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  صدرا چیستی وحی از دیدگاه ملّا

  *محمد جعفري
  یدهکچ

در ایـن  همواره بحث از چیستی وحی از منظرهاي گوناگون بحثی جذاب بوده اسـت.  
اندازي به فهـم ابعـاد و اضـالعِ     یمان در ورود به این عرصه و دستکمیان، جسارت ح

فالسفه، با طرح این بحث، گام مؤثّري در راه تلفیق دین و فلسفه  وحی ستودنی است.
ه طـوري  کداند  وحی را نوري می ملّاصدراهاي دینی برداشتند.  و تحلیل فلسفی آموزه

دانـد   ات دارد. وي فاعل وحی را خدا و البته حامل آن را نبی میکوراي طور سایر مدر
و حاسه، از جانب خدا نیز مأموریـت یافتـه   مال سه قوة عاقله، متخیله، که افزون بر ک

ـ معارف مل كاست و از رهگذرِ وحدت با عقل فعال، به در وحـی در  رسـد.   وت مـی ک
ه از طریق تنزّل در مراتب وجودي عالم و انشـاي  کاي و زبانی بوده  گزارهاندیشۀ وي، 

  گردد. نفسانیِ نبی، رقم خورده و داراي مراتب عقالنی، مثالی، و حسی می
ار که زبانی بودن وحی در نظریه ملّاصدرا، سازوکمقاله آن است   ترین دستاورد این ممه

هـاي مثبـت نظریـۀ وحـی      پاره هکتوان ادعا نمود  یابد. در نگاه نهایی، می الزم را می
ویژه در مبـاحثی همچـون    شناسی قرآنی، به میل و غناي وحیکتواند در ت فلسفی می

ن وحی، ما را مدد رساند و عدم اعتنا به این دیـدگاه،  تمثّل و دیداري و شنیداري شد
  گذارد. پاسخ می هاي جديِ فرارويِ وحی را بی چالش

    ، الهام، قوة متخیله، عقل فعال، قوة عاقله، عوالم، عقول، تمثّل.یها: وح لیدواژهک
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  مقدمه
ار بـه فهـم چیسـتی و تبیـین     که کار دشوار نیست (البته تا وقتی کسخن گفتن از امور ماورایی 

اند و به سادگی نیـز   ه از قلمرو حس انسان خارجکابعاد تودرتوي این امور نرسیده باشد)؛ اموري 
ه در دسـترس  کـ آیند. ماهیت این امور همچون امور دیگري  مند عقل و ناطقۀ آدمی درنمیکبه 

اند، وحی و معرفـت وحیـانی    تهها بوده است؛ همواره پیچیده و رازآلود قرار داش معدودي از انسان
 کمـ که در آیات و روایات در مورد چیستی وحـی وجـود دارد،   کی کاز این امورند. معلومات اند

یمان در زمینـۀ فهـم ابعـاد و    ککند. در این میان، جسارت ح  زیادي به فهمِ زوایاي مبهمِ آن نمی
ال،    در مورد اتّصال روح نبی فارابیدیدگاه اضالعِ وحی ستودنی است.  ه در بیـان  کـ به عقـل فعـ

پـردازي در بـاب چیسـتی و     ماهیت وحی ابراز شده بود، نقطۀ عطف و شروعی بـود بـراي نظریـه   
مـت  کرا برانگیخـت و در ح  سـینا  ابـن ه نظر فالسـفۀ دیگـر از جملـه    کطوري  چگونگی وحی؛ به

بیشـتري رسـید.   امل و غنـاي  کمت سینوي و اشراقی، به تکپذیري از عرفان و ح متعالیه، با تأثیر
هـاي   فالسفه، با طرح این بحث، گام مؤثّري در راه تلفیق دین و فلسفه و تحلیل فلسـفی آمـوزه  

  دینی برداشتند.
نظریۀ وحی ملّاصدرا، به اجمال، عبارت است از: اتّصال نفس نبی به ذوات مجرّدة عالم عقـل  

(عـالم عقـول) و محـو و     ه در الواح محفوظک(به ویژه عقل فعال) و مشاهدة همۀ حقایق هستی 
اوشِ عمیـق  کـ ه در نظریۀ فلسفی وحی، جاي تأمل و ک. آنچه توب استکی) مکاثبات (نفوس فل

ه در این مقالـه تـالش   کدارد، نحوه و چگونگیِ اتّصال و اتّحاد میان نفس نبی و عقل فعال است 
ه از طریـق  کـ هی است تري برسد. بدی به مفاد روشن صدرالمتألّهینیه بر مبانی اندیشۀ کشده با ت

تـوان بـه    ه مـی کهايِ این نظریه، نظیرِ مسئلۀ عوالمِ وجود، قواي نفس و... است  ساخت تبیین زیر
ور     ابعاد و زوایاي دیگرِ وحی، نظیر زبانی یا غیرزبانی بودن وحی، نشئه و مهبط وحـی، انحـا و صـ

بـراي نبـی، از منظـر     وحی، مراتب و مراحل آن و نهایتاً نحوة دیداري و شـنیداري شـدن وحـی   
یستی فاعل و قابل وحی و به تبعِ آن، نقش قواي نبـی  کفالسفه دست یافت. همچنین، جایگاه و 

منصۀ ظهور رسیدن وحی، همـه از مباحـث    وت از سوي دیگر در بهکنان عالم ملکسو و سا کاز ی
  این تحقیق خواهد بود.

شناسـی آن. درسـت    شناسی وحی اسـت و نـه معرفـت    ه بحث ما صرفاً هستیکبدیهی است 
نار سایر منابع نظیر حـس، عقـل، و شـهود    کمنبع معرفتی در  که وحی خود به عنوانِ یکاست 

شناسـانه نـداریم. در     خش نگاه معرفـت ب مطرح است، ولی ما در اینجا به این منبع یا ابزار معرفت
  یـه، ومعرفت و اعتبار و درستی آن است. از این زا کاخت ارزش یشناسانه، هدف شن نگاه معرفت
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در نظر گرفت و در مـورد ارزشِ داللـی و   توان،  میوحی را نیز به عنوان معرفت یا منبع معرفتی 
توان دیدگاه فالسفه را در این باب جویا شـد. مـا    نُمایی آن سخن گفت؛ همچنین می میزان واقع

دیدگاه ملّاصدرا در مورد تعیین ارزش و صحت و درستیِ وحی بـه   در این مقال، به دنبال فحصِ
گیري معرفـت وحیـانی    لکصددیم در مورد فرایند ش در  ه صرفاًکباشیم؛ بل معرفت نمی کعنوان ی

ه ایـن بحـث داراي مبـانی    کـ ان آن به تحقیق بپردازیم. البته بـدیهی اسـت   کدر عالم خارج و ام
شناسـی، الهیـات و نیـز     ه بایـد آن را از هسـتی  کـ ددي است شناسانۀ متع شناسانه و انسان جهان

