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 چكيده

سياسي فارابي است و  ي  ههاي وحي در فلسف  هدف اين پژوهش، بررسي نظريه
وحي  ي  ههاي) فارابي دربار  دهد كه نظريه (يا نظريه     به اين پرسش پاسخ مي

كند؟ مدعاي مقاله آن است كه فارابي      چيست و چگونه اين پديده را تحليل مي
هاي      وحي دارد. در اين مقاله از روش ي  ههاي متعدد و متفاوتي دربار  نظريه

استفاده شده و به اين  براي پژوهش در آثار فارابياي      استقرايي، تحليلي و مقايسه
سياسي فارابي است. فارابي در  ي  هنتيجه رسيده است كه وحي، موضوع اصلي فلسف

كند و   سياسي مطالعه مي ي  هآثار خود، نقش و جايگاه وحي را در كليت فلسف
اي حكومت؛ بر "گذاري     قانون"و  "فرمانروايي":      ي  هضمن برشمردن دو كارويژ

هاي وحي   دهد. نظريه  تفصيل توضيح مي     دو كارويژه با وحي را به     نسبت اين
فارابي، گاه درصدد تبيين چگونگي وحي احكام الهي به پيامبر و گاه ناظر به وحي 

 طور كلي است.     الهي به
 

 كليدي: هاي  واژه
 گذاري.     قانونسياسي، وحي، حكومت، فرمانروايي،  ي  هفارابي، فلسف

                                                      
و عضو انجمن مطالعات سياسي  دانشيار گروه فلسفه سياسي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم ∗

 ).yazdanimoghaddam@yahoo.comحوزه (
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 مقدمه
سياسي اسالمي اعتقاد بر آن است كه فارابي، صرفاً  ي  همعموالً در آثار فلسف

مبادي آراي "وحي عرضه كرده است. اين نظريه را در  ي  هنظريه در حوز "يك"
وجود، با مراجعه به ديگر آثار      توان مشاهده كرد. با اين     مي "اهل المدينه الفاضله

وحي  ي  هديگر را نيز دربار ي  هتوان چندين نظري     سياسي فارابي مي ي  هفلسف
سياسي فارابي براساس چگونگي ورود به  ي  هشناسايي كرد. ترتيب آثار فلسف

فصول "قرار ذيل است:      موضوع وحي ـ و قرائن ديگري كه وجود دارد ـ به
مبادي آراي اهل المدينه "و  "المدنيه     السياسه"، "الملّه"، "السعاده     تحصيل"، "منتزعه
صورت دريافت جزئيات احكام      ، وحي را به"فصول منتزعه". فارابي در "الفاضله

كند و آن را در مقابل فلسفه، كه ناظر به طبيعت اشيا است، قرار      تصوير مي
، "دريافت جزئيات احكام"وحي را به سه صورت  "الملّه"دهد. وي در   مي
 "صورت دوم     صورت اول و گاه به     گاه به"و  "گذاري     قانون ي  هقو دريافت"

دريافت قوه  ي  هگون     وحي را به "المدنيه     السياسه"كند. فارابي در      تصوير مي
فرايندي  ي  هگون     آن را به "مبادي آراي اهل المدينه الفاضله"گذاري، و در      قانون

جزئيات است تصوير  ي  هداد آن ارائ  دريافت كليات، و برونداد آن   كه درون
 كند.     مي

 گشاست:     تذكر چند نكته بسيار راه ،هاي وحي فارابي  در تفصيل نظريه
 ي  هشرح رسال"توان ديدگاه فارابي در   هاي يادشده مي  بر نظريه     اول؛ عالوه

آورد. فارابي در اين اثر، وحي را به  شمار     اي مستقل به  را نيز نظريه "زينون كبير
دارد،   واحده دريافت مي ي  هاين صورت كه نفس قدسي پيامبر فيض الهي را دفع

سينا تبديل به اصطالح      بعدها در آثار ابن "نفس قدسي"تصوير كرده است. تعبير 
؛ 70-68: 1375سينا؛      (ابن شود     شده و از مراتب عقل نظري برشمرده مي "عقل قدسي"

. تعبير دفعه واحده نيز بعدها در آثار )205: 1325؛ همو، 89: 1365؛ همو، 343-340تا:   همو، بي
اي از مفاهيم را در   شود و ابن سينا بر پايه آن مجموعه     ابن سينا به كار گرفته مي
 223، 313و 312، 239و  238و 585و 218، ص1391(ابن سينا؛  برد  ارتباط با وحي به كار مي

 .)605و 379-381، 292، 290، 224و
 ي  هاز وحي ياد نكرده، اما دربار "السعاده     تحصيل"دوم؛ اگرچه فارابي در 

و   ر  اي از موضوعات و مسايل مرتبط با آن صحبت كرده است. ازين  مجموعه
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تر به      قرار داده و بيش ي  هزمين     رسد فارابي موضوع وحي را در پس  نظر مي     به
را در استمرار  "السعاده     تحصيل"انديشد و چون   چگونگي مباحث مربوطه مي

طور مستقيم و مستقل به      كند (يا به هر علت ديگري) به     تلقي مي "فصول منتزعه"
 پردازد.  موضوع وحي نمي

سياسي وي ارائه شده است.  ي  ههاي وحي فارابي در آثار فلسف  سوم؛ نظريه
دهد، اما در      نظري ارجاع مي ي  هاگرچه فارابي تفصيل اين مباحث را به فلسف

شود. پرداختن فارابي به موضوع      باره ديده نمي     نظري وي بحثي در اين ي  هفلسف
دهد كه فارابي موضوع وحي را موضوعي      سياسي نشان مي ي  هوحي در فلسف
 كند.     سياسي تلقي مي ي  همرتبط با فلسف

 سياسي از منظر فارابي ي  هفلسف
تعريف  -نظر كه موجود هستند      از آن -فارابي فلسفه را علم به موجودات 

دارد كه فلسفه، موضوعات و   كرده است. وي در توضيح اين تعريف اظهار مي
كند. موضوعات و مواد علوم عبارتند از: الهي، طبيعي،   مواد علوم را استنباط مي

