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  های خيال نبوی در نظر آكوئيناس ويژگى

 های خيال نبوی  ويژگى

  در نظر توماس آكوئيناس 

  ∗∗∗∗ رضا فاضلي علي

  چكيده

گـويى  يوسته با پيشكه همه جا پ-دامن از نبوت  توماس آكوئيناس ضمن بحث دراز
ترين  دهد؛ او مناسب چگونگى حصول معرفت نبوی را نيز مطمح نظر قرار مى -است

ايـن نوشـتار در پـى كشـف . دانـد دريافت فراطبيعى ويژN نبى را دريافـت خيـالى مى
های اين دريافت ويژه است؛ در اين راستا، ابتدا ضمن بررسـى قـوN خيـال از  ويژگى

در نظـر . گيـرد لى مّد نظر قرار مىهای خيا نظر آكوئيناس، حال نبى به هنگام دريافت
آكوئيناس، نبى انسانى كامًال عادی است و نبوت در او حاصل فرآيندی يكسـويه از 

كه معرفت فراطبيعى ويژN نبـى را از طريـق قـوN خيـال  او با اين. جانب خداوند است
كند و البتـه، خيـال نبـى را دارای ويژگـى  داند تالشى برای تبيين اين معرفت نمى مى
  .داند  اصى نيز نمىخ

  ها   واژه كليد

    .توماس آكوئيناس، معرفت نبى، خيال نبوی، وحى
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169  

و
گي

يژ
 

ي
ها

خ 
ال
ي

 
بو
ن

 ي
وئ
 آك
ظر

ر ن
د

س
ينا

 

  شناسى آكوئيناس و جايگاه خيال معرفت
تبيـين . متعـارف دارد در اديان ابراهيمى نبوت امری بنيانى است و نبى كسى است كه علمـى غيـر

گاه مورد توجه فيلسوفان قرار گرفته و گـاه در تبيـين آن  شدن به چگونگى آن اين علم و نزديك
  . اند از عنصر خيال بهره گرفته

ناس بر اين عقيده است كه هر ادراكى ريشـه در حـس دارد، يعنـى حاصـل از تجريـد و يآكوئ
 ؛ST I Q58 a1, p. 574 ( 1گفتـۀ خـود، پيـرو ارسطوسـت او در ايـن انگـاره بـه. انتزاع از محسوسات است

Aquinas, 1947( . ملكـۀ  -دهند كه بنيان دانش عقالنى انسان را تشكيل مى-در نظر او، بديهيات اوليه
رو، طبيعى خوانده شده است كـه مخـتص سرشـت عقالنـى نفـس اسـت و  است؛ و از آن 2طبيعى

به ايـن معنـا كـه اصـول . كند كه انسان آنها را كسب مى ملكه و دارايى مكتسب است به سبب آن
است كه در نهايت، از حواس  3برگرفته از ُصوری خيالى» بودن كل از جزء بزرگتر«اوليه همچون 

  .)II I Q51 a1, p. 1078, ibid( 4شود منبعث مى
كـه برخـى  به بيان ديگر، معرفت در نظر آكوئيناس، پيوندی ناگسستنى بـا حـواس دارد و چنان

ايـن دسـتگاه بـه ضـميمۀ . اند، دستگاه حسى در انسان چيزی بيش از يك نظام پيچيده اسـت گفته
هـايى بـه نـام  حاصل فرآينـد ادراك حسـى، داده. عقل، نقش بسيار مهمى در ادراك انسانى دارد

كـه عقـل  حتـى پـس از آن. دهد است كه عقل با اين صور ادراك خود را ادامه مى »صور خيالى«
دهنـد؛ چـون عقـل  های حسى را دريافت كرد، قوای حسى به ايفای نقـش خـويش ادامـه مى داده

همواره بايد به صور خيالى باز گردد كه آنها مستند به حـواس هسـتند، حـواس تصـاويری را كـه 
بنـابراين، در . )Pasnau, 2004, p. 267(آورنـد  ا نيازمنـد اسـت، فـراهم مىانسان در تفكر هماره به آنه

فلسفۀ آكوئيناس، كاركردهای خود عقل مثل اكتسـاب عقالنيـات مجـرد از عملكردهـای حسـى 
  .نيستند

پيوستگى ميـان . به اعتقاد آكوئيناس، هر دريافت عقالنى بالفعل بايد بر صور خيالى مبتنى باشد
شوند بـا درك عقالنـى، آن چنـان اسـت كـه آنتـونى  به قوN خيال وارد مىهای حسى كه  دريافت
گيرد، عقل از قّوه به فعليت در  شود يا اعتقادی شكل مى هر گاه مفهومى شكار مى: گويد كنى مى

نيست، اما در او زمينۀ تملك تصورات يا انواع كلـى وجـود دارد،  5آيد؛ عقل جز لوح سپيدی مى
يافتن آن كافى نيسـت و  ای كه در عقل هست، برای فعليت اين قوه و زمينهاما بنابر نظر آكوئيناس 
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 ,Kenny(كارگيری آنها نيز مـورد نيازانـد  تنها برای اكتساب عقالنيات، بلكه برای به صور خيالى نه

1994, pp. 93- 94(.  
كند و خـود را  بهتر معرفى مى -در اكتساب دانش -درست است كه آكوئيناس، راه ارسطو را 

كسى كه در فضايى دينى به خلقت باور عنوان  داند اما نبايد از نظر دور داشت كه او به پيرو او مى
گـرفتن جـدايى متـافيزيكى وجـود و ماهيـت در  برخـى بـا پى. دارد، با ارسطو كامًال متمايز اسـت

، از ی تبيين خلـق از عـدمكه بسياری از متكلمان و از جمله خوِد آكوئيناس برا-فلسفۀ آكوئيناس 
بـه اعتقـاد اُونـز، در . اند به جدايى آكوئيناس از ارسطو در معرفت نيز قائل شده -اند گرفته آن بهره

اول، در عـالَم االهـى؛ دوم، در وجـود : نظر آكوئينـاس هـر شـئ سـه مرتبـه از وجـود را داراسـت
ق شـن. كراندار؛ و سوم، وجود علمى نزد آدمى يا َملَـك اخت واقـع آنچـه در فرآينـد انتـزاع متعلـ

ارسـطو كـه بـه ايـن مراتـب قائـل نيسـت، بـه . شود، سومين گونه و مرتبه از وجود شـئ اسـت مى
شـمارد؛ و ادراك را بـه حسـب شـباهت  صراحت وجود خود شئ خارجى را در ذهن مـردود مى

