
 

  
  

    
  
  

   یوح یشناس قتیحق ندیبرآ یبودن منشأ وح یرونیب
  یدر علوم عقل

  2علي مدبر، 1علي خراساني

  چكيده
يابي بـه فهـم حقيقـت وحـي بـراي ديگـر        ازآنجاكه وحي به پيامبران اختصاص داشته است، دست

توانـد تصـويري روشـن از ايـن      تبيين پيامبران نيز نميرسد حتي  ها ناممكن است. به نظر مي انسان
كند؛  پديده را ارائه دهد و انسان معمولي از حقيقت وحي و عالم اسرارآميز آن جز شبحي ادراك نمي

تواند تصوري از مناظر زيبايي داشته باشد كـه ديگـران بـرايش وصـف      چرا كه نابيناي مادرزاد نمي
اند در قلمرو اصول و قواعد پذيرفته  مان از ديرباز تاكنون كوشيدهحال متكلمان و حكي كنند. بااين مي

شده كالم و فلسفه، به تبيين حقيقت وحي و فرآيند نزول آن بپردازند. آنان با اذعـان بـه نـاتواني از    
هاي وحي را بيـان   اند از برخي زواياي پنهان آن پرده بردارند و ويژگي دريافت حقيقت وحي كوشيده

  كنند.
شـود،   هاي ارائه شده در تبيين ماهيت وحي استفاده مـي  الي تحليل هاي مهمي كه از البه ياز ويژگ

بيروني بودن منشأ وحي است. به اين معنا كه وحي از درون پذيرنـده آن سرچشـمه نگرفتـه اسـت.     
  هاي خاورشناسان از وحي را به چالش بكشد. تواند بسياري از تحليل اين ويژگي مي

بيروني بودن منشأ وحي را   هاي كالم و فلسفه، ويژگي ماهيت وحي در دانش اين مقاله با تبيين
  .گيرد نتيجه مي
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  ماهيت وحي در كالم اسالمي
وحي و كالم خدا در علم كالم از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. ايـن مبحـث   مبحث 

هـاي   كه با عنوان حدوث و قدم قرآن مطرح است، از نخستين مباحـث چالشـي ميـان فرقـه    
، 1373گذاري علم كالم با همين موضوع پيوند دارد (دهخـدا،   كالمي بوده است و اساساً نام

  ).17841، ص12ج
هاي كالمي معتزله، اشاعره و اماميه، هر يك بر اسـاس مبـاني و ادلـه     فرقهاهل حديث و 

هايي متفاوت از وحي و كالم خدا ارائه  خود مبحث وحي و كالم خدا را پي گرفته و ديدگاه
بـر خـداي   » متكلم«است كه در اطالق لفظ   اند. وجه اشتراك همه متكلمان مسلمان اين كرده

  ه در معنا و چگونگي اين تكلم بر يك نظر نيستند.متعال اتفاق نظر دارند؛ اگرچ

  حنبل ديدگاه احمدبن
كنـد، بـر ايـن بـاور      گرا را نمايندگي مـي  حنبل كه طيف پيروان حديث و جريان نقل احمدبن

كالم خدا اصوات و حروف و قائم به ذات خداي متعال و قديم است؛ زيـرا كـالم   «است كه 
ت او نيز بايد قديم باشد؛ چون عروض امـر  صفت خداست و چون خداوند قديم است، صف

شـود و تغيـر بـا وجـوب      صورت موجب تغير او مي حادث بر قديم جايز نيست. در غيراين
). بنابراين قرآن كه كالم خداست، قديم اسـت و  92، ص8ق، ج1325ناسازگار است (ايجي، 

ـ     ودن هر كس بگويد قرآن مخلوق و حادث است، كافر است. حتي كسي كـه منكـر قـديم ب
). او بحـث از خلقـت   314ق، ص1409جـوزي،   قرآن را كافر نداند، او نيز كافر اسـت (ابـن  

  ).123ق، ص1412داند (سبحاني،  قرآن را بدعت مي
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  ديدگاه معتزله
كرد، به حدوث كـالم   هاي نخستين را نمايندگي مي گراي متكلمان دوره معتزله كه طيف عقل

دا همچون كالم بشـر عبـارت اسـت از حـروف و     خدا اعتقاد داشت. از نظر معتزله، كالم خ
شود كه در لوح محفوظ يا قلـب جبرئيـل    اصوات معنادار كه تدريجي و به ترتيبي حادث مي

آيد؛ با اين فرق كه انسان در به وجود آوردن كـالم نيـاز    يا در هوا يا جاي ديگر به وجود مي
رد. بنابراين متكلم بودن خـدا  به زبان، دهان و مخارج حروف دارد، ولي خدا چنين نيازي ندا

كه ضارب و قاتل كه قيام صـدوري   به معناي صدور كالم (صدر عنه الكالم) از اوست؛ چنان
به فاعل خود دارند نه به معناي قيام كالم به حضرت حق (قام به الكالم) مانند عـالم و قـادر   

روف معنادار اسـت ـ   كه قيام حلولي دارند. به تعبير ديگر، كالم خدا ـ كه همان اصوات و ح 
از صفات فعل و حادث است (مانند خلق، رزق، احياء و اماته)، نه صفات ذات؛ مانند علم و 

 ).312، ص1ج ق، 1428قدرت (محسني، 

يونس دمشقي  بن ق) و غيالن128صفوان (متوفاي  بن ق)، جهم125درهم (متوفاي  جعدبن
  ).233، ص17، ج1370اثير،  گذاران نظريه خلق قرآنند (ابن پايه

  ديدگاه اشاعره

گـرا قـرار داشـت و معمـوالً      گرا و نقـل  ابوالحسن اشعري كه در برابر دو جريان افراطي عقل
اي معتدل دارد. وي از جهتـي   كوشيد تا ديدگاهي ميانه برگزيند، در اين موضوع نيز نظريه مي

لهي به كـالم لفظـي   داند. بر اساس ديدگاه او، كالم ا كالم الهي را حادث و از جهتي قديم مي
شود. كالمي كه از حروف و اصوات تشـكيل يافتـه و    حادث و كالم نفسي قديم قسمت مي

باشـد،   دال بر معناست حادث است، ولي كالم واقعي خدا كه مدلول حروف و اصـوات مـي  
  ).  10م، ص1989قديم است (اشعري، 

سـي پرداخـت و بـر    بعدها فخرالدين رازي در آثار خود به تبيين كالم لفظـي و كـالم نف  
قابليت پذيرش هر دو ديدگاه حدوث و قديم در كالم الهي تأكيد كرد؛ زيرا به نظـر او مـراد   

، 1ق، ج1420از كالم حادث، كالم لفظي و مراد از كالم قـديم، كـالم نفسـي اسـت (رازي،     
  ) و اين دو با يكديگر سازگارند.31ص

ود را بيشـتر بـه اردوي اهـل    رغم حضور اشعري در ميانـه دو جريـان افراطـي، او خـ     به
رو در بيشتر مباحث، از جمله مبحث كالم  دانست و از همين گرايان نزديك مي حديث و نقل
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گرايان خوش آيـد تـا زمينـه     اي سخن گفته است كه به مذاق نقل گونه لفظي و كالم نفسي به
  پذيرش نظريه خود را از سوي اهل حديث فراهم كند.