  شید.کیم نامدار بیرون کالنفس این ح علم

  الف) ضرورت وحی
توان دلیل نقلی را بر دلیل عقلی مقدم نمود؛ زیرا عقل پایۀ نقـل اسـت و    از دیدگاه ملّاصدرا، نمی

ه دلیل عقلی بتواند کالبته این در جایی است  1گردد. خدشه در آن خدشه در خود نقل تلقّی می
وگرنه جز نبـوت و شـریعت، راهـی بـراي دسترسـی بـه        ؛مستقالً به اثبات یا نفی چیزي بپردازد

ی از مواردي که عقل دربـارة آن عـاجز اسـت،    کحقایق نخواهیم داشت. ملّاصدرا برآن است که ی
   2 باشد. یفیت نزول وحی بر انبیا میک

ه دامنـۀ  کـ آن اسـت   ملّاصدراوتی از نظر کیفیت وحی و امور ملک كقل از ادرادلیل ناتوانی ع
سـی  که کـ ات عقلی محدود به مفاهیم ذهنی و معقوالت ثانی است و این ماننـد آن اسـت   کادرا

تفا نماید. وي اصحاب عقـول را مصـداق ایـن آیـۀ شـریفه      کر، به مفهوم حالوت اکش كبراي ادرا
تنها راه جبـران ضـعف   ملّاصدرا،  ). به اعتقاد44فصلت: »(ینادونَ منْ مکانٍ بعیدأُولئک «داند:  می

واسطه یا با واسـطه بـه    ه انسان بیکه طوري وراي طور عقل دارند، آن است کعقل در این امور، 
توان به ضرورت و بایستگی وحـی   جا می از همین 3منبع خزاین علم الهی و شریعت متّصل گردد.

  رسید.
گویـد: سـعادت    نماید. وي مـی  براي اثبات ضرورت و بایستگی وحی دلیلی اقامه می ملّاصدرا

لّی و دیگر اتّصاف بـه صـفات   کی آگاهی از حقایق و علوم معقول کآدمی منوط به دو امر است؛ ی
مـاالت تهـی هسـتند. بـراي     کها بدواً از این  ه انسانکحسنه و تنزّه از صفات رذیله. بدیهی است 

ه علـوم و  کـ اي قـرار گیـرد    ها به هدایت و رشد برسند، باید میان آنها و خدا واسـطه  انسانه کاین
ه ایـن حقـایق را در اختیـار    کـ ماالت را دریافت و به مردم ابالغ نماید. لذا خداونـد توسـط مالئ  ک

ـ  کها فراهم نیست  ان براي همۀ انسانکگذارد. اما این ام انسان می ط ارتبـا  که با عالم بـاال و مالئ
د بـه روح      کبرقرار نمایند؛ تنها افرادي  ؤیـة حـدس شـدید و مالقـدس   ه واجد عقل قدسـی و قـو

ه برحسب صـفاي روح  کها انبیا و اولیاست  گردند. نام این انسان مند می هستند از این فیض بهره



8     1389، سال اول، شماره دوم، تابستان  

یـا،  شود (وحی بـراي انب  ه وحی و الهام نامیده میکدارند  و اشراقات باطنی، معارفی را دریافت می
اي روحی و حدت قـوة حـدس، خـود    کسیدن به این درجه از صفا و ذر 5)4اولیاست.و الهام براي 

هـاي دیگـر بـا     ه انسـان کـ شـود علـومی را    ه باعـث مـی  کـ رامات و معجزات اسـت؛ چرا کی از کی
وتاه و بدون تعلیم و کیابند، نبی و ولی در مدتی  فرساي علمی به آن دست می هاي طاقت ریاضت

نمایـد، علـم    وحی دریافت می که نبی از ملککند: علمی  ید میکتأ ملّاصدرا 6بدان بار یابد.تعلّم 
ه کشود  توان علم دانست. علم به اموري یقینی گفته می تقلیدي نیست؛ زیرا علم تقلیدي را نمی

 در ایـن  کو تلقّی آنها فقط از طریق ارتباط با اسباب و مبادي عالیه میسر خواهد شد و مل كدر
  7اي دارد تا این پل ارتباطی برقرار گردد. میان، تنها نقشی واسطه

ه شأن و فعـلِ آن افاضـۀ   کنماید  یم ما، در بیانی زیبا، نبی و نبوت را به شمس تشبیه میکح
بخشی است؛ چه اجسام پیرامونی از نور آن بهـره ببرنـد و چـه نبرنـد. بـه همـین        نور و روشنایی

نمایـد. البتـه قلـوب     نی میکها افاضه و پرتواف لمی را به نفوس انسانترتیب، نفس نبی نیز انوار ع
ه به نحـو احسـن،   کاي مانند قمرند  اند: پاره ها در این میان و در مواجهه با این نور متفاوت انسان

ه کـ درند کاند؛ بعضی به منزلۀ اجسام تیره و   هاي صیقلی پذیرند؛ برخی مانند آیینه این نور را می
   8اند. محروم حقایق نبوي  كگی طبع و جمود قریحه، از ادرابر اثر تیر

  ب) حامل و فاعل وحی
ه حلقۀ وصل عالم معقول و عالم محسـوس  کنماید  نبی معرفی می حامل و قابلِ وحی را ملّاصدرا

) قلـب  1گـردد:   ر مـی کتـه را متـذ  ک، در توضیح این ادعا، نخست دو نشواهدتاب کاست. وي در 
شـود و   وت باز مـی کقوة ناطقۀ وي است، دو باب دارد؛ باب اول به سوي عالم مله همان کانسان 

رده کـ ه خداوند مخلوقات را در سـه دسـته خلـق    کگونه  همان 9باب دیگر به سوي عالم ناسوت.
اند و شهوتی در آنها نیسـت، دسـتۀ    ه دستۀ اول عقل محضکآدم ( ه، حیوانات، و بنیکاست: مالئ
اند)، به همین سیاق خداوند سه  یبی از عقل و شهوتکاند و دستۀ دوم تر لدسته او  سکسوم برع

اوینـد،   يبریـا کاي غرق در معرفت حضرت حق و عظمت و  دسته انسان خلق نموده است: دسته
انـد، و دسـتۀ سـوم     بهـره  وت بـی کـ اي در منجالب شهوات و زندان دنیا محصور بـوده و از مل  عده

تعـالی نـرد محبـت     اند؛ آنها گاهی با حـق  وت نشستهکو مل کالم مله در میانۀ عکاند  هایی انسان
ر و کـ االرباب مشغول بـه ذ  آیند. وقتی با رب بازند و گاهی با خلق از در رحمت و شفقت درمی می

وت کـ گردند، انگار که از مل ه از خلق خبري ندارند و وقتی به سوي خلق بازمیکاند، گو این خدمت
  ندارند.و عالم معقول بهره و حظّی 
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ترنـد؛   مرتبه ه از دستۀ اول نیز عالیکداند  دستۀ سوم را صدیقین، انبیا و مرسلین می ملّاصدرا
ه حالی آنهـا را  کاند  سعۀ صدر و طالقت لسان یافته ياالطراف گشته و به قدر چنان جامع زیرا آن

