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چکیده
حکیم فارابی ،فیلسوفی است که با رویکرد فلسفی برای اولین بار ،با تفسیر عقالنی وحی ،نبوت را از شکل
مسئلهای صرفاً کالمی خارج کرد و درشمار مباحث فلسفی قرار داد .او با استفاده از روش استداللی-
برهانی ،کلیاتی را دربارۀ جایگاه پیامبری ،چگونگی ارتباطیافتن پیامبر با عالم غیب و ویژگیهای پیامبر
اثبات کرد .وی برای بیان قوانین کلی نبوت ،به ورود به جزئیات نیازی نداشته و برای بیان نظرهای خود،
لزوماً از واژگان شناختهشدۀ دینی استفاده نکرده است؛ بلکه اسمی را جانشین آنها کرده و به انگارهسازی
روی آورده است .سؤال موردنظر در این پژوهش ،آن است که نبوت در آثار معلم ثانی ،چگونه مطرح شده
و او چگونه دربارۀ این مسئله انگارهسازی کرده است؛ درضمن ،این انگارۀ جدید با نبی چه نسبتی دارد و به
عبارت دیگر ،وی چه تصویری از نبی در فلسفهاش ترسیم کرده است .یکی از نتایج پژوهش حاضر ،پساز
اثبات ادعای مطرحنشدن مبحثی مستقل تحت عنوان نبوت و همچنین بهکارنرفتن لفظ «نبی» (مگر در اولین
مرحله از فرایند شکلگیری انگاره) ،با استفاده از تبیینی که فارابی دربارۀ وحی انجام داده ،این است که وی
از رئیس اول بهعنوان گیرندۀ وحی یاد کرده و با بهرهگیری از وجه اشتراک موجود میان تعریفهای
صورتگرفته دربارۀ رئیس اول و نبی ،ذهن مخاطب خود را بهسوی موضوع نبوت سوق داده است .در
تفکر او ،رئیس اول در مدینۀ فاضله و با قید علیاالطالق ،مطابق با نبی است .درضمن تصریح به اینهمانیِ
فیلسوف علیاالطالق و رئیس اول ،اینهمانیِ نبی و فیلسوف نیز تأیید میشود و چالش پیشآمده دربارۀ
پایینآوردن مقام نبی نسبتبه مقام فیلسوف در تفکر فارابی ازبین میرود.
واژگان کلیدی :نبوت ،انگاره ،وحی ،سبب اول ،عقل فعال ،رئیس اول.

 .1این مقاله ،مستخرج از رسالۀ دکتری با عنوان انگارۀ نبوت ازنظر ابونصر فارابی و خواجهنصیرالدین طوسی است.

 مربی پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات و دانشجوی دکتری فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه تربیت دبیر شهید
رجایی ،تهران ،ایران (نویسندۀ مسئول).

 دانشیار گروه فلسفه و کالم اسالمی ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ،تهران ،ایران.

shojaee@ricac.ac.ir
a.salavati@sru.ac.ir

 دانشجوی دکتری فلسفه و کالم اسالمی ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ،تهران ،ایران.
amirhoseindoa@gmail.com

 168دوفصلنامۀ علمی حکمت سینوی ،دورۀ  ،25شمارۀ ،66پاییز و زمستان 1400

مقدمه

فارابی فیلسوفی مسلمان است و فارابیپژوهان فلسفۀ او را دارای نسبتی تنگاتنگ با
دیانتش میدانند؛ چنانکه وی قبلاز هر چیز بهدنبال اثبات و تحکیم فلسفی مبانی اعتقادی
و یقینیاش بوده است .یکی از اصول اعتقادی معلم ثانی ،مسئلۀ نبوت است؛ اما در مواجهۀ
اولیه با آثار دستاول وی و جستوجو دربارۀ موضوع نبوت ،در وهلۀ نخست ،به این
مطلب پی میبریم که او در آثارش هیچ مبحث مستقلی تحت عنوان نبوت و مسائل مرتبط
با آن را مطرح نکرده است؛ عالوهبر آن ،حتی نمیتوان مباحث مرتبط با این موضوع را
دقیقاً ذیل همین عنوان جستوجو و بررسی کرد؛ به دیگر سخن ،فارابی برای بیان
اندیشههای خود درخصوص مفاهیم پیامبر و پیامبری ،واژههای «نبوت» و «نبی» را بهکار
نبرده است.
شایان ذکر است که درک نکتۀ بهظاهر سادۀ مذکور ،بهسادگی بیان آن در یک سطر
نیست؛ زیرا زمان نسبتاً زیادی از مطالعه درخصوص اندیشههای فارابی صرف شد تا این
نکته برای نگارندگان روشن شود .علت این دریافت دیرهنگام ،مراجعه به آثار دستدوم،
یعنی ترجمهها ،شرحها و تحقیقهای انجامشده درخصوص آرای فارابی بود .در بسیاری از
این آثار ،مشخصاً دربارۀ نبوت سخن گفته شده و حتی در برخی از آنها مبحثی با عنوان
نبوت به این موضوع اختصاص یافته و واژههای «نبی» و «پیامبر» بهصورت مکرر در آنها
بهکار رفته است؛ حال آنکه درپی مراجعه به منابع دستاول ،یعنی اصل آثار فارابی و
جستوجو در این زمینه درمییابیم در آثار این فیلسوف ،نه مبحثی با عنوان نبوت وجود
دارد و نه واژههای «نبوت» و «نبی» بهکار رفته است .دریافت این مطلب ،مقدمهای برای
اثبات این باور شد که فارابی در بیان آرای خود به انگارهسازی روی آورده؛ چنانکه ذهن
پژوهشگران و مترجمان آثارش را با استفاده از لفظ جایگزین بهسوی موضوع نبوت و در
مواردی بهسمت موضوع امامت سوق داده است .این الفاظ یا اصطالحات جدید را میتوان
انگاره یا استعارهای از نبی دانست؛ یعنی وی با استفاده از یک وجه اشتراک یا نقطۀ اتصال
بین تعریف نبی و واژۀ جدید ،ذهن مخاطب خود را بهسهولت از واژۀ جدید به نبی منتقل
میکند .درخصوص همین مسئله ،ذکر این نکته الزم است که مسئلۀ نبوت در آثار
فارابیپژوهان ،کمتر بهصورت مستقل و بهمنزلۀ مبحثی اصلی موردتوجه قرار گرفته و از
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این روی ،کتابی مستقل در این حوزه منتشر نشده است که در آن ،بررسی دیدگاه فارابی
دربارۀ نبوت صورت گرفته باشد .ازمیان اندیشههای فارابی ،آرایی که بیشتر موردعنایت و
بررسی بوده ،از یک سو مربوط به حکومت و سیاست درحوزۀ علوم سیاسی و اغلب
موردتوجه محققان غربی و از سوی دیگر ،ازمیان مسائل مربوط به نبوت ،و اثبات و تبیین
وحی 1است.
فارابی درراستای دیدگاه فلسفی یا فلسفۀ سیاسی خود ،بهجای استفاده از واژههای
دینی شناختهشدهای همچون «خدا»« ،مالئک» و «نبی» ،اصطالحات یا واژگان جدیدی را
بهکار گرفته است که آنها را میتوان انگارۀ او دربارۀ این موضوع تلقی کرد .این
اصطالحات جایگزین ،همان انگارۀ فارابی از «نبی» هستند که به نمادی از این مفهوم مبدل
شدهاند .در نظریۀ استعارۀ مفهومی گفته میشود مفهوم «الف» همان مفهوم «ب» است.
مفهوم «الف» حوزۀ هدف و مفهوم «ب» حوزۀ منبع است ( .)Burke, 2014, p. 214در
این پژوهش نیز حوزۀ منبع ،ریاست مدینه و حوزۀ هدف ،نبی است؛ همچنین انگاره ،برابر
با معنای تصویر و تعریف آن ،عبارت از «صورت خیالی از شیء که در فرایند ذهنی مشخص

