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  توسط فرشته وحي  (ص)نزول قرآن بر پيامبر

   (با تأكيد بر ديدگاه مالصدرا)
 عبدالمجيد طالبتاش ١

  چكيده 
چگونگي نزول قرآن توسط فرشته وحي بر پيامبر اكرم همواره از دغدغه هاي متكّلمان 
و مفسّران بوده است. جستجو براي پاسخ، انگيزه پژوهش حاضر شد تا به روش تحليلي 

با تأكيد بر ديدگاه مالصدرا بررسي كند. براساس اين تحقيق  ديدگاه متكلمان و مفسّران را
رود؛ و دو ديدگاه شايع وجود دارد. طبق ديدگاه نخست گويا پيامبر از عالم ماده فراتر نمي

گويد. طبق ديدگاه دوم شود و با پيامبر سخن ميجبرئيل در عالم محسوس ظاهر مي
مالصدرا براي سير كند. ته، وحي را دريافت مياز عالم ناسوت به افق اعلي ارتقاء يافپيامبر 

نزول وحي، چهار منزل قلم رباني، لوح محفوظ، لوح قدر، و لسان جبرئيل قائل است. وي 
معتقد به ذو مراتب بودن دريافت وحي است. وي با طرح ابعاد وجودي نبّي شامل نفس، 

به خيال و حسّ مشترك، روح قدسي، روح بشري؛ حركت نفس در قوس صعود از حّس 
از خيال به عقل، و در سير نزول از عقل به خيال و از خيال به حسّ مسأله را تببين 

كند. به اين معنا كه نفس نبيّ به كمك حسّ مشترك فرشته وحي را در هر سه مرتبه مي
كند. لذا پيامبر در قوس صعود با روح عقل، خيال و حسّ مشاهده و كالم او را دريافت مي

كند. و در سير نزول، شود و معارف الهيه را دريافت ميعالم قدسي متصل مي عقلي خود به
كند؛ در نتيجه كالم او را به فرشته وحي را در عالم خيال و در عالم محسوس متمثّل مي

  داند.كند. بنابراين نزول قرآن را هم حسّي و هم عقلي ميصورت محسوس مشاهده مي
  

  .وحي، پيامبر اكرم، عالم فرشتگان، عالم محسوسها: نزول قرآن، فرشته كليدواژه
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  ٩٨پائيز و زمستان ( بيست و يكمعقل و دين، سال يازدهم، شماره( 

  مقدمه )١

يكي از مسائلي كه از دير باز مورد توجّه مفسّران و متكلّمان اسالمي بوده مسأله 

وحي بر پيامبر اكرم است. اينكه فرشته وحي چگونه قرآن را به پيامبر  نزولچگونگي 

بر ايشان وحي شده است. كرده است ارتباط مستقيم با عالمي دارد كه قرآن  نازل

از اين رو همواره اين مسأله مطرح بوده كه قرآن در چه عالمي از مراتب هستي بر 

مقاله حاضر به روش تحليلي و با ابزار كتابخانه اي به بررسي  پيامبر نازل شده است؟

 نزولو تبيين ديدگاه هاي مختلف و به طور خاص مالصدرا در مسأله  چگونگي 

اكرم پرداخته است. هدف اين تحقيق دستيابي به پاسخ مناسبي وحي بر پيامبر 

براي اين پرسش هاست كه فرشته وحي، در چه عالمي و با چه مكانيسمي وحي را 

كرده است؟ در اين خصوص چه ديدگاه هايي وجود دارد؟ و نظر  نازلپيامبر اكرم  رب

مالصدرا آن  مالصدرا در اين زمينه چيست؟ فرضيه اصلي مقاله در خصوص انديشه

است كه ديدگاه وي مبتني بر ديدگاه دوم است و معتقد به نزول غير حسّي وحي 

قرآن است. براي رسيدن به پاسخ پرسش تحقيق و آزمودن فرضيه تحقيق، ابتدا 

شود سپس به ديدگاه هاي مختلف در خصوص چگونگي نزول قرآن  بررسي مي

  شود:رداخته ميبررسي و تحليل انديشه مالصدرا در اين زمينه پ

  

   ديدگاه حسّ انگارانه وحي قرآن )٢  

اغلب متكلمان و مفسران معتقدند جبرئيل قرآن را به صورت دفعي و يكجا ابتدا 

سال به صورت تدريجي بر پيامبر اكرم نازل  ٢٣به آسمان دنيا تنزل داد؛ سپس طي 

ان اهل سنت ). زركشي اين امر را مورد اتفاق عالم٢٣٠،  ١ج  :١٣٩١كرد(زركشي، 

آورد كه خداوند كالم خويش را به جبرئيل آموخت، جايي كه فراتر از بشمار مي

مكان است؛ سپس جبرئيل آن را در حالي كه هبوط مكاني داشت در زمين ادا 
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دهد كه گفته است ).  طبري روايتي را  به ابن عباس نسبت مي٢٢٩ :كرد(همان

