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سیدمحمود موسوی

فالسفة اسالمی نقش قواا اراایوی امورمدر را معرفو

حیمورنی اا براسوی

یررهاند .ایشرن ،بر تفکمک قاة عرقلة امرمدر ح قاة متخمله ح  ،ریدگرههور ممیوی
اا امرامان نقش هور یوک اق قواا را معرفو
اژحهش ،سعی شده اس

حیمورنی بمورن نیوارهانود .را ایو

ضی تدمم ح تاضمح ریدگرههر مزباا ،ای ریدگرههر

را ید تاان ماار ااقیربی قراا گمرر.

واژگان کلیدی :حیی ،حیی برحاسطه ،حیی بیحاسوطه ،قواا اراایوی ،قواة
عرقله ،قاة متخمله.

 دانشجوی دکتری دانشگاه معارف اسالمی.
 دانشیار دانشگاه باقرالعلوم

.
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طرح مسئله:

یقمق

آن اس

یه بمرهمند اق ییرل عقلی یکی اق حیژگیهوریی اسو

برا اندمر ذیر میینند .به عدراتی ،ندی شخصمتی اس
ییرل عقلی ح قاة نرطقه ،اأ ح فترن

یوه
اق

یه یتوی قدوا اق بع و

حیژها برخااراا باره اس .

هیرنطاا یه را جر خار به اثدرت اسمده اس  ،خداحند بر اسور
خایش اق ممرن انسورنهور یسورنی اا یوه اق بمشوتری ف ومل

یکیو

عقلوی ح اخالقوی

برخااراا بارهاند به ندات انتخرب نیاره اس .
بنربرای  ،احش اس

یوه برخوااراا امورمدر اق چنوم ماهدو

عقالنوی را

انتخرب المی ح اتصرل ندی به عرلم برال نقش اعدار راار.
یرل سؤال ای اس

یه آیر عقا امرمدر ح قاا اراایی ح را معرف

چه نقشی راشته اس ؟ آیر معرف

حیمرنی

حیمرنی امرمدران المی اق طریو رسوتهره هور

اراایی (یسی یر فکر ) آنرن یرصا میشده یور اینکوه رسوتهرههور اراایوی را
تحق معرف

حیمرنی برا آنرن همچگانه نقشوی نداشوته ح یقوری حیمورنی بوه

صاات مستقمم بر نفس ح احح القر میشده اس ؟
سؤال ریهر یه را ای خصاص ااائه شدنی اس

آن اس

یه قاا اراایی

امرمدر را تی ا بشر فرشتة حیی چه نقشی راشته اس ؟ آیر تی ا بشر فرشوتة
حیی را راحن امرمدر ح یاا

برطنی اح حاقع شده ،به نحا یه مربورقا بمرحنوی

نداشته اس  ،یر ای تی ا جندة بمرحنی ح ظرهر راشته اس
یاا

ح امورمدر آنمور اا بور

بمرحنی خار راک مییرره اس ؟

برا ارسخ به ای ارسش ح حاحر بوه بحو  ،ابتودا حا ة حیوی را لتو
اصطالح ح سپس انااع حیی اا ماار براسی قراا میرهمم.

ح را

سال هفتم ،تابستان  ،4931شماره مسلسل 41

9

مفهومشناسی
وحی در لغت

لتوو شنرسوورن عوورب ،عدووراتهوور گانوورگانی اا را تعریوو
بهیرابررهاند .مفرر آنمر ای اس  :حیی عدورات اسو

حا ة حیووی

اق «انتقورل سوریع ح انمورن

مقصار به ریهر ».
برا نیانه ،را ذیا به سخ چند اق اها لت
«اصا حیی اشراة سریع اس

اشراه مینیریمم:

یه گرهی بر یالم امز انجرم میشار ح گورهی

بر صدایی بدحن تریمب یالمی ،ح گرهی بر اشراه به بع ی اع ر بدن ،ح گرهی بر
ناشت ( ».راغب اصفهاني545 :4141 ،؛ ابن اثير )436 / 5 :4631 ،اب منظاا نمز اشوراه،
یترب  ،اسرله ،المرم ح سخ گفت انمرنی ح هر چه به ریهر القر میشار اا حیی
رانسته اس  .سپس ح  ،اق اب بر نقا یرره اس
گفت به یالمی اس

یه «احیی» به معنور سوخ

یه آن اا اق ریهر انمرن میراار ح «حیی المه» یعنی بوه اح

اشراه یرر .حا ة حیی را آیه «فَأوحیٰ إلَیهِمْ أنْ سَبّحُوا بُکْرَةً وَ عَشِیّاً» (مريم )44 :به
هیم معنر (اشراه) اس  .بع ی اق اها لت
را هیة یرابررهر لتا ِ آن عدرات اس
حیی نرممده شده اس

نمز تصریح یررهاند یه اصوا حیوی
اق اعالم انمورنی .بودی جمو  ،المورم

ح حا ة «حیر» ح «حیی» به معنر سرع

 474 . 45 :4145ـ 471؛ شرتوتي )4165 / 1 :4611 ،اب فرا

نموز حا ة حیوی اا بور

القر علم ح غمر آن به ریهر به صاات انمرنی معنر نیاره اس
اشراه یرره اس

یه یلیة حیی [بر حقن ندی] به معنر

اس ( .ابنمنظور،

ح به ایو نکتوه

سریع اس ( .ابـنفـار،،

)4415 :4141

اق تأما را عدراتهر یررشده بهرس

میآید یه «انمرنی بارن افمرم ح اعوالن

مطلب به ریهر » ح نمز «سرع » اق حیژگیهر حیی را معنر لتا اس .
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وحی در اصطالح

حیی را اصطالح عیامِ متکلیرن ح مفسوران اسوالمی بوه آنخوه خداحنود بوه
اطالق میشار .اق ای ریدگره ،مرهم

امرمدران القر ح اعالن یرره اس

حیی تفممم

سریع ح انمرنی یک سلسله یقری ح معورا

ح بمونشهور فکور ح رسوتااات

خداحند اس

یه به انسرنهر برگزیده (امورمدران)