  باره شنیدنی است:    در این ملّاصدرابیان  10دارد. از حال دیگر بازنمی
لهم فیسأل  و هادیاً ماًلعباده معلّ من لدنه معطیاً ماًمن اهللا متعلّ أن یکون آخذاً البدبی فالنّ

إلى  من جانب و لساناً العالمین سمعاً للطرفین واسطۀ بین و یجاب و یسأل و یجیب ناظماً
بـی ص بابـان   جانب و هکذا حال سفراء اهللا إلى عباده و شفعاء یـوم تنـاده فلقلـب النّ   

اللوح المحفوظ و الذکر الحکیم فیعلمه  ةمطالعمفتوحان أحدهما و هو الباب الداخالنی إلى 
و ... لدنیا من عجائب ما کان أو سیکون و أحوال العالم فیما مضى و فیما سیقع  یقیناً علماً

یـر و  ات الخلق و یهدیهم إلى الخما فی الحواس لیطلع على سوانح مهم ةمطالعالثانی إلى 
وافر  بحظّ تین آخذاًر فیکون هذا اإلنسان قد استکملت ذاته فی کلتا القویردعهم عن الشّ

 من نصیب الوجود و الکمال من الواهب سبحانه بحیـث یسـع الجـانبین و یـوفی حـقّ     
  11.من اهللا ل شرائط کون اإلنسان رسوالًو أو ةاإلنسانيو هذا أکمل مراتب  ..الطرفین.

  شود: چند استفاده می اتیکاز بیان فوق، ن
ه دخـالتی در  کآن  نماید، بی الف) نبی تحت تعلیم خداوند قرار داشته و صرفاً وحی را تلقّی می

گردد همه نَمـی اسـت از یـمِ غیـب.      محتوايِ آن داشته باشد. آنچه از سرچشمۀ نبوت سرازیر می
ی نیـز  کـ این میـان مل تعالی و مفّیضی جز واهب سبحان ندارد. اگر در  پس، وحی مبدئی جز حق

  12دهد. ه از قبل خداوند انجام میکاي است  نقشی واسطه  وجود دارد، صرفاً
  گرچه از حلقوم عبداهللا بود ها از شه بود همه آوازه این

اش پر شده است، هـم در قـواي    مال رسیده و ظرف وجوديکب) نبی در همۀ قواي خود به 
ه صـالحیت ریاسـت و   کـ رو، فقـط اوسـت    ز ایـن عقلی و روحی و هم در قواي حسی و خیـالی. ا 

 13خالفت الهی را در همۀ عوالم دارد.
رسد. او از  ار رسالت به انجام نمیکوجهی داشته باشد، وگرنه  ج) نبی الزاماً باید شخصیتی دو

نماید، از حقـایق   ند، لوح محفوظ را مطالعه میکاف پنجرة داخلیِ قلب خویش به عالم باال نظر می
هاي خویش  گردد و از پنجرة خارجی آن با خلق خدا درآمیخته و آموخته یب مطّلع میو اخبار غ

انجام این دو امـر مهـم، بـا     نماید. می را با آنان در میان گذاشته، آنها را به حق و حقیقت هدایت 
ه میان عالم معقول و محسوس قرار گرفتـه باشـد و ایـن    کآید  می هم، تنها از جانب شخصیتی بر

ه کـ باشد و البته حداقل شـرطی اسـت     ه براي هر انسان قابل تصور میکاي است  ن مرتبهباالتری
   نبی باید احراز نماید.
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، ثقل و محور شخصیتی نبی بر دو امـر فـوق بنـا نهـاده شـده اسـت و سـایر        ملّاصدرااز نظر 
. نبی میل همان دو جنبه استکق و تشود، همه در راستاي تحقّ ر میکه براي نبی ذک 14شرایطی

نبی باید داراي سالست لسان و قدرت بیان در انتقال معلومات خـود بـه مـردم باشـد. وي بایـد      
برانگیـز هـدایت و ارشـاد نمایـد. نبـی بایـد        بتواند مردم را به احسن وجه به سوي اعمال سعادت

ه کـ قدرت مناظره با اهل جدال در همۀ علوم را داشته، از نظر جسـمی نیـز در وضـعیتی باشـد     
   15ود با دشمنان بستیزد.بتواند خ
ملّاصدرا بحثی جامع دربارة صـفات و خصـایص نبـی مطـرح      ،ریمکتفسیر القرآن التاب کدر 

ی از خصوصـیات،  کـ نماید؛ ولی ی هاي قبلی بازگشت می ه برخی از آنها به همان ویژگیککند  می
گوید: نبی باید بـه لحـاظ    ی و انتقال وحی است. وي میامالً مرتبط با بحث تلقّکتازگی داشته و 

ه حقایق به صورت اشباح مثالی براي او در عـالم میانـه (یعنـی عـالم     کچنان باشد  قوة باطنی آن
ه حتی به حواس ظاهري نیز سرایت کنـد  کاي باشد  ل گردند. این قوت باید به اندازهمثال) متمثّ

باشند. بر این اساس، نبـی بایـد    كحواس براي او قابل در و آن اشباح در عالم حس نیز از طریق
 کپرده با عبارات و الفاظ فصیح بشنود و توسط ملـ  الم خدا را از وي بیکرا بالعیان ببیند و  کمل

  16وحی از اخبار غیبیِ جزئی مطّلع گردد.
از  که در هریکمالی کی تالئم دارد و خود آدمی نیز برحسب که هر عالمی با ادراکتوضیح آن

مال تعقـل آن اسـت   ک  پس 17گیرد. گانه قرار می ی از عوالم سهکنماید، در ی درجات ثالثه پیدا می
مال قوة متخیله ک 18ۀ مقربین را مشاهده نماید.که انسان به مأل اعلی متّصل گردد و ذوات مالئک

ی گـردد و  ه منجر به مشاهدة اشباح مثالی در عالم مثالِ منفصل و تلقّـی اخبـار غیبـ   کآن است 
ه باعث تأثیر شدید در مواد جسـمانی و انفعـال و خضـوع قـوة     کمال قوة حساسه در این است ک

  افت.کما در بخش بعد، این امر را بیشتر خواهیم ش 19جرمانی در برابر خود گردد.

