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 مالصدراو فخر رازي حدس از نگاه
علي ارشد رياحي

*

زهرا توكلي
**

 

 چكيده
و مطلوب ذكر نشده استنتاج،معتقدند در نوعي از دانان منطق  مقدمات الزم براي رسيدن به نتيجه

كه استنتاج مذكور حالنيعدرليو است؛ بي نوعيبه كمك حدس حد استعداد براى دريافت درنگ

شود. البته مسئله حدس غير از كاركرد منطقي در مباحث الهيات نيز مطرح شدهيماست، انجام وسط

اي نيز برخوردار است، ترتيب كه حدس در تبيين نوعي ادراك انساني كه از مرتبه ويژه اين است؛ به

اند، ولي به تبيين دانان تنها حدس را جزء مبادي يقيني شمرده منطقگيرد.يممورد استفاده قرار 

و كيفيت آن چگون در اند. نپرداختهگي نوشتار حاضر كه با استفاده از روش به همين منظور

و منابع نرم كتابخانه در اي و و مالصدرا پرداخته شده افزاري گردآوري شده، به بررسي آثار فخر رازي

و فراحسي هستيم.  و قلمرو آن در امور حسي فخر رازي پي شناخت ماهيت حدس، كيفيت، جايگاه

و حدسيات را خارج از حوزه يقينياتس را به باالترين مرتبه از عقل بالملكه مربوطحد دانسته

بهره» حدس«از عنصر كيفيت علم نفس قدسيفيلسوفي نيست كه در تبييننيدرا اولمالص شمرد.يم

روشن با بررسي سخنان مالصدرا.سينا از اين عامل بهره برده است برده است. پيش از او، ظاهراً ابن

را شود مالصدرايم برنيترنييپاحدس و تصديقات حدسي را و تصورات مرحله كشف معنوي

و معتقد است حدس نوعييمخالف فخررازي بديهي  كه افاضه از عقل فعال است؛ در حالي داند

سازد. طباع تام در لسانيمفخر رازي وجود عقل فعال را نفي كرده، مسئله طباع تام را مطرح

.شودميالقدس خوانده مالصدرا روح

.قدسيقوه، طباع تام حدس،،رازي، فخرمالصدرا:كليدي گانواژ

اس* و كالم  arshad@ltr.ui.ac.ir المي دانشگاه اصفهان. استاد تمام گروه فلسفه

 daneshgah56@gmail.com دانشجوي دكتراي حكمت متعاليه دانشگاه اصفهان. **
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 مقدمه
باحدس بي نوعي ارسطوتعريف مطابق ؛درنگ حد وسط استعداد است براى دريافت

بهيسوبهكسى با ديدن اينكه همواره روى درخشان ماه مثالً سرعت خورشيد است،

 گيرد دريابد كه اين امر به دليل آن است كه ماه درخشندگى خود را از خورشيد مي

ج1980طو، ارس( ص2، به.)426، و حس حدسيات قضايايى هستند كه از مجموع عقل

كه شك را زايل طوريبه؛ آيند. مبدأ حكم در اين قضايا، حدس قوى است دست مي

و مي م گرداند مينفس به دانان در مباحث مربوط به حدس منطقكند. ضمون آن اذعان

و كاربردهاي حدس  با ذكر چند مثال قديمي در اين رابطه، از بيان كيفيت پيدايش

 اند. صرف نظر كرده

ها در ميان انسانو معتقد است دانديمحدسيات را از يقينيات خارج فخر رازي

را يا همه معقوالت بيشتر،ترين زمان در كوتاه تواننديمافرادي وجود دارند كه از آنها

ج1407رازي،(درك كنند. اين افراد انبيا هستند حدس طريق  وي)279ص،7، به.

برآنمنشأ خته، پردا وحييشناخت معرفت تبيين جنبه طباع تامنايس ابن خالف را

[بيهمو( داند مي ص، مرتبه كشف معنوينيترنييپاحدس را مالصدرا ). 195-192تا]،

از شأنو معتقد است دانديمقصواي عقل بالملكهتيغابهو مبوط به  اين مرتبه انتقال

و غايت آن، قوه اتصال به عالم عقل كه-با سرعت-بديهيات به نظريات است است

ج1981صدرالمتألهين،( شوديمدر آن، نظريات از طريق حدس حاصل  ص3، ،516 .(

و تحليل حدس با در بيان وي   اختالفاتي دارد. فخر رازيكيفيت

كه در اين نوشتار بر  ضمنهاي اين دو دانشمند بزرگ، نمودن ديدگاه با روشنآنيم

و مالصدرا، ماهيت حدس نزد ايشانيمقايسه آرا را روشن نموده، به اعتبار فخررازي

اتب عقل انساني، سنجي حدسيات بپردازيم. عالوه بر آن با تعيين جايگاه حدس در مر

 قلمرو حدس را مشخص سازيم. 
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 تعريف حدسالف)
،1366صليبا،(انتقال ذهن از مبادي به مطالب است حدس در لغت به معناي سرعت