افترا متنرسب عصر اق طر

القر شده اس  .را ای منظر ،تفممم ح القور مزبواا اق ااه ریهور جوز اق طورق
عیامی معرف

و هیخان تجربه ح عقا ح شمار عرفرنی و  ،یعنی اق طریو یوک

شعاا مستقا ح حیژة امرمدر اخ می رهد ،بر ای بمرن یه خداحند امرماسرنی خار اا
اق طری یک شعاا حیژه بر مررم ابالغ مییند .اق علیر متقدمی یه به ای نظریه
قریا بارهاند میتاان به شمخ مفمد ( 44 / 1ـ  )46ابایرمد محیود غزالوی (غزالـي:

 )447سمد مرت ی (سيد مرتضي )111 / 1 :ح سمد شری

جرجورنی ( )147 :4674ح

نمز اق ممرن علیر متأخر میتاان به عالمه طدرطدریی (بيتا 457 :ـ 451؛ / 41 :4636

 )41اشووراه نیووار یووه را ای و خصوواص ،هیووم ریوودگره اا را تعری و

حیووی

برگزیدهاند.
مستفرر اق گفترا اندیشیندان مذیاا را تعریو
«سرش

ااتدرط حیمرنی خدا ح امرمدر» اا یک ماهد

حیوی ایو اسو

یوه ایشورن

المی یر عطمة آسیرنی تلقوی

یررهاند ح حسملة ااتدرط حیمرنی خودا ح امورمدر اا شوعاا مسوتقا حیوژة امورمدر ح
یسبنرشدنی می رانند ح ای ااتدرط خرص حیمرنی اا ،یه اق طریو شوعاا حیوژة
امرمدر صاات میاذیرر ،هدای
تشریعی اس

و معرفی میینند.

خرص المی برا ناع بشر و یه هیرن هودای
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اقسام وحی از دیدگاه قرآن

اق ریدگره قرآن یریم ،حیی المی به بشر به سه صاات امکرناذیر اس :
حیی بدحن حاسطه ،حیی اق حاا یجرب [بدی معنر یه خداحند یوالم اا را
یر آتش ایجرر مییند ح امرمدر آن یالم اا می شنار] ح حیوی

جسیی مرنند راخ

به حاسطة فرشته المی( .ر.ک .شوري)54 :
وحی بدون واسطه

قمخشر ح فخرالدی ااق ناشتهاند :سخ گفت خداحند بر بشور اق طریو
حیی ح بدحن حاسطه بدی صاات اس

یه مطلدی اا را بمداا یر را خااب را

قلب انسرن المرم مییند ،مرنند حیی به مررا ماسوی

ح حیوی بوه ابوراهمم

رابراة ذبح فرقندش اسیرعما( .زمخشري166 / 1 :؛ فخرالدين رازي ،بيتا)413 / 17 :

را ایرری

بسمرا نمز حیژگیهر حیی بدحن حاسوطه بور امورمدر ایورم

بمرن شده اس  ،اق جیله اینکه آثورا حیوی یورمال را چموره ح انودام امورمدر
مشرهده میشد ،عرق سراسر بدن ایشرن اا فرامیگرف

ح یرل

مدهاشوی بور اح

عراض میشد( .ابن بابويه445 :4143 ،؛ همو15 :4143 ،؛ مجلسي)174 /41 :4146 ،
وحی از ورای حجاب

رحمم گانة حیی تکلم خداحنود بور بشور اق حاا یجورب اسو  .را اینکوه
مقصار اق حاا یجرب چمس  ،رح ریدگره ماجار اس :
ریدگره نخس

بر آن اس

یه تکلم اق حاا یجرب اق اقسرم حیوی برحاسوطه

اس  ،حاسطها یه خار اراایی نسد

به حیی نداار ،را مقربا حیی به حاسوطة

فرشتة حیی یه حیی اا راک مییند ح به اذن خداحند آن اا بر قلوب امورمدر القور
می نیرید .عالمه طدرطدریی را ای براه فرماره اس « :قسم رحم اق اقسرم سوهگرنوة
حیی حیی به حاسطة یجرب اس ؛ حلی فرق آن بر قسم سام (حیی بوه حاسوطة
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فرشته) ای اس

یه را قسم رحم ،حاسطه حیییننده نمس

ح فقط حیی اق طری

آن به امرمدر میاسد( ».طباطبايي)71 / 41 :4636،

ریدگره رحم یه ریدگره مشماا مفسوران اسو
یجرب اق اقسرم حیی بیحاسطه اس
ناع نخس  ،حییْ غمریالمی اس

ایو اسو

یوه تکلوم اق حاا

ح تفرحت آن بر قسم احل ای اسو

یوه را

[بدی بمرن یه محتاا حیی بدحن آنکه امرمدر

یالمی اا بشنار ،به قلب اح القر میگوررر] امور را قسوم ،رحم یقوری حیمورنی اق
طری سخنرنی یه امرمدر آن اا میشنار حلی گایندة آن اا نیویبمنود بور اح حیوی
میشار .را سخنرن ای عده اق مفسران ،رابراة اینکه چرا ای گانه حیی بوه «مو ْ
حَاا الْحجربِ» تاصم

شده رح حجه بمرن شده اس  :یکی اینکوه رایرفو یننودة

حیی گایندة آن سخنرن اا نییبمند ،چنرنیه حقتوی یسوی اق اشو

اورره سوخ

میگاید ،سخ ح شنمده میشار امر خار اح ریده نییشار ح حجه ریهور اینکوه
آن سخنرن اا یسی جز رایرف ینندة حیی نیویشونار .گایور یجوربی ممورن اح ح
ریهران اسو