ن بصورت كامل از ذكر جدا كرد و جبرئيل، قرآن را در شب بيست و چهارم رمضا

). سيوطي همين نقل را از طريق ٨٥، ٢ج  :١٤١٢ ،در بيت العزّه قرار داد (طبري

حاكم و ابن ابي شعبه آورده و تأكيد كرده كه جبرئيل آن را از بيت العّزه به تدريج 

). وي اين نقل را روايت كرده كه ١٥٤، ١ج  :١٣٦٣آورد(سيوطي، بر پيامبر فرود مي

اند حروف قرآن در لوح محفوظ است و هر حرفش به قدر كوه قاف بعضي گفته

).  تصويري كه اين گونه روايات از نزول وحي قرآن بر پيامبر ١٦٣، ١است(همان: ج 

كند تصويري مادي و ناسوتي است؛ به اين معنا كه جبرئيل و پيامبر همچون ارائه مي

قرار مي گيرند و قرآن به مانند يك  دو انسان در محيط ناسوتي در برابر يكديگر

شود. ابن اسحاق اين قول را از پيامبر اكرم نقل كتاب مكتوب به پيامبر نازل مي

كرده كه جبرئيل در حالي بر من نازل شد كه نامه اي را از پارچه اي ديبا و سبز 

 :١٣٨٣بيرون آورد و به من داد. آنگاه دست مرا گرفت و گفت: بخوان( همداني، 

). حتي زماني كه صاحبان اين ديدگاه به جنبه روحاني نزول قرآن اشاره ١١٠

سيوطي با اشاره كنند تصويري از نزول قرآن بر ذهن پيامبر را ارائه مي دهند. مي

كند كه وي معتقد است فرشته وحي، قرآن را با جنبه به قول طيّبي تأكيد مي

ظ حفظ كرد تا به رسول اهللا روحاني از خداوند دريافت كرد و آن را از لوح محفو

كند زركشي تأكيد مي). ١٦٢، ١: ج١٣٦٣فرود آورد و به ايشان نازل كرد(سيوطي، 

كه تنزيل به دو صورت انجام شد. گاهي پيامبر از صورت بشري اش به صورت مالئكه 

كرد و گاهي جبرئيل به صورت بشري منخلع منخلع مي شد و قرآن را دريافت مي

). حامد ابو ٢٢٩، ١ج  :١٣٩١كرد( زركشي، ز ايشان دريافت ميمي شد و پيامبر ا

داند اين ديدگاه زيد كه قرآن را متني فرهنگي و برخاسته از فرهنگ عصر نزول مي

رايج علماي علوم قرآني را دليل مي گيرد براي اعتقاد آن ها به اينكه متن قرآن با 
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وين يافته و هر حرف وجود مكتوب و پيشين و با حروف عربي در لوح محفوظ تد

آن به انداره كوه قاف به منزله كوهي اسطوره اي از هر سو زمين را در بر گرفته 

گيرد كه همين نگاه سبب شده مسلمانان در قداست قرآن است. وي نتيجه مي

مبالغه كنند وآن را از متن زباني به متني صوري و شكلي تبديل كنند(حامد ابو 

جه گيري ابو زيد در خصوص قداست قرآن و تبديل آن ). البته نتي٩٦ :١٣٨٢زيد، 

از متن زباني به متن صوري و شكلي نادرست است؛ چرا كه ميان قداست قرآن با 

متن زباني بودن و در زندگي بشر حضور داشتن مغايرتي نيست؛ چه اينكه قداست 

هاي  گردد، و متن بودن آن با آموزهقرآن، به خاستگاه آن يعني علم خداوند بر مي

قابل اجرا در زندگي بشر ارتباط دارد؛ اما اين برداشت ابو زيد كه برخي متقدّمان، با 

تشبيه كلمات قرآن به كوه قاف، آن را مادّي انگاشته اند، درست است؛ زيرا بر اساس 

اين ديدگاه، قرآن به مثابه يك كتاب از پيش نوشته شده در مقام عند اهللا جاي 

اندازه كوه قاف است و فرشته وحي آن را كوچك سازي  گرفته كه هر كلمه اش به

  .)١٥٣، ١: ج ١٣٦٣(سيوطي، آورد كرده و فرود مي

  

  ديدگاه فرا حّسي انگارانه وحي قرآن )٣

گروهي از متكلمان و مفسران معتقدند كه پيامبر اكرم وحي قرآني را در افقي 

وَ هُوَ بِالْأُفُقِ نند: كند. اين گروه به آياتي مافراتر از عالم طبيعت دريافت مي

را  جبرئيل هُوَ كنند. هر چند برخي مرجع ضمير ) استناد مي٧(نجم / الْأَعْلَى

؛ ميبدي، ٢٦٢،  ٩: ج ١٣٧٢؛ طبرسي، ٤٨١، ٣: ج ٢٠٠٠اند(نك به: قشيري، دانسته

)؛ لكن اغلب مرجع ضمير را پيامبر اكرم دانسته اند(نك به: ٢٣٨،  ٢٨: ج ١٣٧١

؛ ١٠٣٩،  ٢: ج ١٤١٥؛ واحدي، ٢٦،  ٢٧: ج ١٤١٢؛ طبري، ٣٣٤،  ٢: ج ١٣٦٣قمي، 

). قول كساني كه ٣٠١،  ٤: ج ١٤٢٠؛ بغوي، ١٦٢، ١٨: ج ١٤٠٨ابوالفتوح رازي، 
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مرجع ضمير را پيامبر دانسته اند حاكي از آن است كه ايشان در هنگام دريافت 

ست. حتي از قول وحي در افق اعلي حضور داشته و در زمين يا آسمان مادّي نبوده ا

آيد كه محل دريافت وحي فرا كساني كه مرجع ضمير را جبرئيل دانسته اند بر مي

مادّي بوده است؛ زيرا چنانچه جبرئيل در افق اعلي حضور داشته و مي خواسته 

وحي را نازل كند به طور طبيعي پيامبر هم مي بايست در همان مرتبه حضور يابد 

. هر چند برخي مفسران منظور از افق اعلي را ناحيه تا بتواند وحي را دريافت كند

؛ حقي بروسوي، بي ٣٠١، ٤: ج ١٤٢٠شرق آسمان مادي گرفته اند(نك به: بغوي، 

)؛ لكن اين ١١٨٦،  ١؛ كاشفي، بي تا: ج ٤٨،  ١٤: ج ١٤١٥؛ آلوسي، ٢١٨،  ٩تا: ج 

)، و ٣٦٢،  ٢: ج ١٩٩٩اند(نخجواني، گروه افق اعلي را افق عالم الهوت معرفي كرده

داند اند. سور آبادي افق اعلي را فضايي ميبر غير مادي بودن اين جايگاه تأكيد كرده

كه هفت آسمان و هفت زمين در برابر آن همچون حلقه اي در بيابان 

). بنابراين تعبير، افق اعلي حاكي از آن است ٢٤٦٣،  ٤: ج ١٣٨٠است(سورآبادي، 

عروج داشته و از عالم ناسوت جدا شده است. كه در فرايند دريافت وحي، پيامبر 

اين تعبير همانند تعبير ديگري است كه محل مالقات پيامبر با جبرئيل را افق مبين 

). عالمه طباطبايي قول ٢٣فرمايد: و لقد رءاه باألفق المبين(تكوير/ دانسته و مي

رد كرده  اند منظور از افق اعلي ناحيه مشرق آسمان مادي است راكساني كه گفته

بدون اعتبار اينكه طرف شرقى ، كند كه منظور افق اعالى آسمان استو تأكيد مي

كند كه رسول اهللا ). قمي تأكيد مي٢٨،  ١٩ج  :١٤٠٢(طباطبايي، آن منظور باشد

). اين ٣٣٤،  ٢: ج ١٣٦٣( قمي، در اين سير صعودي، به پروردگارش نزديك شد

از آيات آغازين سوره نجم است؛ چه اينكه تحليل قمي، به منزله استنتاج منطقي 

تواند نزديكي مادّي باشد. خداوند جايگاه مادّي ندارد، در نتيجه نزديكي به او نمي

فخر رازي با تأكيد بر اين كه منظور از افق مبين، مقام و مكان مادي نيست؛ آن را 
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  ٩٨پائيز و زمستان ( بيست و يكمعقل و دين، سال يازدهم، شماره( 