 كه چنان؛است ذهندر معانى آنى تمثل انتقال، سرعتو حركتاز مقصود ).303ص

بهو اختيارو قصد بدون،ناگهانى تمثلاين.است برقى جرقهيا ناگهانى الهامىيگو

ص1996تهانوي،( آيد دستبه مطلوبكهاست نحوى  اشراقيان بعضى نظردر). 627،

به تبديل نفسكه نحوىبه،عاليه مبادىبه انسانى روحيارتقااز است عبارت حدس

آنبهو گردد لبريزحق نورازو گيرد قرارحق مقابلدرو گردد صافاى آيينه

(كن حلولآندر تماماً حق، اينكه بدون شود، مشغول  ).303ص،1366صليبا،د

مي مطالبعلم به و حدس:شود مجهول از دو طريق حاصل ذهن،در فكر.فكر

مي به ميو گردد طرف مقدمات معلوم متوجه ، سپسكند حد وسط را تفحص

تمام در حدس گيري نمايد.د از ترتيب مزبور نتيجهوشكمي،مقدمات را مرتب كرده

مي فرد فوراً شده،وارد ذهن بارهكي مقدمات به ( به نتيجه منتقل ج1420رازي، شود ،2،

كه نفس با يافتن حد وسط شودميمعتقد است فكر هنگامي تمام مالصدرا.)423ص

و نيازمند برديماز مجهول به معلوم برسد. نفس در حال جهالت در تاريكي به سر 

و راهبري است كه او و جاي پاي او را روشن كند. آن روزنه روزنه را راهنمايي كرده

 شودميو استعداد نفس براي يافتن حد وسط حدس ناميده شودميتحدس ناميده 

ج1981 صدرالمتألهين،( ص3، ،516 .( 

و مالصدرا يا فخررازي هر دو به وجود حد وسط در حدس اذعان دارند؛ حال

 بدونو شوقو طلبباي يا حركتو طلب گونهچيه بدونو بارهكيبه وسط حد

، 1360/ صدرالمتألهين، 423ص،2ج،1420 رازي،( شوديم حاصل ذهندر،حركت

و تفاوت نظر آنان تنها در اين نكته است كه آيا نفس در هنگام)349ص

در دست به و بدون حركت آوردن حد وسط نياز به حركت دارد يا حد وسط دفعتا

حركت فكرى وقوع پيدا در حدس رازي فخرابق نظر نفس ايجاد مي شود. مط

و پنهان است كه ذهن آن را مطلقا حس نمي قدرآناين حركت اما،كند مي  كند سريع
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ج1420رازي،( ص2، ،423(.

حد رازيخرف گرددرذك است الزم و حدس را در وجود حركت از اشتراك فكر

وميوسط به مطلوب در هر دو  و حدس تفاوت معتقد است داند كهدرفكر آن است

مي در حدس ابتدا حد مي، شود وسط حاصل ولي؛يابد سپس ذهن به مطلوب دست

تا به نتيجه رود،ميبعد ذهن به دنبال حد وسطو شود در فكر ابتدا مطلوب وضع مي

م مي ابدييبرسد. در برخي موارد ذهن حد وسط را و در برخيو به مطلوب رسد

با؛تواند حد وسط را بيابد موارد نمي ، همو( شده است، فكر حاصلامرنيا وجود ولي

ج1404 با دو فكرحدس را فاقد حركت دانسته، معتقد است مالصدرا؛ اما)156ص،1،

ب:شوديمانتقال حاصل  ب مبادىه انتقال از مطلوب ازگشت از مبادىو انتقالي كه همان

در است. مطلوبهب در حركت صورتبهو تدريجى فكر انتقال بهحدس است؛ اما

مي صورت و انتقال دفعى حركت نيست دفعى محقق ، 1362صدرالمتألهين،( شود

، به تعلم از جانب خود است با اينكهحدس مالصدرا). بنابراين مطابق نظر3ص

آنصورت تفكر نيست. يعني انسان؛، حدس گاهي مسبوق به طلب استعالوه بر

ميروهپس از روب آن شدن با مجهول، علم به آن را طلب و به كند آنلهيوس گاه حدس

كه ابدييم را در و منورشدن به نور معرفت است و گاهي ذهن آنچنان آماده اشتعال

ميهب،با حدس،بدون طلب حدس را فاقد مالصدرانيبنابرا؛ يابد حد وسط دست

بهحركتي از حد وسط معتقد است حدس فخر رازيكهي حالدر، دانديمحركت 

ي مطلوب دارد.سو

و حدس و نظر با نسبت ميان اهل معرفت معتقدند نسبت بين فكر در استدالل

و جذبه در مسير عرفان همانند است؛ چنان و سلوك كه انسان در مسير تكامل از نظر

ميمى كند، به حدس فكر ترقى مى و از سلوك به جذبه ( رسد زاده آملي، حسنرسد

ص1365 و هنگامي كه اين حركت قوى شود52-53، ). سلوك داراي حركت است

مي تبديل به جذبه مي به شود؛ به همين ترتيب فكر و سرعت با انتقال تواند قوي گردد

) و به حدس تبديل شود ص1422حلي، دفعي به مطلوب برسد  مالصدرا ). از نظر229،
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در حدس عرفاني مرتبه كامل عقل نظري است برو احساس خالف آن دخالتي ندارد،

( حدس منطقي كه عقل با كمك احساس حكم صادر مي ، 1362صدرالمتألهين، كند

 ). 122ص

يانسانادراك مراتبدرحدسب) جايگاه
و عقلي است. البته نفس در ابتدا  وجودباانسان داراي سه مرتبه ادراكي حسي، خيالي