همچون اسم بهجای آن شیء مینشیند» (فرامرز قراملکی و ناسخیان ،1395 ،ص )48 .درنظر
گرفته شده و ترکیب «انگارۀ نبوت» ،بازگوکنندۀ تصویر پیامبری است که در ذهن افراد
گوناگون به انواع و اشکال مختلف ترسیم میشود .این تصویر ،انگاشتی برساخته از
مجموعهای از گزارهها ،تصدیقها و مفاهیم است که حول موضوع نبوت در یک نظام
فکری ،فرهنگی ،اجتماعی یا اعتقادی برداشت میشود و در ذهن شکل میگیرد.
یکی از پیشفرضهای اولیۀ ما در این پژوهش ،آن است که فارابی در فلسفۀ خود
دربارۀ نبوت انگارهسازی کرده است .منظور از انگارهسازی ،آن است که لفظی همچون
اسم بهجای اسمی دیگر مینشیند و به نمادی از آن مبدّل میشود و عمالً دو تصویر به یک
تصویر تبدیل میشوند .اگر در آثار فارابی ،لفظی بهجای الفاظ شناختهشدۀ دینی بهکار رفته
باشد که بتوان آن را جایگزین لفظ «نبی» دانست ،میتوان مدعی شد این فیلسوف در آثار
خود انگارهسازی کرده است؛ البته باید به این مسئله توجه کرد که انگارهسازی یک
 .1برخی از این پژوهشها بدین شرحاند :رضایی1389 ،؛ فیض و سلیمانی1396 ،؛ تورانی و رهبری1393 ،؛ تیموری و
بداشتی1393 ،؛ مالیری1393 ،؛ هاشمی1389 ،؛ یوسفی روشناوَند1388 ،؛ مفتونی.1387 ،
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جایگزین صرف نیست؛ بلکه احکام و مقتضیاتی دارد که نگارندگان در مقالهای دیگر با
عنوان «تحلیل شبکهای انگاره» ( )1400به آن پرداختهاند؛ بنابراین ،الزم است کاربرد یا
بهکارنرفتن اصطالح «نبی» در آثار فارابی بررسی شود؛ زیرا استفادهنشدن از الفاظ
شناختهشدۀ دینی ،خود تأییدی بر انگارهسازی این فیلسوف درخصوص نبی است؛ بدین
ترتیب ،در وهلۀ نخست ،الزم است دالیلی را در رد یا اثبات این پیشفرض بهدست دهیم
و سپس با اثبات وجود انگاره درپی یافتن انگارۀ فارابی باشیم؛ بنابراین ،سؤال موردنظر ما
در این پژوهش ،آن است که انگارۀ نبوت در دیدگاه معلم ثانی ،چگونه ترسیم شده و او
چه تصویری از نبی و نبوت در فلسفهاش بهدست داده است .اگر فارابی دربارۀ نبوت
انگارهسازی کرده است ،شواهد و مالک صحت این انگارهسازی ،کداماند و چه نسبتی بین
انگارۀ نبی در تفکر فارابی با مفهوم نبی وجود دارد؟
 .1رویکرد فلسفی به مسئلۀ نبوت

ازدیدگاه فالسفه ،دین بهمثابۀ نقشهای است که نگاهی کلی دربارۀ جهان را بهدست میدهد
و در آن نقشه ،جهان مشخص میشود .در چنین نقشهای جایگاه طبیعت و ماوراءطبیعت،
خدا ،فرشتگان و انسان ،معلوم است؛ مثالً فارابی در کتاب الملة و نصوص اخری ،مشخصاً
دربارۀ دین سخن گفته؛ اما ازمیان ابعاد مختلف دین ،تنها به بُعد عقیدتی -فلسفی آن
پرداخته که توصیفی از جهان هستی و جایگاه انسان در آن است و از جنبههای عبادی و
شعایری ،وقایع تاریخی -دینی ،احکام اخالقی و تجربههای دینی ،چیزی گفته نمیشود.
فارابی فیلسوفی است که وقتی میخواهد دربارۀ مسئلهای مانند نبوت که از اصول
اعتقادی است ،واکاوی کند ،با رویکرد کلی به مسائل این حوزه میپردازد و با جهتگیری
معرفتی ،تنها بصیرتی کلی دربارۀ اوصاف و جایگاه پیامبر بهدست میدهد .ازمنظر فلسفی
او ،نبوت ،مسئلهای برای بررسی امکانداشتن یا امکاننداشتن ارتباط انسان با عالم مجردات
بهشمار میآید و برمبنای چنین رویکردی ،وی دربارۀ پیامبران مبعوثشده ،اسامی و
معجزات آنها سخن نگفته است؛ بلکه با استفاده از روش استداللی -برهانی ،کلیاتی را
دربارۀ جایگاه پیامبری ،چگونگی ارتباط با عالم غیب و تبیین فلسفی آن ،و ویژگیهای
پیامبر اثبات کرده و قوانین و نقشۀ کلی را بهدست داده است .در این راه ،حتی امکان دارد
فارابی واژگان شناختهشدۀ دینی همچون «نبی»« ،رسول»« ،عصمت»« ،معجزه» و «فرشتۀ
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وحی» را بهکار نبرد؛ در این صورت ،الزم است اصطالحات یا واژگانی جایگزین را در آثار
این متفکر بیابیم که ضمن بازگویی ضلعی از حقیقت کثیراالضالع هویت پیامبری،
نشاندهندۀ انگارۀ او از نبوت نیز باشد.
 .2نبوت ازمنظر اندیشمندان مسلمان

بهدستدادن تعریفی جامع و مانع دربارۀ نبوت ،یکی از مسائل آغازین در مباحث نبوت
بهویژه ازمنظر متکلمان است .دانشمندان مسلمان براساس مبانی و رویکردهای خاص خود،
تعریفهای مختلفی دربارۀ نبی بهدست دادهاند .همۀ این تعریفها دو بخش دارند :نخست،
بخشی که در تمام آنها تکرار شده است و میتوان آن را بهعنوان جنس برای ماهیت نبوت
ازدیدگاه اندیشمندان مسلمان درنظر گرفت؛ دوم ،بخشی که وجه افتراق بین این تعریفها
و فصل متمایزکنندۀ آنها از یکدیگر است .توجه به واژههای بهکاررفته در هر تعریف و
همچنین وجوه اشتراک و افتراق بین تعریفهای حکما میتواند راهی بهسوی دستیابی به
تصویر اولیه از نبی در پیشزمینۀ ذهنی هریک از اندیشمندان باشد و ما را بهسوی انگارۀ
موردنظر آنان از نبی رهنمون شود.
براساس تحلیل سی تعریف عرضهشده ازسوی حکما و متکلمان شیعی ،اشعری ،معتزلی و
ماتریدی از قرن چهارم هجری قمری تا عصر حاضر ،یک وجه اشتراک بهدست آمده که عنصر
اصلی در تعریف نبی است .این عنصر اصلی و مهمترین خصوصیت پیامبری عبارت است از
انزال وحی ازجانب پروردگار یا عهدهداری سفارت آسمانی ازجانب خدا برای انسان با
برانگیختگی و انتخاب یکی از انسانها (فرامرز قراملکی و سلمان ماهینی ،1388 ،ص.)50-41 .
با توجه به وجه اشتراک یا عنصر اصلی در تعریفهای عرضهشده دربارۀ نبوت ،یعنی
انزال وحی میتوان بهطور قطع ،وحی و مطالب مرتبط با آن مانند تعریف و تبیین وحی را
یکی از مباحث مربوط به نبوت دانست .فارابی بهصورت مشخص ،دربارۀ نبوت ،تعریفی
بهدست نداده؛ اما تعریف و تبیینی از وحی را ذکر کرده است که میتواند مبنایی برای ورود
به مبحث نبوت ازنظر او باشد.
 .3تعریف و تبیین وحی ازنظر فارابی

معلم ثانی براساس اعتقاد به وجود مفارق عقل فعال و ارتقای نفس ناطقۀ انسان به
مرحلهای که امکان اتصال به عقل فعال برای آن فراهم باشد و با این تعبیر که بین انسان و
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عقل فعال ،واسطهای باقی نماند ،وحی را تبیین و اثبات کرده است .مبانی بحث نبوت در
علمالنفس مطرح شده که مبحثی معرفتی است و موضوعاتی همچون عقل انسان و مراتب
آن ،تأثیر عقل فعال بر عقل منفعل و نحوۀ اتصال عقل انسان به عقل فعال را شامل میشود.
بحث نبوت با بررسی قوۀ متخیله و کارکرد آن ،یعنی خواب و رؤیا شروع میشود و سپس
با بیان مراتب آن و ارتباط کاملترین مرتبۀ این قوه با نبوت پایان مییابد؛ بر همین اساس،
پژوهشگران برسر این مسئله توافق دارند که تبیین فارابی از وحی ،ازنوع معرفتشناختی
است.
معلم ثانی در دو اثر خود و ذیل سه مبحث ،پدیدۀ وحی را مطرح کرده و البته با توجه
به اینکه فیلسوفی موجزنویس است ،تبیینش در این حوزه ،از دو یا سه پاراگراف ،فراتر
نمیرود:
الف) در سیاست مدنیه ،در بحث اجتماعات مدنی ،ذیل عنوان «القول فی إحتیاج اإلنسان
إلی اإلجتماع و التعاون» و با عنوان «القول فی العضو الرئیس»( 1فارابى1996 ،ب ،ص،)89 .
بهصورتی بسیار مجمل ،وحی را عبارت از «افاضۀ عقل فعال به عقل منفعل بهواسطۀ عقل