تواند در ذهن آدمـى  داند، اما آكوئيناس در رويكرد جديد بر اين باور است كه تمام جهان مى مى
دهد كه نظر او صرفاً بسط نظر ارسطو نيسـت،  به نظر اُِونز اين رويكرد آكوئيناس نشان مى. بگنجد

بلكه فلسفۀ جديدی است كه اصولى نـوين دارد، هرچنـد از اصـول ارسـطويى مثـل قـّوه و فعـل، 
 ,Owens, 1992(طلبـد  بودن حس برای ادراك آدمى و علل اربعـه يـاری مى جوهر و عرض، اساس

pp. 119-120( .كه پيش از اين آمد، آكوئيناس حتـى بـديهيات را برآمـده از حـس قلمـداد  چنان نآ
بنابراين، نظـر . داند محتاج حس مى -حتى پس از تجريد هم  -و تمام ادراكات عقالنى را  كند ىم

معـّد عنوان  بودن حس برای ادراك تنها به كه آكوئيناس از اصل ارسطويى اساس اُونز مبنى بر اين
  6.كند، خالى از وجه است مىاستفاده 

در دو قضيۀ نوزده و بيست از اصول توميستى خـود را  -به طور خالصه  -شايد نظر آكوئيناس 
  :نشان دهد

XIX :امـا اشـياء . كنيم بنابراين ما دانش خويش را از اشياء محسـوس دريافـت مـى
] پسباشد، [در كنار عقل كه خود عاقل است ] كه[محسوس بالفعل معقول نيستند، 
ای فعّال وجـود دارد كـه صـور معقـول را از صـور  ما بايد بپذيريم كه در نفس قوه

  .كند خيالى انتزاع مى
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XX : را ] ات[شناسيم؛ جزئـى را مى] ات[ما مستقيماً كلّى] معقول[از طريق اين انواع
يابيم و همچنين با عقل از راه تبديل صور خيالى؛ ما با تشابه به علـم  با حواس درمى

  .)Hart, 1959, p. 23(رسيم  وحانيات مىبه ر
كه گفته شد به طريق تشابه به علم به روحانيات، يعنى موجودات غير مادی مثل خدا و مالئكه  اين

به اين شكل آمده است كه گرچه موجودات غير مادی صورت  جام{ علم کـالمشود، در  رسيده مى
سـنجى بـا آنچـه صـورت خيـالى دارد،  همخيالى ندارند، اما در زندگى فعلى دنيوی بـا مقايسـه و 

  .)ST I Q84 a7, p. 572. Aquinas, 1947(شوند  شناخته مى
ای اسـت كـه  شناختى دارد، يعنـى قـوه كه پيداست خيال نزد آكوئيناس تنها شأنى معرفت چنان

های ارسـطو در بـاب تخيـل  اگـر گفتـه. پای در حس و جايگاهى در دستگاه معرفتى انسـان دارد
نيست، امـا » احساس«به اعتقاد او، تخيل . ها را دارد ، در نظر او نيز خيال همين ويژگىبررسى شود

: دانـد و تعريف آن را چنين مى )16-15ب، 427، 1378ارسطو، (وجود آيد  تواند بدون احساس به نمى
  .)2الف، 429همان، (» شود حركتى است كه به وسيلۀ احساس بالفعل توليد مى«

توانـايى توليـد  7گويـد؛ قـوN خيـال خيال چندان چيزی بيش از ارسطو نمىآكوئيناس در مورد 
اند،  ى از امور جزئى مادی هستند كه از ماده تقشـير شـدهحصور خيالى اشبا. را دارد 8صور خيالى

گويـا آكوئينـاس جـای خاصـى بـرای . بودن برای درك عقالنى متناسب نيستند اما به دليل جزئى
در بسـياری مـوارد : گويـد كنـى مى. )Kretzmann, 1993, p. 140(گيـرد  آنهـا در مغـز نيـز در نظـر مى

امـا در جاهـای . اسـت 10يا انطباع حسى 9صورت خيالى در عبارت آكوئيناس، معادل ظهور حسى
ايـن . گويد كه گويى ُصور خيالى را قوN خيال ايجاد كرده اسـت ديگر آكوئيناس چنان سخن مى

. گيـرد وجود آورد كه دربارN آنهـا تفكـر صـورت مى را بهتواند بازچينى شود تا صوری  صور مى
بـه نظـر كنـى صـورت خيـالى . دست دهـد تواند صورت خيالى جديدی به يعنى تركيب صور مى

طـور  بـه. )Kenny, 1994, p. 37( 12اسـت، امـا دقيقـاً معـادل آن نيسـت 11چيزی شـبيه صـورت ذهنـى
داری، بـازچينش و حاضـركردن انطباعـات  ای برای نگاه خالصه، قوN خيال نزد آكوئيناس توانايى

  .)see Pasnau, 2004, p. 283(حسى است 
دانـد،  مطلب را كه آكوئينـاس خيـال را جـزء حـواس بـاطن مى  كنى با رويكردی امروزی اين

يكـى يـادآور صـورت ذهنـى؛ و : تواند به دو معنـا باشـد داند؛ چراكه خيال مى ناخرسندكننده مى
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شـود و شـاعران،  خوانـده مى» خيـال خـّالق«سـازی كـه  ع و فرضيهديگری توانايى حدس و اخترا
تـوان  به اعتقاد كنى، نمى. گيرند مى  ای عالى از آن بهره نويسان و دانشمندان جديد به شيوه داستان

 .Kenny, 1994, pp(خواند، و بيشتر به عقل شباهت دارد تـا حـس » حس باطنى«معنای دوم خيال را 

39- 40(.  
جـا كـه نبـوت بـه هرحـال،  ان آكوئيناس در مورد ادراك متعارف بود، اما از آنجا سخن تا اين

ها در باب نسبت ادراك متعارف و ادراك اشـراقى از منظـر  فهمى اشراقى است، به برخى ديدگاه
  :كنيم آكوئيناس اشاره مى
  :گويد اتين ژيلسون مى

ه شده و در فلسفۀ قديس توماس آكوئيناس شناخت عرفانى به شناخت حسى اضاف
دانيم، عبـارت  همۀ آنچه دربـارN خـدا مـى. با آن هم راستاست، اما ادامۀ آن نيست

 دهـد است از آنچه عقل ما بعد از تأمل بر روی محسوسات بديهى بـه مـا تعلـيم مى
  .)662، ص 1384ژيلسون، (

همچنين او معتقد است كه آكوئيناس دقيقاً با اين نظريه كـه بـرای شـناخت حقيقـت، نـور فطـری 
  .)168، ص1375ژيلسون، (كرد  عقل به اشراق ديگری توسط نور االهى نياز دارد، مخالفت مى