و به آن عقل ميواليهقابليت ادراك معقوالت، خالي از صور معقوله است گويند. يي

مي در مرتبه پسگيرد؛ بعد، زماني كه تنها از اوليات برخوردار است، عقل بالملكه نام

ميآن از و هم نظريات را ادراك صور اين معقوالتكهينحوبهكند، البته، هم اوليات

او حاضر نيستند، بلكه هر زمان نفس به آن ها توجه كند، حاضر بالفعل نزد صورت به

در اين مرتبه چون براي نفس، تكرار. شودميگردند. اين مرتبه، عقل بالفعل ناميده مي

و مشاهده و ملكه رجوع در مطالعه است، هر زمان كه بخواهد، شده حاصلمعقوالت

ك بدون تالش مي (تواند معقوالت مكتسبه را مشاهده ص1382همو، ند در ). نفس247،

كه مرتبه باالتر، يعني عقل مستفاد مي او صورتبهتواند حقيقت اشيا را بالفعل نزد

) ج1981همو، حاضرند، مشاهده نمايد ص3، بهدر اين مرتبه است كه معقوالت ). 422،

و نفس به مبادي عاليه صور معقوله، شبيهمي بالفعل براي او حاصل صورت شوند

و  (-اشو نه ماده-صورتش واسطهبهشده ج1389همو، عالمي عقلي شده است ،8،

 ).484ص

اگر تنها مشاهده معقوالت در عقل مستفاد مورد نظر باشد، به آن عقل بالفعل

ميراآنل، اش از عقل فعا گويند؛ اما از جهت استفاده ( عقل مستفاد ، 1363همو، نامند

ص2ج ،841 .( 

ميطوركل به ، صور معقول نزد»عقل بالفعل» در مرتبه مالصدرا نظرازتوان گفتي

و بخواهد آنها هرگاهكند؛ اما بالفعل آنها را مشاهده نمي صورتبهنفس حاضر نيستند

مي مجردبهرا  و توجه، حاضر بهصور معقول» عقل مستفاد» كند. در مرتبه التفات



104 

ان
ست
زم

13
95

مار
ش

/
ة

68/
لي
وك
رات
زه
ي،
ياح
شدر

يار
عل

مي صورت و نفس حقيقتاً آنها را مشاهده در بالفعل حاضرند و اگر آن صور را كند

مي» عقل فعال«نمايد، مشاهدهمبدأ فياضش  ( ناميده ج1981همو، شود ص3، ،421-

422 .( 

مي براي تعيين جايگاه حدس در مراتب فخر رازي با گويد نفس ادراكي انسان

(بديهي يا شودمي) آمادهاتدريافت معقوالت نخستين كه معقوالت دوم را از راه فكر

وحدس تحصيل  و مقداردر از جمله تفاوت هايي در اين مرحله تفاوت كند  ميزان

و تفاوت در رسيدن به معلومات جديد وجود دارد. بدين ترتيب بايد علوم بديهي

و ضعيف حدس برخوردارند. برخي افراد بدون هيچگفت افرا گونهد از مراتب شديد

به تالشي داراي بيشترين بديهيات و و با سرعت توانند معلومات جديد راحتي مي اند

و برخي صوفيان مي شود. برخي ديگر بسازند. اين افراد شامل انبيا، حكيمان كامل

د هرگز قادر به يافتن معلومات قدر ادراك حدسي برايشان دشوار است كه شاي آن

) و بر اين اساس از معلومات اندكي بهره مندند ازي،رجديد از اين طريق نباشند

ج1407 .)279ص،7،

را مالصدرا رانيترنييپاحدس و آن قصواي عقلتيغابهمرتبه كشف معنوي

و شأنو معتقد است دانديمبالملكه مربوط  اين مرتبه انتقال از بديهيات به نظريات

است كه در آن، نظريات از طريق-با سرعت-غايت آن قوه، اتصال به عالم عقل

 شوديم، بدون حركت فكري كه به آن قوه قدسيه گفته شوديمحدس حاصل 

ج1981صدرالمتألهين،( ص3، گاه نفس انسان در عقل نظري مالصدرا). به باور 516،

و وبرسد كه هرگاه اراده نمايد،بجاليي به صفا تواند با عقل فعال ارتباط برقرار كند

همان مرتبة عقل،آنكه واسطة بشري در كار باشد. اينبي،مند گردد از علوم لدنّي بهره

و اين مستفاد است كه عالي -چنين شخصي ترين درجة كمالِ قوة نظري انسان است

مي-درواقع نب يابد نفسي قدسي ص1360همو،( شوديمي ناميدهو ،342.( 

كه فخر رازياكنون پرداختن به اين نكته نيز ضروري است كه با توجه به سخنان

از آورد، نمي انبيا را در آخرين مرتبه عقل بالملكه به حساب مي توان گفت كه وي
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ب بندي مرسوم فالسفه از مراتب عقل پيروي كرده است. البته وي در تبيين مرات دسته

يكيمعقل عيناً سخنان فيلسوفان را نقل كند؛ اما با تأمل در اين مسئله كه وي از

دريمطرف نبي را داراي باالترين مرتبه انساني  و از طرف ديگر درجه نبي را داند

(يممرتبه عقل بالملكه قرار  ج1407رازي، دهد ص7، ج1373و 279، ص2، ،281،(

و عقل بالمستفاد را پذيرفته باشد؛ زيرايمن تواند ساير مراتب عقل، يعني عقل بالفعل

، قاعدتاً بايد پيامبر را كه در باالترينودبيماگر اين مراتب را براي نفس انساني قائل 

نهيمحد انسانيت است در شديدترين درجه عقل، يعني عقل بالمستفاد دانست

با بيان اين مراتب، آخرين مرتبه مالصدراكهيحاللكه؛ در باالترين مرتبه از عقل بالم

وعقل مستفاد معرفييعقل انساني را مرتبه اين حدس را به ترين مرتبه شديد كرده

. دانديم منتهيمرتبه 

و فخر رازيبنابراين مطابق با نظر بالملكه عقل نفس ناطقه در مرتبه مالصدرا

كه آماده است كه معقوالت ثانوي را از راه فكر يا حدس تحصيل كند، با اين تفاوت

به باالترين فخر رازي شديدترين مرتبه حدس را به مرتبه عقل مستفاد، ولي مالصدرا

د. دانيممرتبه عقل بالملكه منتهي 

ج) گستره كارايي حدس
و كاربرد پيش از اين گفته شد كه مسئله حدس در حوزه منطق مورد بحث قرار گرفته

حوزه الهيات نيز مورد توجه است. البته حدس ابتدا در علوم حصولي مطرح آن در 

و مي مي سينا ابنشود شمارد؛ اما توجه حدسيات را مانند مجربات جزو مبادي برهان

مي سينا ابنخاصي كه  او به مبدأ حدسيات نموده است، موجب اهميت حدس شود.

، 1375سينا، ابن( رسانديمقلمرو حدس را از عالم حسي به ساحت علم حضوري 

ابتدا حدسيات را مبادي اوليه برهان دانسته، به سينا ابن). 107ص،1371و87-86ص

و بداهت آنها تصريح مي كند؛ اما با تعريف حدس به نوعي افاضه از عقل فعال

مي مطرح فياض رساند. كردن عقل قدسي، قلمرو حدس را به عالم علم حضوري
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 نويسد: ميالهيجي

مي بابحدس در شود، مباحث نفس با حدسي كه در منطق از آن بحث

و شهود عرفاني  متفاوت است. حدس در مباحث نفس، متناسب با كشف

و شهود هم مراتبي دارد كه اين يكي از آن مراتب است. در  است؛ زيرا كشف

(الهيجي،  ص1383اين صورت نبايد در منطق ذكر شود ،56-57.(

دو مالصدراو رازي فخرتوان گستره كارايي حدس را در آثار بنابراين مي در

و علم حضوري بررسي كرد. آنچنان بر رازي فخركه گذشت، حوزه علم حصولي

به وجود حركت در حدس اصرار مي ورزيد. پذيرفتن حركت در حدس آن را محدود

لي، كاربرد حدسيات در بحث علم حصو رازي فخرو مالصدراكند. علم حصولي مي

و هم  مي معارفدررا هم در معارف تصديقي ، 1378صدرالمتألهين،(*دانند تصوري

ج1420رازي،/6ص ص21، را مالصدراو سينا ابناما اگر مانند؛)482-483، حدس

انتقال دفعي دانسته، از آن به نوعي افاضه از عقل فعال تعبير كنيم، پاي حدس به امور 

 شود. معنوي نيز باز مي

حدسيات را از يقينيات خارجو داشته توجه حدس منطقي جنبهبه رازي فخر

و از نظر وي حدسيات داراي مبد شمرده ي جداگانه از ساير مبادي نيستأاست

با سه دليل حدسيات را جزو يقينيات به شمار رازي فخر.)206ص،1ج،1373رازي،(

 آورد: نمي

كهها مثالدرنخست آنكه مي براي حدس يي حاصلهم ظنّشود، آورده

بي.نيقيبهچه رسد،شود نمي نياز از برهان بدانيم، بايد در زمره دوم اگر حدسيات را

ن و اگر بگوييم به برهان نياز دارند، پس توانند از مبادي برهان باشند.يماوليات باشند