یوه مورنع اق شونمدن آن سوخنرن مویبرشود( .زمخشـري/ 1 :4146 ،

166؛طوسي ،بيتا477 / 3 :؛ همو)67 / 5 ،
وحی به واسطة فرشته

اق آیرت ح ایرری

اسالمی به رس

فرشتة حیی ،یه جدرئما ح اححالقد

میآید یه غرلدر حیی بر امرمدر به حاسوطة
نرم راار ،نرقل میشده اس  .جدرئما غرلدور

به شکا بشر متی ا میگررید ح گرهی را شکا ریهر یه را احایورت اق آن بوه
«همئ

اصلی» تعدمر شده اس ( .طبرسي476 / 5 :4611 ،؛ سيوطي)416/ 3:4141 ،

بر تاجه به تاضمحرت فاق ،ریدگره فالسفة اسالمی اا ااجع بوه اقسورم حیوی
ماار براسی قراا میرهمم.
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اقسام وحی در سخن فالسفة اسالمی

را فلسفة اسالمی رابراة حیی ،محاا سخ حییِ برحاسطة فرشتة حیی بواره
ح حییِ بیحاسطه تدمم نشده اس  .را ممرن فالسفه تنمر ،مالصداا ای قسم

اس

اق حیی اا یررآحا شده ح را ای خصاص گفته اس :
نفس پیامبر با دیدگان عقلی خود و در مرتبة عقل بالفعل معلم قدسی خوود ر
مشاهده و علوم ر ز و ستفاده میکنود ننانهوف مرمووده سو

«عَلَّمَوف َدودیدَ

لقُوی» و نف بسا پیوامبر بوف مقوامی براور ز یو و کوف میوان و و مبود و و
ماضفکننده بر همة موجود ت و سطف ی و قع َوود و نایول آموده و در آن مقوام
کالم خد وند ر بدون و سطف َنیده س

ننانهف مرموده س

«ثُمَ دَنوی مدتدودَلی

مدهاند قابَ قُوسَی ِ وْ ددْنی مدادوحیَ إلی عَبودهه موا وحوی» (صـدرالدين شـيرازي،
)644 / 4 :4631

ایشرن را یترب اسفرا نمز را خصاص حیی بالحاسوطه مطورلدی ایورار نیواره
اس

(همو 113 / 3 :4633 ،ـ  134و .)17 / 7

رابراة اینکه چرا فالسفة اسالمی تنمر به تدمم حیی به حاسوطة عقوا فعورل ح
فرشتة حیی ارراختهاند رح نکته اا میتاان ذیر یرر:
احال ،اینکه نهرش فلسفی به صدحا فمض اق خداحند بر اسر
سددم

استااا اس

ح ،را ای ممرن ،آنخه را عرلم طدمعو

علمو

ح نظورم

اخ مویرهود و خوااه

ادیدها طدمعی برشد ح خااه مرحاا طدمعی و به عرلم عقال ح بهحیژه عقا فعورل
برقمیگررر .عقا فعرل اق نظر فالسفه مدبر جمرن طدمع
علم ح معرف

به اذن خداحند اسو

ح

برا بشر به قدات المی یرصا میشار ح معرف هر حیمرنی نمز

اق ای قرعده مست نر نمستند.
ثرنمر اینکه اق آیرت ح احایرت بسمرا بهرس میآید یه حیی المی به امورمدران
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غرلدر به حاسطة فرشتهرن حیی ،بهحیوژه جدرئموا ،انجورم گرفتوه اسو

ح فالسوفة

اسالمی نمز را تدمم حیی ،مصداق غرلدی آن اا ماار تاجه قراا رارهاند.
نقش قوة عاقله پیامبر در وحی

اق ریدگره فالسفة اسالمی ،نفس امرمدر به سدب قاة عرقلوه (یور را مرتدوة قواة
عرقله) بر عرلم عقال ،یه یقری عرلم ملکات ح نرسات را آن به صاات یلوی ح
بسمط ماجار اس  ،ااتدرط برقراا میینود ح اق یقوری ِ آن عورلم آگوره مویشوار.
فالسفة اسالمی را مدری

نفس خااص نفس امرمدران اا را سه قاه عقا ،متخمله

ح یس شنرسوریی یوررهانود .ابتودا ،یوالم فالسوفه اا را ایو خصواص اق نظور
میگذاانمم:
اب سمنر رابراة ای سه قاه می نایسد« :قاة ندایه سه خرصم
را یک انسرن جیع میشاند ح گرهی جیع نییشاند :خرصم
رحم مرباط به قاة خمرل ح خرصم

عقلمه اس  ،خرصم
نفس امرمدر را تصر

ح تتممر را عرلم طدمع

راار یوه گورهی
احل مرباط به قاة

سام مرباط بوه قودات

اس ( ».ابن سينا)414-443: 4636 ،

ایشرن رابراة نقش قاة عرقله امرمدر را حیی گفته اس « :چنم انسرنی بور راشوت
ید

قا ح بدحن فراگمور اق معلوم بشور را یاتورهتوری قمورنِ میکو اق

معقاالت نخستم به معقاالت بعد رس
فعرل راار .قاة عقلمة اح هیخان یدری
یدری

مییربد ،قیرا ااتدرط شدید بور عقوا

ح عقا فعورل هیخوان آتشوی اسو

یوه

عقا اح بر اتصرل به آتش علییِ عقا فعرل شعلهحا مویشوار ح گایور ایو

هیرن نفسی اس

یه را قرآن یریم رابراهاش گفته شده اس « :یَکررُ قیتمر یُ مئُ

حَ لا لَم تَیسَسه نرا ،نااٌ عَلی نااٍ( ».همان)447-443 :

هیخنم  ،ایشرن را جر ریهر به یلی بارن ای معرا

تصریح میفرمریود:
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«حقتی نفس بر عرلم ملکات ااتدرط برقراا مییند ،چمز اق عرلم غموب بوه گانوة
یلی را آن ااتسرم مییربد( ».ابن سينا)147 / 6 ،

شمخ اشراق نمز ،بدحن اینکه اق قاة عرقله سخ بهاید ،یکی اق خااص نفوس
ندی اا برخااراا اق ید