توان تلقى او از علم انسانى را با  به اعتقاد هانكى، به خاطر نظريۀ آكوئيناس در باب انتزاع، نمى
هـای اشـراقى را اساسـاً  بنـابراين، او خوانش. ظرات افالطونى و آگوسـتينى شـهودی تلفيـق كـردن

  .)Hankey, 2004, p. 151(خواند  بدفهمى از چگونگى بهره مندی انسان از علم االهى مى

  دريافت نبوی و خيال
يعـى را هـای فراطب ای بـرای چگـونگى دريافـت نبـوی، ابتـدا بايـد اقسـام دريافت مقدمـهعنوان  به

چـه طبيعـى و (آكوئيناس پس از تفكيك مقام دريافت و مقام داوری در هر دانشى . مالحظه كرد
گاهى  -آيد  ى علم فراطبيعى به شمار مىكه نبوت نيز نوع- علم فراطبيعى: گويد مى) چه فرا طبيعى

بته، اگـر ال. و گاهى در هردوی اينها فراطبيعى است 13تنها در مقام دريافت و گاهى در مقام حكم
  .شود خوانده نمى» نبى«كسى تنها دريافت فراطبيعى داشته باشد، 

و آن  14رؤيت جسمانى،) الف: پذيرد دريافت و پذيرش فراطبيعى تنها از سه طريق صورت مى
. بينـد مى  هنگامى است كه با چشم سر امور مشخصى را كه قدرت االهى بـه او نشـان داده اسـت،
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كنـد  اشـاره مى دانیـال يافت جسمانى و ديدن با چشم مـادی از كتـابای از در آكوئيناس به نمونه
: 5، دانیال(ديدند  ها را همه مى جا آمده است كه انگشتانى بيرون آمد و نوشت، اين نوشته كه در آن

و آن وقتـى اسـت كـه  15رؤيـت خيـالى،) ب. توانستند، ببيننـد بنابراين در اين مورد همه مى. )5-8
كند؛ يعنى نبى در اين حال صورت امـری را  قدرت االهى شكل برخى امور را برای نبى ظاهر مى

اند كـه در رؤيـا بـرای ارميـا  هايى مثال برای دريافـت خيـالى مشـاهده. بيند با قوN خيال خويش مى
اند؛ چون در خواب بـوده  ديده مىاند و تنها خود آنها را  رخ داده) 1: 6زكريا، (و زكريا  )13: 1، ارمیا(

، و آن هنگامى است كه برای عقل چيزی كه ورای توانـايى طبيعـى 16پذيرش، از راه عقل) ج. اند
كنـد كـه حاصـل فرآينـد  كه عقل نبـى چيـزی را دريافـت مى به اين معنا . شود آشكار مى. اوست

  .طبيعى تجريد و انتزاع عقالنى نيست
هماننـد تعقـل در حالـت طبيعـى اسـت، يعنـى آنچـه ديـده دريافت فراطبيعى در رؤيت حسى 

در رؤيـت خيـالى . كنـد قـدرت خـدا علـم فراطبيعـى را آشـكار مى. شود مجّرد از ماده اسـت مى
های خيالى كـه پيشـتر از  نيامده است؛ يعنى مانند دريافت ها و تصاوير از حس بر فراطبيعى شباهت

لى در رؤيـت فراطبيعـى از قـدرت آن گفته شـد محصـول صـور حسـى نيسـت؛ بلكـه صـور خيـا
ره نفـس اعمال در ادراك عقالنـى فراطبيعـى انسـان ذات جـواهر . انـد فـراهم آمده 17شده بر مصو

گونه كه خدا و فرشتگان به همين شـكل بـه امـور عقالنـى علـم  كند، همان عقالنى را مشاهده مى
  .)Aquinas, 1994, QDV Q12 a7, p. 140(دارند 

دن ذات االهى برای پيامبر ممكن و ميسر نيست و چنـين چيـزی تنهـا در در نظر آكوئيناس، دي
او همچنـين دريافـت عقالنـى . )Aquinas, 1947, ST II II Q173 a1, p. 2537(ممكـن اسـت  18عالم ديگر

رؤيـت . دانـد فراطبيعى را كه عبارت است از ديـدن ذات جـواهر عقلـى، فراتـر از حـّد نبـوت مى
بيننـد  نبوی است؛ چراكه نبى ترجيحى بر ديگـران نـدارد و همـه مى جسمانى اما فروترين دريافت

توانـد ويـژN نبـوت باشـد،  ترين دريافت فراطبيعى كـه مى بنابراين، مناسب. بيند آنچه را كه نبى مى
  19.رؤيت خيالى است

شـود، بـه او اِعطـا  به اعتقاد آكوئيناس، قوN حكِم فراطبيعـى از راه نـوری كـه بـه نبـى القـاء مى
در ايـن مقـام حكـم، . بخشد تـا حكـم و داوری كنـد اين نور، عقل او را توان و قوت مى. دشو مى

ذهن نبى را نيازی به تشكيل نوعى جديد از امور نيست، يعنى ذهن نبى برای نبوتى كه تنهـا از راه 
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كنـد، عقـل او را كـه  حكم است، نيازی به دريافت امر جديدی ندارد، بلكه نوری در او نفـوذ مى
های نبوی كه تنهـا مربـوط بـه  اما در دريافت. كند بخشد و االهى مى اوری اوست، ارتقاء مىقوN د

ای از انواع بايد باشد، خواه بـرای ايجـاد انـواع امـور جديـدی  بندی تازه قوN حكم نيست، صورت
خواه بـرای تنظـيم  دانسته است، مثل ايجاد رنگ در ذهن كور مادرزاد، و باشد كه نبى آنها را نمى

كه به امـوری داللـت كنـد  دانسته، اما برای اين پيوند جديد ميان انواعى باشد كه نبى آنها را مى و
  .)Aquinas, 1994, QDV Q12 a7, pp. 141-142(كه نبى بايد آنها را ببيند 
دانـد، بنـابراين  جا اقسام اموری است كه پيامبر در طى نبوت خـويش مى منظور از انواع در اين

توانسـته آنهـا را  س اينست كه خدا گاهى برخـى انـواع علـم را كـه شـايد نبـى نمىمنظور آكوئينا
كه برای كور مادرزاد كه بنـا بـه قاعـدN ارسـطوئى  كند، مثل اين داشته باشد در ذهن نبى ايجاد مى

توانـد علـم بـه رنـگ داشـته باشـد، نـوعى از علـم كـه علـم بـه  نمى» من فَقَد حساً، فقد فَقََد علماً «
و برخى اوقات ديگر نيز روابط جديدی بين انواع امـوری كـه . بصر است، ايجاد شودهای م رنگ

