یت فـ یثیاست و با ح ی، ذاتیاما در وجود رابط ؛ردرت دایمغا» نفسه یف«ت یثیبوده و با ح
  ).204، ص1، ج1385ت، ی؛ عبود82-78، ص1، ج1981، دین شیرازيصدرال(ت دارد ینیع

از سـنخ   یالهـ  يهـا شـود کـه حجـت   یادآور مـ یـ ن مطلب، یاز ا گیري بهرهن با یصدرالمتأله
ت یثیاما ح. ات برتر استیو مادآنها از عالم ماده  يت وجودیثینفسه لنفسه هستند و ح یوجود ف

ن یبوده و با ارتفاع ا یاله يایا و اولیبر وجود انب یت عارضیثیت بر خلق، حیت خلق و حجیهدا
از  پـس از خلـق، همـراه خلـق و     پـیش ، یاله يایانب. دشو ینفسه آنها سلب نم یت، وجود فیثیح

ن یبنـابرا . ت نـدارد آنهـا دخالـ   يقـت وجـود  یدر حق یادشـده  یت اضافیثیخلق وجود دارند و ح
سـت؛  یت و انتظام امور مردم نیه، هدایا و همه ذوات کامله و نفوس عالیاز وجود انب یهدف اصل

ت یـ ، وجود سـافل، غا وگرنه. دهدیرا انجام نم يانتفاع وجود سافل، کار يبرا یرا وجود عالیز
ا و یـ نش انبیاز آفر هدف. گرددیباالتر م یبوده و مرتبه آن از مرتبه وجود عال یوجود عال يبرا
اما بر افعـال   ؛آنها قرار دارد يتکامل وجود ياست که در راستا یدن آنان به قرب الهیا، رسیاول

 يازهـا یت مـردم و رفـع ن  ین آنها، هـدا یترگردد که از جمله مهمید مترتب میاز فوا ياآنها پاره
، 1981، همـو ؛ 508و ص 468-467، ص2، ج1383، دین شـیرازي صدرال(مردم است  یاجتماع

  ).200، ص5ج
نکـه،  یح ایتوضـ . اسـت  یدر مباحـث کالمـ   یاساسـ  یانحراف کنندهاصالح، استوارن پاسخ یا

انـد  ف کـرده یـ تعر ییایـ و دن ینیبر امور د یاست عمومیسنت، امامت را به ر شتر متکلمان اهلیب
) 259، ص1، ج 1996، ي؛ تهـانو 232، ص5، ج1409، ی؛ تفتازان376، ص8، ج1419، یجرجان(

  .است ياست ظاهریاست، ریو مقصود آنها از ر
تـا،  ی، بـ یطوسـ (اند رفته و تکرار کردهیف آنان از امامت را پذیز، تعریعه نیشتر متکلمان شیب
سنت بـه مسـئله    نگرش اهل براساسف باال، یکه تعر ی؛ درحال)174ص، 1406، ی؛ بحران108ص
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دانسته و  يویدن ياست ظاهریو ر يهرن بعد ظایشده و امامت را منحصر در هم يزیریامامت پ
ان یـ از موارد خلـط م  یکین، یا. ندارد ینیاز مقام تکو يابرشمرده که بهره ياعتبار یآن را مقام

  ).87، ص1393، یلیاسماع(در علم کالم است  ياعتبار ادراکاتبا  یقیادراکات حق
عه راه یشـ  یسـنت بـه روش کالمـ    اهـل  ین نگرش به امامت که ناخودآگاه از روش کالمیا

) اول: اسـت  بایسـته امـا توجـه بـه دو نکتـه     . ان اسـت یـ عه نمایشتر سخنان متکلمـان شـ  یافته، در بی
بودن است  یاز بعد کالم ی، ناظر به روش کالمیکالم يامامت در منظومه فکر يانگارياعتبار

شــئون  یات، برخــیــروا پیــرواز نظــر محــدث بــودنش و  ینــدارد کــه متکلمــ ین، منافــاتیــو ا
 نجـا بـه علـم کـالمِ    ینظـر مـا در ا  ) مقام امامت، باور داشـته باشـد؛ دوم   يز برایشناسانه را ن یهست

رد، پدیـد آو در فلسفه  يانه تنها تحول گسترده هیحکمت متعال. یخالص است، نه به کالم فلسف
کالمِ شکل گرفتـه در پرتـو حکمـت     .افکند یرا پ ياتکامل گسترده زین یبلکه در مباحث کالم

ن شـیعی را  امتکلمـ  ،الهیجـی محقـق   ،رو نیـ ااز. ستیبوده و کالم خالص ن یه، کالم فلسفیمتعال
  . )49، ص1، ج1428، یجیاله( خواند تفکر کالمی می يداراشیعی را  فیلسوففیلسوف و 

  : دارد یر را در پیفراوان ز يهاامامت، اشکال مسئلهبه  ینگرش کالم
ف امامـت  یـ ، چنانچـه متکلمـان در تعر  باشـد  يظـاهر  یاسـت عمـوم  یقت امامت، ریاگر حق

ژه حضرت صـاحب  یو از مقام امامت عزل شوند، به از ائمه ياریسبد که یآیاند، الزم م گفته
  بر جامعه ندارند؟ یاستیگونه ر چیکه در ظاهر ه الزمان
اسـت کـه بـه او واگـذار شـده       یامام، تابع مقام و منصـب  يهایژگیگر، شروط و وید يسو از
و عصـمت   پایـان  بـی  دانـش باشـد، اشـتراط    يظـاهر  یاست عمومی، رامامتقت یاگر حق. است

خواهد بـود؛   يادیل و زیوجود دارد، بدون دل یعینها که در تفکر شیب و مانند ایغ مطلقه و علم
 دانـش بـه   يازیـ گـردد و ن یقـرار مـ  بر یبر جامعه، با علـم و عـدالت معمـول    ياست ظاهریرا ریز

  ست؟ینها نیب و مانند ایغ و عصمت مطلقه و علمپایان  بی
دانـش   يد دارایـ م کـه امـام با  یریباشد و بپذ يظاهر یاست عمومیقت امامت، ریز اگر حقین

ن اوصـاف را در هـر   ید که ایآینها باشد، الزم میب و مانند ایو عصمت مطلقه و علم غ پایان بی
اسـت  یمقـام ر  ياراز دیـ را او نیـ م؛ زیز شرط بـدان یه نیفق یجمله در ولمشروع و از يس ظاهریرئ
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در منظومـه   یانگر چالشـ یـ ن بیرند و ایپذیرا نم یطین شرایان چنیعیکه ش یحالاست؛ در يظاهر
  ؟است یکالم يفکر