قا رانسته یه بدحن نمرق به تفکور ح تعلوم اق معلوم

بشر  ،بر عقا فعرل ح اححالقد

ااتدرط برقراا می یند ح را قمرنی یاتره ،یقری

علیی اا اق اح میآماقر( .سهروردي)35 / 4: 1444 ،

مالصداا نمز ،بر اشراه به سه قاه ،رابراة حیژگی قاة عرقلة امورمدر چنوم آحاره
اس :
«انسرن یرما به لحرظ قاا سهگرنة ارااییاش و یعنی قاة ایسر  ،قاة تخما
ح قاة تعقا و اق سه عرلم تشکما شده اس  .ییرل قاة تعقا را انسرن ایو اسو
یه بر مأل اعلی اتصرل برقراا مییند ح یقمق

مالئکة مقربم اا مشرهده مینیرید،

ییرل قاة مصااه (قاة تخما) را انسرن مشرهدة اشدرح م رلموه ح رایرفو

یقوری

غمدی ح خدرهر جزئی اق آنرن ح آگرهی اق یاارث گذشته ح آینده اس

ح ییورل

قاة یسرسه ماجب میشار یه بتااند را ماار جسیرنی تأثمر شدید یند ،قیرا قاة
یس بر نمرح تحریک یه ماجب انفعورل مواار جسویرنی ح فرمورندرراا جنوار
(قاا ) بدنی اس

هیراه اس  .ح افرار یه ای قاا سوهگرنوه را آنمور را یود

ییرل تحق یربد اندکاند .یسی یه ای سه قاه را ید ییورل را اح یرفو
شریستهی اهدر مررم اا راار ح اح فرستررة خداحند اس

شوار

یه به اح حیی میشار

ح بر معجزات ماار تأیمد خداحند قراا میگمرر .بنربرای  ،امرمدر رااا سه حیژگوی
اس ( ».صدرالدين شيرازي 141،؛ همو144 / 1 :4651 ،؛ همو )114 / 1 ،صداالیتألمم ،
را ارامه ،به تدمم هر یک اق خااص یررشده میارراقر ح رابراة حیژگی مرباط به
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قاة عرقلة امرمدر مینایسد« :خرصم
صفریی برخااراا اس

یه شدره

ای اس

نخس

یه نفوس امورمدر اق چنورن

قیرر بر عقا فعرل ،یوه احح اعظوم خداحنود

اس  ،راار .را نتمجه ،بدحن نمرق به تفکر ح تعقا به عقا فعرل متصا مویگوررر ح
عقا فعرل علام لدنمه اا به اح تعلمم مییند».
ای عدراات به ای نکته اشراه رااند یه ندی رااا سه قاه اسو  :قواة عرقلوه،
قاة خمرل ح قاة عیلمه.
 .0منظاا اق قاة عرقله ای اس

یه ندی رااا یدسی قا اس

یه میتاانود

به یقری یلی هستی ای بدرر .اح اق طری قاة عرقله بر عرلم عقال یه رابرراانودة،
یقری یلی عرلم اس
رایرف

ااتدرط برقراا یرره ،یقری یلی عرلم اا بدحن تعلمم اق بشر

مییند .بنربرای  ،احال ،یقری ح معرا

به عرلم عقال مفراقه رایرف

حیمرنی یه اندمر المی بور اتصورل

میینند ،یقری یلی ح بسمط اس  .را ای مریلوه،

صدا ،یالم لفظی ح صاات م رلی ح بشر فرشتة حیی مطرح نمس  .ثرنمر ،نفوس
امرمدر غمر اق ااتدرط بر عرلم عقا ح رایرف

ح تلقی یقوری ح معورا

حیمورنی اق

معلم قدسی حیی ،نقش ریهر نداار.
 .1منظاا اق قاة خمرل و یه را اراموة مقرلوه بوه صواات مسوتقا امراموان آن
صحد

خااهمم نیار و ای اس

یه ندی ،عالحه بر اینکه یلمرت عرلم اا میرانود،

اق یاارث گذشته ح آیندة عرلم نمز برخدر اس  .امرمدر را بمداا یر را خوااب اق
ای مسرئا مطلع میشار .یقری یلی برا ندی را اثر اتصرل نفس اح بر عقا فعرل
یرصا میشاند .امر آگرهیهر اح اق یاارث جزئی عرلم به سودب اتصورل اح بور
نفا

سیرح یر عرلم م رل اس .
 .1منظاا اق قاة عیلمه آن اس

یه ندی یسی اس

یوه قودات راار را عورلم
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مر را بدن خار تأثمر میگذاار .بدن مر

مسخر نفس مرس  ،امر غمر آن را تسخمر مر نمس  .امر نفس ندی آنقدا قا شده
اس

یه یا عرلم به مرنند بدن برا نفوس اح اسو

ح ،رانتمجوه ،را آن تصور

مییند.
القم به ذیر اس  :تیرم قاا مزباا یه را یالم فالسوفه آموده ماهدو

الموی

خار ای قاا اا را نفس امرمدر بوه ماهدو

قوراا

باره ،خداحند بر اسر

یکی

راره اس .
نقش قوة متخیله پیامبر در وحی

اق ریدگره فالسفة اسالمی ،قاة خمرل را حیی رح نقش اا ایفر مییند:
نقش احل ای قاه آن اس

یه یقری یلی رایرف شده بوهحسوملة قواة عرقلوة

امرمدر اق طری ااتدرط ح اتصرل بر عرلم عقوال اا شوکا ح قرلوب جزئوی ح م ورلی
میبخشد ،را نتمجة آن ،یقری یلیِ حیمرنی را قرلوب یوالم لفظوی ناشوترا یور
شنمداا ایخته میشار ح ای صااتهر م رلی یه به حاسطة قاة متخمله یرصا
میشار را یس مشترک نقش میبندر ح نفس امرمدر آنمر اا بر یس راحنی خوار
مشرهده مییند (میبمند ح میشنار) ،قیرا آنخه ریده یر شنمده مویشوار صواات
هر یسی ماجار را یس مشترک اس  ،خااه اق عرلم طدمع

ح ملک برگرفتوه

شده برشد ح خااه اق عرلم برط ح ملکات.
نقش رحم ای قاه آن اس
عرلم نفا

یه نفس امرمدر به حاسطة قواة خمورل ح متخملوه بور

سیرح یر عرلم م رل اعظم و یه یقری ح یواارث عورلم طدمعو

بوه

صاات تفصملی ح مشخص امر بودحن مورره را آن تحقو راار و ااتدورط برقوراا
مییند ح اق آن یقری آگره میشار.