 
به* و مباحث مربوط و تصديق و بديهي، همگي در تصور و تقسيم آنها به قضاياي نظري قضايا

علم حصولي است؛ زيرا در علم حضوري با حضور عين واقع براي عالم، راهي براي تصور محدوده

و  و حصولي گاهي به علم باطني يا تصديقي كه متفرع بر تصور است وجود ندارد، علم حضوري

(جوادي آملي، اكتسابي تعبير مي ).78ص،1389گردد
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و در نوراني هيثم ابندليل سوم آنكه مطابق با احتمالي كه بودن نيمي از ماه

آن ظلماني حدددهيمبودن نيمه ديگر توانند مبادي برهان سيات نمي، بايد گفت

 ).همان(اند باشند، بلكه خود نيازمند برهان

دو فخر رازيمطابق با نظر و يا از مجموع آن قضايا يا از عقل محض يا از حس

مييمبه دست  و حس حاصل و آيند. قضايايي كه از مجموع عقل شوند، مجربات

(يمحدسيات ناميده  صشوند ؛ اما اند مجرباتبسيار شبيه ). حدسيات 207- 202همان،

و هر هر مطلوبي كه رسيدن به آن بر فعل انسان متوقف باشد، جزو مجربات است

و تنها نياز به تنبه دارد، جزو حدسيات استده حاصلبراي ذهن بدون فعل آنچه

ص1384همو،( ،266 .( 

و حدس حاصل معتقد است مالصدرا ايـنبا. شود نميكشف تام جز از راه برهان

و  ، 1360، صدرالمتألهين(شودميحدس در حكمت متعاليه روشن موثّربيـان نقش مهم

و حدسي را مساوي مالصدرا).13ص با كاربردهبه» بديهي«فطري و آن را در تقابل

(ميقرار» اكتسابي«مفهوم ص1362همو، دهد و تصديق ).3-4، وي هر يك از تصور

اكرتقسيم بخشرا به چهار  ازو ست: فطري، حدسيده و حاصل مكتسب از آن دو

هستند كه معرفات آنها با آنهاست يعني تصورات فطري تصوراتي؛اشراق قوه قدسيه

وو تصديقات فطري تصديقاتي و تصورات هستند كه قياساتشان با آنهاست

بهييتصديقات حدسي آنها ب هستند كه ذهن و بدون نياز ازه سرعت ترتيب

مي،شانيمباد ص شود به آنها منتقل ).3(همان،

تصورات يا تصديقات گاه به لحاظ فطرت براي نفس مالصدرامطابق با نظر

(يمو گاه با اكتساب به دستدنشوميحاصل  ج1981همو، آيند ص3، ). وي 419،

«سدينويم بداهت، معرفت حاصل نزد نفس در همان بدو خلقت است، از قبيل:

(اند مشترك آنهاادراك معارف عام كه همگي در ج» ص3همان، ). منظور از بديهي 518،

در اين عبارت اين است كه معلوم به چيزي غير از التفات به معلوم نياز ندارد؛ به 

و از بدو خلقت در ذهن حاضر باشد، معلوم بديهي  عبارت ديگر اگر معلوم، دائماً
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و و مكتسب است.االاست  نظري

و تصديق در سخن بنابراين همان مالصدراقسم اول از اقسام چهارگانه تصور

و قسم سومنايس ابنقسم بديهي است كه در نظريه  از،نيز آمده است يعني آنچه

و حدسي مكتسب است واژه مالصدرادرواقع.همان نظري يا كسبي است، فطري

و حدسي«  است. برده كاربه» اكتسابي«را در مقابل» فطري

اين قوه امور معتقد استوجوه تفاوت قوه قدسى با نفوس ديگر، در بابوي

و ماهيات عام  ا آنهاعقلى صرف را نه از حيث مفهوم و هوياتشاننبلكه از حيث يات

علم قوه قدسى، به امور عقلى صرف علم حضورىگريد عبارتبهكند. ادراك مي

و كسى كه به مرتبه عقل قدسى نرسيده ، چنين علمى برايش باشد است، نه حصولى

ص3ج همان،( شود حاصل نمي ). همچنين به گفته او براى كسى كه استعدادش 384،

و حقايق و داراى قوه قدسيه،در دريافت علوم و باشدتام ، تفاوتى ميان افاضه اوليات

و ادراك امور ثانوى نيستوامور ثان در.ى بر او يا ادراك اوليات گويى حد وسط

و  و امور ثانوى، براى او بدون سبب مي بالواسطهادراك نظريات همان،( شود حاصل

و تصديقات حدسي در كالمرونيازا؛)386ـ384ص،3ج بديهي مالصدراتصورات

 رازي فخركهيدرحالرا جزو يقينيات به شمار آورد؛ آنها توانيمو شوديمخوانده 

خا صراحت به .شمارديمرج از يقينيات حدسيات را

د) قوه قدسيه
ازآنجاكه حدس نقش بسزايي در تبيين كيفيت علم نفس قدسيه دارد، الزم است به

و ارتباط آن با مسئله نبوت اهميت ويژه شدت سينا ابن اي داده شود. برررسي حدس

كهيدرحال؛ پردازديمو به اثبات اين قوه دانديمحدس را به قوه قدسيه مربوط 

و حجت نايس ابنفخررازي شدت حدس را به خاصيت نفوس قدسي مربوط دانسته
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نيز حجتي همانند حجت مالصدرا*.دانديمبراي اثبات قوه قدسيه را حجتي ضعيف