مستفاد »2تعریف کرده است .او در این سطور ،بهصورت مشخص ،چند واژه را با وحی

مرتبط کرده است .این واژگان را میتوان همچون میدان معنیشناختی با واژگانیِ
بههمپیوسته و مرتبطی درنظر گرفت که ذیل موضوع نبوت در نظام مدینۀ فاضلۀ فارابی
شکل گرفته است .وی از سبب اول بهمنزلۀ فرستندۀ وحی ،از عقل فعال بهمثابۀ واسطه در
ارسال وحی و از رئیس اول بهعنوان گیرندۀ وحی یاد کرده است؛ بنابراین ،عناصر وحی در
نظام فلسفی فارابی با استفاده از اصطالحات «سبب اول»« ،رئیس اول» و «عقل فعال» معرفی
 .1و هو الذي ينبغي أن يقال فیه إنه يوحى إلیه .فإن اإلنسان إنما يوحى إلیه إذا بلغ هذه الرتبة و ذلك إذا لم يبق بینه و بین العقل
الفعال واسطة .فإن العقل المنفعل يكون شبه المادة و الموضوع للعقل المستفاد ،و العقل المستفاد شبه المادة و الموضوع للعقل
الفعال .فحینئذ يفیض من العقل الفعال على العقل المنفعل القوة التي بها يمكن أن يوقف على تحديد األشیاء و األفعال و
تسديدها ن حو السعادة .فهذه اإلفاضة الكائنة من العقل الفعال إلى العقل المنفعل بأن يتوسط بینهما العقل المستفاد هو الوحي .و
ألن العقل الفعال فائض عن وجود السبب األول فقد يمكن ألجل ذلك أن يقال إن السبب األول هو الموحي إلى هذا اإلنسان
بتوسط العقل الفعال .و رئاسة هذا اإلنسان هي الرئاسة األولى (فارابى1996 ،ب ،ص.)89 .
 « .2فهذه اإلفاضة الكائنة من العقل الفعال إلى العقل المنفعل بأن يتوسط بینهما العقل المستفاد هو الوحي» (فارابى1996 ،ب،
ص.)89 .
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میشوند و تنها اصطالحی که جایگزینی برایش قرار داده نشده ،خودِ «وحی» است که
واژهای دینی محسوب میشود.
برخی از این اصطالحات در تفکر فلسفی فالسفۀ پیشاز فارابی ،نوظهور و ناشناخته
نبودهاند؛ مثالً ارسطو و شارحان اندیشههایش به لزوم وجود عقل فعال در ادراکات انسانی
براساس التزام به نظریۀ ماده و صورت یا قوه و فعل معتقد بودند .کاری که فارابی انجام
داد ،آن بود که این کلمات را در نظام فلسفی جدید و در شبکۀ تصوری تازهای کنار هم
گذاشت؛ بهگونهای که هریک از آنها در این نظام ،وضع تازهای پیدا کردند.

فارابی درراستای دیدگاه فلسفی یا فلسفۀ سیاسی خود که مشخصاً در آراء اهل المدينة
الفاضلة و مضاداتها ،درقالب مدینه آمده ،بهجای استفاده از واژههای دینی شناختهشده ،به
معناسازیای جدید روی آورده و اصطالح پیشین را در معنایی جدید بهکار گرفته است؛
بدین صورت که مدینهای را طراحی و شبکهای از مفاهیم مرتبط با آن را ایجاد و ترسیم
کرده که ازجمله آنها «رئیس مدینه» درخور ذکر است .این مسئله را میتوان نشانی از
ساختار اندیشۀ سیاسی -حکومتی فارابی و سیّاسانگاری نبی در نظر او بهشمار آورد.
ب) در آراء اهل المدينة الفاضلة و مضاداتها ،فارابی در بحث نفس و قوای آن و بهدنبال
بحث «القول فی سبب المنامات» ،در بابی تحت عنوان «القول فی الوحی و رؤية الملک»
(فارابى1995 ،الف ،ص )110 .که با استفاده از نظریۀ خواب و رؤیا که کارکرد قوۀ تخیل
است ،وحی را تبیین کرده؛ سپس برای کاملترین مرتبۀ نیروی مخیله ،دریافت جزئیات از
عقل فعال در بیداری را نیز ممکن دانسته و بدین ترتیب ،محتوای وحی را عالوهبر کلیات
معقول ،شامل جزئیات و محسوسات نیز دانسته است.
ج) در آراء اهل المدينة الفاضلة و مضاداتها ،در بخش «القول في العضو الرئیس» که معرفی
کاملترین عضو مدینه صورت گرفته (فارابى1995 ،الف ،ص ،)121 .فارابی وحی را
حاصل حلول عقل فعال در دو قسمت نیروی ناطقۀ انسان و سپس در قوۀ متخیله معرفی
کرده و اولی را فیلسوف و دومی را نبی نامیده است .این تبیین ،خود دو نکته بدین شرح را
دربر میگیرد:
نکتۀ اول ،آن است که کاربرد لفظ «نبی» ،تنها در این اثر دیده میشود و این مسئله با
مدعایی که در ادامه خواهد آمد مبنیبر اینکه فارابی در آثارش از لفظ «نبی» استفاده نکرده،
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ناسازگار است .برای ازبینبردن این ناسازگاری ،به یکی از ویژگیهای انگارۀ موردبحث
بدین شرح اشاره میشود که این انگاره از یک فرایند ذهنی چندمرحلهای با مراحلی
همچون اقتران ،اِسناد و برجستهسازی برآمده و درواقع ،انگاره ،حاصل نهایی این فرایند
است (صلواتی و شجاعی باغینی ،1400 ،ص .)115-113 .در مراحل نخست از این فرایند،
دستکم اقتران بین دو مفهوم الزم است و بنابراین ،بهکارگیری حداقل یک بار لفظ «نبی»
برای برقراری ارتباط و اقتران بین آن با الفاظی همچون «فیلسوف» ،بخشی از این فرایند
شکلگیری محسوب میشود .در مرحلۀ نهایی ،فرایند جانشینی رخ میدهد .در این مرحله،
بهدلیل تکرار فراوان و مأنوسشدن ذهن ،اِسناد شکلگرفته در مراحل پیشین حذف میشود
و تصویر محمول با قرارگرفتن بهجای تصویر موضوع ،بهصورت نماد آن درمیآید و عمالً
دو تصویر به یک تصویر تبدیل میشوند؛ مثالً در آثار یک فیلسوف ،ازمیان اسامی و صفات
گوناگون دینی و فلسفی خداوند متعال همچون اهلل ،رحمان ،رحیم ،سبب اول و
واجبالوجود ،تنها یکی از آنها برجسته میشود؛ بهطوری که اسامی و صفات دیگر محو
میشوند و آن ویژگی خاص بهجای اسم «اهلل» مینشیند .همانگونه که در اینجا ایجاد
ارتباط بین فیلسوف و نبی ،یکی از مراحل اولیۀ شکلگیری انگارۀ نبی است و با جانشینی
رئیس اول و فیلسوف ،نبی حذف میشود ،سنجش میزان کاربرد الفاظ نیز میتواند تأییدی
بر این مطلب باشد؛ چنانکه لفظ «نبی» ،تنها یک بار در آثار فارابی بهکار رفته است؛ اما
«رئیس اول» و «فیلسوف علیاالطالق» از اصطالحات اصلی در آثار او هستند.
نکتۀ دوم ،آن است که بهنظر میرسد فارابی بین حلول در نیروی ناطقه و حلول در قوۀ
متخیله ،تفاوت قائل شده و از این روی ،یکی را نبی و دیگری را فیلسوف نامیده است.
نخستین بار ،ابنطفیل به این مطلب اعتراض کرد که مقام نبی نسبتبه مقام فیلسوف تنزل
یافته است (ابنطفیل ،1334 ،ص)32 .؛ سپس دیگر اندیشمندان (فخری ،1372 ،ص161 .؛
مدکور ،1360 ،ص )59 .نیز اعتراض خود بدان را بیان کردند .دربرابر این اعتراضها
پاسخهای گوناگونی بیان شده است :در یکی از پاسخها خیال نبی و خیال مشهور از
یکدیگر تمایز یافته و درضمن ،قیاس فیلسوف و نبی و تفضیل یکی از آنها بر دیگری در
دیدگاه فارابی -که فلسفه و نبوت از هم تفکیکپذیر نیستند -جایز دانسته نشده است (داوری
اردکانی ،1389 ،ص .)122-121 .در موردی دیگر ،با تفاوتگذاری بین حیثیتهای اطالق
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فیلسوف و نبی بر یک شخص ،به این اعتراض ،چنین پاسخ داده است که نبی پایینتر از
فیلسوف نیست؛ بلکه فیلسوف یکی از اوصاف نبی محسوب میشود و اساساً غیراز او
نیست تا مقایسۀ آنها معنادار باشد؛ زیرا بهتعبیر فارابی ،پیامبر ازحیث معقوالتی که از عقل
فعال دریافت کرده است ،فیلسوف و ازحیث افاضات صورتگرفته به متخیلهاش نبی نامیده
میشود (مفتونی ،1387 ،ص .)18 .در پاسخی دیگر ،سخنان فارابی ،تصریحی در بیان انواع
ادراکات نبی ذکر شده و آمده :بهطور کلی ،فارابی سه نوع ادراک را درخصوص نبی تبیین
کرده است :نخست ،ادراک معقوالت؛ دوم ،ادراک صور مخیل و محسوس مثل رؤیت مَلَک
و فرشتۀ وحی؛ سوم ،ادراک جزئیات اموری که در گذشته ،حال یا آینده تحقق مییابند.
ازنظر فارابی ،وحی در قسم دوم و سوم بهمعنای اتصال متخیلۀ نبی با عقل فعال است؛ اما
وحی در قسم اول ،مستلزم اتصال قوۀ عاقلۀ نبی با عقل فعال خواهد بود و به همین دلیل،
وی تصریح کرده نبی کسی است که عقل فعال در هردو جزء قوۀ ناطقه و سپس در قوۀ
متخیلهاش حلول کرده باشد؛ بر این اساس ،جایی برای اشکالگیری از فارابی باقی نمیماند
(مالیری ،1393 ،ص.)62 .
همانگونه که دیدیم ،فارابی در سیاست مدنیه بهصورت مشخص ،تعریفی از وحی
بهدست داده و چند واژه را با وحی مرتبط کرده؛ اما در آرا ،وحی را با استفاده از قوۀ تخیل