اي متعال متكلم به كالم بوده و كالم او قديم اسـت؛ زيـرا   خد«بر اساس ديدگاه اشعري، 
جهـت او آمـر و نـاهي اسـت.      او حاكم است و حاكم نسبت به مردم امر و نهي دارد و ازاين

صورت آيا او آمر به امر قديم است يا آمر به امر حادث؟ اگر حادث باشـد، آن را ذات   دراين
حل؟ احداث آن در ذات خـودش محـال   خودش احداث كرده يا در محل ديگري يا بدون م

شود كه ذات خداوند محل حوادث قرار گيرد كـه محـال اسـت. ايجـاد      است؛ زيرا سبب مي
شـود آن محـل بـه كـالم و مـتكلم       كالم در محل ديگري نيز محال است؛ زيرا موجـب مـي  

متصف شود و ايجاد كالم در غير محل هم نامعقول و محـال اسـت. بـا ايـن مقـدمات الزم      
). 95ق، ص1395(شهرسـتاني،  » او و صـفت او باشـد  » قـائم بـه  «الم خـدا قـديم و   است ك

همچنين به نظر اشعري، عبارات و الفاظي كـه از سـوي مالئكـه نـازل شـده و بـه پيـامبران        
هاي كالم ازلي هستند نه خود كالم او. داللت، مخلوق و حـادث   ها و نشانه اند، داللت رسيده

گفته بـه   ). از مباحث پيش95ق، ص1395ست (شهرستاني، است ولي مدلول، قديم و ازلي ا
كـه قاضـي    داننـد؛ چنـان   حنبل را پـذيرفتني نمـي   آيد كه اشاعره عقيده احمدبن روشني بر مي

حنبل را تبيـين كـرده اسـت. بـه      عضدالدين ايجي، از متكلمان اشعري بطالن عقيده احمدبن
ث هـر يـك از حـروف بـر     الوجود است كـه وجـود و حـدو    گفته وي، كالم امري تدريجي

رو كالم كه از اين حوادث مركـب اسـت و آغـاز و     انقضاي حرف سابق متوقف است. ازاين
  ).92، ص8ق، ج1325پايان دارد نيز حادث خواهد بود (ايجي، 

  ديدگاه اماميه
شيخ مفيد از نخستين متكلمان شيعي است كـه وحـي و كـالم الهـي را تعريـف كـرده و بـا        

تعبيـر كنـد، آن را   » مخلوق«و بدون اينكه از كالم الهي به  :اهل بيت گيري از روايات الهام
). شـيخ مفيـد در تبيـين كـالم     56ق، ص1414دانـد (مفيـد،    حادث و پديد آمده در زمان مي

آورده است كه خداي متعال كالمي را در درخت يا هوا ايجـاد   7خداوند با حضرت موسي
ست كيفيتي بر مـتكلم عـارض شـود. بلكـه     كرد كه به گوش موسي رسيد و در كالم الزم ني

كالم نيازمند محلي است كه بر آن قائم باشد؛ اعم از اينكه كيفيتي بر متكلم عارض شـود يـا   
وسـيله   ). همچنين شيخ مفيد تأكيد كرده است كـه تكلـم خـدا بـه    43ق، ص1414نه (مفيد، 

در جسـمي از  جوارح و زبان و دهان نيست، بلكه به معناي پديد آوردن حروف و اصـوات  
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حـروف و اصـوات در درخـت ايجـاد      7كه در ماجراي حضرت موسي اجسام است؛ چنان
  ).37، ص1ق، ج1414شد (مفيد، 

بر خداي متعـال را در ميـان مسـلمانان    » متكلم«خواجه نصيرالدين طوسي، اطالق صفت 
م داند؛ اگرچه آنان در چگونگي تكلم بر يك نظر نيستند. طوسي در توضـيح كـال   اجماعي مي

الهي بر اين نكته تأكيد كرده است كه خداوند به دليل توانايي بر همه امور بر وحي و تكلم هم 
تواناست و ازآنجاكه خداوند از داشتن دهان، زبان و لب منزه است، در اجسام و اشياء خاصي 

كند كه بر معناي مراد او داللت دارند. به تعبيـري خداونـد در    حروف و صداهايي را ايجاد مي
صورت خبر، امر، نهي و استفهام در لوح محفوظ يا جبرئيـل   فرايند وحي، حروف معنادار را به

كند. بنابراين كـالم   يا بر قلب پيامبر و يا هوا و درخت ايجاد كرده و پيام خود را با آن ابالغ مي
  ).289ق، ص1416تعالي است، نه صفت ذات او (حلي،  صفت فعل باري
سازد كه ديدگاه آنان با  متكلمان امامي ما را به اين نكته رهنمون ميشناسانه  مباحث وحي

  رأي معتزله هماهنگ است.
از مجموع مباحثي كه متكلمان اعم از معتزلـه، اشـاعره و اماميـه در تحليـل وحـي ارائـه       

توان استفاده كرد كه وحي پيـامبران منشـأ بيرونـي دارد و ايـن منشـأ       اند، به روشني مي كرده
  كند. تعال است كه گاه بدون واسطه و گاه با واسطه به پيامبران ابالغ ميخداوند م

  ماهيت وحي در فلسفه اسالمي
توان نخستين حكيم مسلماني دانست  گذار فلسفه اسالمي ـ را مي  ق) ـ پايه 339ـ258فارابي (

كه به تبيين ماهيت وحي پرداختـه اسـت. وي پـس از ورود فلسـفه يونـاني بـه كشـورهاي        
گرايي در مواجهه با شبهات منكـران وحـي و نبـوت تحليلـي عقلـي از       و رواج عقلاسالمي 

هـاي حكمـاي    وحي ارائه كرد. نظريه او در تحليل عقلي و فلسفي وحـي در آراء و انديشـه  
مسلمان و حتي نامسلمان پس از او اثر قابل توجهي بر جاي گذاشت و عمدتاً پذيرفته شـد.  

  مل كرد.سينا كا بعدها اين نظريه را ابن
تحليل عقلي ماهيت وحي نزد فالسفه، بر قواعد فلسفي پذيرفته شـده نـزد آنـان اسـتوار     

  است. اين قواعد و مباني به اجمال بدين شرح هستند:

  گانه طولي   قاعده الواحد و عقول ده.  1
الوجـود كـه بسـيط اسـت و      بر اساس اصل لزوم سنخيت ميـان علـت و معلـول، از واجـب    
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ر ذات و هويت او راه ندارد، صدور بيش از يـك معلـول در يـك مرحلـه     گونه كثرتي د هيچ
هاي متعدد از آن علّت صادر شوند، الزم است در آن علت  پذير نيست؛ زيرا اگر معلول امكان
هـاي متعـدد از آن علـت     هاي متعددي وجود داشته باشد كه صدور معلول ها و ويژگي حيث

از خداوند بدون واسطه ممكن نيست. بلكـه در   ممكن باشد. بنابراين صدور موجودات عالم
ترين ارتباط را بـا علـت خـود     نخستين مرحله، يك معلول كه از نظر مرتبه وجودي، نزديك

هـاي ديگـر پديـد     شود و سپس از آن معلول، معلول (ذات باري تعالي) دارد، از او صادر مي
  آيند. مي

شـود كـه از نظـر كمـاالت      يتعبيـر مـ  » عقل مفارق«از نخستين معلول حضرت باري به 
هـايي خواهـد    ترين موجود به خداست و به محض صدور از خداوند، داراي كثـرت  نزديك

بود؛ همچون كثرت وجود و ماهيت، كثرت امكان بالذات و وجوب بالغير، كثـرت علـم بـه    
  ذات و علم به علت خود.