مراتب معتقد است اوالً سينا ابن.دكنيمارائه **براي اثبات نفس قدسينايس ابن

و برخي مراتب:تفاوت داردهر انسان براي ادراك استعداد  برخي مراتب آن ضعيف

مي اينبه.آن قوي است ثانياً ).339ص،1379سينا، ابن( شود مرتبه قوي، حدس اطالق

توانمندي قوه ند.نيست مندي بهرهيكسان قوه حدساز در مقايسه با يكديگرها انسان

كحدس ايشان از حيث كمي  ا هرچه فرد بهرهو استي متفاوتفيو يني بيشتري از

ب ، 1385،همو( عقل فعال بيشتر خواهد بودهقوه داشته باشد، استعداد وي براي اتصال

و زيادت است، حدس نيز داراي اين طور همان ).219ص كه فكر داراي مراتب نقصان

و شديدترين مرتبه حدس، قوه قدسي ناميده مي ( مراتب است ، 1375همو، شود

 ).86ص

بر وي خرده گرفته، استدالل وي را حجتي سينا ابنپس از بيان مطالب فخررازي

به طور همان سينا ابن داند؛ زيرا معتقد است ضعيف از نوع تمثيل مي كه براي فكر قائل

و شديدترين  و نقصان است، براي حدس نيز به اين مراتب قائل شده مراتب زياده

كل«اتي چون كه نفس با داشتن بديهي اين مراتب را قوه قدسيه ناميده است؛ درحالي

مي» از جزء استتر بزرگ تواند به علوم نظريو تركيب اين بديهيات با يكديگر

و چون نفوس از لحاظ ماهيت با يكديگر تفاوت دارند، مي توان گفت دست يابد

و  تر خواهند بود در اين كار موفقجهيدرنتنفوس قوي داراي حدس قوي است

ج1404رازي،( ص1، ،157-158 .( 

هاي نفس نبي در مبحث ويژگينايس ابنپس از نقل سخنان مباحث مشرقيهدر كتاب رازي فخر*

ناشي از درنظرگرفتن قواي جداگانه براي نفس است؛ اما اگر براي نفس شيخاين سخنان«نويسد: مي

و... بدانيم به حق نزديك و متخيل و نفس را مدرك (رازي،» تر است قواي جداگانه قائل نشويم

ج1411 ص2، ،423.(

و قوه قدسيه به جاي يكديگر به كار مالصدرادر كالم ** ودرميدو تعبير نفس قدسي

ج1981(صدرالمتألهين، ص3، ،387.(
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نفوس در استفادهو معتقد است داندمي انساني را خاصيت هر فطرتحدس وي

و قوت از قوه حدس  با يكديگر تفاوت دارند؛ زيرا از مراتب مختلفي از شرافت

و تصديقي استمندند بهره از اجتماعو . نفس انساني داراي برخي بديهيات تصوري

ت،شده اين قضاياي اوليه در ذهن، علم نظري حاصل ركيب آنها به علوم نظري ذهن با

در رسد. مقتضاي اين سخن آن است كه براي همه ديگر مي و نفوس، بدون تحصيل

و اين همان حدس است،اسرع وقت نفس اما؛جميع علوم نظري حاصل شود

بهتواند نمي مش همه علومش را غول واسطه حدس بيابد؛ زيرا نفس در برخي موارد

و خيال روبهدتدبير بدن شده، با موانعي مانن مي قواي وهم گردد. در اين موارد رو

ج1404، همان( نفس نيازمند فكر است ص2، ،275 .( 

و معتقد است فخر رازي اختالف بين نفوس در صفات اصلي به قوت نفس

هرچه وابستگي نفس به بدن كمتر باشد، ارتباط آن با عقل بستگي دارد؛شرافت آن 

كارهاي عظيم قادر به انجام نفس قوي يابد.ميبيشتر شده، نفس شايستگي بيشتري 

.مانديم انجام يك كار، از انجام كار ديگر بازضعيف در حين نفسكه درحالي است،

نفس قويكهيدرحالكند، نفس ضعيف اگر به فكر بپردازد، ديگر احساسش كار نمي

مي شنودمي، بيندمي است؛باهم اين امور قادر به انجام همه انديشدو در همان حال

ج1411،همو(  ). 416-413ص،2،

. وي معتقد كنديمحجتي براي اثبات نفس قدسي ارائهنايس ابنا همانند مالصدر

و كمي نظرازها قلبكهييازآنجااست  و بيشي و ذكاء و ضعف و قوت و تيرگي صفا

كه در طرف اعلي نفس عالي شديدي وجود رسدينم، بعيد به نظر اند مختلفحدس 

گردد. چنين انساني به علت شدت مند بهرهاز نور ملكوت شدتبهداشته باشد كه 

اشنيترعيسراستعدادش اكثر حقايق را در  و شوق به حقايق و بدون طلب يا زمان

زحمتي براي يافتن حدود وسطي متحمل شود، آنكهيب. ذهن ثاقب او ابدييماحاطه 

ج1981صدرالمتألهين،( شوديمبه نتايج ديگر منتقل آنهابه نتايج رسيده، از  ،3،

مي). 386ص گاه در پي حدود وسطاي آنهاآن،كنند ساير نفوس ابتدا مطالب را معين
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نفس قدسي ابتدا حد وسط حاصل در ذهن صاحباام؛ روند تا به نتايج برسند مي

مي سپس،شود مي درواقع آگاهي او به حدود وسطي. رسد ذهن او به نتيجه مطلوب

 به مطالب است.اشيمقدم بر آگاه

و اختالف ها به لحاظ ماهيت متفاوت نفوس انسان بر اين باور است، فخر رازي اند

م به گردد.يافعال آنان به اختالف در ماهياتشان بر و« وي براي اثبات مدعاي خويش

و فاءش ونَ الْقُرْآنِ ما هةٌنُنَزِّلُ ممحإِالَّ خَسارا ر و اليزيد الظَّالمينَ (للْمؤْمنينَ اسراء:»