 يقـرارداد  يقت امامت، مقام اعتبـار ین است که حقینها، ایها و مانند ان اشکالیپاسخ همه ا
انسـان دارد؛   يمـل وجـود  تام به تکا یاست که بستگ يوجود یقیحق ینیبلکه مقام تکو ؛ستین

ف امامت در نگـاه متکلمـان   ین تعریبنابرا. ا نباشدیباشد  ياست ظاهریر يخواه صاحب آن دارا
د آمـده و همسـو بـا    یـ قـت امامـت پد  یا تغافل از حقیدچار بوده و با غفلت  ین مشکل اساسیبه ا

ت بـر  یـ را والف متکلمان، امامـت  یاز تعر با رویگردانی ییعالمه طباطبا .سنت است نگرش اهل
گر، با توجه به وحـدت  ید يازسو). 267، ص1، ج1411، ییطباطبا(داند یت آنها میمردم و هدا

گـردد  یز مطـرح مـ  ینبوت ن ن مطالب دربارهین، ایشه صدرالمتألهیقت نبوت و امامت در اندیحق
  ).500، ص2، ج1383، دین شیرازيصدرال(

  علیت غایی موجودات. 1-3
آغـاز شـده و از    يوجـود  يقاعده امکـان اشـرف، از مراتـب بـاال    س اسابر ینش عالم هستیآفر
نبـات و   ين بـرا یزمـ . تـر اسـت  نییوجودات پا يبرا ییباالتر، علت غا ي، هر مرتبه وجودییسو

، مرتبـه امامـت   ين مرتبه وجودیباالتر. ده شده استیانسان آفر يوان برایوان و حیح ينبات برا
. نش آنهاسـت یآفـر  يبـرا  ییده شده و او علت غـا یفرخاطر او آ به یو نبوت است که همه هست

 ينش دانسته و مرتبه وجـود یآفر ییرا علت غا یاله يهاات، حجتین در پرتو روایصدرالمتأله
  ).476و  502، 487، صهمان(داند یه موجودات میآنها را متقدم بر بق

دن یاه رسـ نش انسان است، عبادت است کـه ر یآفر یی، آنچه هدف نهایات قرآنیاز منظر آ
، )37: انفـال (ب یـ ث از طیـ ز خبییـ ، تم)7: هـود (ه اهداف مانند امتحان یاست، اما بق یبه قرب اله

نش ی، جـزء اهـداف متوسـط در آفـر    )104: اءیـ انب(و عمـل بـه وعـده    ) 22: هیجاث(بندگان  يجزا
را  یین هدف نهایشتر بتواند این هرکس که بیبنابرا). 144، ص10، ج1411، ییطباطبا(اند انسان

مظهـر و   ،شـتر از همـه  یابـد و بتوانـد ب  ی دست يباالتر يدر خود محقق گرداند و به تکامل وجود
نش انسان است که ما او یآفر یمتعال گردد، او هدف اصل يجمال و جالل خدا ياسما يمجال
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از  یکـ یانگر یـ نش، بیآفـر  يبـرا  یاله يهاحجت ییت غاین علیبنابرا. مینامیم» انسان کامل«را 
  .بر ضرورت وجود آنهاست یوجود آنها بوده و برهان ینیتکو ابعاد

شـود، تقریـرى نـو از     ده مـى یهاى عرفان و ذوق در آن د ن روش که رگهین با ایصدرالمتأله
که  یدر میان موجوداتبر این باور است که ز یسینا ن ابن. ضرورت بعثت پیامبران بیان کرده است
اسـت کـه    یز کسـ یـ هـا ن  انسـان  برتـرین . است برتره آنها در عالم ماده وجود دارند، انسان از هم

نیـز خـود را    یو به مرتبه عقل فعال رسانده و از حیث فضائل اخالقـ  بخشیدهنفسش را استکمال 
نبـوت اسـت    داراي توانـایی از بقیه است،  برترکه  یها آراسته است و در میان آنها نیز کسبدان

  ).480، ص1428نا، یس ابن(
 یض بودن نبیگردد، با واسطه فیحاصل م ینفس نب يفعال که برا عقلمرتبه دن به یالبته رس

مربوط به  ینفس اوست و دوم يو تکامل جوهر یعیبه نشئه طب مربوط یرا اولیندارد؛ ز یمنافات
انسـان اسـت کـه     يوجود يارتقا يمعنا دن انسان به مرتبه عقل فعال بهیرس. اوست ینشئه ملکوت

  ).957، ص4، ج1385، ییطباطبا(د شویاش با عقل فعال متحد ميوجود گسترهاندازه  انسان به

 مظهریت اسما و صفات الهی. 1-4

ر مباحث مربوط به انسـان کامـل   ین مباحث نبوت و امامت کامالً تحت تأثیین در تبیصدرالمتأله
کرد به اثبات ضرورت وجـود انسـان   ین رویگر، با همید یشان در برهانیا. است يدر عرفان نظر

التعـین اسـت،   د اطـالق نبـوده و   یق ی، حتيدیچ قید به هیکه مق یذات اله :کامل پرداخته است
گنجـد، بلکـه در   یمشاهده و فهم است و نه تنها در ظرف ادراك حصـولی حکـیم نمـ    باالتر از

 یو فعلـ  ی، صـفات یذاتـ  يظهور اسـما  ،نیبنابرا. گیردیز قرار نمیظرف ادراك شهودي عارف ن
گردد که جمیع مراتب وحدت و کثرت را بدون غلبـه یکـی   یظهر تامی محقق م، تنها در میاله

). 396، ص2، ج1383،  دین شـیرازي صـدرال ؛ 319، ص1387ترکـه،   ابـن (بر دیگري دارا باشـد  
ر یـ ، تنهـا انسـان کامـل، کـون جـامع بـوده و بـه تعب       یموجودات امکان همهان یگر، از مید يازسو

، أعـم از  يانسان کامل، جامع مراتب وجود. خوردار استبر » یقت جمعیحق«ن از یصدرالمتأله
دین صـدرال (نها در انسـان کامـل وجـود دارد    یقت همه ایاست و حق یعیو طب ی، مثالیمرتبه عقل
  ).620، ص1387، شیرازي
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را دارد؛  یت اسـما و صـفات الهـ   یـ مظهر یسـتگ ید که تنها انسان شایآین دو مقدمه برمیاز ا
بـاالتر از آن اسـت، مـرتبط اسـت و     ت کـه دایـره عـالم الوهیـت و     ، بـه واحـدی  ییرا او ازسـو یز
انسان کامل از نظر اول، دو قـوس نـزول و صـعود را    . است وابستهدیگر، به عالم طبیعت  يسواز