گر است؛ داند كه جدا كننده مرتبه انساني و مرتبه فرشتگي از يكديجايگاهي مي

،  ٢٨: ج ١٤٢٠يعني جايگاهي بين مرتبه انساني و مرتبه فرشتگي(فخر رازي، 

). اين قول فخر راري حاكي از آن است كه در فرايند وحي، هم رسول اهللا عروج ٢٣٨

ابن خلدون كه بر غير شود و هم جبرئيل نزول دارد. داشته و از عالم ناسوت جدا مي

ورزد معتقد است كه نفس پيامبران الهي در  مادّي بودن فرايند وحي اصرار مي

شود و در عالم فرشتگان حضور يافته هنگام دريافت وحي بالفعل از بشريت خارج مي

كنند. از نظر او اين حالت انسالخ در نهاد و سرشت پيامبران و وحي را دريافت مي

س، مستعدّ قرار داده شده و ديگر انسان ها فاقد آن هستند؛ لذا  معتقد است اين نفو

انسالخ از بشريت و پيوستن به عالم فرشتگان هستند تا در لحظه دريافت وحي 

بالفعل از جنس فرشته شوند. اين به خاطر آن است كه ذات روحاني آن ها بالفعل 

كامل گرديده است. در نتيجه اين نفوس قابليت ارتباط با دو جهت عالي و سافل را 

تصال دارند مرتبط با عالم سفلي هستند و همانند دارند. آنگاه كه با بدن جسماني ا

ديگران به مدارك حسي نائل مي آيند. و هنگامي كه با افق فرشتگان ارتباط برقرار 

يابند و همه حوادث عالم كنند، به مدارك علمي و غيبي در آن عالم دست ميمي

مدارك براي نفوس آن ها قابل درك است. در نتيجه هرگاه خداوند اراده كند از 

كنند، سپس از آن شوند و در آن افق اعلي پيام وحي را دريافت ميبشري خارج مي

گردند و آنچه را كه در آن عالم دريافت كرده بودند حالت به مدارك بشري بر مي

  .)٩٨-٩٦ : ١٤٠٨ابن خلدون،  كنندفهميده و به ديگران ابالغ مي

  

  ديدگاه مالصدرا در باره وحي قرآن )٤

كند و براي آن از مقام عند ا نزول قرآن را به نامه يك امير تشبيه ميمالصدر   

اهللا تا مرحله زباني چهار منزل قائل است. منزل اول قلم رباني، دوم لوح محفوظ، 



 ١٦١   ▪    عبدالمجيد طالب تاش

    )٩٨پائيز و زمستان( بيست و يكمزدهم، شماره عقل و دين، سال يا

سوم لوح قدر و سماء الدنيا، و منزل چهارم لسان جبرئيل كه به پيامبر اكرم نازل 

نامه امير را در قصر كه باالست كند كه مستمع كرده است. مالصدرا تصريح مي

شود؛ بلكه اين مستمع است كه آن را شنود امّا كالم امير از ذات او منفكّ نميمي

شنود و همان را در جايگاه هاي پايين تر از قصر، متناسب با آن جايگاه در قصر مي

صدرا شود بيان مال). چنانكه مالحظه مي٢٩٦ ، ١ج   :الف١٣٦١كند( مالصدرا، ادا مي

به گونه اي است كه براي چگونگي نزول قرآن مراتب قائل است. به اين معنا كه 

كند. كالم وحي، در هر مرتبه اي متناسب با خصوصيات آن مرتبه جايگاه پيدا مي

در اينجا به بررسي و تبيين طرح مالصدرا براي چگونگي نزول وحي توسط فرشته 

  شود: الهي بر پيامبر پرداخته مي

  ايگاه دريافت قرآن از نظر مالصدراج -١-٤

مالصدرا معتقد است كه پيامبر با روح عقلي در مرتبه اي باالتر و در ملكوت 

كند. وي اعلي و در عالم قدسي قرآن را از خداوند و يا فرشته وحي دريافت مي

دهد كه مالك ديدن و شنيدن حّسي در انسان، وجود صورت بصري توضيح مي

ها، و وجود صورت سمعي مانند اصوات و حروف و كلمات در  مانند رنگ ها و شكل

كند. مادامي نزد نفس است؛ كه با نيروي باطني خويش جزئيات صوريّ را ادراك مي

كه نفس در نشأه دنياست و تعلق قوي به بدن دارد براي رسيدن به اين صور نياز 

شمّ و ذوق  شود همان سمع و بصر وبه حواس دارد.  لكن آنچه سبب درك نفس مي

و لمس باطني نفس است. از اين رو اگر نفسي قويّ و قدسيّ باشد و بواسطه جبلّت 

فطري يا ملكه اكتسابي به مرتبه شديدي از استحقار عالم حسّ رسيده باشد و در 

يابد كه خلع تسخير قوا و ضبط آن قدرت قاهري يافته باشد به اين قدرت دست مي

حواس ظاهري رها شده و متوجه ملكوت اعلي شود  بدن كند و به اذن پروردگار از

)، و به اصطالح حكيمان به عقل مستفاد دست ٢٩٨، ١ج  :الف١٣٦١( مالصدرا، 



  توسط فرشته وحي (با تأكيد بر ديدگاه مالصدرا) (ص)نزول قرآن بر پيامبر   ▪   ١٦٢

  ٩٨پائيز و زمستان ( بيست و يكمعقل و دين، سال يازدهم، شماره( 

)، ٤٠٨ :١٣٦٠)، و به عقل فعّال متصل گرديده ( مالصدرا، ٣٣ :١٣٦٣يابد( مالصدرا، 

الت ). در اين ح٥٤به مقام أو أدني برسد و از حق بي واسطه خطاب بشنود (همان: 