 -رسـد كـه آكوئينـاس  بـه نظـر مى. خواسته كه ببيند كند تا ببيند آنچه خدا مى دانسته ايجاد مى مى
جـا كـه خيـال بـر  داند، و از آن دريافت ويژN نبوی را دريافت خيالى مى -كه پيشتر اشاره شد چنان

در هـر صـورت، . جا به جای انواع، صور خيالى نهـاد گيرد؛ شايد بتوان در اين ور شكل مىپايۀ ص
 see Aquinas, 1947, ST II II(دانـد  نبوت از سنخ دريافت است و آكوئيناس آن را از سنخ انفعـال مى

Q171 a2, p. 2523( .شـود و  اگر عقل محل پذيرش اين دريافت باشد، منتهى به حكـم يـا داوری مى
های از پـيش  اگر خيال محل پذيرش آن باشد صور خيالى جديد يا روابط جديـدی بـين صـورت

پس گاه دريافت نبوی از سنخ حكم است و گاه از سنخ صـور خيـالى؛ . كند داشته را منعكس مى
  .ولى دريافت ويژN نبوی از سنخ صور خيالى است

ه است، او قوN خيـال نبـى آكوئيناس در باب چگونگى ادراك خيالى نبوی چندان سخنى نگفت
ــد و معتقــد اســت كــه همان را در هنگــام دريافــت وحــى هماننــد ديگــران نمى ــه كــه در  دان گون

كردن مردگان، جسد كه برای پذيرش نفس نامناسب است، با يك عمل االهـى هـم شايسـته  زنده
 ,Aquinas, 1994(كند و هم نبى پذيرد، نور نبوت نيز شخص را هم مستعد مى شود و هم روح مى مى

QDV Q12 a4, p. 127( .ذهن نبـى . كند او يك ويژگى برای ذهن نبى پس از دريافت وحى، ذكر مى
هرچنـد . يابـد پس از دريافت يك يا چند بار وحى االهى استعداد بيشـتری بـرای پـذيرش آن مى
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است برای نبى هنگامى كه وحـى دريافـت  20چنين چيزی يك ملكه نيست، بلكه بيشتر يك وضع
  .)Aquinas, 1994, QDV Q12 a1, p. 106(ند ك نمى

به اين معنا كـه آيـا . برد او در جايى ديگر بحث را برروی معّطل شدن حواس و انعزال آنها مى
آشـكار اسـت كـه : گويـد الزم است كه نبى به هنگام دريافت وحى حواسش از كـار بيفتـد و مى

او . ه تعطيـل حـواس نيـازی نيسـتدهـد، بـ وقتى خدا چيزی را با حواس ظاهری به نبـى نشـان مى
افتادن حواس ضروری نيست، وقتى ذهـن نبـى منـّور بـه نـور  همچنين بر اين باور است كه از كار

همچنين است . نبى است ،عقالنى شده باشد، يعنى وقتى كه او در حكم خويش و در مقام داوری
  .وقتى انواع عقالنى در ذهن او جاگير شده است

گيـرد، انعـزال حـواس ضـروری اسـت؛ مبـادا  صور خيالى صـورت مى اما هنگامى كه وحى با
گـاه ايـن . امور خارجى محسوس اخذ شوندعنوان  شوند، به اموری كه چنين در خيال مشاهده مى

زمـانى هـم نـاقص . تعطيل از حواس، كامل است؛ در اين حال آدمى هيچ دريافتى از حس نـدارد
شـود، قابـل  اين حال آنچه از طريق خيـال وحـى مىحياناً ادراك حسى هم دارد، در ااست كه او 

چـون ديـدن . های حسـى برگرفتـه از اشـياء خـارجى محسـوس نيسـت تشخيص كامل از دريافت
  .بيند، ندارد حسى فرقى با ديدن خيالى، از لحاظ شخصى كه آن را مى

ى معـين كند و از راه علت ای است كه طبيعت او را واژگون نمى گونه اين انعزال حس در نبى به
تواند همانند خواب، طبيعى باشد و يا مثل شدت تعمق و غـور نبـى  شود كه اين علت مى انجام مى

. )ibid., ST II II Q173 a3, p. 2541(روحانى باشد، و يـا علـت ايـن انعـزال حـس قـدرت االهـى باشـد 
ين آكوئيناس علت طبيعى تعطيل حواس را خواب دانست نه علت پيدايش صور خيالى را، همچنـ

علـت روحـانى انعـزال از حـواس  -برای مثال، با عبـادت  -تواند با تفكری عميق  خود نبى هم مى
ای قابـل برگشـت از  گونـه پس طبيعت يا شخص نبى حـداكثر حـواس او را به. ظاهر خويش باشد

اندازند تا صور خيالى وحى شده كه جز خدا كسى در ارسال آنها دخالتى ندارد بـا صـور  كار مى
جا راهى برای چگونگى  بنابراين، سخن آكوئيناس در اين. از محسوسات درآميخته نشوند برآمده

  .دهد حصول صور وحيانى نشان نمى
بـا  -كـه مبنـايى ارسـطويى اسـت -در اين مسئله اختالف مبنايى آكوئيناس در نظريـۀ معرفـت 

قـوN خيـاِل كسـى كـه  در نظر فارابى،. دهد خوبى نشان مى فيلسوفانى همچون فارابى اثر خود را به
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پذيرد و آنها را خود به شـكل محسوسـات در قـوه  خيالى قوی دارد، معقوالتى را از عقل فعال مى
ــه مرتســم مى ــى  حاّس ــه شــكل محســوس مرئ ــن هنگــام اســت كــه آن معقــوالت ب ــد و در اي كن

كه در نظر آكوئيناس اگر نبى تصوير خيـالى را ببينـد،  درحالى .)114، ص1968فارابى، : نك( شود مى
طـور كامـل يـا  يابد به همين خاطر او بايد از محسوسات و قوای حسيّه بـه التباس با محسوسات مى

شود با محسوسات خارجى به اشتباه نگيرد و اگر انقطـاع او  ناقص منقطع باشد تا آنچه را وحى مى
محـور  شناسـِى حـس بـه عبـارتى، در معرفت. هى صـورت بگيـردبسـا كـه اشـتبا ناقص باشد، چـه

كـه  مانـد مگـر آن نمى -كم در سـطح صـور خيـالى دست -آكوئيناس راهى برای معرفت اشراقى 
  .طريق حصول معرفت معمولى و طبيعى معطل شود

وجودآمدن صور خيـالى  آكوئيناس، در جايى ديگر و به مناسبتى ديگر، راه ديگری را برای به
بـرد و بـر طبـق آن گـاه كـار  گيرد؛ اين همان طريقى است كه ارسطو در تبيين رؤيا بـه ر مىنظ در