دلیل وساطتی که در اعطاي فیض به ماسـوا   نهاده و به مقام قرب نهایی بار یافته و از این راه به پی
گر سو، انسان کامل در عالم طبیعـت بـه سـر بـرده، بـا      یاز د. ستدارد، مظهر ربوبیت حق شده ا

انسان را دو چهره  ،نیبنابرا. کند وآمد کرده و به عبودیت و بندگی خود افتخار میدیگران رفت
چهره ظاهر آن که به عالم خارج مرتبط است، مانند اشیاي عینی داراي سـه  : ظاهر و باطن است

و چهره باطن آن که به عالم الوهیت راه یافته است، آراسته به مرتبه عقلی، خیالی و طبیعی است 
مقتضـاي   یالهـ  ياسما درنتیجه،). 419-418، ص1386، دین شیرازيصدرال(اخالق الهی است 

، جنبـه  ییبـوده و ازسـو   یاست که با ارائه وحدت و کثـرت، جـامع جمیـع اسـماي الهـ      يمظهر
ن مظهـر همـان انسـان    یـ و ا. عی داشته باشـد ، صبغه فراطبیدیگر يعنصري و طبیعی داشته و ازسو

 ،دین شـیرازي صـدرال (اسـت   یالهـ  ينـه اسـما  ییش، آیخـو  يت وجـود یکامل است که با جامع
، یآملــ يجــواد؛ 319، ص1387ترکــه،  ؛ ابــن429-428، ص1386، همــو؛ 621-620، ص1387
  ).575، ص1389پناه،  زدانی؛ 19، ص3، ج1387

ن یـ شود و با افـزودن ا یاثبات م یاله ياسما يبرا يمظهر وجودن برهان، ضرورت یا برپایه
جه، همواره خواهان مظهراند و تنها مظهر آن، همانـا  ینتمانند نداشته و در یاله يمطلب که اسما

کون جامع، یعنی انسان کامل است و با ارتحال انسان کامل از نشئه شـهادت بـه غیـب و وفـات     
ظهور به بطون و از شـهادت بـه غیـب مسـتور      ی از مراتب آن کون جامع ازرخعنصري آن نیز ب

رو،  نیـ ازا. شود آغاز می ين، با غروب هر انسان کاملی، طلوع انسان کامل دیگریبنابرا. شود می
  ).51، ص3، ج1387، یآمل يجواد(گردد یضرورت وجود انسان کامل در همه اعصار ثابت م

 یالهـ  ياسـما  يظهـر بـرا  ن برهان، ضرورت وجود مینکه، چون حد وسط در ایگر اینکته د
ت جامعـه اسـت و وجـود    ی، فراتـر از اصـالح و هـدا   یالهـ  يهـا است، هـدف از ارسـال حجـت   

  .کندیاثبات م یاجتماع يهاو کشمکش جامعهبا نبود  یرا حت یاله يها حجت
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  شناسانهرويکرد معرفت. ٢
 یشناسرد معرفتکیا و امامان با روی، أعم از انبیاله يهان، وجود حجتیشه صدرالمتألهیدر اند

  :ر ضرورت داردیاز دو بعد ز
زنـد، و  یگرق، عقلیحقا یرا ندارد و برخ یق عالم هستیادراك همه حقا ییعقل انسان توانا .1

ده و بـه  کـر افـت  یدر یوحـ  راهت از یـ تواند آنها را با نور نبـوت و وال یم یتنها حجت اله
عت توسـط  یق شـر یافت حقـا یبه در ن بعد هم ناظریر، این تقریا براساس. ها ابالغ کندانسان

ان یـ نسبت م ،شانیدر نگاه ا. تیعت توسط مقام والیر شریمقام نبوت است و هم شامل تفس
 ،دین شـیرازي صـدرال (ان نور حس با نور فکر اسـت  یت، مانند نسبت مینور عقل و نور وال

 ار محدود بـوده و یره ادراك حس نسبت به عقل، بسیهمچنان که دا). 479، ص2، ج1383
ز محـدود بـوده و   یـ ره ادراکـات عقـل ن  یاز است، دایبه عقل ن یدر رفع اشتباهات حس یحت

نکـه  ید دارد بـر ا یـ شـان تأک یا). 404، صهمان(است  ی، وحیح ادراکات عقلیمرجع تصح
، یق خداشناسـ یاز آنها همچون دقا یاما برخ ؛ستیهرگز ناسازگار با عقل ن یدستاورد وح

زان، صـراط،  یـ همچون قبر، بعث، حساب، م ،نفس انسان مختلف يهاو حالت یشناسانسان
، ؛ همـو 303، ص8، ج1981، همـو (زند یگرادراك عقل بوده و عقل يبهشت و جهنم، ورا

ان علـم  یـ ن علـوم را همچـون تفـاوت م   یـ بـا ا  یتفاوت علـوم بحثـ   يو). 10، ص7، ج1366
  ).10، ص7، ج1366، همو(داند یبه آن م يو علم حضور ینیریبه ش یحصول

قاصـر   یوحـ  يدستاوردها یاز ادراك برخ ،یوح یاريبدون  ،ن عقل انسان رایصدرالمتأله
ن عقل با یبنابرا. داندیم ینیبر ادراك معارف دآن را قادر  ،و نبوت یه بر وحیاما با تک ؛داندیم

گیرى از دین و نبوت، قادر بـه شـناخت درسـت بـوده و بـر درك      شرایط خاصى، از جمله بهره
روشن است که . اما توجه به تفاوت عقول نیز الزم است. دارد ییسائل دینى نیز تواناشریعت و م

ترى هستند، نیینکه در مرتبه عقلى پایظاهر هستند، با توجه به ا يفه که علمایاصحاب عقول ضع
باطن هستند، بر اسـرار دیـن و حکمـت     يتوان درك اسرار شریعت را ندارند و حکما که علما

شان هم به امکان قـدرت انسـان بـر درك شـریعت کـه متصـدى هـدایت او        یا. ندا شریعت آگاه
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 ،دین شـیرازي صـدرال (دانـد  کند و هم خالف آن را نقص غـرض شـارع مـى   است، اعتراف مى
  ).206-205، ص1، ج1366

ص درسـت از  یتشخ يبرا یاسیبوده و مق یو عمل ي، معصوم از خطا در بعد نظریحجت اله .2
انسان، أعـم از حـس و عقـل، از     یادراک يقوا). 479، ص2ج، 1383، همو(نادرست است 