مي)» 82 و«گويد: استدالل كرده، تأثير قرآن در افراد مختلف است، به بعضي شفا

و به برخي رحمت مي و زيانبخشد ج1420رازي،(»خسارت ص21، فخر.)391،

و اخالق نفوس بشري مشابهت رازي مييمعتقد است اگرچه در علوم شود، ديده

) ج1407همو، مشابهت در صفات داللت بر مماثلت در ماهيت ندارد ص7، ،143.( 

و اين اختالف يك اختالف جوهري ذاتي است نفوس داراي احواالت مختلف هستند

بالحاظ ماهيترا از نفس قدسي نبويي آن امكان ندارد. بنابراينل يا ازالهكه تبدي ،

مي ساير نفوس و انساني متفاوت و فطانتداند (شدت حدس) (سرعت كمال ذكاء

و شا و جسمانيات را الزمهيادراك) و دوربودن از شهوات مي ستگي شمارد اين نفس

 قواي باشد، پاكي غايتدر بدنو عظمتو صفا غايتدر روح هرگاهو معتقد است

از فائضه انوار مجراي قوا، اين زيرا؛بود خواهند كمال غايتدر مدركهو محركه

در نيز آثار باشند، كمال غايتدر قابلو فاعل هرگاهو هستند بدنبه روح جوهر

ص8جهمان،( بود خواهد صفاو شرف غايت معتقد است ارواح فخر رازي ). 200،

و هرگاه به عالم جسماني توجه كنند، بشري هرگاه به عالم الهي توجه كنند، قابل اند

و معناي قابل فاعل و اند بودن آنان نسبت به عالم الهي، گاهي به معناي قبول وجود

و انوار قدسي باشدمي-كه همان علوم است-گاهي به معناي قبول صور روحاني

ص1406همو،( و علم نبي به اشيا،23، ). درجه انتهايى حدس مخصوص نبي است

و استنباط نتيجه نيست، بلكه اين علم  در دفعتاًو خود خودبهحاصل ترتيب مقدمات

آنگردد. دل او القا مي كس افضل از همه است كه داراي نفس قدسي در نوع بشر
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و قوه نفسانى وي به درجه ع باشد ،الم اجسام تأثير بگذارداى قوى باشد كه بتواند در

) ج1411 همو،تا حدي كه اجرام علوى هم در دسترس او باشند  ).354ص،1،

هاي متمايزي نسبت به ساير نفوس نفس نبي را داراي ويژگي فخر رازيبنابراين

و پيداكردن حد وسطكهينحوبه؛داند مي و فكر علومي كه براي ديگران با تعليم

و با سرعتشود، براي نبي حاصل مي ب با اندكي تأمل ميه باال از دست او نظر آيد.

به نبي كسي است مي كه و آساني به معلومات،تواند بديهيات را تركيب كرده سرعت

وجديد برس آن،ايند ( لدني ناميده را علمهمان علمي است كه صوفيه ، همواند

ج1407 ص7، ،279 .( 

كه فخر رازي مي سينا ابن تفسيري ( نميد،كن در كيفيت وحي بيان ، هموپذيرد

ج1411 *صحيح نيست»عقل فعال«در انديشه او پذيرش زيرا اصوالً؛)424ص،2،

هاي وااليي پيامبران انسان،از نظر فالسفه فخررازي باور به ).284-282ص،1373، همو(

و خيال) آنها در غايت كمال مي (عاقله و هستند كه قوه نظري لذا آنان استعداد باشد

و اتصال به آن را دارند. نبي با اتصال به عقل فعال مي تواند، امر مواجهه با عقل فعال

، قوه خيال صورت كلي را غيبي را با قيد كليت ادراك كند. بعد از اين مرحله

مي به آن سپارد كه نتيجه صورت جزئي تنزل داده، آن را به حس مشترك اش مشاهده

(صورت براي پيام ج1411همو، بر است ص2، مي)؛ درحالي424، توان گفت اين كه

. فالسفه بر عدم وجود فرشتگان اجماع1سخنان بر دو بنيان نادرست استوار است: 

 
براي مقدماتي كه از آن در اثبات عقل فعال استفاده كرده، حجتي اقامه شيخمعتقد است فخر رازي*

تواند مستقيماً از خداوند صادر معتقد است معارف به علت قاعده الواحد، نمي سينا ابننكرده است. 

بي شود؛ درحالي از كه اين اشكال به صدور معارف از عقل فعال هم وارد است؛ چگونه معارف نهايت

مي عقل واحد صادر مي شود، وجود است شود؟ اگر هم در پاسخ گفته شود آنچه از عقل فعال صادر

س ميو وجود به مي بب ماهيات مختلف هم شود، گوييم اين پاسخ در مورد صدور از واجب تعالي

(رازي،  ج1404صادق است ص2، ،281-284.(
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هر جداگانه براي نفس است، در صورتي . سخنان آنان فرع بر اثبات قواي2*دارند؛ كه

در دريافتي از نفس ناطقه است نه از قواي جداگانه؛ مانعى ندارد آنچه را كه نبي

و يا از طريق الهام، طباع خواب مي به تام بيند يا در بيدارى و طباع تام بتواند او باشد

) [بيهر شكلي در آيد ص همو، و هر ). 195-192تا]، نفوس ناطقه چند نوع هستند

و صالح بخش احوالش است. اينينوعى يك روح كل فلكى دارد كه علت آن نوع

و طباعروح فلك ندا نفوس آدمي مختلف النوعنام دارد. تامى سرچشمه آن نوع است

و خوشو هر نوع مخصوص به ارواح خاصي است. آنان كه خوش ند،ا اخالق برخورد

و آنان كه تندخو هستند، مخصوص به روح ديگرند. اين روح آسماني  يك روح دارند

ب و بيداري و در خواب و راهنماي آنان است ه نوع مخصوص خويش الهام سرپرست

مي مي ( كند. قدما اين روح را طباع تام ج1407، هموناميدند بر فخر رازي.)142ص،7،

مي آن است كه  يا به سببدر بيدارىيابيند مانعى ندارد آنچه را نبي در خواب

مي **الهام هر تام طباعرسد، به آن و مانعى ندارد كه آن طباع تام بتواند به او باشد

 
مي اين تبيين را نمي فخر رازي* و آن را مبتني بر نفي وجود خارجي فرشتگان در پذيرد داند؛

ب صورتي كه مي دين نحو كه جبرائيل وجودي توان با تبيين فلسفي نيز وجود فرشتگان را پذيرفت؛

و مكالمه نبي با وي نخست در عالم عقل اتفاق مي و عقلي است، لذا مشاهده افتد، سپس وجود بسيط

و وجود مثالي تنزل پيدا كرده، به اصطالح متمثل مي و پيغمبر عقلي جبرائيل به عالم مثال شود

با مي و صداي او را متناسب عالم مثال استماع كند. روشن است تواند صورت مثالي وي را مشاهده

هايي خواهد داشت كه نفوس خود را جال داده، اين مشاهده در عالم عقل يا مثال اختصاص به انسان

و نشنيدن صداي  و مثال باشند؛ بنابراين براي توجيه عدم مشاهده جبرئيل قادر به اتصال با عالم عقول