تبیین کرده است؛ بنابراین ،مطلبی که مسیر این نوشتار را مشخص میکند ،سیاست مدنیه
است .با توجه به متن این اثر که در آن ،رئیس اول بهمنزلۀ گیرندۀ وحی یا همان نبی معرفی
شده ،الزم است پساز تأیید این انگارهسازی ،نسبت انگارۀ نبی در تفکر فارابی با مفاهیم و
اصطالحات دیگر همچون فیلسوف بررسی شود.
در این حوزه ،نخست ،این موضوع بررسی میشود که اگر در بیان فلسفی فارابی ،نبی
برابر با رئیس اول و عقل فعال برابر با مَلَک وحی است ،آیا وی در تمام آثارش به این
مسئله پایبند بوده است یا خیر .این بررسی از آن جهت اهمیت دارد که اگر برجستگی
اصطالحی بهجای «نبی» در تمام آثار فارابی تأیید شود و درعین حال ،هیچ شکی در این
مسئله نباشد که بررسی یکی از ابعاد نبوت ،یعنی گیرندۀ وحی یا همان نبی و تعیین
اوصافش بخشی مهم از ساختار فکری اوست ،پایبندی به استفاده از اصطالح جایگزین
میتواند این موضوع را دربر گیرد که فارابی با برقراری پیوند بین اصطالح «نبی» و
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اصطالحی جایگزین انگارهسازی کرده و در تمام آثارش به آن پایبند بوده است؛ تا جایی
که توجه هر خوانندهای بهسهولت بهسوی آن معطوف میشود.
 .4انگارهسازی فارابی دربارۀ نبوت

بررسی انگارهسازی در دو مرحله صورت میگیرد :مرحلۀ اول ،شامل بررسی دو مدعاست
و سپس در مرحلۀ دوم ،جستوجو بهمنظور یافتن مالکی برای حصول اطمینان دربارۀ
صحت قرارگرفتن رئیس اول بهجای نبی آغاز میشود.
 .4-1نبوت در آثار فارابی

در این مرحله ،دو مدعا بررسی میشود :نخست ،اینکه فارابی در آثارش هیچ مبحث
مستقلی تحت عنوان نبوت و مسائل آن را مطرح نکرده و دوم ،اینکه او در آثارش لفظ
«نبی» را بهکار نبرده است.
 .4-1-1بررسی مدعای اول

آثار فارابی معمو ًال فاقد فهرست مطالب و فصلبندی هستند و حتی هیچکدام از فصول
منتزعهای که مطالبشان بهصورت فصل از یکدیگر جدا شده است ،عنوان ویژهای ندارند که
نمایانگر مطلب آنها باشد؛ البته برخی محققان و شارحان ،برای سهولت دریافت مطالب،
عناوینی برگرفته از مضامین متن را بهصورت فهرست در ابتدای برخی آثار افزودهاند
(فارابی1396 ،الف و 1396ب) .حال با بررسی مباحث موجود در آثار فارابی ،چه آنهایی
که فهرست دارند (مانند آراء اهل المدينة الفاضلة و مضاداتها) و چه آنهایی که دارای
فهرست نیستند و شارحان فهرستهایی به آنها اضافه کردهاند ،درمییابیم مبحثی ذیل

عنوان نبوت و مسائل مرتبط با آن در آثار این فیلسوف وجود ندارد .تنها در شرح رسالة
زينون الکبیر الیونانی ،بخشی با عنوان «نبوت» وجود دارد که با ذکر توضیحاتی مشخص
میشود نمیتوان آن را مستثنا از حکم یادشده دربارۀ آثار فارابی دانست.

از این رساله بهعنوان یکی از رسالههای قطعی فارابی یاد شده که شرحی بر رسالۀ
زینون کبیر یونانی است .فارابی در مقدمۀ رساله ،زینون بزرگ را هم شاگرد ارسطو و هم
شاگرد شیخ یونانی (فلوطین) معرفی کرده و گفته است« :رسالههایی از زینون بزرگ دیدم که
مسیحیان با دخلوتصرف ،شرحی بر آنها نگاشتهاند؛ بدین جهت ،مصلحت دیدم همچون یک

شارح واقعی ،کتاب را شرحی بایسته کنم»؛ اما مترجم رساله بنابه دو دلیل ترجیح میدهد
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مؤلف رسالۀ موردبحث را فقط از شاگردان فلوطین بداند .هرچند در فصل پنجم ،جملۀ
«اعلم انی سمعت معلمی ارسطاطالیس انه قال »...نشان میدهد مؤلف ،شاگرد ارسطو بوده
است ،در ادامه بیان خواهد شد که مفاد این فصل با دیگر فصول ،هماهنگ نیست؛ اما دالیل
مترجم بدین شرحاند :نخست ،آنکه بهدلیل وجودداشتن فاصلۀ زمانی مـیان ارسطو و
فلوطین ،اساساً شـاگردی ایـندو با هم در محضر یک فرد امکان ندارد؛ دیگر آنکه محتوای
رساله با تعلیمات اثولوجیا و انئادهای فلوطین سازگار است؛ البته غیراز دو فصل چهار و
پنج با عناوین «الکالم في النبوة» و «في الشرع» که مفاد آنها در رسالههای نوافالطونیان نیز
یافت نمیشود (فارابی ،1390 ،ص .)17 .با عنایت به نحوۀ بیان مطالب بهنظر میرسد
رسالۀ موردبحث نه شرحی از رسالۀ زینون ،بلکه تقریری از خود فارابی باشد؛ اما اگر
بپذیریم که تمام رساله ،تقریری از وی است و عیناً شرح رسالۀ زینون نیست ،باید تمام
فصول و محتوای آنها به اندیشههای معلم ثانی نزدیک و از هماهنگی نسبی برخوردار
باشند؛ اما با کمی بررسی درمییابیم سیاق جمالت و همچنین واژههای بهکاررفته در برخی
فصول مانند فصل مربوط به نبوت از اصطالحات و فرهنگ فارابی دور است و رنگ مسائل
کالمی و تعبیرات متداول در کتب الهی اسالمی را دارد.
 .4-1-2بررسی مدعای دوم

این مدعا بدین شرح است که فارابی در آثارش از واژۀ «نبی» استفاده نکرده (البته بدون
درنظرگرفتن کاربرد لفظ «نبی» در آراء اهل المدينة الفاضلة و مضاداتها ،بدان سبب که قبالً
دربارۀ آن ،سخن گفته شده است) .این بررسی از آن جهت صورت گرفته که در برخی
رسالههای فارابی ،اصطالح «نبی» بهکار رفته و بنابراین ،الزم است شواهد آن دقیقاً بررسی
شوند تا صحتوسقم این مدعا مشخص شود.
همۀ رسالههایی که در آنها از واژۀ «نبی» استفاده شده است ،منتسب به فارابی هستند و
در صحت انتساب هر رساله یا بخشی از آن به این فیلسوف ،تردید وجود دارد .این
رسالهها بدین شرحاند:
الف) رسالۀ من األسئلة الالمعة و األجوبة الجامع :محسن مهدی ،مصحح و محقق متن
عربی این رساله ،با بیان توضیحات و عرضۀ برخی مستندات ،انتساب این رساله به فارابیِ
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فیلسوف را رد کرده است .وی اساس این تردید را اسلوب و موضوع کتاب و همچنین
وجودنداشتن عنوان این کتاب در فهرستهای قدیمی از آثار فارابی دانسته است.
بهگفتۀ محسن مهدی ،ظاهر کالم فارابی در الملة ،دربارۀ دستهای از آرای موجود بین
ملت فاضله که به توصیف پیامبران و پادشاهان فاضل و شهریاران نیک اختصاص دارد
(فقرۀ دوم) ،باعث میشود تصور وجود اثری دربارۀ اخبار انبیا درمیان آثار فارابی ،طبیعی
بهنظر برسد؛ از این روی ،او از اشارۀ قفطی به فصلی برگزیده از اخبار 1در فهرست آثار
فارابی تعجب نکرده است .وی بعداز اطالعیافتن از گزارش احمد آتش ،اولین شخصی که
از یک نسخۀ خطی در مسجد ایاصوفیه با نام «من األسئلة الالمعة ...ألبی نصر الفارابی ملتقط»
نام برده است ،در سال  1961به این نسخه در استانبول مراجعه کرده و آن را مجموعهای از
اخبار پیامبران از حضرت آدم (ع) تا حضرت محمد (ص) دیده که بیشترِ آن از کتابهای
اخبار و قصص انبیا اخذ شده است .مهدی با چنین محتوایی شک کرده است که این رساله
از مؤلفات فارابی باشد؛ بنابراین ،به فهرستهای قدیمی آثار فارابی مراجعه کرده؛ اما کتابی
با این نام را در آثار این فیلسوف نیافته است (فارابی ،1991 ،ص.)34 .
براساس آنچه گفتیم ،مهدی احتماالتی بدین شرح را درنظر گرفته است:
واژۀ «ملتقط» بعداز ذکر نام مؤلف ،بیانگر آن است که یا مؤلف مطالبی را از کتابهای
دیگر جمعآوری کرده و یا این متن ،مجموعهای گردآمده از یک مجموعۀ بزرگتر ،شامل
سؤالهایی است که فارابی به آنها پاسخ داده است .در حالت نخست ،مقابلۀ این متن با
دیگر متون تألیفی فارابی و سؤالکردن دربارۀ اسلوب آن برای ما نتیجهای ندارد؛ زیرا ممکن
است در این التقاط ،همان روش استفادهشده در آثار دیگر حفظ شده باشد که حتماً با
اسلوب فارابی تفاوت دارد .در حالت دوم نیز همین نکته صحت دارد؛ زیرا ممکن است
روش مورداستفاده در این سؤالوجوابها با روش تألیف فارابی ،متفاوت باشد.
احتمال دارد این رساله مربوط به ابونصر فارابیِ دیگری (ابونصر اسماعیل بن حماد
جوهری ،متوفی بین سالهای  393و  400هجری قمری) ،از ادیبان همعصر با فارابیِ
فیلسوف باشد؛ اما دربارۀ او نیز ذکر نشده است که مؤلف این رساله باشد.
« .1وله الفصول المنتزعة من االخبار».
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درنتیجه ،واژههای «نبی» و «رسول» که در این رساله از آنها استفاده شده است،
نمیتوانند در پژوهش پیشِروی ،برای بررسی انگارۀ نبوت ازنظر فارابی ،قابل اعتنا و
راهگشا باشند؛ از این روی ،باوجود اینکه تنها در این رساله ،دو واژۀ «رسول» و «نبی»
درکنار یکدیگر بهکار رفتهاند« :قیل :الفرق بین الرسول و النبی ان الرسول الشارع و النبی الحافظ
شريعة غیره ،و الرسول يعم البشر و الملک .قیل :الفائدة فی ارسال الرسل معرفة الشريةه ،و فی انزال