 ,Aristotle(شـوند  صور خيالى به خاطر مزاج و حركات درونى نفس و بـاال آمـدن خـون ظـاهر مى

1985, On Dreams, 462 a 15-30( .اين همانند آن است كه حواس از خود اشياء خارجى متـأثر شـوند .
طور كـه در  بسا اثری بزرگ داشته باشد، همـان چه 21وجوش نفسانى و برآمده از اخالط باين جن
گونه كه پيدايش طبيعى ايـن صـور در اثـر اخـتالل  همان. مزاج چنين است های ماالخوليايى انسان

شود؛ گاهى نيز آدمى از سِر عمد تصاويری را كه پيش از اين ديـده بـوده اسـت،  مزاج حادث مى
تواند به سبب قدرت فرشـتگان نيـك  همچنين تصاوير خيالى مى. كند ش احضار مىدر خيال خوي

توانند در عالم اجسام تصرف كنند، البته، تصـرف خيـالى فرشـته گـاه بـا  يا بدی باشد كه اينان مى
 Aquinas, 1947, ST I Q111 a3, p(است و گاهى نيـز بـدون انعـزال حـواس 22بيگانگى از حواس بدنى

726(.  
. توانـد خيـال مـردم را تغييـر دهـد خواهد اثبات كنـد كـه َملَـك مى به اين شيوه مىآكوئيناس 

پيداست كه اين سخن او راهى طبيعى، يعنى از طريق علل طبيعى و جسمانى است؛ به اين معنا كه 
تواند كاری كند كه مردمـان در خيـال خـود چيـزی  كنند، مى ای كه اجسام از او پيروی مى فرشته

رسد كه  اما به نظر نمى. توانند چنين كنند مى -يعيند و جسمانىكه طب-نه كه اخالط گو ببينند همان
دانـد، هرگونـه  مى تصرف االهى در خيال نبى چنين باشد؛ زيرا او با اينكه فرشته را واسـطۀ وحـى 

  .كند عمل طبيعى در فرآيند نبوت را انكار مى



 

 

177  

و
گي

يژ
 

ي
ها

خ 
ال
ي

 
بو
ن

 ي
وئ
 آك
ظر

ر ن
د

س
ينا

 

  فرشته و خيال نبوی
توانـد معجـزه را انجـام  نبوت در نظر آكوئيناس، فعل اعجازی خداونـد اسـت و فرشـته خـود نمى

كه فرشته واسطه وحـى  دهد؛ به عقيدN آكوئيناس اين دهد، بلكه خدا به تنهايى معجزه را انجام مى
در تبيـين ايـن ديـدگاه او . كـه نبـوت فعـل اعجـازی خـود خـدا باشـد باشد، منافاتى ندارد بـا اين

يكـى اشـراق ذهـن و ديگـری : شـوند ديگر مقـارن مى ويد، در وحـى نبـوی دو امـر بـا يـكگ مى
كه به سبب آن ذهن نبـى منـّور  -فى حد ذاته -بنابراين، نور نبوت . گيری انواع در قوN خيال شكل

در عين حال، نور فرشـته ذهـن بشـری را تقويـت . شود از جانب خداست به مثابه منبع اوليه آن مى
رو كـه قـدرت  آن از. سـازد ای برای دريافت متناسـب آمـاده مى دهد و تا اندازه رو مىكند و ني مى

االهى ابسط و فراگيرترين است، نسبتى ميان اين قدرت و ادراك بشری در زندگى دنيوی وجـود 
با نور َملَك مهيا شـده باشـد؛ كـه نـور فرشـته بـا ذهـن آدمـى  23كه از طريق اتصال ندارد، مگر آن

بندی انواع در قوN خيال شايستۀ فرشتگان است، چون كـل  صورت. تر است تناسبو م 24تر نزديك
كـه قـوN خيـال از انـدام  بـه سـبب آن. انـد مخلوقات جسمانى تحـت راهبـری آفريـدگان روحانى

بندی چيـزی در قـوN خيـال فعـل متناسـب فرشـتگان اسـت  كند، پس صورت جسمانى استفاده مى
)Aquinas, 1994, QDV Q12 a8, p. 146(.  

بنابراين، فرشته تنها علت معّدN ايجاد صور خيالى در نبى است؛ بـه ايـن معنـا كـه ذهـن نبـى را 
كند، همان ذهنى كه در نظر آكوئيناس، پيش از وحى هيچ فضيلتى نسبت  آمادN پذيرش وحى مى

 .به ديگران ندارد و اگر داشته باشد و از استعداد خويش بهره گيرد نبوت او، نبـوتى طبيعـى اسـت
گذارد و اين استعداد از ابتدا  فعل نبوت كار خود خداست و خداوند جز بر آنچه مهياست اثر نمى

شـايان . گيرد صورت مى» فرشته«ای به نام  به كسى داده نشده است و فعل االهى از مجرای واسطه
ه شـرط سينا س سينا در اين زمينه كامًال مخالف است؛ چرا كه، ابن توجه است كه آكوئيناس با ابن

و تـوان نفـس  27، كمـال قـوN خيـال26شـفافيت عقـل: كه عبارتند از 25گيرد را برای نبى در نظر مى
هـا نبـوت را فعلـى  در نظـر آكوئينـاس، ايـن ويژگى 28.ای كه مادN خارجى مطيـع او باشـد گونه به

  .)Aquinas, 1994, QDV Q12 a3 d9, p. 115( 29گرداند طبيعى مى
تـوان از آكوئينـاس پرسـيد كـه اگـر  مى. گذارد بر ماده تأثير نمىجا كه خداوند مستقيماً  از آن

معجزه تنها وابسـته بـه همـه تـوانى و قـدرت فراگيـر خداسـت، چـرا بخشـى از كـار را بـه فرشـته 
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شـدن نبـى تصـرفى در عـالم  كند، بلكه بـرای مهيـا سپرد؟ اگر پاسخ دهد كه فرشته اعجاز نمى مى
د كه اين تصرف طبيعى است يا فراطبيعى؟ اگـر طبيعـى توان اين پرسش را مطرح كر كند؛ مى مى

ای طبيعى برای نبوت فراهم آمده است كـه البتـه، آكوئينـاس اكيـداً آن را انكـار  باشد، پس زمينه
رسد فعل خدا برای هر دو كار يعنى اشـراق و مهيـاكردن  كند و اگر فراطبيعى باشد، به نظر مى مى

نبوت فعل خاص اوست كه در روال متعـارف و معمـول ذهن بسنده باشد؛ چون همه توان است و 
  .پذيرد طبيعى صورت نمى