رو بـا   ندارد. ازايـن هاي فراوان جهان آفرينش تناسبي  هاي اندك، با كثرت البته اين كثرت
هاي فراوانـي در عـالم    گانه كه هر يك علت عقل پسين است، كثرت صدور عقول متوالي ده

  شوند. گيرد و موجودات زيادي آفريده مي خلقت شكل مي
) و از 210ق، ص1403انـد (طوسـي،    مشهور فالسفه اين عقول متوالي را ده عقل دانسته

رساني به موجـودات عـالم    اين عقل واسطه در فيضشود.  تعبير مي» عقل فعال«عقل دهم به 
كننده علـم و معرفـت بـه انسـان      آورد و افاضه است و نفوس انساني را از قوه به فعل در مي

است و به تعبير ديگر، عقل فعال مسئول تدبير نظام عـالم طبيعـت اسـت و حـوادث جهـان      
  آورد. طبيعت را با اذن الهي پديد مي

روسـت كـه ايجادكننـده نفـوس بشـري و       ازايـن » عقـل فعـال  «گذاري اين عقـل بـه    نام
از قوه به فعل است و خودش از هر جهت بالفعل و ايجادكننده اين عـالم و  آنها  كننده خارج
حـال   ها بر عالم محسوسات است. عقل دهـم از مـاده مبراسـت و بـااين     كننده صورت افاضه
). در زبـان  431، ص3ج م، 1987ترين عقل به عالم ماده است (صـدرالدين شـيرازي،    نزديك

يـاد  » ملَـك مقـرّب  «و » جبرئيـل «، »شديدالقوي«، »القدس روح«هاي  شرع، از عقل دهم با نام
  ).339، ص1، ج1379شود (سجادي،  مي

اند. ولي شماري از آنان اين انحصـار   مشهور فالسفه، سلسله عقول طولي را ده تا دانسته
). 242، ص3، ج1375سـينا،   داننـد (ابـن   فـراوان مـي  دليل دانسته و شـماري هـم آن را    را بي
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دانند ـ كه تدبير عالم را بـه    را موجودات مجرد ميآنها  شود از عقولي كه فالسفه يادآوري مي
ر«شـود:   تعبير مـي » فرشته«فرمان خدا بر عهده دارند ـ در اصطالح شرع به    » ِت َامـراً َفالُمـَدِبّ

  ).103تا، ص آملي، بي  زاده ؛ حسن5)، 79نازعات ((

 قواي ادراكي انسان  . 2

نفس انسان داراي دو گونه قواي ادراكي ظاهري (بيروني) و بـاطني (درونـي) اسـت. قـواي     
ادراكي ظاهري عبارتند از: بويايي، بينايي، شنوايي، چشايي و بساوايي المسه، و قواي ادراكي 

  ره) و قوه متصرفه.باطني عبارتند از حس مشترك، قوه خيال، قوه وهم، قوه حافظه (ذاك
كنـد و   گانـه بيرونـي ادراك مـي    اي است كه صور را با كمك قواي پنج حس مشترك قوه

شوند. اين قوه همانند منبع و مخزنـي اسـت    ها در قوه خيال حفظ و بايگاني مي اين صورت
كند. قـوه وهـم يـا     گانه را در خود حفظ مي هاي محسوس از راه حواس پنج كه همه صورت

كند؛ مانند محبـت مـادر و عـداوت دشـمن. ايـن       متوهمه، معاني جزئي را درك ميواهمه و 
شوند و قوه متصرفه در مدركات، اعم از صـور   معاني جزئي در قوه حافظه يا ذاكره حفظ مي

كنـد؛ مـثالً    را با همديگر تركيب يا از همديگر جدا مـي آنها  كند و و معاني جزئي تصرف مي
كه انسـاني بـا چنـد سـر      آورد؛ چنان صورتي جديد پديد مي با در نظر گرفتن صور مختلف،

» مخيلـه «يـا  » متخيلـه «كه قوه وهـم از آن اسـتفاده كنـد،     كند. اين قوه را درصورتي ايجاد مي
گويند؛ مثالً بـا تركيـب مفهـوم بيگانـه و     » متفكره«گويند و اگر قوه عاقله آن را به كار گيرد، 

  ).49و46، 43، 40، ص1370عربي،  من است (ابنگيرد كه فرد بيگانه دش دشمن نتيجه مي
قواي ياد شده، قواي حيواني نفس انسانند و به انسان اختصاص ندارنـد، بلكـه در ديگـر    

اختصاصي انسان، قوه عاقله است كـه وظيفـه     شوند. ولي تنها قوه انواع حيواني نيز يافت مي
انـد. اگـر    عملي قسمت كرده آن ادراك حقايق كلي است. قوه عاقله را به عقل نظري و عقلي

حقايق كلي ادراك شده مربوط به عمل نباشد و خارج از اراده و قـدرت انسـان باشـد، قـوه     
هـر موجـود ممكـن معلـول     «شود؛ مانند اينكه  ناميده مي» عقل نظري«مدركه چنين حقايقي 
كنـد مربـوط بـه عمـل و در      و اگر آن حقايقي را كه عقـل ادراك مـي  » موجود واجب است

گوينـد؛ ماننـد ادراك   » عقـل عملـي  «وده اراده و قدرت انسان است، به قوه مدركـه آن،  محد
  ».عدالت نيكوست«اينكه 

دارد: عقـل بـالقوه، عقـل بالفعـل و عقـل مسـتفاد         گانه عقل نظري نزد فارابي مراتب سه
سـينا چهـار مرتبـه دارد: عقـل بـالقوه، عقـل        ). اين عقل در نزد ابن124م، ص1919(فارابي، 
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لملكه، عقل بالفعل و عقل مستفاد. برترين عقل، عقل مسـتفاد اسـت كـه افـزون بـر اينكـه       با
استحضـار هـم   آنهـا   كند، نسبت بـه  صورت بالفعل ادراك مي معقوالت بديهي و نظري را به

دارد.. برخورداري از مرتبه عقل مستفاد، هنگامي است كه نفس انسان با عقل فعال كـه همـه   
  موجود است ارتباط مستمر دارد. حقايق كلي عالم نزد او

 ارتباط نفس انساني با عالم عقول. 3

رو بر اساس سرشت خود، تمايل دارد بـا عـالم    نفس ناطقه انساني مجرد از ماده است. ازاين
حـال   هاست مطلع گردد. بـااين  عقول و نفوس مجرد مرتبط شود و از حقايق عالم كه نزد آن

د جسم و قواي جسمي بدن را تدبير و مديريت كند و بـه  نفس ناطقه به بدن تعلق دارد و باي
  گونـه امـور مـادي حجـاب     نيازها و تمايالت حيواني آن رسيدگي كند. اشتغال نفس به ايـن 

رو  شـود. ازايـن   ظلماني است كه مانع از ارتباط او با عالم عقول و مجـردات و ملكـوت مـي   
شود، مجال ارتباط نفس بـا عـالم    يگاهي در عالم خواب كه اشتغال نفس به تدبير بدن كم م
شـود و اگـر نفـس ناطقـه انسـاني       غيب مهيا شده و با رؤياي صادقه از حقايق غيبي آگاه مي

تواند با عالم غيب نيـز ارتبـاط داشـته باشـد و      قوي و قدرتمند باشد، با وجود تدبير بدن مي
  ).200، ص1391معاني و صور موجودات را در آن عالم مشاهده كند (رباني گلپايگاني، 

  تحليل فارابي
بر اساس ديدگاه فارابي، عقل آدمي هنگام والدت بالقوه اسـت و پيـامبران بـا ترقـي در قـوه      