ن یبنـابرا . اسـت انسان  يصه ضعف وجودین نقیا خاستگاه خطا در ادراکات مصون نبوده و
باطل آماده اسـت و   يهم قابلیت ادراك معارف درست را دارد و هم براى ادراك باورها

رست از نادرست بـه مرجحـى   د يبه هر دو ساحت، نسبتى برابر دارد و براى ترجیح باورها
شود غیر از خود نیازمند است و آن هدایت الهى است که از ناحیه خداوند نصیب انسان مى

ویه از ایـن هـدایت برخـوردار نیسـتند، بـراى برخـوردارى از ایـن         و از آنجا که عقول، بالسـ
س هدایت و رسیدن به شناخت واقعى به شرایطى مانند صدق نیت، تصفیه باطن، تهذیب نف

  .ها و امراض الزم استیو اقتباس انوار حکمت از مشکات نبوت و دورى از پست
، )169، ص1، ج1407، ینـ یکل(بـن حکـم    با برداشت از داستان مشهور هشـام  نیصدرالمتأله

 یاسـ یمانند حـواس، مق  یح ادراکات جزئیتصح يکه خداوند برا گونه باور است که همان نیابر
اسـت   یقرار دهد که همـان حجـت الهـ    یاسید مقیز باین یات کلح ادراکیتصح يقرار داده، برا

  ).404، ص2، ج1383 ،دین شیرازيصدرال(
 یگاه. 1: داندینم یح از باطل، کافیص ادراکات صحیتشخ ياو علم منطق را از دو بعد برا

 ین غفلت ممکن است توسط حجت الهـ یاما ا. ردیگیمورد غفلت قرار م یمراعات قواعد منطق
جـه،  یز هسـتند و درنت یـ ن، خارج از طور عقل بوده و عقـل گر یاز اسرار د یبرخ. 2د؛ وزدوده ش

را  يگـر یالبته بعد د). 479، صهمان(باشند  یست تا مشمول قواعد منطقین یعقل را به آنها راه
تفکـر   ین قواعـد کلـ  یـی دار تبنکـه، علـم منطـق تنهـا عهـده     ین ابعاد افزود و آن ایتوان به ایز مین

ق مواد که خاسـتگاه عمـده   یص مصادیاما تشخ ؛وط به ماده و صورت استدالل استمرب درست
  .رون استیاست، از عهده آن ب ياشتباهات فکر

  : داندیم یژگیسه و يرا دارا پیامبرانن، یصدرالمتأله
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گـذارد؛ صـورتى را    نخست در قوه نفس عملى است که در مواد عالم ماده، اثر مـى  یژگیو
  .کند یجاد مىزایل و صورتى دیگر ا

در بیدارى، به عالم غیب اتصال  يدوم مربوط به قوه خیال اوست که نفس خیالى و یژگیو
  .شنود کند یا آنکه در رویاى صادقه، آواى سروش غیبى را مى پیدا مى

سوم که برترین ویژگی نبوت و اشرف آنهاست، کمـال قـوه نظـرى و عقـل نظـرى       یژگیو
بد که اتصالش به عقل فعال که قلـم اعلـى و معلـم شـدید     یا است؛ یعنى جوهر عقل، صفایى مى
فرمان الهى بر دفترهـاى نفـوس عقلـى اسـت،      کننده علوم به  القوى نیز نامیده شده و همان افاضه

واسطه معلم بشرى و در زمـانى کوتـاه    یکه علوم و معارف را ب ياشود؛ به گونه بسیار شدید مى
حـدى اسـت کـه ذهـن آنهـا       یا در فراست و تیزهوشى بـه  کند؛ زیرا نفوس انبیا و اول دریافت مى

یابـد و ایـن، مبـدأ معجـزه و      سرعت از معلومى به معلوم دیگر انتقال مى بدون آموختن بشرى، به
، ي؛ سـبزوار 408، ص1386همـو،   ؛604، ص1387همـو،  ؛ 442-441، صهمـان (کرامت است 

طبیعـت، نفـس و عقـل    : ستسه جزء ا يبه سخن دیگر، انسان کامل دارا). 250، ص5، ج1384
نجـا، همـان   یکند کـه منظـورش از روح در ا  یح مین تصریصدرالمتأله. که بدان روح نیز گویند

). 440، ص2، ج1383، همـو (نجـا، قـوه خیـال اسـت     یاست و منظورش از نفس در ا يعقل نظر
 همـه نها از عالمى است و هر یک از آنها را نقص و کمالى است و انسـانى کـه در   یهرکدام از ا

واسطه علم به حقایق   کمال روح که همان عقل نظرى است، به. ار کم استیآنها کامل باشد، بس
هاى جزئـى  واسطه استقرار و جایگزینى صورت  است و کمال نفس که همان قوه خیال است، به

  ).همان(واسطه احاطه است   است و کمال طبیعت، تصرف در مواد به

  مداري قانون محوري در پرتو رويکرد عدالت. ٣
لسـوفان شـهرت و   یان فیـ نا مطـرح کردنـد و در م  یسـ  ، سـپس ابـن  یرا نخسـت فـاراب  کرد ین رویا

). 708، ص1379؛ همـو،  487، ص1428نا، یسـ  ؛ ابـن 128، ص1995، یفاراب(افته است یت یمقبول
  :شودیر ارائه میکرد در پرتو چند مقدمه زین روین اییتب
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. 2سـتن؛  یاجتماعی ز. 1: ت به دو معناستیتمدن و مدن. بالطبع است یانسان مدن) مقدمه اول
را یـ ست؛ زیدوم ن يانسان، معنا یمنظور از تمدن طبع. داشتن اجتماعیمحور بودن و عدالت حق

مستخدم یا وحشـی  «بلکه  ؛مدار نیست ، یعنی حق»مدنی بالطبع«اش،  انسان از لحاظ طبیعت مادي
تواننـد   از بیـرون اسـت کـه مـی    » وحـی و نبـوت  « از درون و» عقل و فطرت«است و تنها » بالطبع

از  يرویـ خوي سرکشِ استخدام و یغماگري او را سامان بخشیده و وي را به خدمت متقابـل و پ 
شـرفت و  ی، پیزنـدگ . بالطبع اسـت  ینخست، مدن يمعنا ن انسان بهیبنابرا. خوانندقانون و نظم فرا