نقش قوای ادراکی پیامبر در وحی از دیدگاه فالسفه اسالمی
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اب سمنر را خصاص نقش قاة خمرل چنم مینایسد« :حقتی نفس چمز اا اق
عرلم ملکات رایرف
نمس

مییند ،بر قاة خمرل ح حهم ح قاا اراایی مرنند آنمر هیراه

ح عقا فعرل آن معنر یلی اا یه صاات تفصملی ح تنظمیی نداار یکجر به

نفس افرضه مییند .آنهره ،نفس به حاسطة قاة خمرلمه آن اا به صاات تفصوملی ح
تنظمیی ح را قرلب عدراتی منظم ح شنمداا

تخما مییند( ».ابـنسـينا)11: 4631 ،

ایشرن را ای خصاص را جر ریهر آحاره اس « :حقتی نفس بر عرلم ملکات
ااتدرط برقراا مییند ،چمز اق عرلم غمب به گانة یلی را آن ااتسرم مییربد ح اثر
آن به قاة متخمله میاسد ح آن قاه صااتهر جزئی منرسب بر آن یرفتة عقلی اا
را یس مشترک تصایر ح ترسمم مییند( ».همو )147 / 6: 4631 ،اب سمنر را ریهر
آثراش نمز رابراة ای نقش قاة متخمله بح

مییند( .ر.ک .همو)443 :4631 ،

شمخ اشراق نمز نقش قاة مزباا اا ای گانه تدمم مینیرید« :هنهرمییه شااغا
یرهش یربد ،نفس فرص

تاجه به جرنب قد

اا مییربود .را نتمجوه ،نقشوی اق

عرلم غمب را آن نقش میبندر ،یه گرهی به سرع

محا میشار ح گرهی بر قواة

ذیر اشراق مییند ح گرهی به قاة خمرل میاسد ح قاة خمورل بور یوس مشوترک
تسلط مییربد ح صااتی اا را نمری

قیدریی را آن ترسمم مییند یه بر اح نجاا

غمدی مییند ،یر اینکه قاة خمرل صاات امر غمدی اا مشرهده مییند یور چموز اا
به صاات ناشته میبمند ح یر به صاات ندا غمدی میشنار( ».سهروردي 1444 ،م
)441-446 / 4:

مالصداا نمز نقش قاة مزباا اا ای گانه تاضمح می رهد:
«حیژگی رحم نفس ندا ییرل قاة متخمله اس

یه به قدا نمرحمند اس

یوه

را بمداا عرلم غمب اا مشرهده مییند .را نتمجه ،صااتهریی قیدر ح صوداهر
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یسیِ رااا نظم اا به صاات جزئی را مقرم هااقلمور (عورلم م ورل) یور غمور آن
(نفا

سیرحیه) اق عاالم برطنی مشرهده مییند یور اینکوه آنخوه اا یوه نفوس را

عاالم جااهر عقلی ،بهحیژه را عرلم عقا فعرل یه افرضهینندة یقری ح معرا

به

اذن خداحند به ناع بشر اس  ،مشرهده مییند [را قرلوب ح بوه شوکا جزئوی]
یکری

مینیرید» (صدرالدين شيرازي)146 / 1 :4651 ،

مالصداا را اسفرا بدحن اینکه اق قاة خمرل ح متخمله سخ بهایود بوه تدموم
چهانهی نزحل حیی اق مرتدة عقلی به مرتدة م رلی ح یسی ارراخته ح چنم گفته
اس :
«سدب انزال یالم ح تنزیا یترب ای اس

یه هرگره احح انسرن اق بدن تجورر

یربد ح برا مشرهدة آیرت بزاگتر خداحند به سا اح ممرجرت نیریود  ، ...نواا
معرف

ح اییرن به خدا ح ملکات اعلی بر اح تربش مییند ح هنهرمییه ایو نواا

شدت ح جاهری
یکی

یربد ،جاهر قدسی خااهد بوار یوه نوزر یکیور ح را قبورن

نظر «عقا فعرل» ح را قبرن شریع

ندا «احح قدسی» نرممده میشار.

به حاسطة ای ناا شدید عقلی ،اسراا قمم ح آسیرن بر اح راخشش مییند ح را
ارتا آن ،یقری اشمر اا میبمند .هنهرمییه احح قدسوی معورا
تعلمم بشر بلکه اق خداحند رایرف

الموی اا بودحن

یرر ،تأثمر آن به قاا احح سرای

صاات آنخه یه بر احح قدسی خار مشرهده یورره اسو

مییند ح

بورا احح بشور اش

تی ا مییربد ح اق برط عرلم به ظرهر عورلم بورحق موینیریود ح ،را نتمجوه ،بورا
یاا

ظرهر اح و بهحیژه برا قاة شناایی ح بمنریی ،یوه شوری توری یواا

ظرهر میبرشند ،و متی ا میگررر .اس ،امرمدر بر قواة بمنورییاش شخصوی اا را
نمری

قیدریی میبمند ح بر قاة شنااییاش یالمی رااا نظم اا را نمری

قیدریی ح

نقش قوای ادراکی پیامبر در وحی از دیدگاه فالسفه اسالمی
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فصری
اس

میشنار .ای شخص هیرن فرشتة نرقل به اذن خدا ح یرما حیی الموی
ح یالم هیرن یالم خدا متعرل اس

ح را رس

فرشتة حیی ،یتربی اسو

یه هیرن یترب خداحند اس  .ای امر تی ایرفته صاات خمرلی محوض نمسو
یه را خراج اق ذه ح تخما حجار