  ج) چیستی و چگونگی وحی
هـاي آسـمانیِ    تـاب که بر مؤمن الزم است تا بـه  کگونه  گردد: همان ر میکمتذ ملّاصدرا در ابتدا،

رو،  تب را نیز بداند؛ از ایـن کیفیت انزال این که کشده بر انبیا ایمان آورد، بر او ضروري است  نازل
ه در این زمینه تحقیـق کننـد و نتیجـۀ آن را در اختیـار اهـل      کبر عالمان و مفسران قرآن است 

ه خداوند بـر قلـب، عقـل، و    کایی، عبارت است از: نوري وحی از نظرگاه صدر  20ایمان قرار دهند.
در  کنماید ( خیال آدمی افاضه می 21ات دارد.)که البته این نور طوري وراي طور و مرتبۀ سـایر مـ 

یمی الهی خواهد شد و اگر به قوة متخیلـۀ او فیضـان   کاگر این نور به عقل انسان بتابد، انسان ح
یکون بما أفاضه اهللا على قلبه و عقلـه المفـارق   ف«رسد:  وت مینماید، انسان به درجۀ رسالت و نب
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منذرا بما  رسوالً فةالمتصرلۀ و ته المتخیإلهیا و بما یفیض منه إلى قو من أولیاء اهللا و حکیماً ولیاً
  22.»بما کان و بما هو اآلن موجود سیکون و مخبراً

مـال سـه   که بـه  کـ یابـد   وحی را می كسی صالحیت و توانایی ادراکه گذشت، کگونه  همان
ه کـ گـردد   گونه وارد بحث مـی  در مقام توضیح ویژگی فوق، این ملّاصدرا  23.نشئۀ عالم دست یابد

توانـد بـا    ه اراده نمایـد، مـی  که هرگاه کرسد  گاه نفس انسان در عقل نظري به صفا و جالیی می
ار باشـد.  کـ ه واسطۀ بشري در کآن د؛ بیمند گرد عقل فعال ارتباط برقرار کند و از علوم لدنّی بهره

چنین  مالِ قوة نظري انسان است و اینکترین درجۀ  ه عالیکاین همان مرتبۀ عقل مستفاد است 
ـ « از نفـس قدسـی چنـین اسـت:     ملّاصدرایابد. تعریف  شخصی ـ در واقع ـ نفسی قدسی می   نْم 

ت یـدرك بحدسـه بحسـبه أکثـر     صـال بعـالم الملکـو   سریع االتّ و کیفاً اًکم كثيرةشدید الحدس 
  24.»قدسيةیت نفسه سم نوریاّ شریفاً 2 المعلومات فی زمان قلیل إدراکاّ

یابنـد؛ در   وتاه به آخرین معقوالت دست مـی کهاي داراي نفس قدسی در مدت زمانی  انسان
ري بسـیار  کـ این امور نائل گردنـد، نیازمنـد تـالش ف    كه افراد عادي اگر بخواهند به درکحالی 

هـاي قدسـی را انبیـا و اولیـا      انسـان  ملّاصـدرا هم در مدت طـوالنی هسـتند.    سخت و ریاضت آن
تـر،   استفاده نموده است. اما بحث مهم» حدس«او در اینجا از مولّفۀ جدیدي با عنوانِ  25نامد. می

شـف  کشـف صـوري و   کشـف داریـم:   ک، دو نـوع  ملّاصدراچیستی و ماهیت آن قوه است. از نظر 
باشد و عبارت است از: ظهور معانی غیبـی و   شف معنويِ صرف، از صور حقایق تهی میکمعنوي. 

ه این ظهـورِ  کشف آن است کترین مرتبۀ  شف داراي مراتبی است؛ پایینکحقایق عینی. این نوع 
یب قیاسی بـه نتیجـه   کره حاصل گردد و ذهن بدون استعمال مقدمات و ترکمعانی براي قوة مف

شف را کیابد. این نحوة  س انتقال میک، یعنی ذهن مستقیماً از مطالب به مبادي و بالعیابد دست 
  26 حدس گویند.

هـا و قـوة    ر شد، شدت حدس را بـه اسـتعداد ذاتـیِ انسـان    که ذکبر اساس تعریفی  ملّاصدرا
ودن و کـ ه کـ ه در طرف نقصانْ افـرادي را شـاهدیم   کگونه  گرداند؛ یعنی همان اوت آنها برمیکذ
از این افراد بـه   ملّاصدرااند.  ه در باالترین درجۀ تعقّلکاند، در طرف مقابل افرادي را داریم  افهمن

یم کـ از نظر ح 27ن است.کتعدادند، ولی وجود آنها عقالً مم مکه کنماید  تعبیر می» شدیدالحدس«
نایت قـرار  مورد ع» من حیث الیحتسب«ه از قوة حدس برخوردار است، از عالم باال کما، انسانی 

نـده  کوقع ندارد و گویا ناگهان چیزي به سوي او اف اي نسبت به ما بینی گیرد؛ یعنی خود پیش می
منـد   تسـاب بپـردازد از معـارف الهیـه بهـره     که بـه تعلّـم و ا  کـ شود. در حقیقـت، او بـدون این   می
  28گردد. می
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بهـره  » حدس«ه در تبیین ماهیت وحی از عنصر کاولین فیلسوفی نیست  ملّاصدرا تردید، بی
 بـر اسـاس عبـارت    29نیز از ایـن عامـل بهـره بـرده اسـت.      سینا ابنبرده است. پیش از او، ظاهراً 

، نخستین ویژگی نبی، داشتن قوة حدس قوي است. این خصـلت مربـوط   مبدأ و معاددر  سینا ابن
ه نیاز به تعلیم و تعلّـم  ک، بدون اینه واجد حدس قوي استکسی کبه قوة عقل نظري است؛ زیرا 

 یابـد.  تسـابی و نظـري) راه مـی   کداشته باشد، از معقوالت اولی (بدیهیات) به معقـوالت ثـانوي (ا  
ال حاصـل     کنماید  ن، و البته نادر تلقّی میکاین امر را مم سینا ابن ه از طریق اتّصال بـا عقـل فعـ
 که بـا یـ  کـ بریتـی اسـت   که به مثابـۀ  ک آید؛ یعنی صاحب قوة قدسی چنان استعدادي دارد می

ل بپـردازد، بـه    کـ ه بخواهد به تفکو بدون آن 30گردد ور می افاضه و جرقۀ عقل فعال شعله ر و تأمـ
ه وي در مطالب مربوط بـه  ک، بیانگر آن است ملّاصدرایابد. مروري بر عبارات  معقوالت دست می

  الهام گرفته است.   سینا ابنحدس، از 
توانـد   ه میکرسد  مالی میکقوة عاقله، در قوة متخیله نیز نبی به درجه و  مال درکافزون بر 

در خواب یا حتی بیداري، عالم غیب و صور مثالی غیبی را ببیند و اصوات حسی را بشـنود. نبـی   
نیوشـد. و   الم منظوم الهی را به گوش میککند و  وحی را مشاهده می که ملکدر این مقام است 
31انبیاست و حتی اولیا در آن سهمی ندارند. این ویژگی مختص  
دلیل درستی رؤیاها و منامات صادق را اتّصال نفس انسان بـه جـواهر    ملّاصدرا بر این اساس،

ه نفـس بایـد داراي   کـ وي البته در مورد حالت بیداري معتقد است  32داند. عالیه در عالم باال می
فلی آن را از در  کیِ خود را که بتواند قواي ادراکچنان قوتی باشد  امـور   كنترل کند؛ مشـاعر سـ

را از مشاهدة ظواهر فارغ سـازد و بـه مشـاهدة     كعالیه بازندارد و قوة متخیله بتواند حس مشتر
امور باطنی سوق دهد. در این صورت، اتّصال و دریافت معارف نیز ماننـد خـواب میسـر خواهـد     