رياضي، سياسي. فلسفه متولي استنباط اين موضوعات است. فلسفه، مقيد به منطقي، 
آورد. روش  دست مي     مقدار طاقت انساني به     مقدار طاقت انساني است و واقع را به

معناي      سياسي؛ به ي  ه. بنابراين فلسف)81-80تا ب:   (الفارابي؛ بيفلسفه، قياس و برهان است 
 مقدار طاقت انساني با قياس و برهان است.     سياسي بهعلم به موجودات 

كه  -عملي  ي  ه. فلسف)77-73: 1371(همو، فلسفه دو قسم است: نظري و عملي 
دو صنف است: يكي صناعت خُلقي  -خواند      نيز مي "مدني ي  هفلسف"فارابي آن را 

 ن افعال و قدرت برساز آ     كه با آن، علم به افعال زيبا و اخالق و ملكات زمينه
شود؛ ديگري فلسفه      دست آمده، و آن افعال براي ما حاصل مي     انجام آن افعال به

كه شامل معرفت به اموري است كه اشياي زيبا را  (همان)سياسي و علم سياسي 
آوردن و حفظ اشياي      دست     آورد. چنين معرفتي قدرت به     براي مدينه فراهم مي

سياسي از دو چيز پژوهش  ي  هآورد. فلسف     اي اهل مدينه را پديد مييادشده بر
كند: يكي سعادت؛ و ديگر افعال و رفتار و اخالق و ملكات ارادي براي      مي

سياسي و علم سياسي  ي  هآباداني اين دنيا و سعادت در حيات ديگر. فارابي از فلسف
، )54-52ب: 1986؛ مقايسه كنيد با: همو، 59-58الف: تا   (همو، بي "فلسفه انساني"هاي:      با نام

(همو،  "علم انساني"، )67: 1931(همو،  "مدني ي  هفلسف"، (همان) "عملي ي  هفلسف"
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(همو،  "علم مدني"و  )59تا الف:  (همو، بي "علم عملي"و  )59تا الف:   ؛ همو، بي1983:60-63

 )132ب:  2008(همو،  "انساني مدني ي  هلسفف"صورت تركيبي      ، و يا به)59-58تا الف:   بي
 ي  هتعريف اين مفاهيم با تعريف فلسف ي  هنيز ياد كرده است. اين مطلب از مقايس

 آيد.     دست مي     سياسي به
كند:      تعريف فارابي، دانشي است كه از دو چيز پژوهش مي     علم مدني، به

تواند رفتار و      . علم مدني مي"ارادي افعال و رفتار و اخالق و ملكات"و  "سعادت"
رسد را تشخيص      كار رود آن اجتماع به سعادت مي     ملكاتي كه اگر در اجتماعي به

 ي  هعهد     ها، به     دهد. تحقق و توزيع اين افعال و ملكات در اجتماع، و حفظ آن     مي
: 1983؛ همو، 99-95: 1405؛ همو، 69-64: 1931؛ همو، 66-52ب:  1986(همو، رياست مدينه است 

 ي  ه. قو)56-54ب:  1986(همو، فرمانرايي است  ي  ه. رياست، حاصل قو)60-63
ناشي از  ي  هفرمانرايي مشتمل بر دو چيز است: اول، شناخت كليات؛ دوم، قو

تجارب و مشاهدات طوالني، تا با اين قوه بتواند افعال را از نظر كميت و كيفيت 
و ساير شرايط اجتماعي و شخصي و زماني تقدير كرده و قانون بگذارد؛ و زمان 

 ي  هناميدند. تعقل نيازمند تجرب     مي "تعقل"اخير را  ي  هفيلسوفان سياسي اين قو
 .)59-57(همان: آيد      دست نمي     طوالني است و صرفاً با معرفت كليات به

 فلسفه نظري
 علم مدني  حرفه فرمانروايي

 تعقل
كند. علم      فرمانرايي و رياست، با مفهوم تعقل ارتباط پيدا مي ي  هترتيب قو     بدين

ها در جزئيات را ترسيم      مدني تنها كليات افعال ارادي پژوهش و ضوابط تقدير آن
 ي  هگذاري جزئي، كار قو     كند؛ زيرا تقدير و قانون     ها را تقدير نمي     كند، اما آن     مي

 .)59(همان: شود   ديگري است كه تعقل ناميده مي

 وحي چيست؟
 قرار ذيل است:     تعاريف وحي از نظر فارابي به

 :1405(الفارابي، الف) وحي، دريافت جزئيات قوانين و احكام و سياست است 

95-99(. 
 :1964(همو، گذاري است      گذاري و سياست     قانون ي  هب) وحي، دريافت قو

79-80(. 



 

 

83 

 سياست متعاليه

  ششمسال 
  ودوم  بيستشماره 
  97پاييز 

 هاي وحي نظريه
 در فلسفه سياسي

 فارابي
 )96تا  79(

 .)47-46ب:  1986(همو، ج) وحي، تركيبي از دو شكل باالست 
نظري شروع شده  ي  هعقل فعال به ناطق ي  هد) وحي، فرآيندي است كه از افاض

عملي؛ و از اين دو به متخيله، و از  ي  هنظري به ناطق ي  هو به سرريز افاضه از ناطق
انجامد. در اين      متخيله به حس مشترك، و از حس مشترك به حواس و ... مي

نخست فيلسوف و حكيم و متعقل؛ و در  ي  هوحي در مرتب ي  هكنند     فرآيند، دريافت
 .)113-111و  116-114و  126-123: 1991(همو، نهايي، پيامبر و انذاردهنده است  ي  همرتب

تواند داشته باشد. ممكن است در خواب يا      ه) وحي، اشكال گوناگوني مي
صورت دريافت معقوالت يا جزئيات باشد؛ يا بخشي      تواند به     ي دهد؛ ميبيداري رو

شكل دريافت معقوالت و بخشي      از آن در خواب و بخشي در بيداري و بخشي به
 .)116-115: 1991(همو، شكل دريافت جزئيات باشد      به