كنند و اين عقل پس از آنكه بـا كمـك عقـل فعـال بـه       متخيله با عقل فعال ارتباط برقرار مي
ـ     معقوالتي دست يافت، از حالت قوه خارج شده و بالفعـل مـي   ه همـه  شـود و زمـاني كـه ب

شـود. پيـامبران بـراي     رتبه عقـل فعـال مـي    رسد و هم معقوالت آگاه شد، به عقل مستفاد مي
توانند با قوه مخيله نيـز   دريافت وحي، افزون بر اتصال به عقل فعال و نيل به عقل مستفاد مي

وحي را دريافت كنند. يعني قوه خيال در ادراك وحي جزئي و مشـاهده فرشـتگان وحـي و    
كه عقل بالقوه و بالفعل در ادراك وحي كلـي   كند؛ چنان به پيامبران كمك ميآنها  شنيدن كالم

رسـاند. از   و اتصال به عقل فعال براي دريافت حقايق و از جمله وحي به پيامبران ياري مـي 
نظر فارابي، پيامبر و حكيم در برخورداري از قوه عاقله و عقل مسـتفاد بـا يكـديگر برابرنـد.     

يل و دريافت حقايق وحياني از طريق اين قوه به پيـامبران اختصـاص دارد   ولي كمال قوه تخ
). بر اساس آثار فارابي، وحي عبارت است از علم و معرفتي كـه از  124م، ص1919(فارابي، 
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شود. اين حقيقت با تعابير گوناگوني مطرح شـده   سوي خدا به وساطت عقل فعال افاضه مي
فـرود آمـدن و تنـزل    «، »رفت از موجود اول تـا پيـامبر  روند تنزل علم و مع«است؛ از جمله: 

م، 1919(فـارابي،  » حقايق الهي از مقام و رتبه عقل كلي در عالم خيـال بـراي شـخص نبـي    
  ).79تا، ص (فارابي، بي» افاضه عقل فعال بر عقل منفعل به وساطت عقل مستفاد) «269ص

  سينا تحليل ابن
ر پذيرفته است. او حقيقت وحي را القـاء پنهـاني امـر    سينا نظريه فارابي را با مقداري تغيي ابن

سـينا در   دانـد. عبـارت ابـن    هاي آماده براي دريافت چنين حقيقتي مي عقلي در نفوس انسان
حقیقة الوحي هو اإللقـاء الخفـّي مـن األمـر العقلـي بـإذن اللـه «تبيين ماهيت وحي چنين است: 

تـا،   سـينا، بـي   (ابن» ا اإللقاء... في حاله الیقظةتعالی في النفوس البشریة المستعدة لقبول مثل هذ
داراي سه ويژگي و خاصيت است كـه پيـامبران را در   » قوه نبويه«سينا،  ). از نظر ابن213ص

ترين مرتبه انساني قرار داده است. ويژگي نخست مربوط به قوه عقليـه اسـت. يعنـي     شريف
تـرين زمـان از    ي، در كوتـاه پيامبر با داشتن حدسـي قـوي و بـدون آمـوختن از معلـم بشـر      

يابد؛ زيرا با عقل فعال ارتبـاطي شـديد دارد.    معقوالت نخستين به معقوالت بعدي دست مي
ور  قوه عقليه او همانند كبريت و عقل فعال مانند آتـش اسـت كـه بـه مجـرد اتصـال شـعله       

 گونـه گـزارش كـرده اسـت:     شود و گويا اين همان نفسي است كه قرآن كريم از آن ايـن  مي
م َتمَسسُه ناٌر نوٌر َعل َیکادُ «

َ
و ل
َ
  ».  نورٍ  یَزیُتها ُیضيُء و ل

و نيـز نفـس ناطقـه    آنهـا   ويژگي دوم مربوط به قوه خيال پيامبران است. يعني قوه خيال
سازند و در حـال   رو امور مادي او را به خود مشغول نمي آنان در باالترين مرتبه است. ازاين

هـا حـس    ها و شـنيده  را مانند ديدهآنها  ور غيبي مرتبط باشد وتواند با ام خواب و بيداري مي
كند. ويژگي سوم مربوط به قدرت نفس پيـامبر در ايجـاد تصـرف در عـالم طبيعـت اسـت       

  ).116ق، ص1422(صدرالدين شيرازي، 
علم غيب و صورت حروف و اشكال مختلف و  )ص(بوعلي بر اين باور است كه پيامبر

كنـد و كـالم الهـي را     ه ملَك و با كمك قوه تخيـل دريافـت مـي   واسط عبارات وحياني را به
  ).21، ص1384كند (ماليري،  شنود و فرشته را به صورت شخصي بشري مشاهده مي مي

 تحليل صدرالمتألهين

مالصدرا همانند حكماي پيش از خود دريافـت وحـي را برآينـد كمـال پيـامبران در قـواي       
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قوه احساس، قوه تخيل و قوه تعقل از سـه عـالم تشـكيل    داند. از نظر او،  گانه ادراكي مي سه
شود كه انسان بتواند بـا مـالء اعلـي و مالئكـه مقـرب       شده است. كمال قوه تعقل سبب مي

متصل شود و كمال قوه تخيل (مصوره) موجب مشاهده اشباح مثاليه و دريافت حقايق غيبي 
ده است و كمال قـوه احسـاس   و خبرهاي جزئي از آنان و آگاهي از رخدادهاي گذشته و آين

شود كه بتواند در مواد جسماني اثر بگذارد. بنابراين اشخاص بسيار اندكي كـه ايـن    سبب مي
گانه را در حد اعال داشته باشند، شايستگي دريافت وحي، راهبري مردم و پيـامبري   قواي سه

  ).408، ص1346را دارند (صدرالدين شيرازي ، 
رغم حضـور در   جرد است به تجرد برزخي، و اگر كسي بهبه گفته مالصدرا، قوه خيال م

هاي مادي آن، تمام توجه خود را به عالم ملكوت معطـوف سـازد و    دنيا و وجود محدوديت
دارد و نفس خود را بر اساس فطرت اوليه پـاك   خود را از فرو رفتن در دنيا و مظاهر آن نگه

ن مـادي و كنـار گذاشـتن حـواس     صورت بر خلع و دور افكنـدن بـد   و پيراسته كند، دراين
توانـد بـا قـوه     ظاهري و روي آوردن به عالم ملكوت قادر خواهد بـود و چنـين كسـي مـي    

اي كه خـدا بخواهـد، اتصـال     القدس و هر فرشته خيالش از عالم طبيعت جدا شود و با روح
  ).298، ص1، ج1366جا علم و حكمت فرا گيرد (صدرالدين شيرازي ،  برقرار كند و از آن

اين است كه  9بر اساس مباحث پيشين، معناي تنزيل كتاب و انزال كالم الهي بر پيامبر
هـاي الهـي    شود و آموزه پيامبر ابتدا با قوه عاقله و روح قدسي خود با فرشته وحي متصل مي

تعبيـر  » قـاب قوسـین أو أدنـی«كند كه قرآن كريم از اين اتصـال بـه مقـام     را از او دريافت مي
مقام قرب و مقصد صدق و معدن وحي و الهام است. او با ديدگان عقلي خـود  كند و آن  مي

بيند و با گوش عقلـي خـود كـالم پروردگـار را از روح اعظـم       آيات بزرگ پروردگار را مي
يابد، آن حقايق عقلي در نفس بشـري او   گاه كه از آن مقام به ملكوت تنزل مي شنود و آن مي