كه متخيله پيغمبر متمسك شويم؛ چنان در قوه وي براي ديگران الزم نيست كه به مشاهده جبرئيل

(صدرالمتألهين، مالصدراكيفيت تبيين ج1981از رؤيت فرشتگان دال بر اين مطلب است ،7،

.)25ص

و الهام را به يك معنا» قذف في قلب«وحي را به معناي فخر رازي ** و وحي تعريف كرده است

[بي مي (رازي، از ويژهتمايز مالصدرا).8تا]، داند و الهام قائل است؛ وي وحي را اشراق اي بين وحي
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ف اي است كه در آموزه آيد. طباع تام انديشه شكلي در ميانفولسيهاي شود قديم ديده

مي رازي فخرو  ( اين نظريه را جپذيرد ج1420و 136ص،8همان، ). اين 139ص،16،

س هرمس.به سنت هرمسي استمربوط نظريه  لوك به ديدار ذاتي روحاني در غايت

در مورد هويت او جويا هرمساست. را القا كردهتشود كه به او معرف نائل مي

او شود مي ميدرو (التامةأنا طباعك«:گويد پاسخ ج1375سهروردي،» ص1، ،464 .(

رب-شارح فلسفه اشراق-شهرزوري النوع ناظر به همين قول، طباع تام را همان

است كه با جنبه عقالني هر نوع مطابقتيايداند كه ذات روحان(صاحب صنم) مي

و لذا همچون وجود دنيايي ما نيست كه به ماده داشته تعلق ( دارد شهرزوري، باشد

به جهتنيا ). از442-441ص،1383 و چه در بيان سهروردي تصريح طباع تام چه

و،شارحان او در عين غيريت آن روح دارد.يدووجه لذا همواره حقيقتي عين ماست

ميأفلكي كه مبد و نوع انساني است در اصطالح فيلسوفان قديم طباع تام ناميده شود

و شبيه به آن باشد. همه به اين نام آن را خوانده اند؛ زيرا معلول بايد از سنخ علت

و اين صفات در آن روح فلكي خصلت هاي آن نوع به علت آن روح فلكي است

از كامل و همانتر ورزد، طور كه پدر نسبت به فرزندش عشق مي نفوس آن نوع است

و اگر آن طباع تام از ارواح  و تربيت آن نفوس دارد آن روح فلكي نيز عالقه به ياري

و عاقله باشد، اين آثار در آن نفوس نيز مشاهده مي و اگر بر خالف روح فاضله شود

و عاقل نباشد، اين آثار در نفوس ( تحت تدبير آن مشاهده نمي فلكي فاضل رازي، شود

ج1407 ص7، ج1420و 142، ص16، (طباع تام) ). آن139، گاه كه نفس با اصل آسماني

و هدايت نمايد. هر نفس زميني خود روبه رو شود، آن اصل آسماني وي را تعليم دهد

و ملكوتي دارد كه همان فرشته اوست.  يك صورت ازلي

مي سينا ابنكهرا تعريفي فخر رازيبنابراين آن را نوعيودهد از حدس ارائه

 
مي عقل كلي دانسته، اما الهام را اشراق از نفس كلي مي و نفس كلي را مادون عقل كلي داند داند

ص1363(صدرالمتألهين،  ،145-146.(
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و اين افاضات را از طباع تام نمي،داند افاضه از عقل فعال مي نبي داند. ناشي مي پذيرد

در اثر توجه به از حدس قوي برخوردار بوده، به علت اينكه داراي نفس قوي است، 

 تواند به علوم دست يابد. طباع تام خويش مي

و در شرح دانديمنبي را داراي سه ويژگي خاصنايس ابننيز همانند درامالص

و دوم و : نفس نبي از جهت قوه نظري به مرتبهسدينويمويژگي اول اعالي صفا

جهيدرنتو ابدييمكه شباهت كامل به عقل كلي عالم گونهآن، رسديمدرخشش 

و ابدييماعظم اتصال كلي باروح ، علوم لدني تأملو در اثر اين اتصال، بدون فكر

كهشوديمبدون وساطت تعليم بشري بر وي افاضه نزديك است روغن . تا آن حد

و قابليت به نور عقل فعال عقل منفعل او به و-علت شدت استعداد كه از درون ذات

يم بشريي آتش فروزنده تعلها شعله هرچندگردد،ور شعله-باطن وي بيرون نيست

( طور همانبه او نرسيده باشد،   كنديم) به آن اشاره35نور: كه آيه شريفه

ص1382صدرالمتألهين،( ،341 .( 

او ويژگي دوم نبي آن است كه قوه قوي است كه در عالم بيداري، چنانآنمتخيله

غايب از انظار مردمو صور مثاليه كنديمعالم غيب را به چشم باطني خويش مشاهده 

از گردديمبراي او متمثل  و جمالت محسوسه را و كلمات عالمهيناحو اصوات

و  و مرتبه، به گوش خويش مرتبهملكوت اوسط در مقام هور قليا يا غير اين مقام

، ملكي شوديمو در نظرش متمثل كنديمو اين صورتي كه شخص مشاهده شنوديم

و و شنوديم آنچهاست حامل وحي  ساختهاز دهان آن ملك خود كالمي است منظوم

(هيناحاز پرداختهو و يا كتابي است در صحيفه يا اوراق  ).همانخداوند

و شدت در نورانيت پيدا كندكهي هنگاممعتقد است ايشان ،روح قدسي قوي گردد

م ديگر از جهات،كنديهمانند ارواح ضعيفه نيست كه وقتي به سمتي تمايل پيدا

م م داردينم، بلكه اين روح قدسي را شأني از شأن ديگر بازگردديغافل  توانديو

و تأثير اين قوه از جانب خدا به معرفت الهي را بدون تعليم بشري دريافت نمايد

و تعدي نموده با،ساير قوا، تسرّي م صورتي را كه ،كنديروح قدسي مشاهده
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او به بهصورت روح بشري براي و م متمثل . سپس گردديصورت ظاهر براي او آشكار