 است؛ حقايق "عقل فعال"حقايق از  ي  هواحد ي  هو) وحي، دريافت دفع
 .)5-4الف:  2008(همو، گردد   صورت جزئيات اظهار مي     دريافتي به

 جايگاه وحي در آثار فارابي
سياسي فارابي، با توجه به چگونگي پرداخت  ي  هفلسف ي  هگان  ترتيب پنج

تحصيل "، "فصول منتزعه"قرار ذيل است:      موضوع وحي و مطالب مرتبط با آن به
. مبادي "مبادي آراي اهل المدينه الفاضله"و  "المدنيه     السياسه"، "الملّه"، "السعاده

مبادي "رو تحليل فارابي در   آراي اهل المدينه الفاضله، اثر رايج فارابي است؛ ازاين
وحي مشهور شده است؛  ي  هاو دربار ي  هعنوان نظري     به "آراي اهل المدينه الفاضله

و  91-90: 1983؛ همو، 65-64ب:  1986(همو، آثار فارابي  كه مستند به شواهدي در     درحالي

(همو، عمومي  ي  هاثري در فلسف "مبادي آراي اهل المدينه الفاضله" )121: 1991همو، 

(همو، و عامه و براي جمهور  )37-33الف:  1986(همو، خارجي  ي  هيا فلسف )91-78: 1983

 است. )37-36الف: 1986و همو،  86-88: 1983
كند كه انسان براي رسيدن به سعادت،      تصريح مي "فصول منتزعه"بي در فارا

كه نيازمند شخصي فاضل است كه داراي فضايل      يا بايد خودش فاضل باشد يا اين
فضايل نطقي شخص فاضل: علم  ي  ه. از جمل)33-30: 1405(همو، نطقي و خُلقي باشد 

. فاضل با فضيلت )50(همان: است نظري يا فضيلت نظري، و تعقل يا فضيلت فكري 
و با فضيلت  )98-95(همان: داند   نظري، اصول و مباني و كليات علوم نظري را مي

فكري، چگونگي تحقق بخشيدن به اين قواعد عقلي در شرايط خاص (زماني، 



 

 

 فصلنامه
 علمي
 پژوهشي

84 

. بنابراين، كار )99(همان: شناسد   مكاني، فرهنگي، تمدني، تاريخي و انساني) را مي
اي است   ، عملياتي ساختن فضيلت نظري است و اين همان كارويژهفضيلت فكري

. اين كارويژه عبارت است از )99-98(همان: كه وحي نيز برعهده دارد 
احكام جزئي و  ي  هصورت ارائ     ساختن حقايق نظري در شرايط خاص، به     عملياتي
 موردي.
ساختن حقايق نظري بر همين ويژگي وحي، يعني اجرا و عملياتي  "الملّه"در 

. با فقدان رئيس فاضل، فقيه در )44-43ب: 1986(همو، شود      در شرايط خاص تأكيد مي
ترتيب خاصي احكام الزم براي شرايط زماني و مكاني و تمدني و      كالم يا فقه، به

رو فقيه همان كار   . ازين)52-50ب:  1986(همو، كند   تاريخي جامعه را استنباط مي
. متعقل كسي است كه )133: 1990(همو،را انجام داده و مانند متعقل است متعقل 

براساس تجربه و عرف بشري، توان عملياتي ساختن حقايق نظري در شرايط 
زندگي اجتماعي خودش را داراست. تفاوت فقيه و متعقل اين است كه فقيه، رأي 

 .(همان)ربه گيرد و متعقل، راي خود را از عرف و تج  خود را از منقول مي
شده از عقل فعال      افاضه ي  هوحي يا قو ي  هدارند     دريافت "المدنيه     السياسه"در 

گذاري جزئي و شرايط اجتماعي خاص، همان شخص فاضلي است كه      براي قانون
ترتيب جايگاه      . بدين)80-78: 1964(همو، از او سخن رفته بود  "فصول منتزعه"در 

يابد و مرزهاي بين وحي و   فت جزئيات به دريافت قوه، تحول ميوحي از دريا
 شود.  فلسفه مبهم مي
معتقد است كه شخص فاضل،  "مبادي آراي اهل المدينه الفاضله"فارابي در 

كند و سپس در طي فرآيندي، اين معقوالت،   معقوالت را از عقل فعال دريافت مي
يط زماني و مكاني به جزئيات تبديل هاي اجتماعي در شرا  گذاري     براي قانون

 .)126-122: 1991(همو، شوند   مي

 هاي وحي  فارابي و نظريه
گذاري و كاركرد      در ارتباط با موضوع قانون "فصول منتزعه"فارابي در اواخر 

گذاري ياد      فاضله به سعادت، از دو گونه قانون ي  هآن در رساندن آدميان و مدين
گذاري      بر فلسفه و ديگري قانون     گذاري مبتني     اند از: قانون     كند كه عبارت  مي

گذار فيلسوف است و بر      بر فلسفه، قانون     گذاري مبتني     بر وحي. در قانون     مبتني
بر وحي،      گذاري مبتني     كند. در قانون  گذاري مي     شناخت طبيعت امور قانون ي  هپاي
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اليه است، از طبيعت امور خبر ندارد؛ لذا جزئيات به او      گذاري كه موحي     قانون
گذاري او نيز همين جزئياتي است كه به او وحي شده      شوند و قانون  وحي مي

اليه      اند و فيلسوف، غير از موحي     گذاري متفاوت     است. بنابراين، اين دو گونه قانون
ديگر قابل جمع هستند،      با يك "اليهي     موحي"و  "سوفيفيل"است. اگرچه دو شان 

حالت، وحي در سطح      . گويا در اين)99-95: 1405(همو، ها واجب نيست      اما جمع آن
 تعقل قرار گرفته است.