گردند (صـدرالدين   تگاه بينايي و شنوايي ظاهري او متمثل مييابند و در پايان بر دس تمثل مي
  ).26، ص7م، ج1987شيرازي ، 

  تحليل شيخ اشراق و سبزواري
ساير حكيمان مسلمان نيز با اختالف در تعبير، همـين مباحـث را در تعريـف وحـي بـازگو      

قـوي   هـاي پيـامبران را برخـورداري از حـدس     كه شيخ اشراق يكي از ويژگي اند؛ چنان كرده
القدس ارتباط برقـرار   دانسته كه بدون نياز به تفكر و تعلم از معلم بشري با عقل فعال و روح

  ).172ق، ص1397گيرد (سهروردي،  كند و حقايق علمي را از او فرا مي مي
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سبزواري هم در تبيين دريافت وحي آورده است: هنگـامي كـه روح قدسـي پيـامبر بـه      
وَح ِمن َامِرِه َعل یُیلقِ (شهادت آيه  ) با حقيقت ملَـك  15)، 23(مؤمن ( )ِعبـاِدهِ  ِمن َیشاءُ  َمن یالرُّ

پذيرنـد؛   شود، مشاعر و قواي ادراكي او نيز از اين اتصال و ارتبـاط اثـر مـي    مقرب مرتبط مي
صـورت زيبـاترين    اي دارد. در نتيجه فرشته را به زيرا هر معنايي صورتي و هر حقيقتي رقيقه

كند و محتوايي را كه از سـوي خداونـد نـازل شـده اسـت، در       مان خود مشاهده ميانسان ز
 9كه بر اساس رواياتي، رسول خـدا  شنود؛ چنان ترين الفاظ مي ها و بليغ ترين صورت فصيح

ديـد (سـبزواري، سـنگي،     صورت دحيه كلبي كه زيباترين فرد آن زمان بود مـي  جبرئيل را به
شـنيد   ياني خدا را در قالب صـداي اميرمؤمنـان (ع) مـي   ) و در معراج نيز صداي وح394ص

  ).177، ص3ق، ج1411(خوارزمي، 
بيروني   اند، با شاخصه تحليلي كه فالسفه اعم از حكمت اشراق و مشاء از وحي ارائه كرده

بودن وحي و به تعبيري معلم داشتن و الهي بودن سازگار است؛ زيرا بـر اسـاس ايـن تحليـل     
آيـد و ارواح پـاك    تر مثالي و حسي فرود مي و مرتبه عقلي به مرتبه پايين وحي از مرتبه باالتر

كنند و صورت آنچـه بـا ارواح قدسـي     پيامبران وحي و معارف الهي را از خداوند دريافت مي
  يابد. تمثل ميآنها  و قواي شنوايي و بيناييآنها  خود مشاهده كرده، براي روح بشري

ديدگاه حكما درباره نقـش عقـل فعـال را مخـالف      برخي مفسران داراي گرايش كالمي،
شود كـه وحـي نـوعي     از آيات قرآن به روشني استفاده مي«اند:  ظهورات قرآن دانسته و گفته

اي كه وجـود واقعـي دارد    از طريق فرشته«همچنين: ». رابطه با خداوند است، نه با عقل فعال
ه خيال يـا تـأثير حـس مشـترك پيـامبر      اي كه مولود قو شود، نه فرشته بر قلب پيامبر نازل مي

شنود، صداي واقعي است نه مولود تأثير قـوه   مي است و نيز صدايي كه پيامبر به هنگام وحي
  ).329، ص7، ج1374(مكارم شيرازي، » خيال يا حس مشترك پيامبر

رسد اين اشكال كه وحي نوعي رابطه با خداوند است نه با عقل فعـال، متوجـه    به نظر مي
اشد و چنانچه اين اشكال بر ديدگاه فالسـفه وارد باشـد، بـر ديـدگاه ديگـر عالمـان       حكما نب

اي از وحي بر پيـامبران، جبرئيـل    اسالمي نيز وارد است؛ زيرا ترديدي وجود ندارد كه در گونه
نقش دارد و بدون شك، انتساب وحي به جبرئيل با انتساب آن به خداوند منافات ندارد؛ زيـرا  

ر عرض يكديگر نيستند، بلكه در طول هم هستند و با همـين بيـان، انتسـاب    دو انتساب د اين
وحي به عقل فعال نيز با انتساب آن به خداوند ناسازگاري ندارد و عقل فعال، به اذن خداونـد  

رسـد ايـن    صورت مستقل. همچنين به نظر مي كند نه به در رساندن وحي به پيامبر دخالت مي
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خيالي، وارد نباشد؛ زيرا در واقعي   اي واقعي بوده نه فرشته شتهاشكال هم كه وحي از طريق فر
بودن فرشته وحي نيز ترديدي نيست. ولي معناي اين سخن فالسفه ـ كه روح پيامبر در مرتبه  

كنـد و   اند ارتباط پيدا مـي  عالي با عقل فعال يا موجودي كه آن را روح يا جوهر قدسي ناميده
تر، يعني حس مشترك  كند و آن حقيقت را در مرتبه نازل ي ميحقايق تكويني و تشريعي را تلق

صورت انساني زيبا يا كالمي نظام يافتـه و فصـيح مشـاهده     و دستگاه شنوايي و بينايي خود به
كند ـ اين نيست كه فرشته وحي يا كالم، زاييده قواي ادراكي پيامبر است و هـيچ واقعيتـي     مي

كننده آن بر قلب پيـامبر كـه در اصـل     تواي وحي و نازلندارد. بلكه به معناي اين است كه مح
صـورت   اي اسـت، در مرتبـه روح بشـري و قـواي ادراكـي او بـه       فاقد شكل و صورت ويژه

). امـا ديـدگاه فالسـفه در    240، ص1391يابد (رباني گلپايگاني،  موجودي جسماني تمثل مي
اي بـا   داننـد، مالزمـه   مبر مـي باره كه تمثل بشري فرشـته را صـرفاً در قـواي ادراكـي پيـا      اين 

بـر ايـن    »اسـفار«بودن جبرئيل ندارد؛ چنانكه برخي فالسفه، از جمله صـدرالمتألهين در   خيالي
يابد، تنها صورت خيـالي ذهنـي    نكته تأكيد ورزيده است. ايشان تأكيد دارند كه آنچه تمثل مي

). حكـيم  25، ص7م، ج1987نيست، بلكه در خارج از ذهن نيز وجـود دارد (صـدرالمتألهين،   
آينـد؛ بـرخالف    هـا از بـاطن بـه ظـاهر مـي      ها و رقيقـه  اين صورت«سبزواري نيز گفته است: 

نماهـا، آن محسوسـات    روند و بعضي از فيلسوف ظاهري كه از ظاهر به باطن ميهاي  صورت
انـد. از ايـن    از مبصرات و مسموعات و غيره را از قبيل صور ذهنيه دانسـته  9حضرت پيامبر

). استاد مطهري نيز در تبيين ايـن  395، ص1362(سبزواري، » بريم عقيده فاسد به خدا پناه مي
چه مانعي دارد كه پيامبر حقيقتي را در جهـان  «گويد:  ت فرشته ميبودن رؤي  بحث و در واقعي

جا ديده است در چشمش واقعاً مجسم شود. نگوييد پس معلوم  ديگر ببيند و آنچه را كه در آن
شود جبرئيل يك امر خيالي است؛ نه، خيال آن وقت است كه انسان يك چيزي را ببينـد و   مي
وقـت   بينيـد، يـك   لي بحث اين است كـه آنچـه شـما مـي    چيز هيچ واقعيتي نداشته باشد. و آن