شود؛ چرا ديگر براي دريافت صور اشياء از قواي بدني و حواس ظاهري مستغني مي

كند، بدون اينكه از اين كه صورت هاي جزئي را از معادن اصلي خود دريافت مي

). بر اساس چنين ٢٩٨، ١ج  :الف١٣٦١آلت هاي ظاهري استعانت جويد ( مالصدرا، 

ر در معراج خويش فرشته را مالقات ديدگاهي است كه مالصدرا معتقد است پيامب

كند و روح القدس را مشاهده مي نمايد، آنگاه كه روح نبوي به عالم آنها كه مي

شود؛ در نتيجه كالم خدا كه همان اعالم همان عالم وحي رّباني است متصل مي

كند. مكالمه اي كه همان افاضه الهي حقايق با مكالمه حقيقي است را دريافت مي

ه نبوي در مقام قاب قوسين او ادني يعني مقام قرب و مقعد صدق و معدن و استفاض

). بنابراين پيامبر با روح عقلي خويش ٢٦،  ٧ج  :١٣٦٨وحي و الهام است( مالصدرا، 

كند و كند و معارف الهي را از فرشته وحي دريافت ميبه عالم فرشتگان عروج مي

كند و كالم خدا را با سمع اهده ميآيات كبراي پروردگارش را با بصر عقلي خود مش

  كند.عقلي خود از روح القدس دريافت مي

شود ابداع منحصر به فرد مالصدرا در باره چگونگي نزول قرآن از اينجا آغاز مي

كه براي نزول قرآن به چهار منزل معتقد است. وي در باره منزل چهارم كه لسان 

در كوه طور دريافت كرد، فرشته جبرئيل است معتقد است كه همانند آنچه موسي 

وحي در آغاز بعثت در كوه فاران يا كوه حراء بصورت محسوس بر پيامبراكرم فرود 

 :١٣٨٩آمده و آيات اوليه سوره علق را  به سمع پيامبر اكرم رسانده است ( مالصدرا، 

). اين بيان مالصدرا كه وحي قرآن را همچون الواحي كه بر موسي نازل شد ٩١

كند با قول اول كند و به ارتباط محسوس جبرئيل با پيامبر تصريح مييمعرفي م

يعني نظريه رائج همسويي دارد. لكن يك تفاوت اساسي ميان قول رايج با اين بخش 
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    )٩٨پائيز و زمستان( بيست و يكمزدهم، شماره عقل و دين، سال يا