گذاري را ادامه داده و از      مباحث مربوط به قانون "السعاده     تحصيل"فارابي در 
گويد. از   گذاري سخن مي     هاي مرتبط با قانون  ها و مباني و دانش  گذاري     انواع قانون

كند كه عبارتند از:   اي ميان سه يا چهار دانش ياد مي  جمله، وي از مناسبات ويژه
هاي متناسب با شرايط زندگي و   عمومي، ملّت و دانش ي  هنظري، فلسف ي  هفلسف

 .)94و  91-90و 85-81: 1983(همو، تاريخي و تمدني يك اجتماع 
گيرد و ملّت يا دين را ذيل فلسفه   پي مي "الملّه"فارابي اين مناسبات را در 

 ب: 1986(همو، گيرند   كند؛ كالم و فقه نيز ذيل دين و فلسفه قرار مي  معرفي مي

هم  "احصاءالعلوم"و  "الحروف". فارابي اين مناسبات را در )52-50و  46-47
. فارابي )69-64: 1931؛ همو، 155-153و  133-131: 1990(همو، ن كرده است تفصيل تبيي     به

را سه  -يعني رئيس ديني  -گذاري رئيس فاضل ملت فاضله      قانون "الملّه"در 
شود؛ يا او   داند: يا جزئيات قوانين به رئيس فاضل ملت فاضله وحي مي  گونه مي
كه در برخي موارد جزئيات      كند؛ يا اين  گذاري را از وحي استفاده مي     قوه قانون

شود و در برخي موارد او بر اساس   قوانين به رئيس فاضل ملت فاضله وحي مي
 .)44ب: 1986(همو، كند  مي گذاري   اي كه استفاده كرده است، قانون  قوه

 گذاري پيامبر، يعني همان رئيس     جا در مقام بيان انواع قانون     فارابي در اين
ها را مبتني بر وحي   گذاري     جايي كه اين قانون     فاضل ملت فاضله است و از آن

پردازد و انواع      رو به تبيين و تحليل چگونگي وحي نيز مي     كند، از اين  معرفي مي
و  "الملّه"تحليل فارابي در  ي  هنمايد. با مقايس  اي را براي وحي تصوير مي  گانه  سه
كامالً متفاوت از وحي را پيش روي خود خواهيم  ي  ه، دو نظري"هفصول منتزع"

شود، اما در   صورت القاي جرئيات معرفي مي     داشت. وحي در فصول منتزعه به
وحي قوانين "شوند:   بر آن، به سه گونه ترسيم مي     گذاري مبتني     الملّه، وحي و قانون

در برخي موارد وحي قوانين "، "شده     فادها ي  هگذاري براساس قو     قانون"، "جزئي
دوم از  ي  ه. گون"شده     افاده ي  هگذاري براساس قو     جزئي و در برخي موارد قانون
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ترتيب در الملّه، وحي      باز خواهيم ديد. بدين "المدنيه     السياسه"اين سه گونه را در 
 گيرد.  گاه در سطح تعقل و گاه فراتر از آن قرار مي

گذاري رئيس      دارد كه رياست و قانون  اظهار مي "المدنيه     السياسه"فارابي در 
شخصي كه      توان گفت به  شود و مي  اي است كه به او افاضه مي  فاضل براساس قوه

. بنابراين فارابي در )80-79: 1964(همو، شده است   شود، وحي   اين قوه به او افاضه مي
كند و اين همان نوع دومي است   قوه تصوير مي ي  هصورت افاض     وحي را بهجا      اين

با نظر او در  "المدنيه     السياسه"گفته بود. تفاوت نظر فارابي در  "الملّه"كه در 
منحصر به يك گونه است.  "المدنيه     السياسه"اين است كه وحي در  "الملّه"

وبيش در      گيرد و كم  وحي فراتر از تعقل قرار مي "نيهالمد     السياسه"ترتيب در      بدين
توان در   نظرات متفاوت فارابي در سه اثر باال را مي ي  هسطح فلسفه است. مقايس
 جدول زير مشاهده كرد:

   جزئيات فصول منتزعه
 گاه جزئيات گاه قوه قوه جزئيات الملّه

  قوه  المدنيه     السياسه

 "المدنيه     السياسه"به ديدگاه وي در  "زينون كبير ي  هرسال"ديدگاه فارابي در 
گويد: نفس   هايي نيز دارد. وي در اين رساله مي  نزديك است و البته با آن تفاوت

واحده و بدون ترتيب  ي  هقدسي نبوي در همان ابتداي نبوت، فيض الهي را دفع
 .)5-4الف:  2008(همو، شود   قياسي پذيرا مي

وحي به صورت القاي حقايق از عقل  "ي آراي اهل المدينه الفاضلهمباد"در 
شود   فعال به ناطقه نظري و ناطقه عملي و سرريز از ناطقه به متخيله تصوير مي

صورت      . وحي كه در افاضه به ناطقه نظري به)113-111و116-114و126-123: 1991(همو، 
خود      صورت جزئيات و محاكات بهمعقوالت و كليات است، با افاضه به متخيله، 

 ي  هناطقه و سپس در قو ي  ه. هنگامي كه فرآيند يادشده در قو)125(همان: گيرد   مي
 ي  هشود. با افاض     متخيله حاصل شود، اين انسان همان است كه به او وحي مي

شود، حكيم و      ناطقه، انساني كه به او وحي مي ي  همعقوالت و كليات به قو
فيلسوف و متعقل تام و تمام؛ و با سرريز از ناطقه به متخيله و پذيرفتن صورت 

گردد   جزئيات و محاكات، او نبي منذر از آينده و خبردهنده جزئيات در حال مي
 .(همان)
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 توان در نمودار ذيل مشاهده كرد.  اين فرايند را مي
 
 
 
 
 
 

قوه  ي  هاز وحي؛ سخن از افاض "مبادي آراي اهل المدينه الفاضله"در تبيين 
شمار آوريم و      بهنظري را قوه  ي  هعقل فعال به ناطق ي  هكه افاض     نيست مگر اين

، اصطالح "فصول منتزعه"و  "المدنيه     السياسه"گفتار فارابي در  ي  هويژه به قرين     به
 قوه را هم ناظر به معقوالت و كليات و قواعد بدانيم.