در با چشمش شخص را به و با گوشش كالمنديبيم زيباييتينها صورت محسوس

م اي است كه به اذن . پس شخص همان فرشتهشنوديمنظوم او را در غايت فصاحت

و دو دست خدا نازل و كالم همان كالم خداوند است و حامل وحي الهي است  شده

و اين صرف صورت او لوحي است كه در آن نوشته و آن همان كتاب خداست شده

و تخيل باشد  ج1981همو،(خيالي نيست كه در خارج ذهن وجود نداشته باشد ،7،

 ).27ص

اتحاد نفس با عقل فعال، به تالش بسيار براي تصفيه درك مسئله مالصدرااز نظر

و تهذيب دل، همراه با تضرع به و ياري از او محتاج سوي ذهن و طلب توفيق خدا

مي صدرااست.  و همهكن عالمي عقلي را تبيين د كه به وجود واحد موجود است

و بازگشت همگي موجودات اين عالم از آغاز به اين عالم عقلي متصل به اند شان

و همه سوي اوست؛ او اصل همه  يا معقوالت ماهيات است بدون آنكه تكثير شود

د و بدون آنكه با فيضان از جانب او، چيزي از وي كاسته گردد يا جزئي اشته باشد

) جآنكه با اتصال اشيا به او چيزي اضافه شود ص3همان، ،420 .( 

عقل فعال كه واسطه نفس براي ادراك معقوالت است، صدرالمتألهينطبق بيان

و براي ما دارد.  و وجودي در نفس ما و براي خود كمال صدراوجودي در نفس خود

و تماميت آن را در وجود عقل فعال براي نفس، حركت نفس به سمت  نفس انساني

مي عقل فعال و اتحادش با آن و ازآنجايي شدن كه كه غايت شيء، چيزي است داند

وجود شيء براي آن است، پس قطعاً عقل فعال وجودي نيز براي نفس دارد؛ زيرا

( چيزي كه شيء به آن نمي و علت تماميتش نيست جرسد، غايت آن ،2همان،

 ). 586ص

كالم الهي آن است كه روح انساني از بدن، تجرد سبب تنزيلِ ايشان از نظر

و نور معر مي و از آلودگي گناهان، پاك و ايمان به خدا برايش حاصل يابد فت

و تجوهر يافت، يعني نفس به مرتبهشود مي بااليي از شدت . وقتي اين نور تأكّد
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كه وجودي رسيد، جوهري قدسي مي و در لسان شريعت»فعال عقل«نزد حكما شود

بشودميناميده»روح قدسي« و آنچهواسطه اين نور شديد عقلي، اسراره. در زمين

تألآسمان است مي، برايش و حقايق لؤ مي آنهاكند ص1362همو،( بيند را ،97.( 

مي مرتبه اساسبرتوان گفت بنابراين مي آيد، مرتبه علومي اي كه پيامبر به آن نائل

كه كه بر او نازل مي انسان مالصدراشود، متفاوت خواهد بود. بر همين اساس است

مي كامل را نسخه كه اي از عالم كبير و عقلش، كتاب عقلي، از داند از حيث روح

و از حيث نفس حيوانيناطقه نفسيعني همان،حيث قلبش ،، كتاب لوح محفوظ

و اثبات است ج1981همو،( يعني قوه خيالش، كتاب محو ص6، طباع مالصدرا). 296،

م و باالترين مرتبهدانديتام را صورت واحد عقلي  كه داراي بيشترين تجرد است

درداردنام» القدس روح«انسان است. اين مرتبه ما يح شدهتصر صدرابيان. است كه

ه و طباع تام نم گونهيچميان خويش سو كنيميمغايرتي مشاهده همه اساساًييو از

ج( گردديم هويت نفوس انساني به طباع تام آنها باز ص8همان، ،370(.

تا رازي فخرهمانند مالصدرابنابراين . دانديمانسان مرتبهم را باالترين طباع

را رازي فخر. نامديمرا روح قدسي مرتبهاين مالصدرا و وحيرديپذينمعقل فعال

، بلكه آورديمبر وجود عقل فعال دليل تنهانه مالصدرا. دانديمرا محصول طباع تام

و در نفس تنهانهمعتقد است عقل فعال وجودي خارج از ما، بلكه وجودي براي ما

؛ زيرا دانديمعقل فعال وجود ما را با طباع تام يكي مالصدرارسد ما دارد. به نظر مي

از عقل فعال، عقل رازي فخرمعتقد است عقل فعال وجودي در ما دارد؛ اما منظور

 فعال خارج از ماست. 

 گيري نتيجه
است كه عقل قدسي را فوق عقل مستفاد آشكاريخوببه مالصدرااز عبارات.1

مر مي و قائل است كه بر از تبهداند و حدسمي مستفاد اطالقعقل اي باالتر  شود

به نبوي به نبوي حدس رازي فخر نظرازكهيدرحال؛شودمي مربوط همين مرتبه نيز
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معتقد است نفسي كه در مرتبه مالصدرا شود.مي مربوطعقل بالملكه نهايت درجه

و شدت اتصال به عقل فعال، دائماً عقل قدسي است، ب از شدت صفا كاره حدس را

و صورت مي .بنددميهايي كه در عقل فعال است، دفعتاً در نفس او نقش برد

و نكته مهم اين است رازي فخر. در انديشه2 پذيرفتن عقل فعال صحيح نيست

مي لحاظازكه وي نفوس را  و معتقد است ماهيت مختلف هر دريافتى از نفس داند

و باطلنفس، سخني جداگانهها به قواي كردن دريافتو بخشاست ناطقه  است

حصول معارف را از توجه نفس به طباع تام ناشي دانسته كه مرتبه بااليي از نفس 

نف مالصدراكهيدرحالانسان است.  س براي ادراك معتقد است عقل فعال كه واسطه

و براي ما و وجودي در نفس ما و براي خود معقوالت است، وجودي در نفس خود

مي رازي فخردارد. از اين جهت با  رسد وجود عقل اختالف مبنايي دارد؛ اما به نظر

طباع تام مالصدراكه باشد؛ چنان رازي فخرفعال در نفس ما همان طباع تام در كالم 

مي دانسته، روح را باالترين مرتبه نفس  نامد. القدس

و تصديقات حدسي در كالم3 و شوديمبديهي خوانده مالصدرا. تصورات

 صراحتبه رازي فخركهيدرحال؛را جزو يقينيات به شمار آورد آنها توانيم

در شرح باالترين مراتب حدس رازي فخر. شمارديمحدسيات را خارج از يقينيات

 قدرآنگويد: ممكن است حركت رخ دهد، اما اين حركت كه مختص نبي است، مي

و غيرنمايان است كه ذهن آن را مطلقا حس نمي و همين تفسير از حدس سريع كند

؛ زيرا ممكن است در حركت خطا رخ دهد.شوديمندانستن حدس موجب يقيني
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