از ديدگاه مالصدرا وجود دارد و آن اين است كه مالصدرا حس پيامبر را متفاوت از 

چون عقل نبيّ ملكوتي است. داند و معتقد است حسّ پيامبر همحس ديگران مي

كند كه جوهر نبويّه جامع انوار عقليّه و نفسيّه و حسيّه است. مالصدرا وي تصريح مي

عقل نبيّ را از نوع مَلَكي مقرّب و حّس وي را مَلِكي از سالطين بزرگ معرفي كرده 

كند كه روح نبيّ از ملكوت اعلي و حسّ او از ملكوت اسفل است( و تأكيد مي

). اين بيان مالصدرا حاكي از اين است كه وي حسّ ٣٤٤،  ٢ج  :١٣٦٠ا، مالصدر

دهد. به همين دليل است نبيّ را در مراتب وجود، فراتر از حسّ عموم مردم جاي مي

كند كه كالم اهللا از يك سو آن گونه نيست كه اشاعره پنداشته كه وي تصريح مي

ذات است دانسته و آن را كالم  اند و آن را صفت نفسيّ و معناي قديم كه قائم به

اند نفسّي ناميد ه اند، و از سوي ديگر آن گونه نيست كه معتزله پنداشته اند و گفته

كه كالم اهللا تنها خلق اصوات و حروف است كه داللت بر معاني در جسمي از اجسام 

ر كند؛ بلكه عبارت از انشاء كلمات تامّ و انزال آيات محكم و متشابه است كه دمي

   ).٩٠: ١٣٨٩؛ ٢٢٦ :١٣٤١كند (مالصدرا، كسوت الفاظ و عبارات و كالم قرآن نازل مي

  چگونگي نزول فرشته وحي به حواسّ نبيّ  -٢-٤

كند كه انتقال وحي از عالم عقل به عالم حسّ، از طريق انتقال مالصدرا تأكيد مي

ومي است پذيرد؛ چرا كه فرشته داراي مقام معلو حركت براي فرشته صورت نمي

گردد كه از شود، بلكه مرجع آن به انبعاث نفس نبيّ بر ميكه از آن مقام خارج نمي

نشأه غيب به نشأه شهود فرود آمده است؛ به همين لحاظ است كه حالت غش به 

ج  :١٣٦٨دهد( مالصدرا، دهد، سپس از آن حال و دريافت خبر ميايشان دست مي

ير صعود، چيزي كه از عالم امر به عالم نفس ). وي معتقد است پيامبر در س٢٨،  ٧

كند؛  و با روح عقلي خود فرشته را مشاهده تنزّل يافته را در عالم ملكوت مطالعه مي

كند؛ لكن در آنجا قوه خيال و حسّ فعّال نيست. سپس كرده و كالم او را دريافت مي



  توسط فرشته وحي (با تأكيد بر ديدگاه مالصدرا) (ص)نزول قرآن بر پيامبر   ▪   ١٦٤

  ٩٨پائيز و زمستان ( بيست و يكمعقل و دين، سال يازدهم، شماره( 

صورتي از فرشته آيد و روح قدسي، نفس نبيّ از عالم ملكوت به عالم خيال فرود مي

كند. آنگاه  و كالم وحي كه از معدن وحي دريافت كرده را در عالم خيال متمثّل مي

كند و آن صورت و كالم را براي حسّ قوه خيال آن را به قواي حسّي سرازير مي

شنود شود گفت كه در اين سير نزولي پيامبر كالم را ميكند. لذا ميظاهر متمثّل مي

د؛ لكن در هريك از اين عوالم سه گانه متناسب با همان عالم بينو صورت را مي

). بنابراين پيامبر اكرم ٣٠١،  ١، ج الف١٣٦١كند( مالصدرا، مشاهده و دريافت مي

شود و معارف الهيه را در در گام نخست با روح الهي خود به فرشته وحي متّصل مي

امبر اكرم به چشم عقلي كند. در اين مقام پييك مكالمه حقيقي از او دريافت مي

بيند و به گوش عقلي كالم خدا را از روح القدس خويش آيات كبراي الهي را مي

كند نفس شريفش، فرشته شنود. در مرتبه اي ديگر آنگاه كه از آن مقام تنزّل ميمي

وحي و كالم او را در يك مرحله به قّوه خيال و در مرحله بعد به قواي حسّي خود 

بيند در اين مقام پيامبر اكرم با چشم حسي خود فرشته وحي را مي دهد.تنزّل مي

 هشام بن حارث شنود. مالصدرا به حديثو با گوش حسي خود كالم خدا را مي

 الوحي؟ يأتيك كيف: آله پرسيد و عليه اللّه صلّى اللّه كند كه از رسولاشاره مي

ين سخت ترين حالت رسد و اگاهي همانند صداي زنگ به گوشم مي: ايشان فرمود

شود در حالي كه مي فهمم چه گفته است وحي است؛ در اين حالت از من جدا مي

گويد و يابد و با من سخن ميو گاهي فرشته در صورت يك مرد در برابرم تمثّل مي

كند كه گاهي مقام گويد. وي روايت را اين گونه تحليل ميمن مي فهمم آنچه را مي

رسد؛ لذا در اين حاالت از عالم حسّ منصرف حالت اتمّ ميتجرّد نفس پيامبر، به 

شود و به روح القدس متّصل گشته و در جوهر ذات مجرّد خويش مستأنس مي

يابد و بصورت بالفعل با شود؛ اين همان حالتي است كه فرشته بر او تمثّل ميمي

پيامبر  كند كه وقتيكند. وي تأكيد ميچشم ذات عاقله اش فرشته را مشاهده مي



 ١٦٥   ▪    عبدالمجيد طالب تاش

    )٩٨پائيز و زمستان( بيست و يكمزدهم، شماره عقل و دين، سال يا

معارف الهي را در عالم قدسي دريافت كرد، اين دريافت در قواي او تأثير مي گذارد 

يابد و براي و آنچه را با روح قدسي اش مشاهده كرده براي روح بشري اش تمثّل مي

بيند و شخص شنود و با چشمش ميشود، در نتيجه با گوشش ميحواّسش ظاهر مي

كند و كالم است در غايت حسن مشاهده ميمحسوسي را كه همان فرشته وحي 

). وي ٢٥،  ٧ج  :١٣٦٨شنود ( مالصدرا، الهي را در غايت نظم و فصاحت از او مي

كند كه بر اساس آن رسول اهللا دو بار جبرئيل را در صورت به روايتي اشاره مي

دْ وَ لَقَحقيقي اش ديده است كه بيان اين آيه شريفه يادآور آن حالت و رؤيت است: 

). از منظر مالصدرا ارتباط برخي ١٢(نجم /  عِنَْد سِدْرَةِ اْلُمنْتَهى رَآهُ نَزْلَةً أُْخرى

توانند كالم خدا را اولياءاهللا هم اين گونه است كه داراي قوّه قدسي هستند و مي

بشنوند و فرشته الهي را مشاهده كنند، لكن اين حالت برايشان در بيداري رخ 

)؛ چرا كه ٣٠١ ، ١ج   :الف١٣٦١افتد( مالصدرا، اب اتفاق ميدهد و در خونمي

حواس در بيداري عامل غلط و التباس هستند و  از ادراك مدركات غير حسّي 

). وي معتقد است اين حالت  اولياء اهللا به قوه ٨٣،  ب١٣٦١عاجزند(مالصدرا، 

در صورت هاي شود. وي رمز اختالف ميان مطالعه پيامبر متخيّله آن ها منتهي مي

داند و معتقد است كه باطني با غير ايشان از حكما و اولياء را در همين مسأله مي

قوّه خيال در اولياء به دليل قوّت و قدرت درك، همان فعل حواسّ ظاهري انسان 

آيد. لذا دهد كه البته در حال رؤيا و خواب بدست ميهاي معمولي را انجام مي

لياء و صالحين از اين طريق حاصل مي شد كه البته به رؤياي صادقه براي نفوس او

رسد. به همين لحاظ است كه رؤياي درجه نبوّت و مقام ارتباط وحياني پيامبر نمي

صادقه بر اساس اختالف روايات يكي از چهل و ششمين جزء نبوّت و يا يكي از 

است (  چهل و پنجمين جزء نبوّت و يا يكي از هفتادمين جزء نبوّت دانسته شده

) ؛ لكن هر دو گروه انبياء و اولياء دانش خود را از عالم وحي و الهام فرا ٣٠٢ :همان
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  ٩٨پائيز و زمستان ( بيست و يكمعقل و دين، سال يازدهم، شماره( 