توانيم افاضه   هاي فارابي از وحي مي  در رابطه با همين ايجاد تقارب ميان تبيين
ترتيب ميان      شمار آوريم و بدين     همان القاي جزئيات به از ناطقه به متخيله را هم

مبادي آراي اهل المدينه "را با  "الملّه"و  "المدنيه     السياسه"و  "فصول منتزعه"
مبادي آراي "كمك      جمع كنيم و گفتارهاي فارابي در آن سه اثر را به "الفاضله

شمار آوريم؛      يك فرآيند واحد بهناظر به مراحل گوناگون  "اهل المدينه الفاضله
ميان  "فصول منتزعه"كه در      شود. اول اين  لكن در چنين جمعي مشكالتي پيدا مي

داند و به   اليه تفاوت قايل شده و وحي را تنها القاي جزئيات مي     فيلسوف و موحي
 صراحت ميان القاي جزئيات و آگاهي از كليات و قواعد تفاوت گذارده است

 "مبادي آراي اهل المدينه الفاضله". اين در حالي است كه در )99-98: 1405همو، (
اليه، تفاوت در ابتدا و انتهاي يك فرآيند واحد بوده      تفاوت ميان فيلسوف و موحي

اليه قبل از      فلسفه به اوست؛ لذا موحي ي  هاليه، مسبوق به افاض     و وحي به موحي
يلسوف است و فلسفه و وحي در آغاز و انجام يك فرآيند كه نبي باشد، ف     آن

. )125: 1991(همو، الجمع      الجمع هستند، نه ممكن     واحد قرار داشته و واجب
پذيري      افاضه و يا صورت "مبادي آراي اهل المدينه الفاضله"ترتيب در      همين     به

. ديگر اينكه )112و  115(همان: معقوالت و كليات است  ي  هجزئيات، مسبوق به افاض
مبادي آراي "كه در      ديگرند؛ در حالي     قسيم يك "الملّه"يادشده در  ي  هسه گون

صورت ابتدا و انتهاي      جزئيات به ي  همعقوالت و افاض ي  هافاض "اهل المدينه الفاضله

حاسه مشـترك   ←متخيله
هواي متصـل  ←بينايي←

ازگشـت بـه   ب←به بينايي
ــه ←قـــوه بينـــايي حاسـ

 متخيله ←مشترك

 داده عقل فعال
 ي: معقوالت نظريناطقه نظر

 ناطقه عملي: جزئيات حال و آينده
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 و 113-111ن: (هماديگر نيستند      شوند، بنابراين قسيم يك  يك فرآيند تصوير مي

 "مبادي آراي اهل المدينه الفاضله". از جهت ديگري نيز ميان )126-123و  114-116
 1986(همو، است  "الملّه"تنافي وجود دارد؛ و آن هم شقّ سوم يادشده در  "الملّه"و 

مبادي آراي "و  "الملّه"فارابي در  ي  هكه هرگونه جمعي را ميان دو نظري )44ب: 
طور      نيز به "المدنيه     السياسه"سازد. تحليل فارابي در   منتفي مي "اضلهاهل المدينه الف

و نه  )80-79: 1964(همو، سو سخن از قوه است      كلي متفاوت است؛ زيرا از يك
شمار آوريم و      كه اين دو را يكي به     معقوالت و كليات؛ مگر اين ي  هافاض
هاي فارابي بكوشيم. از   دانستن تحليل     يگانهترتيب با تاويل گفتار در      بدين
و اين تعبير  (همان)قوه است  ي  هوحي تنها افاض "المدنيه     السياسه"ديگر در      سوي
مبادي "كه در      صراحت، جزئيات را خارج ساخته است؛ در حالي     قوه، به ي  هافاض

معقوالت و كليات واقع شده  ي  هجزئيات در طول افاض "آراي اهل المدينه الفاضله
 .)126-123و  116-114و  113-111: 1991(همو، است 

سياسي فارابي  ي  هوحي در فلسف ي  هترتيب، ناگزير بايد از چندين نظري     بدين
سو كليات دريافت      ها، با وحي به پيامبر، از يك  در برخي از اين نظريه ياد كنيم.

شود (در مبادي آراي اهل المدينه  تحويل داده مي ديگر جزئيات     شده؛ و از سوي
 الفاضله).

ديگر جزئيات تحويل      سو قوه دريافت شده و از سوي     در برخي ديگر، از يك 
 المدنيه).      شود (در السياسه  داده مي

ديگر هم      شود و از سوي  سو جزئيات دريافت مي     در برخي ديگر، از يك
 شود (در فصول منتزعه).   داده ميجزئيات تحويل 

و  "فصول منتزعه"در  -و نه سازوكار آن  -وحي  ي  هاز اين نظر، حوز
، "الملّه"يكسان است. در برخي ديگر مانند  "مبادي آراي اهل المدينه الفاضله"

، يا قوه "فصول منتزعه"و  "مبادي آراي اهل المدينه الفاضله"برخالف تبيين 
شود و هم جزئيات؛ و انحصار   يا جزئيات؛ و هم قوه دريافت مي شود،     دريافت مي

مبادي آراي اهل المدينه "ها، مانند   به يكي از اين دو ندارد. در برخي از اين نظريه
اند. در   فيلسوفي و پيامبري، دو چهره از يك حقيقت "المدنيه     السياسه"و  "الفاضله

ي غير از پيامبري است؛ گرچه اين دو ، فيلسوف"فصول منتزعه"برخي ديگر مانند 
 قابل جمع هستند.
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 فصول منتزعه
 و

 تحصيل السعاده

 جزئيات
 مثاالت و محاكات

 فيلسوفي و پيامبري امكان جمع

 الملّه

 يا قوه
 يا جزئيات

 يا در بعضي موارد قوه و در بعضي موارد جزئيات
 نسبت طولي ميان: فلسفه و دين؛ فيلسوف و پيامبر