 درخور نگرشنکته . ردیپذیران سامان مگیبا د ياریو هم يانسان، تنها در پرتو همکار ينوآور
هـم   یشـامل دومـ   یرود و گـاه  یکـار مـ   باالضـطرار بـه   یمدن برابردر یبالطبع گاه ینکه، مدنیا
برآمده ت بالطبع انسان را یرا مدنیلسوفان، اطالق دوم است؛ زیمنظور از آن در سخنان ف. شود یم

؛ 487، ص1428نا، یسـ  ابن(دانند  یم يماد يازهای، در برآورده ساختن نیاضطرار و حکم عقل از
ــو،  ــ708، ص1379هم ــدرال؛ 1033، ص3، ج1375، ی؛ طوس ــیرازيص ؛ 422، ص1386 ،دین ش
، یآملــ ي؛ جــواد117، ص2، ج1411، یی؛ طباطبــا98، ص1382، ی؛ حلــ613، ص1387همــو، 
حـب   ي، انسـان دارا ییازسـو : توان گفـت یل جامع میک تحلیدر ). 439، ص10الف، ج 1388

خود استخدام کنـد و   يهان راه، همه را در راه خواستهین است که در ایو به دنبال اذات است 
گـر،  ید يسـو از. داردیاو باشـد، ناپسـند مـ    يهـا هر آنچه را که مستلزم محـدود کـردن خواسـته   

گر تزاحم دارند، عقل انسان به یکدیانسان با  يها ا، عالم تزاحمات است و خواستهیازآنجاکه دن
انسان، حـب ذات بـوده و    یطبع اول ين مقتضایبنابرا. کندیحکم م يمدارو قانون يگذارقانون

  .است يمدارانسان، قانون يعقل و طبع ثانو ياما مقتضا ؛گران استیمتفرع بر آن، استخدام د
ه یت، داد و سـتد دوسـو  یمـدن  يمقتضـا . ازمند قانون اسـت ین ،بالطبع یانسانِ مدن) مقدمه دوم

 ینین به ضـوابط و قـوان  یبنابرا. است یاجتماع يهاها و کشمکشاختالفن، خاستگاه یاست و ا
، بلکـه ضـامن قسـط و    را برطرف سـازد  یاجتماع يهااز است که نه تنها اختالف و کشمکشین

  .ط در امان باشدیمساوات و عدل بوده و از ظلمِ افراط و جورِ تفر
گـذار  ازمنـد قـانون  یهـم ن  یعه انسانن جامیبنابرا. گذار استازمند قانونیقانون، ن) مقدمه سوم

  .است
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نکه از جـنس خـود مـردم    ینخست ا: باشد یژگیچند و يد دارایبا گذارقانون) مقدمه چهارم
ن یرا اگـر چنـ  یـ و متوسط باشد؛ ز يتواند از مردم عاد یگذار نمنکه، قانونیگر اید یژگیو. باشد

نخواهنـد   ياو را بـه رهبـر   یانسان م فرود نخواهند آورد و جامعهیباشد، مردم در برابرش سر تسل
ش فروتن برابردر یباشد تا نوع انسان یات و معجزات الهیآ ي، دارانکهیاسوم  یژگیو. رفتیپذ

کتاپرست کـه بهـره او از   یباشد خداشناس و  ید انسانیگذار، باقانونر یناگز. بردار شوندو فرمان
  .باال باشد یعقل و خصلت اخالق

ن یکتاجو و خداپرسـت؛ وجـود چنـ   یاست  یازمند انسانین ياع بشرن مقدمات، اجتمیا برپایه
امـر   ر است و وجود او ذاتاً و وقوعاً ممکن است؛ و هـر ی، خیهست یسه با نظام کلیدر مقا یانسان

، يجادکننـده آن مبـاد  یژه ایـ و ن، بـه ینخسـت  يمبـاد  ي، بـرا ستکویر و نیخ نظام يبراممکنی که 
ت او واجـب اسـت و   یتعال معلوم است، تحقق آن با عنام يخدا يز که برایمعلوم است و هر چ

؛ 487، ص1428نا، یسـ  ابـن (را در نظام کل، وجود اصلح واجب اسـت  یعدم صدور آن ممتنع؛ ز
ــو،  ــ708، ص1379هم ــدرال؛ 1033، ص3، ج1375، ی؛ طوس ــیرازيص ؛ 422، ص1386 ،دین ش
  ).182ص ،الف1386، یآمل ي؛ جواد393-391، ص2، ج1383همو، ؛ 613، ص1387همو، 

ق یر بـوده و جـزء مصـاد   ید، از سنخ وجوب بـالغ یآیکه از برهان باال برم یضرورت و وجوب
ر نبوت ی، ضرورت و وجوبِ آن از ناحیه غیر بوده و ضرورت بالغبنابراین. وجوب عن اهللا است

بوده و مقهور اوست  یر، معلول الهین ضرورت بالغیا. گرددیخداوند باز م یز به ضرورت ازلین
ست؛ زیرا هرگز هیچ حکمـی بـر حـاکمِ محـض و سـلطان      یاهللا ن یضرورت عل يمعنا هرگز بهو 

وجـوب بـر   «ن آشـکارا  یصـدرالمتأله . ضرورت عـن اهللا اسـت   يمعنا بلکه به ؛مطلق وجود ندارد
). 149، ص3، ج1366 ،دین شـیرازي صـدرال (کنـد  یر مـ یت تفسیت و معلولیرا به قانون عل» خدا
از الـزام و   یوجـوب حـاک  «و » از واقـع  یوجوب حاک«، به یمیتقس در» وجوب«نکه، یح ایتوض
در  یتیگونه الزام و مولو چیکند و هیت میحکا یواقع ی، از مطلبیاول: شودیمنقسم م» تیمولو

از قسـم دوم بـه    یگـاه . کنـد یت مـ یت حکای، از الزام و اعمال مولویاما دوم ؛ستیآن مطرح ن
شـود  یر مـ یـ تعب» وجوب عنه«ز به ی، و از قسم اول ن»هیلوجوب ع«ز به ین یو گاه» یوجوب فقه«
  ).342، ص1405، یطوس(
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ره حـد وسـط آن اسـت و چـون     یـ جه برهان، تـابع دا یره نتینکه دایگر، با توجه به اید يسو از
ازمنــد بــه قــانون و یاسـت، ن  یدائمــ یاجتمــاع يهــات بــالطبع انســان و حــدوث کشـمکش یمـدن 

در  یگذار الهـ  به قانون یجامعه انسان يازمندیبرهان باال بر ن ،نیبنابرا. است یز دائمیگذار ن قانون
ز اقامـه  یـ اضطرار به حجت ن ين برهان را براین ایرو، صدرالمتأله نیا از. داللت دارد ها همه زمان