نداشته برشد( » .صدرالدين شيرازي-15 / 7 :

)13

نکتة قربا تاضمح اینکه را یالم مالصداا را یتورب مدودا ح معورر اق رح نواع
معرا

حیمرنی یلی ح جزئی سخ به ممرن آمده ،هیرنطاا یه را یلیرت اب سمنر

ح شمخ اشراق نمز ای گانه معرف
یترب اسفرا تنمر اق معرا

حیمرنی بمرن شده اس  .حلی را یالم ایشرن را

حیمرنی یلی ح عقلی سخ به ممرن آمده اس

یوه را

مرتدة احیرنی (قاا اراایی راحنی) امرمدر ،صاات جزئی ح یسوی بورطنی امودا
مییند ح را مرتدة بدنی (قاا اراایی ظرهر ) امورمدر صواات جزئوی ح یسوی
ظرهر مییربد .اگرچه ایشرن را اسفرا اق قواة خمورل ،متخملوه ح یوس مشوترک
سخ نهفته اس  ،احش اس
م رلی ح یسی بدحن رخرل

یه تنزل یقری حیمرنی اق مرتدة عقلی بوه مرتدوة
ح تأثمر ای قاا نخااهد بار ،چنرنکوه تعدمور بوه احح

قدسی ح احح بشر امرمدر نرظر به رح مرتدة عقلی ح م رلی  -یسیِ حجار امورمدر
اس .
بنربرای  ،خالصة ریدگره مشماا فالسفة اسالمی رابراة نقوش نفوس امورمدر ح
قاا اراایی برطنی آن را حیی ای اس
نسد

یه رابراة معرفو هور حیمورنی یلوی

به اصا ای معرف هر نفس امرمدر نقش قربلی راار یه یر بودحن حاسوطه اق

خداحند رایرف

مییند یر اق اححالقد

اصطالح فالسفه ،رایرف

ح فرشوتة حیوی ،یعنوی عقوا فعورل را

مییند ،امر قرلب قبرنی ای یقری حیمرنی ح نموز تی وا
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بشر فرشتة حیی بهحاسوطة نفوس امورمدر ح قواة خمورل یور متخملوة اح صواات
میگمرر ،ح رابراة معرف هر حیمرنی جزئی و یه مرباط بوه یواارث طدمعوی ح
ترایخی عرلم طدمع

ح نرسات اسو

و نفوس امورمدر هوم را مواار معنور ح هوم

صاات آن نقش قربلی راار ،قیرا ای گانه معرف هر اق طری ااتدرط نفس امورمدر
به حاسطة قاة خمرل یر مخمله بر عرلم نفا

سیرحیه یر عرلم م ورل اعظوم ح خمورل

منفصا ،یه هیة یاارث ای عرلم بدحن مرره را آن ماجار ح معلام اس  ،بورا
امرمدر یرصا میشار .الدته ،امکرن راار قاة متخلمة امرمدر اس اق رایرفو

معنور ح

صاات اق عرلم مزباا را آن تصرفرتی یند ،یه را آن صاات یرفتههور حیمورنی
نمرقمند تأحیا خااهد بار.
ارزیابی و نقد

سخ فالسفة اسالمی را ای براه یه امرمدران معرف هر حیمرنی ،اعم اق یلی
ح جزئی ،اا اق عرلم غمب رایرف

میینند ح را ای بوراه نقوش قوربلی راانود نوه

فرعلی ح تالمد  ،یرمال استااا اس  .امر سخ آنورن را خصواص نقوش فورعلی
نفس امرمدر را قرلبسرق ح شکارهی قبرنی به معرف هر یلی حیمورنی ح نموز
تی ما بشر فرشتة حیی اذیرفته نمس  .بر ای سخ سه بمرن مستدل مویتواان
یرف :
اول .ممررامرر یه اق فالسفة بوزاگ اسوالمی اسو  ،سوخنی بورخال

ریودگره

مشماا فالسفة اسالمی راار .اق ظرهر عدراات ایشرن استفرره میشار یوه ممررامورر
برا نفس امرمدر را شکارهی قبرنی به معرف هر حیمورنی نقوش فورعلی قریوا
نمس

ح معتقد اس

امرمدران بر یلیرت ح الفرظ اق جرنوب خداحنود ح بوه حاسوطة

عقا فعرل ماار خطرب قراا گرفتهاند« :یقمق

ایحور ح حیوی عدورات اسو

اق
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خطرب عقا فعرل به نفس نرطقه بر الفرظی مونظم ،مفصوا ح شونمدنی یوه یسوب
آن رااا نحاههر مختلو

راجرت نفس ح یرالت مختل

ح مراتوب متفورحت

میبرشد( ».ميرداماد)141 : 4637 ،

نکتة راخاا تاجه اینکه ممررامرر ،آنجر یه اق خااص سهگرنة ندی سخ اانوده
اس  ،را ماار قاة متخمله ح یس مشترک امرمدر گفته اس « :ای رح قاه اق چنرن
قداتی برخااراا اس

یه را یرل

بمداا میتااند بر عرلم عقا ااتدورط برقوراا

یند ،را نتمجه ،فرشتهرن المی را برابور ریودگرن اح تی وا موییربنود ح اح آنورن اا
میبمند ح یالم المی برا رستهره شناایی اح را قرلب تریمب یالمی ح منظم هایدا
میگررر ح اح آن اا میشنار( ».همان)635 :

را یرلی یه مشماا فالسفه نقش قاة متخمله اا مشرهدة عرلم نفا

سیرحیه ح

عرلم م رل می رانستند ،ممررامرر نقش آن اا مشرهدة عرلم عقوال مویرانود .سوخ
مشماا ممرن فالسفه ای اس
م رل یر نفا

یه سرچشیة آگرهی امرمدر اق یاارث غمدوی عورلم

سیرحیه اس  ،امر اق نظر ممررامرر ،مندع ح سرچشویه علوم امورمدر و

هم را یقری حیمرنی یلی ح هم معرا

حیمرنی جزئی و عرلم عقا اس .