وقـت در طبيعـت    وقت در ماوراء طبيعت. يك واقعيتش در ماده و طبيعت موجود است و يك
وقـت شـما در    شود كه در ابصار شما رؤيت پيـدا شـود و يـك    وجود دارد و بعد او سبب مي
شـود، در   آيد و مجسم مي ميكنيد، باز همان در ابصار شما  مي ماوراء طبيعت با آن تماس پيدا

وقـت امـر واقعـي     هر دو حال واقعيت دارد. شما با يك امر واقعي در تماس هستيد؛ منتها يك
، 1373شما در بيرون طبيعت است و يك وقت در داخل. يعني در ماوراء طبيعـت (مطهـري،   

  ).89ص
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ـ  قوه تبيين دراند كه او  از عبدالكريم سروش گزارش كرده  معاصران برخي  پيـامبر  الخي
 وحـي  بودن دروني شبهه كه گفته سخن اي هگون  به فالسفه ديدگاه بيان و يلئجبر تصوير در

 رسـول  بـا  كـه  استي ارتباط نوع و وحي فرشته در سخن همه، وي گفته به. شود ميمتبادر 
 تا گرفته فارابي از ،ياسالم فيلسوفان از يك هيچ بگذريم، كه حنابله و حشويه از. داشت خدا

 وسـاطت  بدون را پيامبر به وحي ورود شيرازي، صدرالدين و طوسي نصير خواجه و بوعلي
 و مصـور «ر پيـامب  خيـال  قـوه  در هـم  او بـوده،  يلـي ئجبر اگر و اند ندانسته ممكن ،لخيا قوه

 يـل ئجبر روي بـه  را در كـه  بـود  خيـال  قـوه  خالقيـت  هـم  باز يعنياست.  شده مي» حاضر
 را پيـامبر  كـه  نبود اين جز، كرد مي كاري اگر و بخشيد مي صفت و صورت او به و گشود مي

 بـه  و بشـنود  او از، شـاگردي  چـون  پيامبر اينكه نه. برسد اصيل علم به خود تا كرد مي اعداد
د دار فاصـله  آن عاميانـه  درك بـا  البته كه وحي از فلسفي درك است اين. دهد پس باز مردم

 ).231ص  1391رباني گلپايگاني،(

 بـه  مخدوش جهت چند از مطلب اين ،در بيان ديدگاه فالسفه پيشين مباحث به توجه با
 ممكـن  خيـال  قوه وساطت بدون را پيامبر بر وحي ورود فالسفه" كه گفته اين. رسد مي نظر

 طريـق  از، نخسـت  مرحلـه  در كـه  انـد  عقيده اين بر فالسفه زيرا است؛ نادرست "اند ندانسته
 و شـود  مـي  وحـي  او بـه ـ   يلئجبرـ   فعال عقل با او عاقله نفس و پيامبر قدسي روح اتصال
  .است بعد مرحله در وحي در خيال قوه نقش

 نيسـت؛  درسـت ، شـده  مي رضحا پيامبر نزد خيال قوه در يلئجبر كه سخن اين همچنين
 نبـوده  خيال قوه در وحي مرحله نخستين در پيامبر نزد يلئجبر حضور حكما ديدگاه از زيرا
 بشـري  غيـر  يـا  بشـري  تمثل اينكه بدون را يلئجبر او عاقله نفس و قدسي روح بلكه. است
  .است بوده بعد مرحله در خيال قوه نقش و است كرده مي مشاهده كند پيدا

 تـا  كنـد  اعداد را پيامبر كه نبود اين جز، كرد مي كاري يلئجبر اگر" كه سخن اينهمچنين 
 معلـم  را يـل ئجبر اسـالمي  فالسـفه  زيرا رسد؛ نمي نظر به صحيح "...برسد اصيل علم به خود
 القـا  پيامبر به و كرده دريافت خداوند از را وحي او. اند دانسته پيامبر بر وحي القاكننده و وحي
 كـافي  اصـول  شـرح  در لهينأالمترصد چنانكه)؛ 232ص ،1391، گلپايگاني رباني( است كرده
 اتصـال  كـه  يابـد  صـفا  چنان عقلي جوهر كه است اين به پيامبر نظري قوه كمال": است گفته

 بـه  علوم كننده افاضه و شود مي ناميده شديدالقوي معلم و اعلي قلم كهـ   فعال عقل با شديدي
 وساطت بدون را معارف و علوم نتيجه در. كند پيداـ   است عقليه نفوس الواح بر خداوند اذن
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 ،2ج ،1383 ،صدرالدين شـيرازي ( كند مي دريافت فعال عقل از كوتاه زماني در و بشري معلم
 معلـم  و القـدس  روح بـه  او كـه  اسـت  گفتـه  يلئجبر وصف در مالصدرا همچنين). 442ص

 بـر  حـق  الهـام  و پيامبران بر وحياء الق به يدؤم كه است كسي او و است موسوم شديدالقوي
 ).445ص ،همان( اتقياست بر صادقه يايؤر وا اولي

 مسـلمان،  حكمـاي  و متكلمـان  ديـدگاه  از كه شد روشن، گفته پيش مباحث به عنايت با
 قـواي  و پيـامبر  نفـس  وكـرده اسـت    دريافت خويش جان بيرون از را وحي محتواي پيامبر
 دريافـت  وحيـاني  هـاي  معرفت و محتوا در و دارد را وحي قابلي نقش تنها او باطني ادراكي
 بـر  اي گونـه  بـه  و شده هئارا وحي از كه مختلفي هاي تحليل رو ازاين. ندارد نقشي هيچ شده،
 ديـدگاه  از، اسـت  اسـتوار  وحـي  درونـي أ منشـ  اثبـات  و متافيزيكي و بيرونيأ منش نفي پايه

  .نيست پذيرش قابل مسلمان حكيمان و متكلمان
هاي مبتني بر جوشش دروني وحي، نظريه وحي نفسي است. بر اساس اين  جمله نظريه از
 هـاي  آرمـان  پيرامـون  تنهايي و خلوت در، خدا به توجه و مردم از انقطاع اثر بر پيامبرانتبيين، 
 هايي برنامه طريق از را خود امت كه كردند مي فكر آنان. اند نشسته تفكر به بشردوستانه و عالي
 خلوت مكان در هم آن مداوم، انديشه چنين يك .دكنن اصالح گذارد مي اختيارشان در خدا كه

 فكـر كـه   را آنچـه  پيـامبران  جهـت  ازايـن . گـردد  نيرومند و قوي تخيل، قوه كه شود مي سبب
 كـه  شـنيدند  مي صدايي ناگهان .ديدند مي آماده و حاضر خود عقل ديدگان برابر در، كردند مي

 و كـرده  مشاهده خود برابر در را تصويري حال اين در و» هستي خدا رسول تو«داشت  بيان مي
 و مـوزون  هـاي  جمله شنيدن با و خداست جانب از وحي آورنده او كه كردند مي تلقي چنين
 فكـر  آنـان  حقيقت در. است شده نازل آنان قلب بر كه خداست كالم آن كردند مي گمان بليغ
 ايـن  اينكـه  از غافـل ، است شده فرستاده فرو آنان بر باال عالم از مطالب اين همه كه كردند مي