ز یـ ن يگـر ید يهـا یژگـ ین برهـان، و یـ ا). 391، ص2، ج1383 ،دین شیرازيصدرال(کرده است 
  .شودیبه آنها اشاره م» یابیل و ارزیتحل«دارد که در قسمت 

  محوريرويکرد مدينه. ٤
ن آن ی؛ سپس صدرالمتأله)112، ص1995، یفاراب(د کرمطرح  یفاراب بار ینرا نخستکرد ین رویا

. اسـت  یفاراب يرهایز برگرفته از تعبین المبدأ و المعاداو در کتاب  يرهایتعب یرا دنبال کرد و حت
، 1387 ،دین شـیرازي صـدرال (اسـت   یفـاراب  يهـا دگاهیـ ده دکنندهنده و تکمیلشان بسطیالبته ا

  :شودیر ارائه میز در پرتو مقدمات زیکرد نین روین اییتب). 614ص
، تنها در پرتو اجتماع ممکن است که در آن افـراد بـه   یدن به کماالت انسانیرس) مقدمه اول

  .پردازندیگر میکدی ياری
م یکامل بر سـه قسـم تقسـ    يهارکامل و اجتماعیبه کامل و غ یانسان يهااجتماع) مقدمه دوم

  .کوچک يهااجتماع. 3متوسط؛  يهااجتماع. 2بزرگ؛  يهااجتماع. 1: شوندیم
نـه فاضـله ممکـن اسـت کـه افـرادش       یر و کمال، تنها در پرتـو مد یدن به خیرس) مقدمه سوم

  .کنندیم ياری یقیر حقیو خ یقیدن به هدف حقیرس يگر را برایکدی
کـه از   یان آنهـا کسـ  یدر م. اندنه فاضله از نگاه کماالت مختلفیافراد در مد) رممقدمه چها

  .س و مطاع استیباشد، رئ يشتریکماالت ب يهمه دارا
کامـل و در مرتبـه عقـل     او باشـد کـه نفـس    ید کسـ ینه فاضله بایس در مدیرئ) مقدمه پنجم

  . شدت کمال بایاش در غا ز قوه محرکهیله و نیبالفعل باشد و قوه متخ
کـه   یهر انسان. شودینه فاضله ثابت میمد يس برایدر پرتو مقدمات باال، ضرورت وجود رئ

» لسوفیف«و » میحک«ن مرتبه برسد، او را یبه ا يبه مرتبه عقل مستفاد برسد، اگر تنها در بعد نظر
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ه بـر او  اسـت کـ   یده باشـد، انسـان  ین مرتبه رسیبه ا یو عمل ينامند اما اگر در هر دو بعد نظریم
گـردد،  یاش افاضـه مـ  شود و به اعتبار آنچه از جانب عقل فعـال بـر عقـل منفعـل    ینازل م یوح

» منـذر «و » ینبـ «شـود،  یاش افاضـه مـ  لهیاست و به اعتبار آنچه بر قوه متخ» لسوفیف«و » میحک«
  ).112، ص1995، ی؛ فاراب618-614، صهمان(است 

هـا  انسـان راهنمایی اول، : کنند، دو چیز استیال مدنب یاله يایا و اولیترین هدفی که انب مهم
؛ دوم، کشـور اسـالمی را   مقـدمات سـیر و سـلوك ایـن راه     سازي و فراهم خالفت الهیسوي  به

 يهـایی اسـت کـه در راسـتا    تأمین مدینـه فاضـله نیـز بـراي پـرورش انسـان      . مدینه فاضله ساختن
بنـابراین، مدینـه   . خالفـت الهـی اسـت    ابـ اصالت دو،  از میان ایندارند و  گام برمی فت الهیخال

اسـاس اصـالت روح،   کـه بر  همچـون روح آن و همچنـان  اهللا  منزلـه بـدن اسـت و خلیفـه     فاضله به
اهللا، مدینه فاضله را انسان کامل تأسیس و تأمین  بدن با روح است، بنابر اصالت خلیفه يساز سالم

  ).46ب، ص 1388، یآمل ي؛ جواد615، ص1387، دین شیرازيصدرال(کند  می
قتـی فـارابی   و. اسـت  یتر از سـخنان فـاراب  قینه فاضله، دقین مدیین در تبیدگاه صدرالمتألهید

سنجد، وحـی را بـه مرتبـه اسـتثنایی کمـال قـوه متخیلـه، مسـتند         مقام نبی و فیلسوف را با هم می
سوف، علم فیل. مبناي این تفسیر، قول وي در مورد کیفیت اخذ علم از عقل فعال است. سازد می

گیرد و نبی با قوه متخیله صورت جزئیات و حکایـات کلیـات   واسطه عقل از عقل فعال می را به
تري نسبت بـه  ازآنجاکه قوه خیال در مراتب قواي نفس در مرتبه پایین. ردیگیرا از عقل فعال م

د دار يشـود، مقـام برتـر   واسطه عقـل بـه عقـل فعـال متصـل مـی       عقل قرار دارد، فیلسوف که به
، کسـی  يبـاور و  بـه . ردیپذیرا نم یشه فارابین اندین ایاما صدرالمتأله ؛)112، ص1995، یفاراب(

و صاحب مقام نبوت و رسالت است کـه بـه مقـام و مرتبـه جامعیـت در       مردمسته ریاست بر یشا
، تنهـا بـه مشـاهده    )یبمـا هـو نبـ   ( ینبـ . گانـه عقلـی، نفسـی و حسـی رسـیده باشـد       سـه هاي نشئه

 يهـا ساکن عـالم : دیگر نیز هست يهابلکه ساکن عالم ؛کندعالم خیال بسنده نمی يها صورت
البته نبی که معلم و راهنماي همه طبقات مردم است، بیشتر بـه زبـان عـالم    . حس و خیال و عقل

براسـاس قـول   . دیگر را نشناسـد  يهااما این بدان معنا نیست که زبان عالم ؛گویدخیال سخن می
شـود  آن، وقتی گفته مـی  يوجود و حرکت جوهري و وحدت نفس و قوابه وحدت تشکیکی 
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توان ال در وجود کسی قوت بیشتري دارد، این قوه جدا از سایر قوا نیست و حتی مییکه قوه خ
، دین شـیرازي صـدرال (د یـ آگفت که بدون کمال عقلی، کمال حقیقی قوه خیال به دسـت نمـی  