، بلكـه بـه 30شدن خيال نبى توسط فرشته ارائـه نـداده اسـت آكوئيناس، تبيينى از چگونگى مهيا
اجمال، قوN خيال را به بدن وابسته دانسته كه گويا منظورش آنست كه قوN خيال از علم محسـوس 

ای كـه مـدبّر عـالم جسـم اسـت،  پـس، فرشـته. كنـد تغذيـه مى -استكه برآمده از محسوسات -
كه فرشته چگونـه صـور خيـالى  همچنين آكوئيناس در باب اين. تواند خيال را نيز راهبری كند مى

كم قوN پذيرش صور خيالى مربوط بـه نبـوت را در او  كند يا دست نبوی را در نفس نبى ايجاد مى
ز يـاو ن ىدر مباحث مربوط به فرشته شناس. ا سخنى نگفته استج آورد، در اين وجود مى چگونه به

توانـد در خيـال  كه او بر آن اسـت كـه فرشـته مى افت، چرايها  ن پرسشيا یبرا ىتوان پاسخ ىنم
كنند و صور خيالى هـم  مردمان تصرف كند؛ زيرا عالم ماّده اطاعت از قدرت طبيعى فرشتگان مى

فرشـته در  ى؛ سـخن او در واسـطگ)Aquinas, 1947, ST I Q111 a3, p. 726(برآمـده از اجسـام هسـتند 
بـودن  كه آنچه آورده شد مربوط به علت تامه بودن فرشته است حال آن  یبحث نبوت علت اعداد

شناسـى او از چگـونگى   ن در مباحـث مربـوط بـه فرشـتهيهمچنـ. اسـت ىاليفرشته در تصرفات خ
ديگر و با خدا و ارتباط فرشتۀ مادون بـا فرشـتۀ مـافوق سـخن  گفتن عقالنى فرشتگان با يك سخن

خبـری از  -رغم تفصـيلش بـه -شناسـى او  امـا در فرشته. )Aquinas, 1947, ST I Q107 a1-3(گويـد  مى
  .چگونگى ارتباط فرشته با آدمى نيست چه رسد به ايجاد صور خيالى

شناسى آكوئيناس اين باشد كه هم سنخى در وجـود هسـت يعنـى  ماحصل مباحث فرشته شايد
كـه عقـول -هايى چـون مالئكـه  ای در ميـان نيسـت و واسـطه در مراتب تداوم وجود دارد و طفره

. )Aquinas, 1947, ST I Q57 a2, p. 376(انـد  ضامن اين تداوم و پيوستگى ميـان خـدا و خلق -اند محض
شود چـون عـالم خيـال منفصـل هـم بايـد  كه نمى-اگر هم با عالم عقول تأمين شود  اما اين تداوم

توان پرسيد كه چرا لطف و طبيعت از هم جداست و اين پيوسـتگى در  باز از آكوئيناس مى -باشد
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اگـر مراتـب وجـود . معرفت وجود ندارد و معرفت اشراقى يكسره از تعقـل طبيعـى متمـايز اسـت
كـه  رشته است، بايد فرشته واسطۀ معرفت و اشراق نيز باشـد و حـال آنپيوسته است و ضامن آن ف

بودن فرشته برای معرفـت  ژيلسون در باب واسطه. فرشته در نظر او، تنها مهياكنندN خيال نبى است
  :گويد مى

معرفت، به وسيله فرشتگان، كه طبيعتاً عقولى مشـحون از ماهيـات معقـول هسـتند، 
ها امـر  انسـان. يابـد اندك اندك از خدا كه سرچشمه نور است به انسانها تنـّزل مى

و . دارنـد جو و دريافت مى و معقول را كه در امر محسوس متكثّر شده است، جست
، 1385ژيلسـون، (شود  غائيت حبس مىباألخره پرتو آن سرانجام در ماده به صورت 

  .)325ص
گويـد؛ اساسـاً گفتـۀ او  ژيلسون هيچ چيز ديگری در مورد واسطه گری فرشته بـرای معرفـت نمى

دهد؛ اگر فرشته واسطه است، چرا  هيچ تبيين و توضيحى برای چگونگى وساطت فرشته ارائه نمى
تر از انسـان  ای پـائين سوس كه مرتبهجو كنند؟ مح و ها بايد امر معقول را در محسوس جست انسان

گيرد؛ امری مادی كه به تعبير ژيلسون، پرتو نور  است در معرفت جای فرشته را در نظام وجود مى
توانـد امـر معقـول را  ماهيات معقول االهى را تنها به مثابه غايت در خود دارد، تنها در صورتى مى

فت شسته شود كه هم ارسـطو و هـم آكوئيناسـى به انسان بنماياند كه دست از نظام پيوستاری معر
اند و بعد از آن به سراغ نظريۀ تقشير و تجريد معقـول  كند، ابتدا چنين كرده كه ژيلسون معرفى مى

اساس قاعدN تقشير از محسوسات، اشراق نبـوی را  بنابراين، آكوئيناس بايد بر. اند از محسوس رفته
  .سنخ آن و نه قابل تبيين مثل آن نه هم ضميمۀ درك بشری بداند نه در امتداد آن و

  مراتب نبوت و خيال
هايى كه نبى دارد، نبـوت دارای درجـاتى اسـت، او  از ديدگاه آكوئيناس، بسته به نوع دريافت

  :گنجاند های نبوت، مى مراتب نبوت را در چهار محور با توجه به نشانه
كـه در نبـوت وجودشـان ضـروری لحاظ عناصری  ديگر به وجه اول برای تفضيل انبياء بر يك

اعـالن . آن 31است، چون در نبوت وجود دو امر ضروری است يكى بينش و علم و ديگری اعالن
ترين مرتبـۀ نبـوت  تنها شأن ثانوی دارد و برای آن به شجاعت و آمادگى نياز دارد، بنابراين، پايين

معنـايى وسـيع از نبـوت مـراد  البته، به اعتقاد آكوئيناس اين در صورتى است كه. تنها اعالن است
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كه البتـه -مرتبۀ دوم، تنها در داوری و حكم عقالنى است و مرتبۀ سوم دريافت خيالى است . باشد
يعنى محل پذيرش علم نبوی خيال است، ولى عقـل دربـارN آن داوری  -قوN داوری عقالنى است

  .كند و چهارمين مرتبه آنست كه داوری و دريافت هردو عقالنى باشند مى
اگـر . كنـد دومين جهت تفضيل انبياء به جهت وضعيتى است كه در آن نبى دريافت نبوت مى

چـون در بيـداری قـوه عاقلـه وضـعيت بهتـری بـرای . نبى در بيداری باشد برتر از حالت رؤياست
بينـد از مجـرای طبيعـى  كه امور محسوسى كه نبى در نبوت مى همچنين به اين سبب . داوری دارد