دوم .اق آیوورت ح احایوورت اسووتفرره موویشووار یووه تی ووا بشوور فرشووته فعووا
فرشتة حیی به اذن خداحند اس

ح نقش امرمدر مشرهدة آن م رل بشر اس

ح نه

سرخت آن.
ای مطلب را ماار تی ا جدرئما برا ی رت مریم

قربا استندرط اسو :

«فَأاسَلنر إلَممر احیَنر فَتَیَ َاَ لَمر بَشَرا سَایًر؛ احح خوار (جدرئموا) اا بوه سوا اح
فرسترریم .اس ،به صاات بشر آااسته برا اح تی ا یرف ( .مريم)47:

را ایوو آیووه ،تی ووا بشوور جدرئمووا بووه اح نسوود

راره شووده ح فعووا اح
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.

ای مطلب اق آیرت مرباط بوه آمودن فرشوتهرن نوزر ی ورت ابوراهمم
ی رت لاط

ح

نمز بهرس میآید:
لدقدد جاءَت رُسُلدنا بر هیمَ بِالبُشری قالُو سَالمًا قدا د سَالمٌ ممَا لدبِثد ن جَاءَ بِعهجلٍ
حَنیذٍ( .هود)33 :

هر آینف مرستادگان ما با بشارت نزد بور هیم آمدنود و بوف و سوالم کردنود
بر هیم پاسخ سالم آنان ر د د و بیدرنگ گوسالف ی بریان ر [بر ی پوذیر یی ز
آنان] آورد.
وَ لمَا جَاءَت رُسُلُنا لوطًا سهیءَ بِهِم وَ ضداقد بِهِم ذدرعَا وَ قدا د هوذ یوومٌ عَبوی
(هود  )77هنگامیکف مرستادگان ما نزد لوط آمدند [بف سب

خالق ناپسندی کوف

قوم و د َتند] نسب بف آنان پریشان خواطر و دلگیور َود و گفو

موروز روز

بسیار سختی س .

اق ظرهر آیرت استفرره میشار یه آنرن به شکا بشر تی ا یرفته بارند ،بوه ایو
رلما یه ی رت ابراهمم
میک اس

قام اح نسد

آیرت مزباا ای اس

برا آنرن غذا آمرره یرر ح ی رت لاط

اق اینکه

به آنرن قصد سا نیرینود نهوران شود .بنوربرای  ،مفورر

یه فرشتهرن هنهرمییه بر ایو رح امورمدر حاار شودند ،بوه

صاات بشر تی ا یرفته بارند.
سوم .را ماار قرلب ح شکا قبرنی حیی نمز نییتاان به طاا یلی اذیرف

یه

ای یرا به حاسطة امرمدران انجرم شوده اسو  ،قیورا اق آیورت ح احایورت اسوتفرره
می شار یه تااات به صاات ناشتهشده بر الااح بور ی ورت ماسوی

نورقل

گررید« :وَ کَتَبنا لَه فِی أاللواحِ مِن کُلِ شَیءٍ مَوعِظَ ۀ وَ تَفصِ یًً لِکُ لِ شَ یءٍ»؛ بورا

نقش قوای ادراکی پیامبر در وحی از دیدگاه فالسفه اسالمی

11

ماسی را الااح اق هور چموز ماعظوها ح تفصوما بورا هور چموز ناشوتمم.
(اعراف )415:هیخنم  ،اق آیرت مختل

قرآن بهاحشنی بهرس میآید یوه لفوو ح

معنر قرآن یریم اق جرنب خداحند ح برحاسطة جدرئموا بور امورمدر نورقل گرریوده
اس .
عالحه بر نقد یه اق نظر گذش  ،سؤالی یه را خصاص نظریوة فالسوفه بوه
یه را

ذه میاسد آن اس  :یقمقتر ،فراق ممرن حیی جزئی ح حیی یلی چمس

قسم احل امرمدر را صااتسرق آن نقش راار ح را قسم رحم امرمدر صورفر قربوا
اس ؟ بهااستی ای گانه تفکمک بر چه اسرسی استااا اس ؟ یقمق

آن اس

یه

را یالم فالسفه چمز یه منطقر چنم نتمجها اا ماجب شار حجار نداار.
هیخنم  ،ارسش ریهر ای اس  :یسی یه چنم تجرابی اا اق سر نهذاانموده
اس  ،چهانه میک اس
ید هریی بمش نمس

آن اا تدمم نیرید؟ ای گانه تدموم را بمتوری یرلو
یه قربا اثدرت ح ابطرل اس

ح مجرل بمشتر برا تدقم

ح تأما میطلدد .به عدراتی ،اگر مرار فالسفه اق تدمم حیی را چموراچاب قواا
سهگرنه و به شریی یه گذش

و ای برشد یه یتی خداحنود یوه مویخااهود را

فرایند اماا طدمعی مداخله یند ح امرمدر اا برگزیند هیاااه ای یرا اا به شوکلی
سرمرن میرهد یه قربا فمم ح اذیرش برشد ،یعنی ماهد
اعطرشده به امرمدران یرمال متفورحت اسو

عقا ،ایسر

ح ،اق ایو اح ،بوه اغوم حجوار قواایی

ای گانه ،تریمد می شار یه سراشتة حیی اق آغرق تر انجرم بوه رسو
امر اس

ح تخموا
خداسو

ح

یرمال ماهدتی ح خرص بنودگرن برگزیودة خداحنود ،را ایو صواات،

می تاان تر یدحر ی اا به فالسوفه رار .حلوی اگور مورار آنمور اق تدموم حیوی
برجسته سرخت نقش قاا معرفتی ح شمار اندمر برشد به گانوها یوه مداخلوة

سال هفتم ،تابستان  ،4931شماره مسلسل 41

خداحند ح سرش

11

الاهی حیی تح الشعرع قراا گرفته ح یمانگ شار ،میتواان

نقدهریی یه بمرن شد اا متاجه ریدگره ایشرن رانس  ،خصاصر آنجر یوه سوخ اق
سیرح میاحر یه خار محا تأما اس .