 المدنيه     السياسه

 ناطقه ←عقل فعال
 قوه قانونگذاري در جزئيات

 جمع فيلسوفي و پيامبري

 مبادي آراي اهل المدينه الفاضله

 مثاالت و محاكات ←متخيله ←ناطقه ←عقل فعال
 جزئيات

 نسبت طولي ميان فيلسوفي و پيامبري

نسبت كند،   ارائه مي "مبادي آراي اهل المدينه الفاضله"اي كه فارابي در   نظريه
هاي گذشته امتيازاتي دارد. در اين نظريه، فرآيند وحي هم معقوالت و هم   به نظريه

سازد. تصويري   گيرد و هم ناطقه و هم متخيله را درگير مي  جزئيات را در برمي
شود فرآيندي است كه از عقل      ارائه مي "مبادي آراي اهل المدينه الفاضله"كه در 

رسيده و سپس متخيله و ديگر قوا را تحت تأثير  ي  هفعال شروع شده و به ناطق
 "المدنيه     السياسه"و  "الملّه"، "فصول منتزعه"هاي فارابي در   دهد. در تبيين  قرار مي

تر حاصل وحي مورد توجه قرار      به چگونگي فرآيند وحي توجه نشده و بيش
فرآيند وحي نيز توان به چگونگي و   گرفته است؛ گرچه از همين حاصل وحي مي

 پي برد.
كند،   ارائه مي "فصول منتزعه"اليه در      تصويري كه فارابي از پيامبر يا موحي

دارد. تصويري كه وي   تصوير شخصي است كه جزئيات را با وحي دريافت مي
كند، تصوير شخصي است كه يا جزئيات قانون را دريافت   ارائه مي "الملّه"در 
كند؛ يا گاه جزئيات قانون را   گذاري را دريافت مي     قانون ي  هوكند، يا با وحي، ق  مي

كند. تصويري هم كه در   گذاري مي     دريافت كرده و گاه براساس قوه، قانون
گذاري را      قانون ي  هكند، تصوير شخصي است كه قو ارائه مي "المدنيه     السياسه"
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اصلي فارابي اين است كه  ي  همسألدريافت كرده است. بنابراين در اين سه اثر، 
اي به پيامبر داده   شود يا با وحي، قوه  آيا خود قوانين جزئي، به پيامبر وحي مي

توان انديشيد كه   كند؟ مي  گذاري پيدا مي     شود كه پيامبر با آن قوه توانايي قانون  مي
(ص) و يا گذاري پيامبر خاتم     فارابي درصدد تبيين چگونگي رياست و قانون

صورت جزئيات از      گذاري و تشريع در اسالم به     پيامبران الهي است. آيا قانون
اول به پيامبر وحي شده  -گويد   كه فارابي مي     چنان -جانب حق تعالي است يا 

گذاري      اي به پيامبر داده شده و پيامبر با آن قوه قادر به قانون  كه قوه     است؛ يا اين
هاي پيامبر(ص)   گذاري     كم برخي از قانون     گرديده است؟ اين صورت اخير، دست

توان احكام سلطاني يا حكومتي   ها را مي  گذاري     گونه از قانون     گيرد. اين     را دربر مي
 .به بعد) 481: 2تا، ج     (نك: امام خميني، بيناميد 

گذاري پيامبر(ص)      از قانون صورت نخست، تصويري است كه در ذهن عموم
دانيم كه برخي احكام پيامبر(ص) موردي و   و تشريعات شارع وجود دارد. مي

صورت وحي      بسا برخي از اين احكام موردي و جزئي هم به     جزئي بوده است؛ چه
وجه و تر اين احكام را مورد ت     رسد فارابي بيش  نظر مي     به پيامبر داده شده باشند. به

تر به احكام و تشريعات اجتماعي سياسي و چگونگي قرآن      تحليل قرار داده؛ و كم
مطالعه و تحليل  ي  هكريم و وحي آن توجه داشته است. در هر صورت، در نحو

هاي   تاثير ويژگي     توان مدعي شد كه تبيين او از وحي، تحت     روشني مي     فارابي به
توان به فارابي انتقاد كرد كه چرا وحي و   گذاري قرار دارد. مي     قانون و قانون
كه الزم بود جداگانه هر يك از دو      كاسه كرده است؛ در حالي     احكام را يك

گونه انديشيد كه فارابي      توان اين  مي گذاري را پژوهش كند.     موضوع وحي و قانون
كه نسبت معقوالت نظري ثابت و كلي و      اين اي دارد؛ مثالً  گذاري دغدغه     در قانون

هاست كه لزوماً متغير و جزئي و موقت خواهند بود      دائمي، با تحقق خارجي آن
طرحي كه فارابي ريخته است اين است كه ما دو گونه  ي  ه. الزم)66-65: 1983(همو، 
گذاري      ش قانونگذاري، و در نتيجه، دو گونه قوه و فرآيند و رو     قانون ي  هحوز

ثابتات و كليات و امور دائمي، كه مربوط به عقل  ي  هداريم: يكي ناظر به حوز
عملي است؛ و ديگري ناظر به متغيرات و جزئيات و امور موقتي، كه مربوط به 

 .)59-56ب:  1986؛ همو، 55-54: 1405(همو، تعقل است 
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 هاي وحي فارابي   ارزيابي نظريه
صورت القاي احكام جزئي تصوير      وحي را به "نتزعهفصول م"فارابي در 

تواند وحي قرآن را پوشش دهد؛ زيرا احكامي كه در  كند. اين تصوير نمي  مي
توان احتمال داد كه   صورت كلي بيان شده است، نه جزئي. مي     اند به     قرآن بيان شده

اين است كه احكام قرآن،  "فصول منتزعه"شده از وحي در      تصوير ارائه ي  هنتيج
باشند؛ لذا پس از او را      جزئي هستند و صرفاً ناظر به زمان پيامبر خاتم(ص) مي

توان   دهند. اما اين احتمال مشكل خودش را دارد؛ زيرا چگونه مي  پوشش نمي
گفت احكامي مانند حرمت قتل و... صرفاً ناظر به زمان و اجتماع بعثت پيامبر 