در . حاصل از تمركز قوای درونى بر آن چيزی است كه خدا آشكار كرده اسـت آن نيست، بلكه
كم  توضيح اين نكته بايد گفت كه آكوئيناس نوعى خلسه و جدايى از حـواس ظـاهری را دسـت

گويى كه بر اين بـاور اسـت  -گفته شدكه  چنان -داند  های خيالى در نبى ضروری مى در دريافت
بيند، حاصل فرآيند طبيعـى خيـال اسـت؛ امـا در حـال  واب مىكه در صوری كه نبى در حالت خ

وجـود  بيداری چون دست قوN خيال باز نيست، تمركز بر آنچه خدا آشكار كرده است، سـبب بـه
  .شود آمدن اموری محسوس در ذهن نبى مى
تر باشـد،  هرچه داللت آنها روشـن. های نبوت در نبى است سوم، به جهت روش دريافت نشانه

تر از كلمات نيست؛ پـس هرگـاه نبـى كلمـاتى را  هيچ داللتى واضح. ت باالتر خواهد بودرتبۀ نبو
صراحت به امری اشاره كند، رتبۀ اين دريافت از هنگامى كـه امـور مشخصـى  دريافت كند كه به

  .كه داللت به امری دارند به او نشان داده شود، باالتر خواهد بود
رتبۀ نبى بـاالتر اسـت اگـر در خـواب و يـا بيـداری  .چهارم، به جهت طريقۀ مشاهدN نبى است

دهد كه نبـى بـه  چون اين نشان مى. كه تنها صدای اورا بشنود گويد تا اين كه را سخن مى ببيند آن
، برتـر 33را ببينـد 32همچنين اگر تصوير االهى. علمى كه برای او آشكار شده است، نزديكتر است

 .Aquinas, 1994, QDV Q12 a13, pp(ر است به منبـع وحـى كه فرشته را ببيند چون نزديكت است از آن

173-174(.  
اول، به سـبب نفـوذ : تواند در نبى ايجاد شود به اعتقاد آكوئيناس، وحى نبوی به چهار قسم مى

دوم، با القاء انواع معقـول، از ايـن قسـم در . تنهايى بود كه در قوN حكم به نور عقالنى، يعنى همان
كه همانند علـم -جا ادراك عقالنى فراطبيعى را  به ميان نياورده بلكه در آن سخنى» حقیقترسالۀ «

فراتـر از نبـوت و مصـداق چنـين دركـى را ديـدار خجسـتۀ  -خدا و فرشتگان به عقالنيـات اسـت
رســد، منظــور آكوئينــاس از ايــن قســم، ايجــاد نــوع جديــد و  بــه نظــر مى. اخــروی دانســته اســت



 

 

181  

و
گي

يژ
 

ي
ها

خ 
ال
ي

 
بو
ن

 ي
وئ
 آك
ظر

ر ن
د

س
ينا

 

منظور او در جواب به يك اعتراض در پرسش . النى در نبى نباشدای از علم به جواهر عق سابقه بى
اسـت  34های معقـولى گويد مشاهده عقالنـى از راه شـباهت جا مى شود؛ او در آن پيشين روشن مى

هـا و اشـباه  كند و گـاهى ايـن تمثيل كه در وحى نبوی گاهى خدا دفعتاً آنها را در ذهن منطبع مى
اند و حقايق عميق تـری بـا  كه با ياری نور نبوت شكل گرفته نتيجه تصاوير موجود در خيال است

 .Aquinas, 1947, ST II II Q173 a2, p(شـود  وسيلۀ روشنگری نوری برتر كسـب مى اين صور خيالى به

سومين قسم وحى نبوی به سبب انطباع صور خيالى جديد يـا همـاهنگى بـين صـور خيـالى . )2540
  .)ibid., a3, p. 2541(ى صور حسى است چهارم، نيز نمايش خارج. موجود است

  گيری نتيجه
طور كـه  كند، همان اش لطف و طبيعت را از هم جدا و متمايز مى شناسى آكوئيناس در نظام وجود

او در نظريـۀ معرفـت خـويش نيـز حسـاب علـم . دانـد معجزه را فعل ويژN االهى بدون واسـطه مى
فرسـتد و  را خـدا بـا فعـل اعجـازی فـرو مى كنـد؛ اولـى موهوب را از علم متعارف بشری جدا مى

ــابراين معرفــت نبــوی هــم كــه از ســنخ اشــراق اســت، . يابــد دومــى را بشــر از محسوســات مى بن
دهـد كـه چنـين  تمركز بر خيال برای يافتن راهى برای دانستن نبوت نشـان مى. ناشدنى است تبيين

چيسـتى خـود ايـن خيـال نيـز  آينـد و مفاهيمى هم به كار تبيين معرفت نبوی نـزد آكوئينـاس نمى
دهـد، امـا شـأن  شناسى، خيـال را واسـطه قـرار مى معلوم نشد و شايد بتوان گفت كه او در معرفت

كنـد كـه  دهـد، امـا بيـان نمى دهد و در وجودشناسى فرشته را واسطه قـرار مى وجودی به آن نمى
ارتباط وجـودی و معرفتـى توانند  ستند كه مىيها ن كند و آيا همين واسطه چگونه ايجاد معرفت مى

  .خدا و خلق را كه وحى برترين آنست، نشان دهند

  ها نوشت پى 
                                                           

ن هرگز به معناي آن آكوئيناس در اين اعتقاد كه عقالنيات مكتسب از محسوسات است، پيرو ارسطوست؛ اما اي. 1
 78او بخـش انـدكي از پرسـش    . كند نيست كه او همانند ارسطو بيشتر همت خود را صرف حس و قواي حسي 

دهد و علم النفس او بيشتر معطـوف بـه عقـل     كتاب اول جامع علم كالم را  به حس و قواي حسي اختصاص مي
را تماماً مصروف  گويد و دفتر دوم آن از قواي حس مي دربارۀ نفساست؛ حال آنكه ارسطو  به تفصيل در كتاب 

 .)see Pasnau, 2004, p. 171(كند  اين مطلب مي
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2. natural habit 
3. phantasms 

سينا معتقد است كه صورت معقوالت اولي، يعني بديهيات، افاضة عقل فعـال اسـت و    اين در حالي است كه ابن. 4
سـينا   مثال ابن. نام دارد» عقل بالملكه«در عقل هيوالني حادث مي شود و اين اولين چيزي است كه از عقل فعال 