). اين بيان مالصدرا حاكي از آن است كه رسول ١٢٦ :١٣٦٦مي گيرند ( مالصدرا، 

شود؛ در اهللا در عين اينكه از عالم ناسوت جدا شده و در عالم كروبيين حاضر مي

بيند و صداي را درعالم محسوس نيز با چشم ظاهر مي مرتبه اي ديگر فرشته وحي

مشابهي  دارد. وي معتقد است شنود. امام خميني ديدگاه او را با گوش ظاهر مي

كه تمثّل موجودات عالم جبروت و ملكوت در قلب و صدر و حسّ بشر زماني ممكن 

؛ وگرنه است كه از جلباب بشريّت خارج شده و با آن عوالم تناسب پيدا كرده باشد

تا وقتي كه كه نفس مشتغل به تدبيرات عالم ملك است و از آن عوالم غافل است، 

 :١٣٩٠ممكن نيست اين مشاهدات يا تمثّالت براي او دست دهد (امام خميني، 

)؛ لكن اين اتّحاد به معناي آن نيست كه در مرتبه عقالني، بدن برزخي و جسم ٣٤٢

با حركت جوهريه به مرتبه عقالني رسيده،  برزخي نداشته باشند؛ يعني موجودي كه

مانند موجودات عالم عقل در قوس نزول باشد كه بدن برزخي و جسم و قواي برزخي 

ندارند؛ و يا اين كه چنين موجودي كه با حركت جوهريه به عالم عقل رسيده، مانند 

 ).٤١٠،  ٣: ج ١٣٩٢عقل فعّال باشد؛ زيرا مسلّماً چنين نيست (امام خميني، 

شود كه بر اساس ديدگاه مشترك در عين اين كه انسان كامل در قوس مالحظه مي

صعود به مرتبه عقل رسيده، فارغ از جسم برزخي و حتي بدن برزخي نيست. در 

مقام مقايسه، اين ديدگاه با ديدگاه كساني مانند ابن خلدون كه معتقدند پيامبر در 

شود شود و از جنس فرشتگان ميلحظه دريافت وحي بالفعل از بشريت منسلخ مي

) متفاوت است؛ لكن ديدگاه مالصدرا و امام خميني ٩٦ :١٤٠٨( نك: ابن خلدون، 

سازگاري بيشتري با نقل هاي رسيده از حالت وحياني پيامبر اسالم دارد؛ زيرا 

بايست حالت وحي بر چنانچه پيامبر بالفعل از بشريت انسالخ پيدا كند ديگر نمي

روايت هاي رسيده بدن  ان اثر بگذارد؛ اين در حالي است كه طبقجسم طبيعي ايش

)، و رنگ ٤٦ :١٣٦١پيامبر در هنگام ارتباط وحياني سنگين مي شد( صبحي صالح، 
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). بنابراين از نظر ١٦٨،  ١ج  :١٣٦٣كرد و عرق مي ريخت(سيوطي، ايشان تغيير مي

در عالم قدسي رخ  مالصدرا ارتباط وحياني رسول اكرم براي دريافت وحي قرآن،

كند؛ دهد. ايشان در يك عروج معنوي وحي را با نفس قدسيّه خود دريافت ميمي

لكن پس از آن با انبعاث از عالم قدسي به عالم ناسوت، جبرئيل را به قوّه خيال و 

كند و با آورد و با چشم ظاهري جبرئيل را مشاهده ميسپس به حسّ ظاهر مي

شنود. اين قول مالصدرا با قول كساني مانند ابن گوش ظاهري كالم وحي را مي

كند؛ خلدون از اين جهت شباهت دارد كه فرشته وحي تا عالم حّس تنزّل پيدا نمي

بلكه اين مربوط به انبعاث نفس نبيّ است كه فرشته وحي را از عالم عقل به عالم 

وحي و  دهد. لكن از اين جهت مغايرت دارد كه از نظر مالصدرا حسّ تنزّل مي

شود در صورتي كه از نظر ابن خلدون فرشته در فرشته براي حسّ نيز ظاهر مي

). ٢٥، ٧ج  :١٣٦٨؛ مالصدرا، ٩٨، ١٤٠٨ابن خلدون،  شود (حسّ نبيّ ظاهر نمي

شود از ديدگاه ابن خلدون پيامبر پس از بازگشت از عالم قدسي چنانكه مالحظه مي

است مي فهمد، لكن از نظر مالصدرا نفس  آنچه را كه فرشته وحي بر او نازل كرده

قدسي پيامبر در بازگشت از عالم قدسي به عالم محسوس، فرشته وحي را تا مرحله 

  شنود.دهد در نتيجه كالم اهللا را به صورت محسوس ميحواسّ تنزّل مي

  ابتكار مالصدرا در حل مشكل دريافت وحي در مراتب مختلف -٣-٤

مراتب بودن نزول است؛ نزول قرآن معتقد به ذو مالصدرا در  مسأله چگونگي  

اين معنا كه در هر سه مرتبه ي عقل، خيال و حسّ، فرشته وحي را متناسب با  به

كند. اين نظريه با اين  پرسش مواجه همان مرتبه مشاهده و كالم او را دريافت مي

دسي شود كه پيامبر، در يك مرتبه فرشته وحي را در عالم قاست كه چگونه مي

كند؛ و در مرتبه بعد بدون اينكه فرشته نزول كند پيامبر او را در عالم مشاهده مي

شنود؟ مالصدرا كند و كالمش را ميخيال و سپس در عالم محسوس مشاهده مي
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كند كه فرشته براي حلّ اين مشكل ابداعاتي دارد. وي در اين خصوص تأكيد مي

آيد كه گمان شود يك بار در عالم يوحي از عالم قدسي به عالم ناسوت فرود نم

عقل، يك بار در عالم خيال و يك بار ديگر در عالم حسّ قرآن را به نبيّ نازل 

)؛ بلكه اين مسأله ١٦٤كند؛ زيرا فرشتگان داراي مقامي معلوم هستند( صاّفات/ مي

گردد؛ به همين دليل است به انبعاث نفس پيامبر از نشأه غيب به نشأه ظهور بر مي

 :١٣٦٨دهد( مالصدرا، ه پيامبر در حال دريافت وحي، حالت غشّ به او دست ميك

).  از مهم ترين ابداعات مالصدرا اين است كه  با ارائه هندسي ابعاد ٢٨،  ٧ج 

وجودي نبيّ شامل: نفس نبيّ، حسّ مشترك، روح قدسي به تعبير شريعت (عقل 

گي حركت نفس در قوس صعود فعّال به تعبير حكما)، روح بشري؛ و همينطور چگون

از حسّ به خيال و از خيال به عقل، و در سير نزول از عقل به خيال و از خيال به 

حسّ، و فعّال بودن همه اين ابعاد در مشاهده فرشته و دريافت وحي، و حاكم بودن 

كند. از نظر مالصدرا، نبيّ هم روح قدسي قّوه باالتر بر قوّه پايين تر مسأله را حلّ مي

يا عقل فعّال دارد و هم واجد روح بشري است. و البته يك حسّ مشترك دارد كه 

بر تمام دريافت هاي نبيّ اعمّ از دريافت هاي عقلي، خيالي و حسّي حاكم است. 