  ).604، ص1387؛ همو، 418، ص1386
را یـ کند؛ زیمطرح م يبرخالف برهان گذشته، ضرورت نبوت را در سطح باالتر ن برهانیا
 يگـر تینه فاضله، نقش هدایس مدیانسان است و رئ یقینه فاضله، مقدمه تکامل حقیل مدیتشک

 براسـاس ن یبنـابرا . دارد يو معنـو  يمـاد  يازهـا یآنها، أعم از ن يازهایسطوح ن همهجامعه را در 
گفته براي رهبري جامعه الزم است تـا در دنیـا کـه    شیپ يهایژگیبا و یسیبرهان باال، وجود رئ

در اینجاست که حـاکم در نظـر   . ها را هدایت کندهاست، انسان محل فتنه و کمینگاه انواع فساد
دیـن در   يهـا تواند در پرتو آموزهکند و میمالصدرا، چهره یک قدیس و ولی الهی را پیدا می

ضامن این رفتـار، سـیر و سـلوك و مراقبـت دائمـی      . اي بزرگ الهی بنشیندمرتبه نازل انبیا و اولی
سه سفر نخست از اسفار اربعـه، مقـدمات الزم را بـراي     .کندجلوه می اسفار اربعهاوست که در 

آمیز این سه مرحله، مرحلـه چهـارم   پس از طی موفقیت. کند رسیدن به مرحله رهبري فراهم می
گانـه قبـل برتـر اسـت، فـرا      باشد و از نظـر رتبـه، از مراحـل سـه     که همانا هدایت و رهبري مردم

بـه کمـال و محـو در     یابیاز شـناخت خـدا و عمـل در راه او و دسـت     پـس ، ياز نظـر و . رسد می
تواند در ساحت حیـات اجتمـاعی و سیاسـی وارد شـود و بـه اصـالح امـور        تعالی، انسان می حق
  ).273، ص1302، همو(زد یبرخ

  تحلیل و ارزیابی
مختلـف   يکردهـا ین بـا رو یصـدرالمتأله  یر پرتو مطالب باال، فلسفه نبوت در پرتو نظـام فلسـف  د
  :توان با دو نگرش متفاوت مطالعه کردید توجه داشت که فلسفه نبوت را مین شد اما باییتب

و آنهـا را در   کـرده کردهـا را جداگانـه مطالعـه    ین است که هرکدام از روینگرش نخست ا
لسوفان مشاء بـه فلسـفه نبـوت    یشتر فینگرش ب. کنیم یابیل و ارزین نبوت، تحلن شئویتأم يراستا

  :باال وارد کرد يکردهایرو یبر برخ یتوان اشکاالتی، منگرشن یبا ا. گونه است نیهم
  :دارد ییهایها و کاستان است، اشکالیشتر مشائیکرد بیکه رو يمحورکرد عدالتیرو
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ن یره حد وسط آن است؛ بنابرایجه برهان، تابع داینت رهیداشه یهم چوننکه، یاشکال نخست ا
 يانسـان اسـت و ضـرورت نبـوت را در راسـتا      يمـاد  يازهـا یناظر به ن، يمحورکرد عدالتیرو
بـر برهـان بـاال دانسـته و      يرا نقد یژگین وی، ایمحقق طوس. کندیاثبات م يماد يازهاین نیتأم

 یبلکـه بـا نـوع    ؛شودیعت فراهم نمینبوت و شر هراازها، تنها از ین نین ایشود که تأمیادآور می
انگر یـ ن نقـد او، ب یـ ا). 374، ص3، ج1375، یطوسـ (توان آنهـا را بـرآورده سـاخت    یاست میس

  .ن نگرش به فلسفه نبوت استیهم
ت انسـان  یو مـدن  یاجتماع یرش زندگیبر پذ یمبتن يمحورعدالتنکه، برهان یاشکال دوم ا

کنـد و از اثبـات ضـرورت نبـوت در     ین راسـتا اثبـات مـ   یهمـ است و ضرورت نبوت را تنها در 
  .ناتوان است يفرد یزندگ

 گـذار الزم اسـت، امـا   گفته در قانونشیاز صفات پ يانکه، گرچه وجود پارهیاشکال سوم ا
فــروتن و ش برابــردر یباشــد تــا نــوع انســان یو معجــزات الهــ اتیــآ يداراگــذار نکــه قــانونیا

باشـد   جـو  گانـه یو  کتاپرسـت ی ،خداشناس یانساند یر بایگذار ناگزنقانوآن  و شوندبردار  فرمان
نها ی؛ ارا نباشد يگریباشد که د يا هیبه پا یکه بهره او از عقل و ملکه و سرشت و خصلت اخالق

ــرا ــه رو  یطیش ــت ک ــدالت یاس ــرد ع ــورک ــرور يمح ــا را ض ــود آنه ــ ي، وج ــع  ینم ــد و رف دان
 يهـا یژگـ یگـر، صـفات و و  یبـه سـخن د   .سـت یز متفـرع بـر آنهـا ن   یـ ن یاجتمـاع  يها کشمکش

 يهـا  تش، رفـع تـنش  یاست کـه برعهـده دارد؛ اگـر مسـئول     یتیگذار کامالً وابسته به مسئول قانون
  .است یز کافیاست، علم، حکمت و عدالت متعارف ن یاجتماع

  .ز مطرح کردین یفاراب يمحورنهیمد بارهتوان دریها را من اشکالیاز ا ياپاره
از  یــکم و هریصــورت جــامع مطالعــه کنــ ت کــه فلســفه نبــوت را بــهن اســیــنگــرش دوم ا

ن نگـرش  یـ ن با ایصدرالمتأله. میاز شئون مقام نبوت بدان یانگر بخشیگفته را بشیپ يکردهایرو
دارد که از حدوسط  یرسالت ین نگرش، هر برهانیا براساس. ن فلسفه نبوت پرداخته استییبه تب

ــه ــأم يرمحــوبرهــان عــدالت. دیــآیدســت مــ آن ب ــه ت ــاظر ب ــع  يمــاد يازهــاین نی، تنهــا ن و رف
ه ابعـاد آن  یـ ز دارد که بقین يگرید يهااست اما ضرورت نبوت، برهان یاجتماع يها کشمکش

  .کنندین میرا تأم
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نبوت، متأثر از فلسفه مشاء است که شرح آن  یاجتماع يکردهاین در طرح رویصدرالمتأله
  .گذشت

احتجاجی که هشـام   براساس. ات استی، متأثر از رواهشناسانمعرفت کردیرو شان در طرحیا
). 169، ص1، ج1407، ینـ یکل(ه اسـت  رسـید  د امـام صـادق  ییـ تأبـه  د و بن عبیـد دار  با عمرو