الکتب معرفة العباد للحق» (فارابی ،1991 ،ص ،)97 .از مطالب این رساله صرفنظر میکنیم.
ب) رسالۀ فصوص الحکمة :این رساله ،منسوب به فارابی است و در صحت انتساب آن
به وی تردید وجود دارد (غالب ،1995 ،ص .)26 .در باب «مالحظات و تعلیقات» از کتاب
مؤلفات الفارابی آمده است در منابع اصلی ،نامی از فصوص الحکم فارابی دیده نمیشود و
تنها در کشف الظنون و الذريعة از این اثر یاد شده است (صلواتی ،1387 ،ص .)90 .بر این
رساله ،ترجمهها و شرحهای متعددی نگاشته شده؛ اما از نیم قرن پیش ،این اثر بهدلیل
مغایرتداشتن مطالب آن با آرا و عقاید فارابی ،موردتردید چند تن از محققان اروپایی قرار
گرفته است (آقایانی چاوشی ،1383 ،ص .)34 .اگرچه این رساله ،شامل اشاراتی به نظریۀ
فارابی دربارۀ نبوت است ،تنها در یک فصّ آن ،از واژۀ «نبوت» استفاده شده که متن آن
بدین شرح است:
فصّ  :31النّبوّة تختصّ في روحها بقوّة قدسیّة تذعن لها غريزة عالم الخلق األكبر ،كما تذعن
لروحك غريزة عالم الخلق األصغر ،فتأتي بمعجزات خارجة عن الحیلة و العادات ،و ال تصدأ
مرآتها [و ال يمنعها شىء] عن االنتقاش بما في اللّوح المحفوظ -من الكتاب الذي ال يبطل-
و ذوات المالئكة التي هي الرسل ،فیبلّغ ممّا عند اهلل تعالى (فارابی ،1393 ،ص69-68 .؛
فارابی1405 ،ق-الف ،ص.)73-72 .

بررسی اجمالی اصطالحات و مضامین این فصّ در مقایسه با دیگر آثار فارابی ،نشاندهندۀ
ناسازگاری این متن با متون دیگر است؛ بهگونهای که برخی اصطالحات بهکاررفته در آن از
اصطالحات فارابی ،دور هستند؛ مثالً ترکیب «قوۀ قدسیه» بیشتر از آنکه به آرای فارابی
نزدیک باشد ،به آرای ابنسینا نزدیک است؛ همچنین عبارتهای «عالم الخلق األکبر»« ،عالم
الخلق األصغر» و «اللّوح المحفوظ» به نگاشتههای عرفانی نزدیکاند؛ چنانکه عالمه سید
جاللالدین آشتیانی معتقد است فارابی فصوص الحکمة را نه مطابق مشرب اشراق و عرفان
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افالطونیان جدید ،بلکه برمبنای عرفان اسالمی و با استفاده از منطق و برهان تصنیف کرده
است (فارابی ،1393 ،ص )68 .و همین مطلب میتواند دلیلی باشد برای این مسنله که
رسالۀ موردبحث را از تألیفات فارابی ندانیم؛ زیرا در هیچ کتابی نیامده که فارابی مطالب
عرفانی مینگاشته است و بنابراین ،اگرچه در این رساله ،تنها یک بار از لفظ «نبوت»
استفاده شده ،براساس توضیحات یادشده ،در این پژوهش از آن استفاده نخواهیم کرد.
ج) رسالۀ شرح رسالة زينون الکبیر الیونانی :در این رساله نیز از نفس قدسی پیامبر
استفاده شده و متن آن بدین شرح است ...« :هو واضع السّنن و الشرائع و يأخذ األمة بالترغیب و
الترهیب»؛ یعنی« :پیامبر ،واضع سنن (قوانین دینی) و شریعتهاست و امت را با بشارت و هشدار

سلوک میکند» .با توجه به توضیحات ذکرشده ،در فصل مربوط به نبوت در این رساله از
اصطالحاتی استفاده شده که دور از فرهنگ فارابی است و رنگ مسائل کالمی و تعبیرات
متداول در کتب الهی اسالمی را دارد.
باوجود تردید در صحت انتساب کل یا بخشی از سه اثر یادشده به فارابی ،ضمن آنکه
از مطالب آنها در این رساله استفاده نمیشود ،تأکید میکنیم فارابی در آثار تألیفی خود،
تنها در یک مورد (فارابى1995 ،الف ،ص )121 .از واژۀ «نبی» استفاده کرده است .در ادامه،
پساز تأیید انگارهسازی ،نسبت بین فیلسوف و نبی را بررسی میکنیم.
حال با توجه به اثبات ادعای اولیه درخصوص قرارگرفتن رئیس اول بهجای نبی باید
این مسئله بررسی شود که آیا میتوان مالکی را در تأیید صحت این جایگزینی یا همان
انگارهسازی درنظر گرفت یا خیر.
 .4-2مالک صحت رئیسانگاری یا سیّاسانگاری نبی

برپایۀ تعریف وحی در سیاست مدنیه به این نتیجه رسیدیم که فارابی از دریافتکنندۀ وحی
با عنوان رئیس اول یاد کرده است .رئیس اول در آثار این فیلسوف ،شخصی صاحب طبع
عالیه است که مراحل کمال را پیموده و در کاملترین مراتب انسانیت قرار گرفته است؛
بنابراین ،قابلیت ارتباطیافتن با عقل فعال را بهدست آورده و از این روی ،همۀ علوم و
معارف را بهصورت بالفعل داراست و از این جهت ،به کسی نیاز ندارد .او سعادت را
میشناسد و براساس آن عمل میکند؛ بنابراین در عالیترین درجات سعادت قرار دارد.
رئیس اول ،فردی است دارای توانمندی برای ارشاد و بهکارگیری افراد در انجامدادن
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کارهای ضروری و با این توانمندی و نفوذ کالم ،افراد جامعهای را راهنمایی میکند که
تفاوتهایی از جهات مختلف فطری دارند و درعین حال ،سعادت خود و عمل بایسته را
نمیدانند؛ بدین ترتیب ،او هر کسی را به کار شایسته و مناسب خود طبق استعدادش
میگمارد.
بر رئیس اول ،وحی نازل میشود و چنین شخصی دارای قوۀ مخیله درحد کمال است؛
بهگونهای که چه در خواب و چه در بیداری میتواند صور جزئیه را از عقل فعال دریافت
کند .دربارۀ پیوند نفس او با عقل فعال گفته میشود مرتبۀ عقل منفعل در وی تحقق مییابد
و پساز وصول به عقل مستفاد ،به عقل فعال میپیوندد .وحی ازسوی سبب اول توسط
عقل فعال به عقل مستفاد رئیس اول افاضه میشود و سپس از عقل مستفاد به عقل منفعل و
از آن به قوۀ متخیلۀ او میرسد (فارابى1996 ،ب ،ص.)89 .
همانگونه که گفتیم ،باوجود اینکه فارابی از لفظ شناختهشدۀ «نبی» در مبحث نبوت
استفاده نکرده ،با استفاده از لفظ جایگزین ،ذهن مخاطب خود را بهسوی موضوع نبوت و
در مواردی از آن بهسوی موضوع امامت سوق داده است .لفظ یا الفاظ جدید بهکاررفته در
آثار این فیلسوف را میتوان انگارهها یا استعارههایی از نبی دانست؛ بدان معنا که وی با
استفاده از یک وجه اشتراک یا نقطۀ اتصال بین تعریف نبی و واژۀ جدید ،ذهن مخاطب
خود را بهسهولت ،از واژۀ جدید به نبی منتقل کرده است.
حال ،این سؤالها مطرح میشود که فارابی از چه مؤلفه یا وجه اشتراکی بهره گرفته
است که با استفاده از آن ،ذهن خواننده از واژۀ جدید بهسوی نبی هدایت شود و آیا
میتوان این وجه اشتراک را بهمثابۀ مالکی درنظر گرفت تا بهوسیلۀ آن از صحت برداشت
خود در نبیدانستن رئیس اول اطمینان یابیم یا خیر.
فارابی در برخی نگاشتههایش اصطالح «رئیس اول» را تعریف کرده است .درپی بررسی
این تعاریف ،به نکتهای مشترک درمیان همۀ آنها دست مییابیم که میتوان آن را مالکی
برای صحت جایگزینی قلمداد کرد .نمونههایی از تعاریف ذکرشده دربارۀ رئیس اول در
آثار گوناگون این فیلسوف بدین شرحاند:
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الف) در السیاسة المدنیة ،فارابی بعداز بیان خصوصیات رئیس اول نوشته است« :هو الذي
ينبغي أن يقال فیه إنه يوحى إلیه .فإن اإلنسان إنما يوحى إلیه إذا بلغ هذه الرتبة و ذلك إذا لم يبق بینه و بین