ها و اجتماعات و      ها و مكان  اند و شمول اين احكام براي زمان     خاتم(ص) بوده
بسا براي مشكالت      هاي ديگر محل ترديد است و نياز به دليل دارد؟! چه  فرهنگ

نظري از اين دست و عدم توانايي اين نظريه در تصوير وحي قرآني بوده است 
 رائه داده است.كه فارابي از اين نظريه عبور كرده و نظريات ديگري ا

صورت      ، وحي سه گونه است: القاي جزئيات، اعطاي قوه، گاهي به"الملّه"در 
شده. كماكان      اعطا ي  هصورت اعطاي قوه و ناشي از قو     القاي جزئيات و گاهي به

تواند وحي قرآني و   قبلي است و نمي ي  هاين تصوير نيز داراي همان مشكل نظري
كم برخي از احكام      توان پذيرفت كه دست  وشش دهد؛ زيرا نمياحكام قرآني را پ

شده در قرآن كريم، جزئي بوده و شمول زماني و مكاني نداشته باشند. البته      بيان
هاي موردي شخص   گذاري     تواند قانون  ارائه شده است، مي "الملّه"نظري كه در 

بسا تالش فارابي      يشان را تبيين كند؛ چهويژه احكام سلطاني ا     پيامبر خاتم(ص) و به
هاي موردي پيامبر بوده باشد، نه ناظر به   گذاري     از اصل، ناظر به قانون "الملّه"در 

از چنين توجيهي ابا دارد،  "الملّه"تبيين حقيقت وحي. اگرچه متن گفتار وي در 
 پذير هست.     اما اين توجيه امكان

صورت      شود و آن را به     از وحي ارائه مي "المدنيه     السياسه"اي كه در   نظريه
اعطا شده تصوير  ي  ههاي موردي بر اساس قو     گذاري     اعطاي قوه و سپس قانون

 "الملّه"شده در      ارائه ي  هنظري ي  هكند، دچار همان مشكالتي است كه دربار  مي
هاي موردي پيامبر خاتم(ص) را   گذاري     انونتواند ق  گفته شد. اين نظريه تنها مي

توان احتمال داد كه   پوشش دهد، نه احكام قرآن و يا وحي قرآن كريم را. مي
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هاي موردي پيامبر   گذاري     فارابي از اصل درصدد توجيه و تبيين همين قانون
 .كند  خاتم(ص) بوده است؛ اگرچه متن گفتار با اين توجيه و تصرف همراهي نمي

 وحي؛ لفظ يا معنا؟ 
 ي  هجا بايد مطرح شود آن است كه: آيا برپاي     سوال مهمي كه در اين

شود يا معنا؟ در پاسخ بايد توجه      هاي وحي فارابي، لفظ به پيامبر وحي مي  نظريه
رو گفتار او      اصلي فارابي نبوده است، از اين ي  هداشت كه اوالً اين پرسش دغدغ

هاي وحي فارابي   ستقيم ناظر به اين پرسش و پاسخ آن نيست. ثانياً، نظريهطور م     به
جامعه  ي  هگذاري و تعليم و تربيت و تدبير و ادار     تر ناظر به موضوع قانون     بيش

طور مستقيم و مستقل، چگونگي وحي قرآن كريم را محور      است و فارابي به
موضوع وحي، اعم از وحي قرآن كريم است؛ مباحث خود قرار نداده است. ثالثاً، 

هاي ديگري غير   شود، و هم وحي زيرا هم وحي به ديگر پيامبران الهي را شامل مي
گيرد. بنابراين   از وحي قرآن كريم كه به پيامبر خاتم افاضه شده است را دربر مي

ريم نيست، جايي كه مباحث فارابي مستقيماً و مستقالً ناظر به وحي قرآن ك     از آن
گفته است را بر وحي قرآن  -طور كلي      به -وحي  ي  هچه او دربار     توان آن نمي

حال با توجه به امكان جمع      تطبيق كرد. درعين -كه مورد خاصي است  -كريم 
(همو،  "مبادي آراي اهل المدينه الفاضله"هاي وحي فارابي ذيل گفتار او در   نظريه

چنين احتمال وجود يك      ها؛ هم  اه با تصرف در ظاهر نظريههمر )115-116: 1991
كه وي در آثار خود اهداف ديگري (از      فارابي و اين ي  همادر در انديش ي  هنظري

سياسي و رعايت حال و ظرفيت مخاطب) را در  ي  هجمله تدوين و آموزش فلسف
هايي از   ر، تنها گوشهتوان نتيجه گرفت كه وي در اين آثا     نظر داشته است؛ مي

 كند.     واحد مادر و منظرهايي از آن را ارائه مي ي  هنظري
 توان چنين نظر داد كه:  مي
ناظر به وحي  "المدنيه     السياسه"و  "الملّه"، "فصول منتزعه". تحليل فارابي در 1

احكام الهي است و وحي احكام الهي با وحي آيات قرآن كريم متفاوت است؛ در 
 نتيجه، تحليل فارابي در اين سه اثر، از وحي قرآن كريم منصرف است.

 ي  هشرح رسال"و  "مبادي آراي اهل المدينه الفاضله". تحليل فارابي در 2
كار آيند. در      اين ظرفيت را دارند كه در تحليل وحي قرآن كريم به "زينون كبير

لقاي معقوالت و كليات آغاز، فرآيند وحي از ا "مبادي آراي اهل المدينه الفاضله"
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شود. اگر وحي قرآن كريم را      داد مثاالت و محاكات و جزئيات ختم مي  و به برون
معنايي كه القاي معقوالت و كليات، وحي    همان     در چنين فرايندي لحاظ كنيم، به

 معنا، الفاظ آيات قرآن كريم نيز وحي الهي خواهد بود.   همان     الهي است؛ به
مبادي آراي "نيز با ديدگاه او در  "شرح رساله زينون كبير"ديدگاه فارابي در 
قابل جمع است؛ با اين تفسير كه وحي دو رو دارد: يكي  "اهل المدينه الفاضله