نفا

قوای ادراکی پیامبر و تمثل فرشتة وحی

آنخه اق سخنرن فالسفة اسالمی بهرس میآید ای اس

یه تی ا بشر فرشته

ح یالم حیمرنی را رستهره اراایی یسی راحنی ح بمرحنی امرمدر تحق مییربود ح
را عرلم طدمع

مربرقائی نداار ،تر جریی یه مالصوداا را جوریی بوه ایو مطلوب

تصریح یرره ح گفته اس « :من غیر ان یکون فی مادة طبیعیۀ» (صدرالدين شيرازي:
)111 / 1

اب سمنر نمز را ای خصاص چنم مینایسد« :فرشتهرن برا یسی یوه بوه اح
حیی میشار به صاات شدحهوریی نیریورن مویشواند ح را رسوتهره شوناایی اح
صدایی ادید میآید یه اق جرنب خداحند ح فرشتهرن اس  ،ح اح صدا اا میشنار،
بدحن اینکه آن یالم اق انسرن یر ماجار قممنوی برشود( ».ابـنسـينا 165 :4631 ،ـ
)163

عالمه طدرطدریی نمز بر اینکه تی ا بشر فرشته برا افرار بشر تنمر را رستهره
اراایی آنرن حاقع میشار ح را عرلم طدمع

مربرقا نداار تصوریح ح تأیمود یورره

اس ( .طباطبايي)
ارزیابی و نقد

اگر مرار فالسفه اق ای عدراات ای برشد یه تی ا فرشتة حیی یر یالم حیمرنی
مرنند سریر اماا طدمعی نمس

یه شخص بر هر ممزان اق صفر برط ح بر هر گانه
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قاا اراایی بتااند آن اا مشرهده یر یس یند ،سخ راستی اس  ،هیرنطاا یه
میک اس

امورمدر را جیوعِ عودها اق اصوحرب خوار آیوها اا بشوناند حلوی

اصحرب آن اا نشناند .امر اگر مرار فالسفه ای برشد یه ای اماا همچ مربرقائی را
خراج نداار ،ریدگره ایشرن را ایو خصواص اذیرفتوه نمسو  ،قیورا اق آیورت ح
احایرت بهاحشنی فمم میشار یه تی ا بشر فرشته برا اندمر ح ریهران مصوداق
ح مظمر خراجی راار یه هیرنند فرر اق انسرن بر امرمدر یور فورر ریهور احبورح
می شده ح گفتها مییرره اس  .ای مطلب اق آیرت مربواط بوه تی وا فرشوتهرن
برا ی رت ابراهمم

ح هیسر اح ح ی رت لاط

ح هیسر ح قام اح ح نمز

اق آیرت مرباط بوه تی وا جدرئموا بورا ی ورت موریم
بهاحشنی بهرس میآید ،چرایه ی رت ابراهمم

ح گفتهوا بور ح

حاقعر افرار اا مشرهده یورر

یه چمرة بشر راشتند .بدی جم  ،برا اذیرایی اق آنرن به اسم مممیرننااق ،
گاسرلها اا بریرن یرر ح نزر آنرن آحار ح بعد هم آنورن رابوراة فرقنودراا شودن
ایشرن ح تصیمم بر هالک سرخت قام لاط بر ح سخ گفتند .ی رت لواط
نمز حاقعر افرار اا رید یه را همئ

جاانرنی اق بشر بارند .بدی جم  ،بر تاجوه

به اخالق ح افترا نراسند قام خار نسد

به آنرن نهران شد ح هیسور ایشورن نموز

حاقعر آنرن اا مشرهده یرر ح به قام لاط خدر رار ح قوام لواط نموز حاقعور آنمور اا
ریدند ح تصیمم راشتند متعرض آنرن شاند.
احش تر اق مااار یررشده تی وا بشور جدرئموا بورا امورمدر ایورم
صاات ریمة یلدی اس ؛ مفرر احایرت بسمرا را ای بوراه ایو اسو

بوه

یوه تی وا

جدرئما به صاات ریمة یلدی را خراج اخ میرار ح ریهران نمز اح اا میریدند ح
بدی جم  ،اق امرمدر خااسته بارند یه هنهرمییه ریمه اا نزر اح مویبمننود ،حاار
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نشاند( .مجلسی)119 / 17 :0111 ،
بنربرای  ،فرض راس

را ماار تی ا بشر فرشتهرن برا بشر عیامر ح برا

اندمر به طاا خرص ای اس

یه همئ

ح همکلی بشور را عورلم خوراج تحقو

می یرفته ح فرشتة المی به حاسطة آن همکوا بشور یراهوریی اا انجورم مویراره ح
سخ میگفته اس .
نتیجهگیری

هیرن طاا یه مشرهده نیاریم ،بم ریودگره فالسوفه ح ظورهر آیورت قورآن را
خصاص یمفم

رایرف

حیی تاسط نفوس ندوی ح نموز مشورهدة فرشوتة حیوی

تفرحتهریی حجار رااند .را یقمق  ،نییتاان ریدگره ایشرن اا را ای خصواص
به عناان ریدگره نمریی معرفی نیار .مر را ید تاان را مقرلة مزباا سعی نیواریم
نقدهر ح اشکرالتی یه به ریدگره ایشرن براسر

آیورت قرآنوی حاار اسو

نیریمم .طدعر براسی تفصملیتر مجرل بمشتر میطلدد.

اا بمورن
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دار احیاء التراث العربی.

 فخرالبين رازی ،بیاا) .مفاایح الغیب ،بیرتت دار إحیاء التراث العربی.
 مجلسی ،محمبباقر  .)4141بحار االنوار ،بیرتت مؤسسة الوفاء.

 مفیب ،محمببنمحمب  4141ق) .اصحیح االعتقاد ،بیرتت دارالمفیب للطباعۀ ت الهشر.
 میرداماد ،محمبباقربنمحمب  .)4113القبسات ،اهران انتشارات دانشگاه اهران.