ه حـائلی  کـ باشد و آنچه شرط است، این اسـت   ایق میزیرا نفس انسان مستعد تجلّی حق 33شد؛
ه در این صورت، حقایق اشـیا از آن لـوح بـه ایـن لـوح      کمیان لوح عقالنی و لوح نفسانی نباشد 

ۀ کـ ، نفس آدمـی مجـرّد اسـت؛ مبـادي عالیـه و مالئ     ملّاصدرااز نظر  34نماید. تجلّی و سرایت می
جرّدات وجود ندارد، جز ماده. پس اگـر نفـس   مقرّبین نیز مجرّدند و هیچ حجاب و حائلی میان م

شـود و نقـوش     از تعلّق و احتجاب خود به بدن فارغ گردد، بالفاصله به مبادي عالیه متّصـل مـی  
  35کند.  مالی در آن تأللؤ پیدا میکعلمی و صفات 

ه اطّالع از عوالم غیب و جزئیات از طریق قوة متخیله، به چه صـورت  کحال، سؤال اینجاست 
ه صـورت همـۀ اتّفاقـات و وقـایع     کگوید  در تبیین این امر می ملّاصدرایابد؟  گونه تحقّق میو چ

ی، کـ وي اعتقاد دارد: نفـوس فل  36گذشته و آیندة عالم در الواح عالیۀ آسمانی ثبت و ضبط است.
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ات خـود علـم دارنـد و همـۀ     کـ عالَم مؤثرند؛ لذا به لـوازم و غایـات حر    بر حوادث و وقایع جزئی
تعـالی بـر لـوح     ائنـات توسـط حـق   کلّی کات عالم نزد آنها هویداست. به بیان دیگر، ضوابط جزئی

بـه  37لّیات بـه جزئیـات، و از رهگـذر عقلیـات    کی از طریق کی نگاشته شده است و نفوس فلکفل
  38یابند. حسیات دست می

تمثّل و تخیلِ ان که امکاز جزئیات آگاهی یابد  تواند یم، صرفاً موجودي میکاز نظرگاه این ح
ایـن قابلیـت را دارا هسـتند. صـور مثـالی       39یکجزئیات در نفس او وجود داشته باشد؛ نفوس فل
ی از کـ گـردد و قـوة متخیلـۀ فل    مرتسـم مـی   کجزئیات از طریق مبادي عالیه در لوح نفسانی فل

عـالم مـاده    طریق آن صور، و به دلیل انطباق عوالم، به الزمۀ جسمانی آنها و نحوة تحقّق آنها در
ه بـه  کـ  نفـسِ نبـی نیـز    ، آیینۀبه این جواهر عالیه قوة متخیلۀ نبیبا اتّصال  حال، 40برد. پی می

در معـرض انفعـال و    41امالً صیقلی شده است،کامل در عقل نظري و دوري از شهوات کواسطۀ ت
ئـی و وقـایع   امـور جز  گیـرد، از  می قرار  یکانتقاش از صور علمی موجود در این نفوس فلتأثیر و 

  42دهد. شود و انذار می گذشته و آینده آگاه می
یفیت اتّصال نبی به عالم وحی و قرائـت  ک«، در اشراقی تحت عنوان شواهدتاب کدر  ملّاصدرا
، به سراغ همان سیر نزولی و صعودي رفته و از دریچۀ آن بـه تبیـین نحـوة اطّـالع     » لوح محفوظ

امل نخسـت در عـالم   کخداوند نسخۀ عالم را به صورت گوید:  نبی از وحی پرداخته است. وي می
آورد.  ِ آن بـه وجـود مـی    ً عالم حسی را مطابق کند و نهایتا عقل، و سپس در عالم خیال ایجاد می

س روند که انفعالی است و عککند؛ برخالف علم ما  علم خدا به اشیا نیز همین مراحل را طی می
آیـد، صـورتی از آن بـه     می یابد و به صورت وجودي در  یه تحقّق مکفوق را دارد، یعنی هر امري 

پس، ترتیـب صـعودي    43یابد. گاه به عقل تسرّي می آن  آید و پس از آن به خیال و حس ما درمی
  ه قـبالً کـ شود، موافق بـا عـالمی اسـت      س نزول بدوي است و آنچه در عقل آدمی حاصل میکع

امل خلیفۀ خـدا  که انسانِ ککرده است. از آنجا س، دنبال کمراتبی را براي حصول، به صورت برع
ه پیشتر گفتیم، محـل التقـاي عـوالم و جـامع نشـئات ثـالث       کگونه  بر روي زمین است و همان

شود؛ لذا وي به هر دو سیر صعودي و نزولی اشراف دارد و از این رهگذر، بر علم الهی  قلمداد می
کند. بنـابراین، بـر اسـاس     احاطه پیدا میه حقایق در آن ثبت و ضبط است، ـ  کو لوح محفوظ ـ  

کنـد در عـالم    مـی  كایتی از هر آنچه نبی در عالم عقل ادراکی عوالم، صورت و حکتطابق و تحا
  44یابد. گردد و سپس همان صورت براي او جنبۀ حسی می مثال و اشباح براي او متجلّی می

  و بصري د) وحی زبانی
کنـد و ایـن امـر بـه       ارفی را از عالم بـاال دریافـت مـی   ه روشن شد پیامبر حقایق و معکپس از آن

ه آیا این وحـی زبـانی   کاي داللت دارد، مناسب است به این بحث بپردازیم  روشنی بر وحی گزاره
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انـد؟ اگـر پاسـخ مثبـت      ها جامۀ الفاظ نیز پوشـیده  گزاره  نیز هست یا نه؟ به تعبیر دیگر، آیا این
ار را انجام داده یا خود وحی از ابتـدا  کاند؟ آیا پیامبر این  دهآم جا به لباس الفاظ درکی و کاست، 

  ل، تنزّل نموده است؟کبدین ش
لّی، نازل شده از عـالم بـاال   کرا مانند معانی عقلی آن، به قرآن صورت ظاهري الفاظ  ملّاصدرا

 ت نظـر لیکاین امرْ  45باشد. ه البته از سمع و نظر ما غایب میکداند  در عالم اشخاص و اجسام می
یفیـت  که قائل به وحی زبانی است؛ اما آنچـه اهمیـت دارد نحـوه و    کسازد  را روشن می ملّاصدرا

نیـز   ملّاصـدرا ه باید از منظر فلسفه مورد تحلیـل قـرار گیـرد و    کنزول زبانی قرآن و وحی است 
  نسبت به تبیین آن اهتمام دارد.