، 1363سـينا،   ابن(براي اين امر، بزرگتر بودن كل از جزء است كه نه برآمده از تجربه و نه قياس و نه استقراء است 
نظـر ارسـطو   مالحظه مي شود كه اين دقيقاً در مقابـل نظـر آكوئينـاس اسـت كـه خـود آن را برآمـده از        . )99ص
  . داند مي

5. tabula rasa 
 .Owens, p(دانـد   خواند و جواب او به مسئلة معرفـت را نابسـنده مـي    سينا را نيز تلويحاً پيرو ارسطو مي اونز، ابن. 6

؛ اما بايد گفت كه اگر تمايز متافيزيكي ميان وجود و ماهيت به عالوه تقسيم مراتب وجود يك شئ به سـه  )120
گشايد و حساب او را از ارسطو  ارجي و علمي راه را براي  تبيين جديد آكوئيناس از معرفت ميمرتبه االهي و خ

دارد و اصل محوري ارسطو را كه مقبول  سينا ضمن پذيرش اين هردو گامي ديگر به جلو برمي كند، ابن جدا مي
نيان معرفت را كه دريافت نظر آكوئيناس است، يعني پايه بودن حس تمام اقسام معرفت را نفي مي كند و حتي ب

تر  كم در باب معرفت ناارسطويي ؛ پس او دست)99، ص1363سينا،  ابن(داند  بديهيات است را اشراق عقل فعال مي
  .از آكوئيناس است و مبناي او تفاوت بيشتري با ديدگاه ارسطو دارد

رسـد كـه او    برد، اما به نظر مـي  كار مي را به imaginatioگويد، آكوئيناس گاهي براي اين قوه واژه  كريتزمن مي. 7
تـرجيح   -گويـد  كم زماني كه دربارة ادراك سـخن مـي   دست -را  phantasiaواژة يوناني مستعمل ارسطو يعني 

 .   )Kretzmann, 1993, p. 153(دهد مي

8. phantasms 
9. sense-appearance 

10. sense-impression 

11. mental image 

داند كه صورت خيالي چون برگرفته از حس است هميشه جزئي است  اليل اين تمايز را اين ميكني يكي از د. 12
 .   )Kenny, 1994, p. 37- 38(اما صورت ذهني هميشه چنين نيست 

13. iudicium (latin word)  
14. visionem corporalem به التين 
15. imaginariam visionem به التين 

آورده اسـت، حـال    sight intellectual را همانند دو حالت پيشـين ديـدن عقالنـي    مترجم انگليسي حالت سوم. 16
تنها آمده است و چون ديدن به دريافت عقالني تنها به طريق مجـاز اطـالق   intellectualem كه در متن التين آن
ي از وجـه  كه خود آكوئينـاس هـم آن را نيـاورده اسـت خـال       sightرسد اضافه كردن كلمه   شود؛ به نظر مي مي

  .  است
است كه بـه معـاني قـدرت و اجبـار و      visحالت مفعولي   vimكه  توضيح آن vim animae formataeبه التين . 17

  . )Handford & Herberg, 1966, p345(نيرو و نفوذ آمده است 
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و در نظـر   شـود   ديـده مـي  Beatific Vision) (مسيحيان بر اين پندارند كه در بهشت، خدا در ديداري خجسته . 18
گويند تا از معرفتي كه در اين دنيا اذهان انساني از خدا به  به آن ديدار مي. واسطه از خداست اينان اين معرفتي بي

آميز گويند چون در اين رويارويي چهره بـه چهـره بـا     آورند، تميز داده شود؛ به آن خجسته و سعادت دست مي
  ).(Pace, 1913,  v2, p. 364 آيد خدا بهجت كامل حاصل مي

توانـد بـه خـاطر خيـال او      داند، نبوت مسيح به نظر او مـي  آكوئيناس نبوت عيسي را به لحاظ ذات انساني او مي. 19
اي براي او نيست به لحاظ جزء عقالني او، با ايـن   توان گفت اگرچه مسيح لبريز از دانش است و پرده مي«: باشد

تواند ديده شود، دارد، از آن جهت  ني از آنچه امور االهي كه ميمعي) similitudes(حال در جزء خيال او تماثيل 
   )Aquinas, 1947, ST III Q7 a8, ad1, p. 2751(» كه او فقط يك واصل نيست بلكه يك سالك است

20. dispositio 

21. Humors  
22. alienation from the bodily senses  

رسد  به نظر واژة مناسبتري مي» اتصال«نهاده است، اما » اتحاد«مترجم انگليسي به جاي آن  coniunctioبه التين . 23
  .تواند به مقام فرشته ارتقاي وجودي بيابد شناسي آكوئيناس، نبي نمي چون با توجه به فرشته

 & Handford(كردن آمده اسـت   مختصر و كوتاه contractioيكي از  معاني فعل  magis contractumبه التين . 24

Herberg, 1966, p. 88.( جاي آن  مترجم انگليسي بهnarrower in scope گذاشته است.  
  :كند سينا خود آنها را چنين معرفي مي ابن. آيد به نوعي همراه با خوانش آكوئيناس است سه خاصيتي كه مي. 25
كتاب معقـوالت   معلّم و بى يشتگان بىاما نفس قدسى، نفس ناطقه پيغامبران بزرگ بود كه بحدس و پيوند عالم فر«

بداند و بتخيل بحال بيدارى بحال عالم غيب اندر رسد و وحى پذيرد و وحى پيوندى بود ميان فرشـتگان و ميـان   
ها و اندر هيولى عالم تأثير كند تـا معجـزات آورد و صـورت از هيـولى ببـرد و       دادن از حال جان مردم با آگاهى
  . )146-145، ص1383، سينا ابن(» صورت ديگر آورد

26. claritas intelligentiae  
27. perfectio virtutis imaginativae 

28. potestas animae ut ei materia exterior obediat 

همچنين براي تفصيل نظر آكوئيناس در قبـال   )69-65، ص1389اكبريان و فاضلي، : نك(دربارة معناي نبوت طبيعي . 29
  ).78-76همان، ص: نك(هاي نبي  سينا در مورد ويژگي ابن

تواند چگونگي تشكيل صور خيالي نبي را توضيح دهد چون او اوالً عالم خيال را قبول ندارد  البته، او اساساً نمي. 30
  .داند و ثانياً آن را مجرد نمي

31. denuntiatio (latin word)  

32. figura Dei (latin) 

 را خداونـد  مـرد،  پادشـاه  عزيـا  كه سالي در«: داند مي اشعيا ديدن را اين قسمت از كتاب آكوئيناس نمونة اين. 33

 )6:1اشعيا، (» نشسته بود عالي و بلند كرسي بر كه ديدم

34. similitudinem intelligibilem (latin)  
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