حسّ مشترك قوه اي فرا تر از ساير قواست كه مشاهده فرشته وحي و دريافت كالم 

مشتركي است كه همه قواي نبيّ  شود و به منزله حبلاو به واسطه آن حاصل مي

). لذا در اصل، اين نفس ٢٠٧،  ٨ج  :١٣٦٨كند ( مالصدرا، را به يكديگر متّصل مي

كند. شريف نبيّ است كه با حسّ مشترك فرشته را مشاهده و كالم او را دريافت مي

در نتيجه در قوس صعود، فرشته را با روح قدسي در ملكوت اعلي مشاهده و كالم 

كند و در سير نزول همان را كه با روح قدسي اش مشاهده كرده، ريافت مياو را د

كند. يعني در يك مرتبه، هر چه را ديده و شنيده براي روح بشري اش متمثّل مي

كند. كند و فرشته وحي را در قوّه خيال مشاهده ميبراي قوه خيال متمثّل مي
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كند؛ در نتيجه با اهر ميسپس در مرتبه اي پايين تر آن را براي حواسّ خود ظ

بيند و شخص محسوسي را كه همان فرشته وحي شنود و با چشم ميگوش مي

كند و كالم الهي را در غايت نظم و فصاحت از است را در غايت حسن مشاهده مي

).  فيض كاشاني برداشتي از كالم مالصدرا  ٢٥،  ٧ج  :١٣٦٨شنود ( مالصدرا، او مي

كند راه حلّ  مالصدرا باشد. وي به اين قول مالصدرا اشاره مي تواند مبيّندارد كه مي

كه انوار الهي در افق اعال بر قواي روحي نبيّ اثر مي گذارد و صورتي از آنچه را كه 

شود كه اين ترسيم تا كند؛ و گاه چنان ميبيند براي روح بشري وي ترسيم ميمي

گوش و چشم، به عنوان شريف حدّ وجود ظاهري و قابل درك با حسّ ظاهر خصوصاً 

شود كه گويا شخص آيد و چنان ميترين و لطيف ترين حواسّ ظاهر نيز پايين مي

شنود و بيند و كالم او را كه در نهايت نيكويي و فصاحت است ميمحسوسي را مي

كند كه آن شخص كند. فيض كاشاني تأكيد مييا كتابي كه نگاشته را مشاهده مي

).  ١٥١ :١٣٨٩نازل و حامل وحي الهي است ( فيض كاشاني، محسوس همان فرشته 

تواند مشكل مي "بيندگويا شخص محسوسي را مي"شود تعبيرِ چنانكه مالحظه مي

را حل كرده و در عين غير حسي بودن فرايند نزول، تنزل آن را از مقام فرشتگان 

حي را با قواي تا مرحله محسوس، به پيامبر نسبت دهد و گفته شود پيامبر فرشته و

شنود. بر اساس اين مدل، قوه كند و كالم وحي را از لسان او ميحسّي درك مي

خيال پيامبر حد وسط قوه حسي و قوه عقلي است در نتيجه در قوس صعود از حس 

كند و در قوس نزول از عقل به خيال و سپس به خيال و از خيال به عقل صعود مي

شود. اين مدل از ن در هر سه مرتبه حاصل ميكند و دريافت قرآبه حس نزول مي

حلّ مسأله حاكي از آن است كه حسّ دريافت كننده وحي كه همان حسّ مشترك 

است  در قوس صعود و قوس نزول مماثلت دارد و آنچه پيامبر در افق اعلي با قواي 

شود و در عالم كند، در عالم خيال براي قواي خيالي متمثّل ميروحي دريافت مي
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شود؛ در نتيجه دوگانگي ميان حواس ظاهر حسوس براي قواي حسّي اش ظاهر ميم

و باطن پيامبر وجود ندارد. بنابراين در گروه بندي ديدگاه ها، رأي مالصدرا در 

خصوص نزول قرآن  بر پيامبر اكرم و چگونگي آن نزول در هيچ يك از دو گروه اول 

به دريافت غير حسي وحي و هم قائل گيرد؛ زيرا مالصدرا هم قائل و دوم جاي نمي

به دريافت حسّي وحي است. اين قولي است كه اختصاص به مالصدرا دارد و قول 

رسد مالصدرا دريافته است كه اين بيان، امام خميني به آن نزديك است. به نظر مي

كند و آن اين است كه اگر فرشته وحي به حسِ وي را با پرسش دومي مواجه مي

آيد چرا در هنگام دريافت وحي، ديگر همراهان ايشان فرشته را مي ظاهر پيامبر

كردند؟ از اين روي وي معتقد است كه حسّ نبيّ برتر از حسّ غير نبيّ مشاهده نمي

است؛ به اين معنا كه حسّ نبيّ از ملكوت اسفل است و همانند حواسّ ناسوتي نيست 

). مبناي چنين ٣٤٤،  ٢ج  :١٣٦٠كه نتواند از عالم مادّه رها شود ( مالصدرا، 

ديدگاهي را اين انديشه او شكل مي دهد كه از نظر وي انبيا صنف منحصر به فردي 

در ميان ابناي بشر هستند كه نوع خاصّي از انسان بشمار مي آيند. اينان واقع ميان 

اند و در حدّ مشترك ميان عالم ملك و ملكوت جاي دارند؛ به اين معنا بشر و فرشته

ز جهت اطالع نسبت به عالم ملكوت همچون فرشتگان و از جهت خوردن و كه ا

)؛ به ٢٦١: ١٣٨٩صدرا، نوشيدن و زيستن و امثال آن همچون بشر هستند ( مال

نعبيري پيامبر واسطه اي ميان عالم ملك و عالم ملكوت است؛ به اين معنا كه از 

: ١٣٦٤صدرا، ست ( مالجهت گوش با آن جهان و از جهت زبان با اين جهان مرتبط ا

شود مالصدرا بتواند اين اشكال را مرتفع كند و پايه ). همين مسأله سبب مي١١٣

هاي تفكّر خودش درباره دريافت وحي قرآن در مراتب مختلف و ارتباط همزمان 

  .غير محسوس و محسوس پيامبر اكرم با فرشته وحي را بنا سازد
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  گيرينتيجه )٥