العقل الفعال واسطة» (فارابى1996 ،الف ،ص.)89 .
ب) در کتاب الملة و نصوص اخری ،برای تکمیل معرفی رئیس اول فاضل آورده است:
«فان الرئیس االول الفاضل انما تکون مهنته ملکیة مقرونة بوحی من اهلل الیه» (فارابی ،1991 ،ص.
.)44
ج) در آراء اهل المدينة الفاضلة و مضاداتها نوشته است« :كان هذا االنسان هو الذي يوحى

إلیه» (فارابى1995 ،الف ،ص.)121 .
در این تعاریف ،معلم ثانی از مفهوم کانونی در نبوت ،یعنی مفهوم وحی یاری جسته
است .همانگونه که پیشتر گفتیم ،عنصر اصلی و مهمترین خصوصیت پیامبری که بخشی از
تعریف نبی محسوب میشود ،انزال وحی ازجانب پروردگار است .این همان مؤلفه یا وجه
اشتراکی است که وی آن را در تعریف اصطالح جدید موردنظر خود بهکار برده و به این
طریق ،ذهن مخاطب را بهسوی مفهوم نبی منتقل کرده است؛ بنابراین میتوان این همراهی
وحی در تعریف رئیس اول را تأییدی بر قرارگرفتن اصطالح «رئیس اول» بهجای «نبی»
درنظر گرفت؛ چنانکه گفته شده است:
در آثار فارابی میتوان عناصری یافت که ممکن است ما را بهسوی ساختن فرضیهای بر
این بنیاد که رئیس مدینۀ فاضله با نظریۀ نبوت اسالمی سازگاریهای بسیار دارد ،راهبر
گردد؛ همچنین با تأویالتی ممکن است رؤسای جانشین رئیس اول را با حکومت ائمۀ
هدی -علیهم السالم -تطبیق داد (ناظرزادۀ کرمانی ،1376 ،ص.)265 .

این شواهد برگرفته از آثار فارابی و ارتباطی که ازطریق خصوصیت اصلی نبی با رئیس
اول ایجاد شده است ،ذهن هر خوانندهای را به این مسئله معطوف میکند که رئیس اول،
توصیفی از نبی است؛ سپس این اصطالح ،جانشینِ نبی و به نمادی از آن مبدّل شده است
و بدین صورت ،عمالً دو تصویر به یک تصویر تبدیل شدهاند؛ از این روی ،در نظام فلسفی
معلم ثانی ،رئیس اول ،انگارهای از نبی محسوب میشود و همچون اسمی دا ّل بر نبی بهکار
رفته است؛ بنابراین بهنظر میرسد این فیلسوف بدین جهت در آثارش از کلمۀ «نبی»
استفاده نکرده است .ایجاد این ارتباط و اقتران و در ادامه ،بهکاررفتن اصطالح «رئیس اول»
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بهجای «نبی» ،بدون شک ،برخاسته از انگیزه و قصدی مرتبط با ساختار اندیشۀ فارابی
است؛ اما کار ما در اینجا برداشت پندارهها ،انگیزهخوانی یا ذهنکاوی او نیست؛ بلکه تنها
براساس شواهد و قراینی از آثار و مکتوبات این فیلسوف میکوشیم به انگاره یا تصویر
عرضهشده از نبی دست یابیم.
در پژوهشی گفته شده است درمیان پژوهندگان فلسفۀ اسالمی ،هیچگونه اختالفنظری
برسر این مسئله وجود ندارد که اصطالح «رئیس اول» ،جایگزینی برای نبی است؛ بلکه
موضوع اختالفنظر ،اصالت و ابداع نظریۀ نبوت و امامت فارابی ،و میزان اخذ و اقتباس او
از دکترین فیلسوف -پادشاه افالطونی است1؛ بهگونهای که بیشتر پژوهشگران ،رئیس مدینۀ
فارابی را همان حکیم حاکم افالطونی میدانند که لباس نبوت اسالمی بر تن کرده است و
برخی از این محققان معتقدند فارابی با اعطای صورت فلسفه به نبوت محمدی (ص)،
درصدد احیا و توجیه نبوت بهمدد استداللهای عقلی برآمده است (ناظرزادۀ کرمانی،
 ،1376ص)261 .؛ البته برخی محققان نیز معتقدند رئیس مدینۀ فاضله ،همان امام در معنای
شیعی آن است که با الزامات عقلی فلسفۀ یونانی تفسیر شده است (طباطبایی ،1383 ،ص.
160-159؛ )Walzer, 1969؛ همچنین محدودنبودن الگوی پیشنهادی مدینۀ فاضله به
جغرافیای خاص و امکان قرارگرفتن تمام جهانیان تحت رهبری فیلسوف و درعین حال،
پیامبر یا امام را اشاره به حکومت جهانی حضرت ولیعصر میدانند (حسینی .)1389 ،در
تحقیقی دیگر ،عالوهبر پیامبر و امام از فقها نیز نام برده شده و آمده است:
آرای سیاسی فارابی چنان با مذهب تشیع گره خورده که هیچ محققی در تطبیق رئیس
مدینۀ فاضلۀ او بر پیامبر اکرم و امام معصوم و فقهای جامعالشرایط تردید نمیکند؛ زیرا او
تصریح دارد که رئیس مدینۀ فاضله ،نبی ،امام و فقیه است (حسینی ،1388 ،ص.)108 .
 .5بررسی نسبت رئیس اول با نبی

حال که با تعیین مالک یادشده ،به این نتیجه رسیدیم که رئیس اول ،انگارهای از نبی است،
با توجه به کاربرد بسیار زیاد اصطالح «رئیس اول» در آثار فارابی ،این سؤالها مطرح
میشود :آیا در تمام مواردی که این فیلسوف از رئیس اول نام میبرد ،مقصودش نبی است؟
 .1برخی معتقدند دیدگاه افالطون سیاسی نیست و بنابراین ،بهتبع او دیدگاه فارابی نیز ازنوع سیاسی محسوب نمیشود
(ایزوتسو و چند سخنران دیگر ،1379 ،ص.)108 .
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به عبارت دیگر ،آیا این دو مفهوم ازجهت مصداقی با هم برابرند یا تنها در موارد خاص،
رئیس اول ،همان نبی محسوب میشود؟ اگر چنین است ،این موارد کداماند و برای
تشخیصدادن آنها از یکدیگر ،فارابی از چه مؤلفههایی کمک گرفته است؟ درنهایت،
نسبت رئیس اول با نبی چگونه است؟
براساس بیان معلم ثانی میتوان دو گونه دستهبندی دربارۀ رئیس اول را دریافت :یکی
براساس مرئوسبودن یا مرئوسنبودن که در این حالت ،رئیس اول بر دو قسم نِسبی و
مطلق تقسیم میشود؛ دیگری براساس هدف و غایت که در این حالت ،رئیس اول ،شامل
سه دسته است :رئیس اول فاضل ،رئیس اول جاهلی و رئیس اول ضالّه.
فارابی در السیاسة المدنیة ،رؤسا را بر دو قسم تقسیم کرده است :یکی رؤسای درجۀ
اول و دیگری رؤسای درجۀ دوم .وی در همان جا دربارۀ رئیس درجۀ دوم ،تعریفی را
بهدست داده که هم شامل رئیس و هم شامل مرئوس است؛ بدین ترتیب ،اینگونه ریاست
ازنوع نسبی است؛ اما معلم ثانی درکنار ریاست نسبی به ریاست مطلق نیز توجه کرده
است؛ یعنی شخصی که سرور ،پیشوا و رئیس تمام انسانهاست ،فرمانبردار یا مرئوس هیچ
فردی نیست و فارابی او را با عنوان «رئیس اول علیاالطالق» معرفی کرده است .قید
«علیاالطالق» ،امتیاز این رئیس بر رؤسای نسبی را نشان میدهد و درضمن ،رئیس
علیاالطالق ،اوصاف خاص خود را داراست که یکی از آنها انزال وحی ازسوی خداوند
متعال است؛ بدین ترتیب ،در این تقسیمبندی ،تنها رئیس اول علیاالطالق را میتوان
جایگزین واژۀ «نبی» دانست (فارابی1396 ،الف ،ص.)202 .