بنا  .سازد مي مجسم آنان برابر در را لئمسا اين و كند مي افاضه كه هاست آن تخيل قوه و نفس
 تصـورات  معلـول  كردنـد،  مـي  مشاهدهپيامبران  كه هايي صورت و ياهاؤر كليه ،بر نظريه فوق

 آرزو دراز ساليان در را آنچه كه بخشيد مي قوت و قوه پيامبر نفس به كه است بوده آنان ذهني
پيامبر ترديدي ندارند گويي  . صاحبان اين ديدگاه، در راستكند مشاهده خود مقابل در كرد، مي

گونه غرض شخصي و خودخواهانه ندارد  اند كه هيچ و او را واقعاً در پي نجات بشريت دانسته
گيـرد و   از درون او سرچشمه مـي ها  اين ها دارد. ولي هايي براي نجات انسان و تعاليم و برنامه

 ).66ق، ص1412رضا،  منشأ بيروني ندارد (رشيد
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 دارد وجـود » دروني شخصيت تجلي« نظريه نام به ديگري ظريهن، وحي تبيين و تحليل در
 از اسـت  اي افاضـه  وحي، نظريه اين اساس بر .ندارد» نفسي وحي« نظريه با چنداني فاصله كه

 دو داراي انسـان  روان كـاوي،  روان نظـر  از كـه  است اين آن حاصل و آن ظاهر به نفس باطن
  . است» ناخودآگاه روان« و» خودآگاه روان«گر، يد تعبير به و است پنهان و ظاهر بخش

 وحـي گويـد:   در تحليـل وحـي مـي    انسان براي يئنامر شخصيت اين اثبات با گروه اين
 كـار  در اي فرشـته  هرگـز  و اسـت  پيامبران باطن شعور تجلي و مخفي وجدان تراوش همان
» ناخودآگـاه « ذهـن  صفحه در، آنان باطني شخصيت بلكه. است نيامده خدا از پيامي و نبوده
شده است. صاحبان ايـن نظريـه،    وارد» خودآگاه« ذهن صفحه به گاه نهان آن از و شده ظاهر

مـيالدي   19هاي دانشمندان آمريكـايي در قـرن    ديدگاه خود را مستند به مطالعات و پژوهش
 در كـه  ظاهري شخصيت: دارد رواني شخصيت دو انسانها،  اند. بر اساس اين پژوهش كرده

 ظـاهري  شـعور  كـه  مواقعي. اين شخصيت باطني شخصيتو  باشد مي گانه پنج قواي حصار
 بـاطن  ضمير. دهد مي نشان خود از تجلياتي و كرده فعاليت به شروعد، درآي تعطيل حالت به
 ماننـد  بـدن  اعضـاي  ارادي غيـر  هاي فعاليت حتيو  نموده فعاليت وسيعي بسيار افق يك در
 ناگهـاني  افكار از بسياري براي بخش الهام منبعي او و اوست فعل معلول معده و قلب و كبد
 امـر  صورت به فراواني هاي آزمايش روي انسان دوم شخصيت .باشد مي غيرارادي تجليات و

 طبقـه  جزو تفكر نظر از بيداري و عادي حالت در كه گروهي كه شده ديده و آمده در حسي
 هـاي  فعاليـت  سلسـله  يك به مغناطيسيخواب  مواقع در روند، مي شمار به تر پايين يا متوسط
 آنـان . اسـت  خارج اجتماع دانشمند طبقه عهده از آن انجام كه زنند مي دست فكري و علمي

 تجلـي  و قـدرت  كه باطن ضميري و روح وجود به، دادند انجام كه هايي آزمايش مجموع از
 بلنـد  افكار كليه و روح و شده لئقا است تر قوي ظاهر ضمير از مراتب به آن فكري و علمي

 فعاليـت  كـه  شـده  لئقا انسان براي دومي شخصيت داليل، اين با نانآ .اند دانسته او تجلي را
 مرئـي  شخصـيت  بسان نامرئي شخصيت اين .تنيس او اراده تابع و نبوده انسان اختيار در آن

 وحـي  .بود خواهد بيشتر و تر صحيح آن تجليات، باشد تر قوي هرچه و دارد ضعف و شدت
 بـه  را آنـان  كـه اسـت   پيامبران باطن شعور تجلي و مخفي وجدان تراوش همان آنان نزد در

 اگـر  .اسـت  نياورده ازخدا پيامي و نبوده كار در اي فرشته واست  ساخته آگاه دانند نمي آنچه
 خودشـان  روح همـان  متجسـد  صـورت  ديدنـد،  مي خود ديدگان برابر در را صورتي گاهي
 .است گرديده مجسمآنها  برابر در كه باشد مي
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صـاحبان ايـن    نظر ازهاي مبتني بر دروني بودن وحي، نظريه نبوغ است.  از جمله تحليل
 خـود  ذاتـي  نبـوغ  از بـردن   بهـره  بـا  هايي دوره در كه اند بوده بشري نوابغ از پيامبراننظريه، 

 كسـان  اين از يكي هندي احمدخان سيد. اند كرده هئارا بشر هدايت براي هايي طرح و ها ايده
 هـيچ وي،  عقيـده  بـه . اسـت  دانسته پيامبران العاده خارق عقل و ذهن را وحيأ منش كه است

 پيـامبر  به بيرون از كه نيست چيزي وحيو  ندارد وجود عقل و وحي مياناي  كيفي اختالف
 ،احمـدخان  سيد .اوست بشري قدسي عقل و نفس در الوهي عقل فعاليت همانا بلكه. برسد
 تعبيـر  از ايشـان  .دانـد  مـي  انسـان  عقالني و غريزي هاي توانايي طبيعي تكامل نوعي را الهام
 مقولـه  يـك  از و وحـي  و عقـل  رديف هم را آن و نموده استفاده حيوانات غريزه براي وحي

 كـه  رسـد  مـي  نظـر  به چنين. وجودي مراتب و درجه در تفاوت با البتهه است؛ آورد شمار به
 بـاالتري  عقـل  كـه آنها  .نيست لئقا آدميان ديگر و پيامبران ميان تفاوتي هيچ ،احمدخان سيد

 دينـي  از اعـم  انسان، زندگي هاي ساحت همه در پيشوايان .مردمند پيشوايان و رهبران دارند،
 بـه  .انـد  روحـاني  وحي يا و الهام قابل تمايزي، هيچ بيآنها  همه و كنند مي ظهور ديني غير و

 مـوارد  بلكـه . سـت نيآنها  به پيامبري تفويض خاطر به نوابغ، و پيامبران ميان تفاوت او عقيده
 احمـدخان،  سـيد  عقيـده  هب .كنند مي زندگي و كارآنها  در كه است هايي ساحت ميان تفاوت
 مناسـب  وقـت  در كـه  اسـت  آدمي هاي قابليت و قوا ديگر مانند خاصي طبيعي قوه پيامبري
 اتفـاق  گـاهي  .رسـد  مـي  ميـوه  و شـكفد  مـي  گل معين، زمان در كه چنان هم شود؛ مي شكوفا

 در را او مـردم  كـه  شود مي برخوردار كامل چنان قابليتي و قوه از خاص فرد يك كه افتد مي
 آهنگـر  يـك  يـا  پزشـك  يك يا شاعر يك .شناسند مي نابغه حرفه، يا هنر از خاص رشته آن
 اي العـاده  خـارق  طبيعـي  هـاي  توانـايي  از كه كسي .شود استاد خود حرفه و هنر در تواند مي