صوص چگونگي نزول وحي و عالمي كه جبرئيل در آن متكلمان و مفسران در خ

عالم وحي را به پيامبر نازل كرده است دو ديدگاه متفاوت دارند. خاستگاه اين دو 

اند كه زركشي نظريه دو گونه تصويري است كه متكلمان متقدم از وحي ارائه كرده

گاهي  شد.ميكند كه تنزيل به دو صورت انجام از آن گزارش كرده و تأكيد مي

كرد و اش به صورت مالئكه منخلع و قرآن را دريافت ميپيامبر از صورت بشري

  كرد.گاهي جبرئيل به صورت بشري تمثّل مي يافت و پيامبر از ايشان دريافت مي

بر اساس ديدگاه رايج ميان علماي علوم قرآني، جبرئيل قرآن را به صورت    

د؛ سپس طي بيست و سه سال به صورت دفعي و يكجا ابتدا به آسمان دنيا تنزل دا

تدريجي بر پيامبر اكرم نازل كرد. گويش رايج اين ديدگاه به گونه اي است كه گويا 

قرآن از قبل بصورت مكتوب و با كلماتي كه هر يك از جهت بزرگي به اندازه كوه 

قاف است نوشته شده و در لوح محفوظ جاگذاري شده است. فرشته وحي آن را از 

كند؛ سپس كوچك سازي كرده به آسمان دنيا تنزّل وظ دريافت ميلوح محف

دهد. آنگاه طيّ بيست و سه سال به تدريج در هر سال بخشي از آن را جداسازي مي

گروهي ديگر از متكلمان و مفسران،  كند.كند و در زمين بر پيامبر نازل ميمي

كند. طبيعت دريافت مي معتقدند پيامبر اكرم وحي قرآني را در افقي فراتر از عالم

اين مسأله مستلزم ارتقا و عروج معنوي و روحاني پيامبر در هنگام دريافت وحي 

است كه قرآن از آن به افق اعلي و افق مبين تعبير كرده است. بنابر شواهد اين 

گروه نوع دريافت و فهم وحي، همانند دريافت هاي معمولي انسان ها نيست كه از 

توان گفت كه جبرئيل به مثابه م مادّي صورت گرفته باشد و نميطريق تفهيم و تفاه

يك انسان رو در روي پيامبر قرار گرفته و وحي را در زمين بر او نازل كرده است؛ 
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از عالم ناسوت (ص) بلكه هر دريافت وحي قرآن با نوعي عروج و صعود رسول اهللا 

و جبرئيل در آن جايگاه،  همراه است كه به تعبير قرآن در افق اعلي صورت پذيرفته

  وحي قرآن را به پيامبر آموزش داده است. 

فرضيه مقاله در باره ديدگاه مالصدرا اين بود كه وي با گروه دوم هم سو بوده    

و به نزول غير حسي قرآن قائل است. اين فرضيه اثبات نشد و پژوهش بدست داده 

گاه نخست و يا ديدگاه دوم است كه ديدگاه مالصدرا منحصر به فرد است و بر ديد

منطبق نيست. وي به ذو مراتب بودن دريافت قرآن معتقد است. به اين معنا كه 

شود و نفس پيامبر در مرتبه نخست با روح الهي خود به فرشته وحي متصل مي

كند. در اين مقام معارف الهيه را در يك مكالمه حقيقي در عالم برتر دريافت مي

بيند و به گوش عقلي عقلي خويش آيات كبراي الهي را ميپيامبر اكرم به چشم 

شنود. در مرتبه بعدي آنگاه كه حضرت از آن مقام كالم خدا را از روح القدس مي

آيد، نفس شريف ايشان، فرشته وحي و كالم كند و به عالم ناسوت فرود ميتنزل مي

دهد. ي حسّي تنزّل مياو را در مرتبه پايين تر در قوه خيال و در مرتبه ادني در قوا

در نتيجه فرشته و كالم او در قوه خيال و در مرتبه پايين تر به صورت محسوس در 

يابد و معارف الهيه حقيقيه از باطن آن حضرت به ظهور حسّ شريفش تمثّل مي

آيد رسد. از نظر مالصدرا فرشته وحي از عالم قدسي به عالم ناسوت فرود نميمي

در عالم عقل، يك بار در عالم خيال و يك بار ديگر در عالم كه گمان شود يك بار 

كند؛ بلكه اين مسأله به انبعاث نفس پيامبر از نشأه حسّ قرآن را به نبيّ نازل مي

گردد. مالصدرا با طرح حّس مشترك به منزله قوه اي فرا غيب به نشأه ظهور بر مي

و به واسطه آن حاصل تر از ساير قوا كه مشاهده فرشته وحي و دريافت كالم ا

كند. لذا در حقيقت، نفس شريف نبيّ با حسّ مشترك در شود مشكل را حلّ ميمي

قوس صعود، فرشته را با روح قدسي در ملكوت اعلي مشاهده و كالم او را دريافت 
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كند و در سير نزول همان را كه با روح قدسي اش مشاهده كرده، براي روح مي

كند و كالم الهي را از او ه صورت حسّي مشاهده ميكند و ببشري اش متمثّل مي

شنود. بنابراين از نظر مالصدرا پيامبر در عين اينكه براي دريافت وحي در قوس مي

شود و گيرد، بصورت كامل از بشريت خلع نميصعود از عالم ناسوت فاصله مي

  .همچنان ارتباط با حواس در او برقرار است
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Abstract 
The way that the angel of revelation has sent down Quran to the prophet 

has always been an important problem for thinking among theologians and 
Quran commentators. Finding an appropriate answer for this problem 
motivated the researcher to study the views of both theologians and 
commentators focusing on the views of Mullah Sadra developing an analytical 
method. According to the first view,  the Prophet does not go beyond the 
material world, but Gabriel appears in the material world and speaks to the 
Prophet, but according to the second view, the Prophet goes up from the 
“Nasout”(the ordinary material world) to “Ofogh A’ala”(highest horizon) and 
receives the revelation. Mullah Sadra considers four stations for the 
revelation’s process: “Qalam-i-Rabbani”(The Lord pen), “Lo’h-i-
Ma’hfooz”(the protected tablet), “Lo’h-i-Qadar”(the tablet of fate) and 
“Lesan-i-Gebraeel” (the tongue of Gabriel). He believes that receiving the 
revelation has different stages. He explains the issue by expressing the 
existential dimensions of the Prophet, i.e. “self”, common sense, holy spirit, 
the human spirit, the movement of the self in the ascending arc(from the senses 
to the imagination and from imagination to the intellect) and in descending arc 
(from the intellect to the imagination and from imagination to the sense). He 
means that the self of the Prophet, assisted by the common sense, observes the 
angel of revelation and receives his word in all of the three stages of intellect, 
imagination and senses. Thus, in the ascending arc, the Prophet contacts the 
sacred world with his intellectual soul and receives the Divine knowledge, and 
in the descending arc, he causes the angel of revelation to appear in the both 
worlds of imagination and the senses. 

Therefore, he believes that Quran's revelation is both sensory and 
intellectual. 

Keywords: Quran's sending down, angel of revelation, Prophet Mohammad, the 
world of angles, tangible world 
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