کنـد   زمانۀ خویش در این باره اشاره میار کنخست به برخی انظار و اف ملّاصدرابر این اساس، 
ه کداند  می  اي از مفسران را این لّمان و پارهکپردازد. وي تلقّی رایج مت و سپس به نظر خویش می
ی م    الم خدا را میکه جبرییل در آسمان کمراد از انزال وحی آن است  رّم کـ شـنود و آن را بـر نبـ

اي فـرود   ور امیر از قصر فرود آمد، حال آنکه رسـاله گویند: نامه و دست ه میک آورد؛ چنان فرود می
ابالغ نمـوده اسـت. در     ه مستمع رساله و نامه را از جایگاه رفیعی اخذ و به زیردستانکنیامده، بل

رسـان، آن را   ه مسـتمع و پیـام  کـ آیـد؛ بل  شود و پایین نمی الم امیر از او جدا نمیکجا، قول و  این
  46رساند. اطّالع دیگران میشنود و با الفاظ خویش به  می

توانـد آن   الم خدا از جنس اصوات نیست، جبرییل چگونه میکه کاند  ردهکال کاي اش اما عده
نمایـد   اند: خداوند اصوات و حروفی را بر لسان جبرییل خلق می را بشنود؟ معتزله در پاسخ گفته

اند: احتمال دارد خداونـد   خ دادهاي دیگر پاس الم الهی نیز همین است. اشاعره به گونهکو مراد از 
ز بـه عبـارتی سـاخته     کجبرییل را سامع  ه کـ الم و منویات خویش قرار داده و سپس او را مجهـ

ل در لـوح محفـوظ خلـق    کتوبی به همین شـ کبیانگر آن باشد. همچنین، احتمال دارد خداوند م
صـورت قطعـه قطعـه در    ه خداوند صـداهایی را بـه   ککرده و یا این نموده و جبرییل آن را قرائت 

ؤدي از    کجسم مخصوصی خلق نموده و به جبرییل عنایت کرده باشد  الم کـ ه همـین اصـوات مـ
  47الهی است.

ه نیز جسـمانی و  کآن، مالئ کند که بر اساس   در اینجا به دیدگاه سومی نیز اشاره می ملّاصدرا
گیري از لـوح محفـوظ و    بهره وحی، پس از استماعِ الفاظ یا تلقّی قلبی معانی یا کمتحیزند و مل

 ملّاصـدرا نماید.  کند و آنها را بر رسول قرائت می حفظ معارف، از عالم باال به عالم پایین تنزّل می
  48داند. این نظر را نظر ارباب جدل و تخیل، و دور از بصیرت می

ایـن  افتـد.   ه آن هـم مقبـول او نمـی   کطرفدار داشته است  ملّاصدرانظر دیگري نیز در زمانۀ 
ه از ظهـور  کـ دانـد   رّم مـی کوحی و نبی م کدیدگاه فرایند وحی را صرف تالقی روحانی میان مل
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ه در واقع، از باب تشبیه معقـول بـه   کنماید  وحی بر پیامبر به نزول وحی تعبیر می کعقالنی مل
اي  اسـتعاره  ککند. بر ایـن اسـاس، نـزول ملـ     محسوس، هبوط عقلی را به نزول حسی تعبیر می

اي تبعی خواهد بـود. ملّاصـدرا ایـن قـول را      نیز استعاره قرآنبیش نیست و به همین تراز، نزول 
داند: دیدگاه پیشین  بسان نظر قبلی انحراف از طریق صواب، و هردو را گرفتار افراط و تفریط می

، ایـن دیـدگاه   راملّاصـد  از نظـر  49شـیده اسـت.  کگرفتار تشبیه و این دیدگاه در تنزیه به افـراط  
ۀ کـ ه پیامبر جبرییل و سـایر مالئ کمخالف احادیث نبوي و اجماع اهل اسالم بر این عقیده است 

دیده و کالم قدسی الهی را با گوش جسدي خـود، از   مقرّب الهی را با چشمان جسمانی خود می
  50شنیده است. آنها می

نقَّح و جـامع     ه البته این دیدکشود  وارد دیدگاه مختار خویش می ملّاصدرا گاه بـه صـورت مـ
نده شده است و ما با تأیید الهی درصدد کهاي مختلف وي پرا تابکهاي آن در  بیان نشده و پاره

ابتدائاً توضـیح   ملّاصدراامل آن، با لحاظ همۀ ابعاد، برخواهیم آمد. کبندي و تبیین جامع و  دسته
ه صـفت  کـ حتی الفاظ و معانی نیست؛ بلاز جنس اصوات یا حروف و   الم الهی الزاماًکه کدهد  می

گردد و در هر عالمی، صورت مخصوص به خود  می باز» قدرت«در مورد خداوند به صفت » لّمکت«
  51را دارد.

الم در اصل چیزي نیست جز تصـویر مـراد و   ک، ملّاصدراه از نظر کوجه سخن فوق آن است 
لّم اسـت، در ضـمیر و درون   کلم در باطن مخاطب تا مثل آنچه در ذهـن و ضـمیر مـت   کباطن مت

چسـبد و نقـش و نگـار خـود را در آن      ه به مومی میکمخاطب نیز به وجود آید؛ نظیر انگشتري 
ار میسر نشد، سفیري ظـاهري پـل ارتبـاطی میـان ایـن دو      کنماید. حال اگر این  صورتگري می

ه کـ و یا اصواتی باشـد  تواند فرستاده و رسول، رساله و نامه  آورد؛ این سفیر می  باطن را فراهم می
    52نماید. الم را ایفا میکتاب و کدارد و نقش  هیئت حرفی خاصی 

ی، وجـود و حضـورِ       كمعتقد است: از نظر عقلی، مال ملّاصدرا رؤیـت و اسـتماعِ حسـ و مناط
لمات و حـروف) بـراي قـوة    کال) و صورت سمعی (نظیر اصوات، کصورت بصري (نظیر الوان و اش

زمان، مشابه همین صورت، در  باشد و البته هم جزئیات می كه مدرکاست  ه و باطنی نفسکمدر
ه گرچـه برحسـب ظـاهر،    کآید. توضیح آن ه جامع همۀ حواس است نیز پدید میک كحس مشتر

؛ ولـی در واقـع،    گیرد ه در مقابل حس ظاهر قرار گرفته، مورد تعلّق سمع و بصر قرار میکشیئی 
شود و صورت خارجی  ه حقیقتاً دیده یا شنیده میکطقه است این صورت حاضر در صقع نفس نا

رو، وجـود نسـبت وضـعی مـادي میـان مبصـر        گیرد. از این قرار می كو مادي بالعرض مورد ادرا
خارجی و آلت جسمانی بینایی یعنی چشم، و انطباع آن صورت در این لوح، از شـرایط ضـروري   
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حضور صورت مبصر نزد نفس اسـت. تـا زمـانی     شرط دارد و آن کباشد. رؤیت فقط ی رؤیت نمی
اس و کـ هاي حصول این صورت در نفـس، انع  ی از راهکنماید، ی ه انسان در این نشئه تنفس میک
هاي دیگري نیز به ایـن صـورت    تواند از راه شاف نور مبصر حسی است. با این وصف، نفس میکان

فتـیم در مـورد سـمع هـم جـاري      نمونۀ آن است. همـۀ آنچـه گ   که خواب یکدست پیدا نماید 
  53است.