دربارۀ دستهبندی دیگر ،ذکر این توضیح الزم است که معلم ثانی در کتاب الملة و نصوص
اخری ،براساس تعریفی که از دین یا ملت بهدست میدهد ،به رئیس اول و نقش او اشاره
میکند .نقش رئیس اول ،این است که با بهکاربستن آموزههای دین ،گروه یا جمعی انسانی را به
اهداف مع ّین و تعریفشده برساند؛ بنابراین ،با توجه به اینکه وی چه هدفی را درنظر دارد ،دین
یا ریاستش متفاوت خواهد بود :اگر هدفش رسیدن خود و ملت تحت زعامتش به سعادت
نهایی و واقعی باشد ،ریاستش ازنوع فاضله ،و دین و ملتش نیز فاضله است؛ اگر هدفش
دستیابی خود او بهتنهایی یا مردمان تحت ریاستش بهتنهایی یا هردوی آنها به یکی از خیرهای
جاهلی باشد ،اینگونه ریاست ازنوع جاهله است؛ اگر هدف رئیس اول و مردمانش رسیدن به
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چیزی باشد که وی گمان میبرد سعادت حقیقی و نهایی است؛ درحالی که حقیقت ،چیز
دیگری است ،آن ریاست و مدینه ازنوع ضا ّله خواهند بود (فارابی ،1991 ،ص.)43 .
همانگونه که از این متن برمیآید ،رئیس اول ،مفهومی کلی است که با توجه به نوع
هدف ،انواع گوناگون مییابد و تنها یک نوع از این انواع با نبی ،وحدت مفهومی و مصداقی
پیدا میکند؛ بنابراین ،جایز نیست بهصورت مطلق ،رئیس اول را جایگزین نبی بدانیم؛ البته
رضایی در تحقیقی ( ،1389ص )166 .دستهبندی دوم را بهمنزلۀ بیان انواع مختلف رئیس اول
نپذیرفته؛ بلکه معتقد است فارابی هرگاه میخواهد تعریف یا توصیفی از یکی از اجزای
حکومت (مثل رئیس اول) بهدست دهد ،ذهن و زبانش متوجه حکومت صالح است و اگر از
دیگر حکومتها یاد میکند ،هدفش روشنیبخشی به مفهوم و ساختار حکومت صالح است؛
نه برای اینکه آنها را درکنار حکومت صالح ،شکلی دیگر از حکومت میشناسد.
براساس مطلب یادشده میتوان دو مؤلفه را در تشخیصدادن رئیس اولی درنظر گرفت
که ازطرف پروردگار به او وحی میشود و منطبق با نبی است :نخست ،رئیس اول بودن در
مدینۀ فاضله و دوم ،همراهبودن اصطالح «رئیس اول» با قید «علیاالطالق»؛ بدین ترتیب،
نسبت بین رئیس اول و نبی ازنوع عموموخصوص مطلق است؛ به دیگر سخن ،در نظام
فکری فارابی ،از یک سو هر رئیس اولی نبی نیست؛ بلکه رؤسای اول ،انواعی دارند و تنها
یک نوع آنها که حاکم مدینۀ فاضله است و قید «علیاالطالق» دارد ،با نبی برابر است .از
سوی دیگر ،طبق دیدگاه این فیلسوف ،هر نبیای رئیس اول است .برای تبیین گزارۀ دوم،
ذکر این توضیح ضرورت دارد که در فلسفۀ سیاسی فارابی ،انگارۀ رئیس اول با معنای
حرفه و شغل پادشاهی یا همان مِهنۀ المَلِکیۀ همراه است و بنابراین ،هر حکمی که فارابی
دربارۀ مَلِک صادر کرده ،دربارۀ رئیس اول یا همان نبی نیز صادق است .بهاعتقاد معلم ثانی،
مَلِک در هر حالتی بر سرپرستی و ریاست مدینه قادر است و بدین ترتیب ،رئیس اول نیز
در هر حالی بر حکومتکردن ،توانا خواهد بود؛ بنابراین ،هر نبیای رئیس اول است؛ چه
در رأس حکومت باشد و چه نباشد.
 .6بررسی نسبت فیلسوف با نبی

همانگونه که پیشتر گفتیم ،رئیس اول در مدینۀ فاضله و با قید علیاالطالق در نظام فلسفی
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فارابی ،توصیفی از نبی و واژهای جانشین آن است .در این جانشینی ،دو تصویر به یک
تصویر تبدیل شدهاند و انگارۀ نبی ازمنظر فارابی ترسیم شده است.
فارابی در تحصیل السعادة ،بین «رئیس اول» با اصطالحاتی همچون «امام»« ،فیلسوف»،
«مَلِک» و «واضع النوامیس» ،ارتباط معنایی برقرار کرده و به وحدت آنها قائل شده است؛
حال آنکه بیان این فیلسوف در آراء اهل المدينة الفاضلة و مضاداتها بهگونهای است که بهنظر
میرسد وی بین فیلسوف و نبی ،تفاوت قائل است .تعارض بین آن وحدت و این تفاوت
را چگونه میتوان رفع کرد؟
معلم ثانی درضمن بحث اصلی تحصیل السعادة که عبارت از نشاندادن راه رسیدن به
سعادت قُصواست ،چهار فضیلت را یکبهیک نام برده و ارتباط میان آنها را بیان کرده
است؛ سپس نمونۀ کاملِ دارندۀ هریک از این فضایل را با یک نام معرفی کرده و تعریفی از
آن نمونه را نیز بهدست داده و نسبت میان هرکدام از دارندگانِ کاملِ این چهار فضیلت با
یکدیگر را بیان کرده است .او پساز بیان مقدماتی طوالنی ،نخست ،فیلسوف را با رئیس
اول مرتبط کرده و سپس فیلسوف را با قانونگذار و پساز آن با مَلِک ارتباط داده است؛ در
ادامه ،واژۀ «امام» را نیز به این مجموعه افزوده و درنهایت ،تمام این واژهها را با رئیس اول،
یکی و دارای معنای واحد دانسته است؛ البته بهتر بود آنها را دارای مصداق واحد بداند؛
زیرا مسلّماً این واژهها ازجهت معنایی ،واحد نیستند.
معلم ثانی در تحصیل السعادة کوشیده است راه وصول به سعادت نهایی و کمال انسانی،
یعنی همان سعادت و کمال پایانیای را نشان دهد که هدف رئیس اول برای رسیدن خود و
دیگران به آن و غرض از علم فلسفه است؛ بنابراین ،در همان آغاز کتاب ،شروط
تحققیافتن سعادت دنیوی و اخروی انسان را برشمرده است .وی اولین عامل را فضایل
نظری دانسته و سه عنصر دیگر را که تحققیافتن سعادت به آنها وابسته است ،فضایل
فکری ،فضایل خلقی و صناعات عملی معرفی کرده است .این فیلسوف پساز بهدستدادن
تعریفی اولیه از فضایل نظری ،1نحوۀ شکلگیری این فضیلت را بهصورت کامل شرح داده
« .1الفضائل النظرية هي العلوم التي الغرض األقصی منها أن تحصل الموجودات و التي تحتوى علیها معقولة متیقنا بها فقط»
(فارابی1995 ،ب ،ص)26 .؛ یعنی« :فضایل نظری ،علومی هستند که غرض نهایی از آنها شناخت موجودات است و
این فضایل ،فقط شامل امور معقولی است که درمورد آنها یقین حاصل شده است» (فارابی ،1384 ،ص.)11 .
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و نتیجه گرفته« :این علم است که مقدّمترین علوم و کاملترین آنها در ریاست است و سایر

علومی که بهنحوی دارای ریاست هستند ،تحت ریاست این علم قرار دارند( »1فارابی،1384 ،
ص .)67 .این علم ،همان حکمت و فلسفه نزد یونانیان است که آن را بهصورت بالقوه،
شامل تمام فضایل میدانستند و علم العلوم ،حکمة الحِکَم و صناعت الصناعات مینامیدند.
مقصودشان از علم فلسفه ،صناعتی بود که تمام صناعات را بهکار میگرفت ،فضیلتی که
تمام فضایل را به خدمت میخواند و حکمتی که تمام حکمتها را استخدام میکرد؛ از این
روی ،فیلسوف علیاالطالق ،همان رئیس اول است.
ابونصر فارابی همانگونه که برای رئیس اول ،قائل به مراتب شده ،برای فیلسوف نیز
مراتبی را درنظر گرفته است و چنین نیست که هر فیلسوفی را رئیس اول بداند؛ بلکه تنها
فیلسوف علیاالطالق را مطابق با رئیس اول علیاالطالق دانسته است .قید «علیاالطالق»،
نشاندهندۀ امتیاز این فیلسوف و رئیس از فالسفه و رؤسای دیگر است که اوصاف خاص
خود را دارا هستند.
ازنظر معلم ثانی ،فیلسوف عالوهبر اینکه علوم نظری را بهدست آورده و امور ارادی از
آنها را در خود فعلیت بخشیده است ،قدرت بهکارگیری آنها در افراد دیگر را نیز دارد.
و هرچه قوّت او در این کار ،بیشتر باشد ،فلسفهاش کاملتر است؛ پس کسی بهطور
مطلق ،کامل است که اوالً برایش فضایل نظری حاصل شده باشد و سپس فضایل
عملی را نیز با بصیرتی یقینی بهدست آورده باشد؛ آنگاه دارای قدرت بر ایجاد جمیع
آن ها درمیان امتها و شهرها باشد بهوجه و مقداری که در هریک از آن ها ممکن
است( 2فارابی ،1384 ،ص.)68 .