 پيـامبر  بدمـد،  بشر اخالقي حيات در جديدي روح تواند مي وسيله اين به و است برخوردار
 احسـاس  او رسـيد،  مناسب وقت در طبيعي هاي قابليت اين ميوه كه هنگامي .شود مي ناميده
 مـردم  بـه  را خـود  روحاني و اخالقي تهذيب تازه رسالت تا است شده فراخوانده كه كند مي

گانـه   هـاي سـه   كه روشن اسـت، همـه نظريـه    چنان هم .)206ص ،1390 ،شريف( كند اعالم
گفته بر دروني بودن وحي مبتني است و از ديدگاه متكلمان و حكما كه بر منشأ بيرونـي   پيش

  اند، مردود است؛ افزون بر اينكه: وحي تأكيد كرده
هاي باطني غيـر   اه در دريافت. در صورت دروني بودن منشأ وحي، احتمال خطا و اشتب1

كـه   كه وحي داراي منشأ بيروني االهـي خطاناپـذير اسـت؛ چنـان     االهي وجود دارد. درحالي
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دانـد و در توضـيح آن    حكيم ميرفندرسكي انديشوران را داراي خطـا در علـم و عمـل مـي    
نديشـه و  كنند و آنچـه بـراي صـاحبان ا    گويد: انبيا از راه وحي و الهام االهي علم پيدا مي مي

ها  اين شود، براي انبيا از اوليات است و چون خطا در اوليات نيفتد، حكما از راه فكر پيدا مي
چون با نظريات مواجه هستند، به خطا گرفتار شوند. نوابغ بشري نيـز از  آنها  به خطا نيفتند و

جهـت مصـونيت دارنـد     كـه پيـامبران ازايـن    خطاي علمي و عملي مصـون نيسـتند درحـالي   
  ).61، ص1357طهري، (م

كننده مبدأ حقيقي  اي است كه دريافت گونه هاي باطني، دريافت به . همچنين در دريافت2
كه پديده وحي همواره با آگـاهي كامـل همـراه     يابد. درحالي اين آگاهي را به درستي در نمي

مبـدأ   است و پيامبر كامالً آگاه است كه به مبدئي متعالي وصل شده است و معـارف را از آن 
  ).25، ص7م، ج1987گيرد (صدرالدين شيرازي،  مي

سرچشـمه  آنهـا   گوينـد، از فكـر و درون   اند كه آنچـه مـي   . پيامبران خود تصريح كرده3
ازآنجاكـه  ». علمـه شـديد القـوي   «نگرفته است. بلكه از عالم غيب به آنان وحي شده اسـت:  

هـم  آنهـا   ند، بايـد ايـن سـخن   ا هاي فوق بر راستگويي پيامبران صحه گذاشته صاحبان نظريه
پذيرفته شود. متكلمان و فالسفه نيز همواره در بيان وحي به سرچشمه االهي وحي تصـريح  

  ).25، ص7م، ج1987اند (صدرالدين شيرازي،  كرده
شـود كـه انسـان     . بر اساس نظريه شخصيت باطني، ضمير ناخودآگاه هنگامي فعال مي4

كـه   ري شديد و يا خواب طبيعي و مصنوعي. درحـالي هوشياري كامل ندارد؛ مانند زمان بيما
به تصريح حكما، قوه متخيله پيامبر به قدري قوي است كه در حالت بيداري عـالم غيـب را   

شـود (صـدرالدين شـيرازي،     هاي مثاليه غيبيه بـراي او متمثـل مـي    كند و صورت مشاهده مي
 ).409، ص1346

ياء به معناي فروكاستن از اهميت نقـش  بديهي است كه اثبات منشأ بيروني براي وحي انب
گفته حكمـاي اسـالمي آمـده     كه در مباحث پيش چنان قابل در دريافت وحي نيست؛ زيرا هم

گانه ادراكي، قوه تعقل، قوه تخيـل و قـوه احسـاس در اوج     است، پيامبران از لحاظ قواي سه
داده است كه بتواننـد بـا    اند و برخورداري از چنين جايگاهي به آنان اين امكان را قرار داشته

عقل فعال و مأل اعلي مرتبط شوند، حقايق غيبي و حوادث گذشته و آينده را دريافـت كننـد   
  و در موجودات مادي و جسماني اثرگذار بوده و تصرف داشته باشند.

كنـد.   اين سرآمدي در قواي ادراكي است كه پيامبران را سزاوار پوشيدن رداي رسالت مي
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صدرالمتألهين بر اين نكته تأكيد كرده است، كسي كه در حد كمال اين سـه قـوه در     كه چنان
او يافت شود، شايستگي رهبري مردم را دارد و او فرستاده خداوند اسـت كـه بـه او وحـي     

  ).48، ص1343گيرد (صدرالدين شيرازي  شود و با معجزات، مورد تأييد خداوند قرار مي مي

  گيري نتيجه
توان نتيجه گرفت  اند، مي هايي كه متكلمان و حكيمان از وحي ارائه كرده يلبر اساس همه تحل

َمهُ (كه وحي منشأ و سرچشمه بيروني دارد:   محتـواي  پيـامبر ). 5)، 53(نجم ( )یالُقو َشدیُد  َعلَّ
 تنهـا  او بـاطني  ادراكـي  قـواي  و پيامبر نفس و كند مي دريافت خويش جان بيرون از را وحي
. نـدارد  نقشـي  هيچ شده، دريافت وحياني هاي معرفت و محتوا در و دارد را وحي قابلي نقش

ست؛ زيـرا دانـش    اين مهم در تحليلي كه علم كالم از وحي ارائه كرده، بسيار روشن و بديهي
هـا و   واسطه فرشته، پيام داند كه از سوي خداوند، مستقيم يا به كالم، وحي را از سنخ گفتار مي

  را براي ابالغ به مردم دريافت كرده است.آنها  پيامبر تنزل يافته و پيامبر همهاي لفظي بر  گزاره
گفته حكما نيز قابـل اسـتفاده    هاي پيش برخورداري وحي از سرچشمه بيروني در تحليل

كه فارابي وحي را به فرود آمدن و تنزل حقايق الهي از مقام و رتبه عقل كلـي در   است؛ چنان
سينا وحي را القاي امـري خفـي بـر نفـوس      تعريف كرده و ابنعالم خيال براي شخص نبي 

داند و صدرالمتألهين نيز در تبيين انزال كتـاب الهـي    ها با اذن الهي مي آماده شماري از انسان
بر رسول خدا آورده است كه پيامبر، ابتدا با قوه عاقله و روح قدسي خـود بـا فرشـته وحـي     

كنـد و هنگـامي كـه از آن مقـام تنـزل       و دريافت مـي هاي الهي را از ا شود و آموزه متصل مي
يابند و بر دستگاه بينايي و شنوايي ظـاهري او   يابد، آن حقايق در نفس بشري او تمثل مي مي

گردند. همين بيان از وحي با تعابير ديگري از حكيمان مسلمان، مانند شيخ اشـراق   متمثل مي
  و حكيم سبزواري هم آمده است.

توان گفت كه بـر اسـاس ديـدگاه متكلمـان و فالسـفه       يي از بحث ميگيري نها در نتيجه
هـاي   هاي فوق و همه تفسـيرها و تأويـل   مسلمان و پذيرش منشأ بيروني براي وحي، تحليل

مادي كه از سـوي خاورشناسـان و متكلمـان مسـيحي و برخـي از نوانديشـان مسـلمان در        
وران كـالم و فلسـفه اسـالمي قرابـت و     اند، با انديشه دانش هاي اخير از وحي ارائه كرده سده

  سنخيتي ندارد.
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