داند و از سوي دیگر، نفس را فـی حـد    الصور می از سویی، مبدأ و منشأ صور را واهب ملّاصدرا
ه در صورت فقدان آالت حسی کداند  ی سمع، بصر، شم، ذوق و لمس میکنفسه داراي قواي ادرا

ه انسان در این دنیاسـت و قـوا و حـواس بـاطنی او     کباشد. البته مادام  ات میکنیز واجد این ادرا
هنوز از قوه به فعلیت نرسیده است، نیازمند این آالت و ادوات خواهد بود. با ایـن لحـاظ، وقتـی    

و مشـاهدة همـۀ    كه نفس از ظلمات این عالم خارج شد، بـاز از طریـق قـوة متخیلـه بـه ادرا     ک
  54گردد. محسوسات نائل می

 كان درکـ توجه است، ام مککنده از عالیق مادي است و به عالم باال ه آکسی کبدیهی است، 
ه داراي نفسی قوي و فطرتـی  کسی کصور جز از طریق حواس ظاهري و آالت بدنی را ندارد؛ اما 

متري دارد، و توانایی تسخیر قواي خود را ک  قدسی است، نسبت به عالم حس و ماده تعلّقِ خاطر
وت بپردازد)، چنین کتواند از بدن خویش منخلع گشته و به سیر در مل ه میکداراست (به نحوي 

  نیاز است. شخصیتی به واسطۀ قوة متخیلۀ خویش از استعمال حواس ظاهري بی
ه واجـد  کو شخصی را  55کند می ید کبر اعتقاد خویش نسبت به تجرّد قوة متخیله تأملّاصدرا 

ه صور جزئی را عاري از مواد و بدون اسـتعانت و  کداند  هاي فوق است، داراي این توان می ویژگی
چنـین انسـانی را هرگـاه     56نمایـد.  كه بخواهـد، ادرا کاستمداد از آالت حسی، هرجا و هر زمان 

طبیعـت  ه از مشاغل عالم ماده فاصله یابد، با قوة متخیلـۀ خـویش از عـالم    کفرصتی دست دهد 
گردد و چون داراي روحی صیقلی و نزیـه اسـت، حقـایق آن     جدا شده و به عالم ارواح متّصل می

  57گردد. س میکعالم در نفس او منتقش و منع
ه به عـالم  کنفسِ این انسان متعالی ـ با توجه به عالیقی   ملّاصدرابا این وصف، باز از دیدگاه 

ات او، از این تعلّقات، رنـگ و  کفارغ نشده است و لذا ادرالّی از تدبیر قواي بدنی کماده دارد، ـ به  
شـخص بشـري    کوحی به صورت ی که نزد این انسان، ملکپذیرد و از همین ناحیه است  بو می

نزد انسـان   کمراد از تمثّل، ارتسام صورت مل 58آورد. الم الهی را به زبان میکگردد و  متمثّل می
اند، قطعاً از مـادة خـارجی    ردهکه برخی از ظاهرگرایان تلقّی کگونه  ه البته این صورت آنکاست 

ه به واسطۀ انحدار و تنزّل از عالم باال حاصل شده است و لـذا انطبـاعی در لـوح    کگرفته نشده؛ بل
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اي از فالسـفۀ   ه عـده کـ گونه  نماید: این تمثّل آن ید میکتأ ملّاصدرا 59بصر به صورت مادي ندارد.
ه کـ اند، صرفاً خیال یا وهـم نیسـت    ردهکـ تصور    انزال و تنزیل وحی ندارند ه اطّالعی ازکمشّا ـ  

الم کـ شـنود، حقیقتـاً از جـنس     بیند و می هیچ واقعیتی در خارج نداشته باشد. هر آنچه نبی می
و  ملّاصـدرا ی از دیـدگاه  کبحث، باید اند  براي روشن شدن این 60گوینده و نوشتۀ نویسنده است.

  ابصار سخن بگوییم.مشّایین در مورد 
شـود و نفـس پـس از     ، ابصار به واسطۀ انشـاي نفـس حاصـل مـی    صدرالمتألّهین از دیدگاه 

نماید و  حصول شرایط، صورتی را مماثل با صورت موجود در ماده و البته مجرّد از ماده، ابداع می
در مـورد   لّاصدرامه قبالً گفتیم، کگونه  . همان61این صورت قیام صدوري به نفس دارد نه حلولی

ه خود نفس، این صور را البته منطبق با عالم مثـالِ منفصـل در   کصور خیالی نیز بر این نظر بود 
ره نظیـر صـورِ متخیلـه       ملّاصدرانماید. بر این اساس، دیدگاه  صقع خود ایجاد می بصـورِ م در صـ

و بصر صـرفاً نقـش    62است؛ یعنی واقعیت ابصار، فعل و انشاي نفسانی در عالم مثالِ متّصل است
اعدادي دارد و لذا بعد از انسالخ نفس از بدن و یا عدم تعلّـق بـه آن (خـروج از ایـن عـالم)، قـوا       

  63ماند.  باقی نمی وحدت پیدا نموده و تفاوتی میان ابصار (حس) و خیال
مشاهدات خاص هر عالم، به بازسـازي آنهـا    كگانه، پس از ادرا نبی با سیر خود در عوالم سه

وت توسـط عقـل   که صور معقول را در عالم ملکپردازد. نبی پس از آن در عالم نفسانی خویش می
د بازسـازي  نمود، این صور را در عقـل متّصـل خـو    كمستفاد و از طریق اتّصال به عقل فعال در

صورِ آنجا توسط متخیله، با همین قـوه بـه    كکند و پس از تنزّل به عالم مثال منفصل و ادرا  می
پردازد و در نهایت نیز با تنزّل نهایی به عالم  سازي صور در عالمِ مثالِ متّصل می ات و شبیهکمحا

یز اسـتماع زبـانیِ آنهـا    گري حسی و طبیعی از حقایق مثالی، به رؤیت ظاهري و ن ماده، و تصویر
  یابد. دست می

ه بر نبی متمثّل گشته، توسط خود وي انشاء شده اسـت و  کبا این توصیف، صورت جبراییل 
ه کـ گونـه   ه صورت خیـالی صـرف باشـد، آن   کقیام صدوري به نفسِ او دارد؛ البته نه بدین معنا 

ازایـی   تواننـد مابـه   دارنـد، نمـی  اینان چون به عالم مثالِ منفصل باور ن. 64نمایند مشایین تلقّی می
یه بـر قواعـد فلسـفیِ او، ایـن صـورت      کو با ت ملّاصدرا براي آن صورت در نظر گیرند؛ ولی از دید

وحـی را همـان تمثّـل     کمعنايِ فرود ملـ   یم ما اساساًکح 65مرتبتی نازله است از حقیقتی عالیه.
گردد تـا   می جا  ه جابهکوحی نیست در واقع، این فرشتۀ  66داند. مرتبت نازلۀ او می كو ادرا کمل

ه پس از سفر از عالم شـهادت بـه عـالم    که این خود نبی است کوحی را به پیامبر انتقال دهد؛ بل
  گردد. غیب، از نشئۀ باطن به نشئۀ ظاهر منبعث می