ازدیدگاه او شخصی که به علوم نظری اکتفا میکند و قدرت بهکارگیری آنها را ندارد،
فیلسوف کامل نیست و فلسفهاش ناقص است .کامل ازنظر فارابی ،کسی است که هرسه
شرط مذکور (کسب فضایل نظری ،دستیابی به فضایل عملی و قدرت بر ایجاد آنها در
« .1وهذا العلم هو اقدم العلوم و اکملها رئاسة ،و سائر العلوم االخر الرئیسة هی تحت رئاسة هذا العلم» (فارابی1995 ،ب،
ص.)86 .
« .2و کلما کانت قوته علی هذه اعظم کان اکمل فلسفة فیکون الکامل علی االطالق هو الذی حصلت له الفضايل النظرية اوال
ثم العملیة ببصیرة يقینیة .ثم ان تکون له قدرة علی ايجادها جمیعا فی االمم و المدن بالوجه و المقدار الممکنین فی کل واحد
منهم» (فارابی1995 ،ب ،ص.)88 .
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دیگران) را دارا باشد و چون حصول این امور ممکن نیست؛ مگر با استفاده از براهین یقینی
و راههای اقناعی و تخیلی؛ چنانکه دربارۀ رئیس اول ،این شروط ذکر شده بود ،وی نتیجه
گرفته فیلسوف علیاالطالق ،همان رئیس اول است.
اگر تصریح به اینهمانی فیلسوف علیاالطالق و رئیس اول در این بحث با اینهمانی
رئیس اول و نبی در بحث قبلی را بهمنزلۀ مقدمات یک قیاس درنظر بگیریم ،این نتیجه
بهدست خواهد آمد که فیلسوف علیاالطالق ،همان نبی است؛ از این روی میتوان این
نتیجه را تأکیدی بر صحت پاسخهای بیانشده 1دربارۀ اعتراض به فارابی مبنیبر تنزل مرتبۀ
نبوت نسبتبه فیلسوف دانست و بنابراین ،وقتی ازنظر او رئیس اول ،همان نبی و فیلسوف
است ،فلسفه از وحی و نبوت ،منفک نخواهد بود.
در تحقیقی ،از سخنان فارابی دربارۀ رابطۀ نبی و فیلسوف ،دو نتیجه بهدست آمده که
شاهدی بر صحت نتیجۀ یادشده است :یکی همسنخی دریافت فیلسوفانه و نبوت؛ دیگری
نسبت بین فیلسوف و نبی که ازنوع عموموخصوص مطلق است؛ بدین صورت که :هر
پیامبری فیلسوف است؛ ولی هر فیلسوفی پیامبر نیست (فاضلی ،1396 ،ص.)112 .
نتیجهگیری

براساس آنچه در پژوهش حاضر گفتیم:
الف) موضوع نبوت در تفکر معلم ثانی ،دارای مبحثی مستقل نیست و تعابیری همچون
«نبی» و «نبوت» در آثار وی یافت نمیشوند (جز یک مورد که در فرایند شکلگیری انگاره،
الزم است)؛ اما بیشتر پژوهشگرانی که دربارۀ آرا و اندیشههای این فیلسوف سخن گفتهاند،
بخشی از نظرات او را بهصورت مشخص ،ذیل عنوان «نبوت» آوردهاند و این مطلب،
مقدمهای برای اثبات این باور شد که فارابی در بیان آرای خود دربارۀ نبوت انگارهسازی
کرده؛ بدین شکل که با استفاده از اشتراک بین واژۀ قدیم و اصطالح جایگزین ،ذهن
مخاطب را بهسوی موضوع نبوت سوق داده است.
 .1در یک پاسخ ،خیال نبی و خیال مشهور ،متفاوت از یکدیگر قلمداد شدهاند؛ درضمن ،قیاس فیلسوف و نبی ،و
تفضیل یکی بر دیگری در دیدگاه فارابی که فلسفه و نبوت از یکدیگر تفکیکپذیر نیستند ،جایز دانسته نشده است .در
پاسخ دیگر ،با تفاوتگذاری بین حیثیتهای اطالق فیلسوف و نبی بر یک شخص به این اعتراض جواب داده شده
است و در پاسخ آخر ،بیانات فارابی ،تصریحی در تبیین انواع ادراکات نبی قلمداد شدهاند.
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ب) فارابی در مکتوباتش تعریفی از نبوت بهدست نداده؛ اما دربارۀ «وحی» که واژهای
کلیدی در موضوع نبوت محسوب میشود ،تبیینی صورت داده است و درپی بررسی
تعریف و تبیین او از وحی ،به چند واژۀ مرتبط با موضوع نبوت دست مییابیم .معلم ثانی
از سبب اول بهمنزلۀ فرستندۀ وحی ،از عقل فعال بهمثابۀ واسطه در ارسال وحی و از رئیس
اول بهعنوان گیرندۀ وحی یاد کرده است.
ج) با توجه به تعاریفی که فارابی در برخی نگاشتههایش دربارۀ رئیس اول بهدست داده
است ،درمییابیم در این تعاریف ،وی از عنصر اصلی و مهمترین خصوصیت پیامبری ،یعنی
انزال وحی ازجانب پروردگار که بخشی از تعریف نبی است ،یاری جُسته و این همان
مؤلفه یا وجه اشتراکی است که میتوان آن را مالکی برای صحت انتخاب اصطالح «رئیس
اول» بهجای «نبی» قلمداد کرد.
د) بهنظر میرسد وضعیت تاریخی حاکم بر دوران حیات فارابی ،او را بدین سمت
سوق داده است که ازمیان ویژگیهای پرشمار نبی ،ویژگی رئیس اول را جایگزین نبی کند.
این ویژگی بهکاررفته در آثار وی را میتوان انگاره یا استعارهای از نبی دانست تا از این
رهگذر ،جنبۀ ریاست نبی را برجسته کند و درپرتو آن ،باورپذیری مردم و حاکمیت درقبال
نبی را قوّت بخشد تا بدین صورت بتواند گامی در مسیر ارتقای دینداری جامعه بردارد.
ه) در این نوشتار ،نسبت بین دو دسته واژه ،یعنی «رئیس اول» با «نبی» و «فیلسوف» با
«نبی» بدین شرح بررسی شد:
 از آنجا که اصطالح «رئیس اول» در آثار فارابی ،کاربردی گسترده دارد و انواعمختلفی را شامل میشود ،نسبت بین رئیس اول با نبی ازنوع عموموخصوص مطلق درنظر
گرفته شد؛ همچنین دو مؤلفه در تشخیصدادن رئیس اولی که منطبق با نبی است و ازطرف
پروردگار به او وحی میشود ،معرفی شد :یکی رئیس اول بودن در مدینۀ فاضله و دیگری
همراهبودن اصطالح «رئیس اول» با قید «علیاالطالق».
 -فارابی یک بار در تحصیل السعادة ،بین رئیس اول با فیلسوف ،ارتباط معنایی برقرار

کرده و به وحدت آنها قائل شده است .بار دیگر نیز ظاهراً در آراء اهل المدينة الفاضلة و
مضاداتها بین فیلسوف و نبی ،تفاوت قائل شده و این دیدگاهش اعتراض شارحان و
اندیشمندان پساز وی به پایینآوردن مقام نبی نسبتبه فیلسوف را درپی داشته است.
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بررسیهای انجامشده نشان میدهند نسبت بین این دو مفهوم نیز ازنوع عموموخصوص
مطلق است؛ زیرا فارابی فیلسوف را دارای مراتبی دانسته و تنها فیلسوف علیاالطالق را
مطابق با نبی و رئیس اول علیاالطالق قلمداد کرده است .قید «علیاالطالق» ،امتیاز این
فیلسوف و رئیس بر فالسفه و رؤسای دیگر را نشان میدهد و بنابراین ،هر نبیای فیلسوف
و رئیس اول علیاالطالق است؛ اما هر رئیس اول و فیلسوفی نبی نیست و بدین ترتیب،
اعتراض مبنیبر تنزلیافتن مرتبۀ نبی نسبتبه فیلسوف نیز وجهی نخواهد داشت؛ درضمن،
تصریح به اینهمانیِ فیلسوف و رئیس اول علیاالطالق با نبی ،تأییدی بر صحت پاسخهای
بیانشده دربرابر این اعتراض است.
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