اسـت کـه رفـع     یاس معصـوم یـ گـاه مق ی، جایعالم امکـان  یشناسگاه امام در منظومه معرفتیجا
ن اسـت  یـ د، ایـ آیت برمـ ین روایاز اکه  يگرینکته د. دارد عهده بهرا  یشناختاشتباهات معرفت

زیرا هشام در این احتجـاج از امـام    ؛شود میفراهم انسان کامل  ابز ینعالم  وحدتآن،  برپایه که
دار پیوند و اتصال اعضـا و اجـزاي پراکنـده بـدن      کند که عهده ، به منزله قلبی یاد میمعصوم

درست برهان او  ،با تأیید خود مهاي قواي ادراکی آن است و اما کننده ادراك واحد و تنظیم
  ).29، ص3، ج1387، یآمل يجواد( اردشم می

به مقام نبوت و امامت، کامالً متـأثر از عرفـان    شناسانهیهست کردیرون در طرح یصدرالمتأله
و آثــار  يشــابوریدر اشــعار عطــار ن يهفــتم هجــر ســدهدر  »انســان کامــل« ریــتعب. اســت ينظــر

انسـان   گـاه یجا نیـی بـه تب  انینیشـ یاز پ شیب ،در آثارش یعرب ابن. آمده است یعرب ابن نیالد یمح
کتاب  ازجملهخود،  در آثار گوناگون يو. کرده است يپردازهیباره نظر نیا کامل پرداخته و در

. بحث را طرح کـرده اسـت   نیا ،»یفص آدم« یعنی ،فصل آن نینخست ژهیو هبو  فصوص الحکم
  .اندانسان کامل بحث کرده قتیص از حقف نیدر شرح ا فصوص الحکمهمه شارحان 

 بلکـه جـامع آنهاسـت    سـت؛ ین گـر یدر عرض موجـودات د  يانسان موجود ،یاز نگاه عرفان
 نیاست، عالم به بهتر یتم و اعظم الهأمظهر  ،که انسان کاملجاازآن ).172، ص1360ترکه،  ابن(

 ،مع همـه اسماسـت  جـا  چون انسان کامـلْ  گر،ید سخن به. وجه در آن جمع و خالصه شده است
انسـان را کـون جـامع    نظـر،   نیـ از ا. دارد یانپس همه موجودات را دربردارد و در کل عالم سر

االحصاء  بلغهایال یالت یاسمائه الحسن ثیلما شاء الحق سبحانه من ح«: دیگویم یعرب ابن. ندیگو
» هالء تلک المرآج نیفکان آدم ع... کون جامع  یف نهیع يرین ان شئت قلت او  انهایاع يرین ا
بلکـه   عـت، یطب الماز انـواع عـ   ینـوع تنهـا  انسان نه  ،ن نگاهیا در). 48، ص1، ج1946، یعرب ابن(

  .ستهاعالم گریاز د زیمتما یعالم
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انسـان کامـل بـه     يحق از مجرا ضیف. عالم است جادیو واسطه ا نیصادر نخست ،انسان کامل
 »العالم و بقاء العالم و کماالتـه  جادیمل هو سبب اان الکا«: يصریق ریبه تعب. کندیم زشیماسوا ر

نظـر  از  اسـت، یاش گـر یمتـأخر از د  ،او گرچـه بـه صـورت    ن،یبنـابرا  ).351، ص1375، يصـر یق(
  .مقدم بر همه است ت،یروحان

 تیـ ات اهـل ب یـ ر روایتفس يبرا يرومندیبود که ابزار ن یعرفان يهاشهین اندیدر پرتو هم
، یدر آملـ یـ د حیسـ  يهـا ژه با کوششیو ن مهم، بهیا. دیت فراهم گردن مقام نبوت و امامییدر تب

ن ینمونه ا. افتی يریچشمگ ینیو ع ی، وجهه عملیو فکر عرفان یعیشه شیاُفق ساختن اند در هم
انگر عمـق  یـ د کـه ب یـ د اصول کـافی ن بر کتاب حجت یتوان در شرح صدرالمتألهیکرد را میرو
  ).571، ص1389پناه،  زدانی(ات است یوار ریدر تفس ياز عرفان نظر يریرپذیتأث

اسـت کـه در    ییهـا  دگاهیاز د يارین، روشن ساختن بسیصدرالمتأله ياز نظام فکرینقطه امت
  .جمله آنها، مبحث نبوت و امامت استمطرح شده که از يعرفان نظر

  نتیجه
ن کـرده  یـی مختلـف تب  يکردهاینگرش جامع به مسئله نبوت، آن را با رو بر افزونن یصدرالمتأله

 ییهـا هـان پرداخته و بـا بر  یره هستیمقام نبوت در دا نییبه تب ،شناسانهیهست کردیبا رواو . است
اسـما و   تیـ موجـودات و مظهر  ییغـا  تیـ عل ،یالهـ  ضیهمچون امکان اشرف، وسـاطت در فـ  

 کـرد یبـا رو ن یهچنـ  .ه استن کردییرا تبمقام نبوت  يون وجودئش زیضرورت و ن ،یصفات اله
فلسـفه   نییبه تب ،ادراك انسان يقوا يخطا زیو ن یادراک تیانه و با توجه به محدودشناسمعرفت
و  يمـدار در پرتـو قـانون   يمحـور عـدالت  کـرد یبـا دو رو کـه   ؛ همچناناستآورده  يرونبوت 

  . پردازدینبوت م یفاضله به ابعاد اجتماع نهیمد کردیرو
  :ن برشمردیتوان چنین، میدرالمتألهشه صیاند براساسشئون و ابعاد مقام نبوت را  نیبنابرا
 یی، علـت غـا  یض الهـ یشامل موجود ممکن اشرف، واسطه در ف: شناسانهیشئون هست) الف

  .ینش، مظهر اسما و صفات الهیآفر
  .انسان یادراک يل معارف انسان و رفع خطاهایشامل تکم: شناسانهشئون معرفت) ب
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ل یز تشـک یـ و ن يمـدار در پرتـو قـانون   يرمحـو عدالت ییشامل برپا: شناسانهشئون جامعه) ج
  . نه فاضلهیمد

 نبــوت، متــأثر از فلســفه مشــاء، و در طــرح یاجتمــاع يکردهــاین در طــرح رویصــدرالمتأله
شناسانه به مقـام  یهست کردیدر طرح روکه  ات است؛ چنانی، متأثر از رواشناسانهمعرفت کردیرو

  .است يامامت، کامالً متأثر از عرفان نظر نبوت و
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