سويي وحي، همان فرايندي      سويي. روي اين     سويي، و ديگر روي اين     روي آن
تصوير شده است و از عقل فعال  "لفاضلهمبادي آراي اهل المدينه ا"است كه در 

 ي  هشرح رسال"سويي وحي، كه در      شود. روي آن     شروع و به حواس ختم مي
واحده است. اين  ي  هصورت دفع     تصوير شده، تلقي حقايق وحياني به "زينون كبير

را  سو است،     سو و ديگري ناظر به اين     دو تبيين از وحي كه يكي ناظر به آن
(طباطبايي، توان با تحليل عالمه طباطبايي از نزول اجمالي و تفصيلي قرآن كريم   مي

 مقايسه كرد. )23-15: 2تا، ج  بي

 گيري     نتيجه
 ي  هسياسي فارابي است و قلب فلسف ي  هوحي، موضوع مهم و محوري در فلسف

كه نقش و جايگاه  سياسي فارابي درصدد است ي  هآيد. فلسف  شمار مي     سياسي او به
سياسي مطالعه و پژوهش كند. در اين ارتباط، فارابي  ي  هوحي را در كليت فلسف

شمارد و   را براي حكومت برمي "گذاري     قانون"و  "فرمانروايي" ي  هدو كارويژ
 دهد.  نسبت اين دو كارويژه با وحي را به تفصيل توضيح مي

داند: الف) شناخت اموري كه با      يسياسي را شامل دو چيز م ي  هفارابي فلسف
آوردن و      دست     آيد؛ ب) قدرت به     دست مي     ها اشياي زيبا براي اهل مدينه به     آن

هاي وحي و تعريف   حفظ آن اشياي زيبا براي اهل مدينه. ميان وحي، نظريه
هاي متفاوتي از   يلاي وجود دارد. فارابي تحل  كننده     سياسي، ارتباط تعيين ي  هفلسف

ها، وحي تنها بخشي از   ها و نظريه  برخي از اين تحليل ي  هكند. برپاي  وحي ارائه مي
 ي  هدهد. برپاي  را پوشش مي -آن هم بخش عملياتي و بيروني  -سياسي  ي  هفلسف

سياسي را برعهده  ي  هفلسف ي  هها، وحي همان كارويژ  برخي ديگر از اين نظريه
سياسي  ي  هاي از ماقبل فلسف  ها، وحي حوزه  گروه سوم از اين نظريه ي  هبرپايدارد. 

 دهد.  تا مابعد آن را پوشش مي
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 ي  ه، تعريف و تحليل فارابي از فلسف"السعاده     تحصيل"و  "فصول منتزعه"در 
سياسي: اوالً، فلسفي است. ثانياً، الزم است كه  ي  هدهد كه فلسف     سياسي نشان مي

سياسي به زبان مثاالت و محاكات براي مردم بيان شود؛ اين امر  ي  هقاصد فلسفم
سياسي متكفل كليات و قواعد كلي است؛  ي  هاست. ثالثاً، فلسف» ملّت« ي  هبرعهد

 "تعقل"در حالي كه وحي متكفل جزئيات است و پرداختن به جزئيات كار 
 ي  هنظري و فلسف ي  هاز فلسف سياسي نيازمند تركيبي ي  هاست. رابعاً، تحقق فلسف

وحي در آثار فارابي در مرتبه نخست، وضع  ي  هعملي و تعقل است. كارويژ
 "تعقل"را به مفهوم  "وحي"قوانين جزيي و خاص است. اين كارويژه، مفهوم 

عملي و تعقل،  ي  هنظري، فلسف ي  هگرداند. بنابراين، از سه سطح فلسف  مي نزديك
توان گفت وحي، تحت فلسفه      پايه مي     گيرد. بر اين     مي وحي در سطح سوم قرار

باشد. وحي همان كاري را انجام      به بحث مي "الملّه"ورود  ي  هاست و اين مقدم
 ي  هنظري و فلسف ي  هدهد كه قرار است ملّت انجام دهد؛ يعني حقايق فلسف     مي

ان كرده و با توجه به شرايط عملي را به زبان مثاالت و محاكات براي مردم بي
وحي همان  ي  هبخشد. بنابراين، كارويژ     ها را تحقق مي     زماني و مكاني، آن

 ي  هتعبير بهتر، وحي نيز مقاصد فلسف     سياسي خواهد بود. به ي  هفلسف ي  هكارويژ
رئيس "مفهوم: توان در ارتباط با دو      رو وحي را مي  گيرد. ازين     سياسي را پي مي

تناسب، از لوازم رياست و      مالحظه كرد. وحي، به "فرمانروايي ي  هحرف"و  "فاضل
بخشد.      رياست و فرمانروايي را تحقق مي ي  هفرمانروايي بوده و بخشي از كارويژ

، وحي در تحقق "الملّه"و  "السعاده     تحصيل"و  "فصول منتزعه"ترتيب در      بدين
مبادي آراي اهل المدينه "آيد. در سه اثر:      كار مي     سياسي به ي  هفموضوعات فلس

رياست رئيس فاضل با  "زينون كبير ي  هرسال"و  "المدنيه     السياسه"و  "الفاضله
شود. يعني اگر وحي      فرمانروايي ممكن مي ي  هكند و حرف وحي تحقق پيدا مي

فرمانروايي هم تحقق نخواهد يافت.  ي  هنباشد، رئيس فاضلي در كار نبوده و حرف
، "المدنيه     السياسه"و  "مبادي آراي اهل المدينه الفاضله"ترتيب وحي در      بدين

و  "فصول منتزعه"فرمانروايي است و در  ي  هاساس و محور حرف
يعني  -فرمانروايي  ي  هحرف ي  هدر بخشي از حوز "الملّه"و  "السعاده     تحصيل"

آيد. بنابراين براساس تحليلي كه از وحي داريم، جايگاه      كار مي     به –تعقل  ي  هحوز
 شود.     سياسي متفاوت مي ي  هسياسي و در طرح كلي فلسف ي  هآن در فلسف
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