18     1389، سال اول، شماره دوم، تابستان  

ه وي وحـی را  کـ در مورد وحی زبانی باشیم، باید بگـوییم   ملّاصدرااگر در مقام تلخیص نظر 
گـی آن اسـت و    اند و هم بشري. االهیت وحی با نظـر بـه مبـدأ فـاعلی و آفریننـد     د هم الهی می

هم  ریمکقرآن ه کبشریت آن به لحاظ مبدأ قابلی، حاملی، و پذیرندگی آن. با همین تبیین است 
تاب رحمـانی و  کاز منظر وي از آغاز تا انجام، از مرحلۀ لدن و ساحت الهی تا مقطع عربی مبین، 

  وحی ایزدي است.  
اوي کـ گانه را از ابعـادي دیگـر وا   وحی در عوالم سه ، تنزّلتفسیر قرآندر جلد هفتم  ملّاصدرا

قـرآن  ه کـ کند؛ بـا ایـن بیـان     دنبال میقرآن نموده است. وي در آنجا بحث وحی را با محوریت 
ي دنیـا نـازل گشـته اسـت. لـوح      ابتدائاً در لوح محفوظ الهی تجلّی پیدا نموده و از آنجا به سـما 

ون و فسـاد  کـ محفوظ همان عالم عقول و محل قضاي الهی است؛ این عالم مجرّد است و در آن 
از ایـن  قرآن لّی در این عالم حضور دارند. کراه ندارد و همۀ حقایق، جواهر عقلی، و ارواحِ مفارق 

ه تغیر و کعالم سماوي محل قدر است  نماید. اما ، و خزانۀ علم الهی تعبیر می»تابکال ام«عالم به 
از آن به لوح محو و اثبات یاد نموده است. در این آیۀ شریفه، هر دو عالم  قرآنپذیرد و  تجدد می

  )21(حجر: ).ء إِلَّا عنْدنا خَزائنُه و ما نُنَزِّلُه إِلَّا بِقَدرٍ معلُومٍ و إِنْ منْ شَی( مورد اشاره قرار گرفته است:
ان کـ ه امکـ لّی در عالم قضا، چنان نورانیت و جمالی دارند کمعتقد است: صور عقلی  ملّاصدرا

ه کـ اي  زند، بـه گونـه   ه بسیار صیقلی است و چشم را میکاي  رؤیت آنها وجود ندارد؛ مانند آیینه
ی لّکرو، صور عالم قضا نخست در لوح نفس ناطقۀ  ان رؤیت صورِ درون آن وجود ندارد. از اینکام

ه قابلیـت انطبـاع و نمـایش نقـوش جزئـی را نیـز داراسـت ـ         کـ و سـپس در نفـوس سـماوي ـ     
اي در  ه هـر حادثـه  کـ ه متناسب با اوقات و اوضاعی کگردد. در عالم اخیر است  برداري می نسخه

یابند و از آنجا  نۀ خاصی تعین میکال، اوقات، و امکنماید، اشیا، به اش عالم خارج و مادي پیدا می
نیـز همـین فراینـد و تطـور را پشـت سـر        68قـرآن نـزول   67کنند؛ ه عالم حس و ماده تنزّل میب

ه در کـ دهـد و آن این  تـۀ ذوقـی لطیفـی هـم اشـارت مـی      کدر همین راستا، وي به ن 69گذارد. می
  70 .ها و زمین آمده است نار خلقت آسمانکبسیاري از آیات تنزیل و تفصیل آیات در 

ذهن خطور کند: چرا وحی باید چنین فرایندي را طی نماید؟ پاسخ شاید در اینجا سؤالی به 
و حقایق آسمانی با طـی مراحـل   قرآن شود: اگر  این سؤال از مباحث گذشته به خوبی روشن می

و  كهـا قابلیـت در   سوت تعینات جزئی و اصوات و حروف درنیایند، انسـان کگفته به  نزولی پیش
تـري از ایـن    ، بیان جـامع اسفارتاب کدر  ملّاصدرا 71کنند. حمل این معارف و حقایق را پیدا نمی

تـاب و بـا فراینـدي تـدریجی، دو     کالم به صـورت  که نزول کموضوع دارد. وي بر این نظر است 
ل کنماید؛ اوالً فهم آیات الهی از طریق تالوت و تدبر در معـانی آنهـا بـدین شـ     هدف را دنبال می
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توانند دفعتـاً   هاي جسمی و دنیوي نمی ها به واسطۀ محدودیت گردد و ثانیاً چون انسان فراهم می
لمـه بـه   کو دریافـت تـدریجی و    كبه مشاهدة آیات آفاقی و انفسی دست یابند، نزولْ زمینۀ در

ن وي همین دلیل و توجیه را در مورد تمثیالت قرآنی نیز به زبـا  72آرود. لمۀ وحی را فراهم میک
یابند و  لّی جز از راه تشبیه و تمثیل راه نمیکحقایق  كثریت مردم به درکآورد. از نظر وي، ا می

  73مردم را رعایت نمایند. كه سطح ادراکانبیا مأمورند 

  ) درجات وحی  ه
ه وحـی  کـ معتقـد اسـت    ملّاصـدرا آمـد،  » چیستی و چگونگی وحـی «ه در بحث از کگونه  همان

نفس و سپس خیال، و از آنجا بـه عـالمِ حـس یعنـی چشـم و گـوش        نخست از عالم امر به عالم
یـد  کدانـد و تأ  گردد. وي این نحوه نزول را بـاالترین و بهتـرین نـوع وحـی مـی      پیامبر منتقل می

  74ن است شقوق دیگري از وحی را شاهد باشیم.که برحسب درجات نفس نبی، ممکنماید  می
بر اساس حدیث اول از باب  ملّاصدرارتبه نیستند.  به اعتقاد وي انبیا در اخذ و تلقّی وحی هم

» نبی« رسول و محدث است، اعتقاد دارد: ه در مورد فرق میان نبی وک 75افیکالحجه تاب کسوم 
ام لمات، و حروف، و صداها به او الهکدر خواب، صورت آنچه را خداوند از علوم و معانی در لباس 

ه در کـ » رسـول «بینـد؛ بـرخالف    شنود، ولی در بیـداري فرشـته را نمـی    بیند و می نماید، می می
بـر   ملّاصـدرا ه کـ ر است کالزم به ذ 76شنود. بیند و صدا و سخن او را می بیداري نیز فرشته را می

ه نبی گـاهی بـه دیـدنِ حـس بـاطنی، شخصـی را       کاساس حدیث دوم همین باب، بر آن است 
    77شنود. نماید؛ ولی سخنی از او نمی مشاهده می

مت صدرایی، رسول در دریافت و تلقّـی وحـی داراي   که از نظر حکچه آمد، بیان آن است  آن
سان نیستند؛ برخی از آنها بـا واسـطه   کمرتبۀ باالتري است. البته، رسوالن نیز در دریافت وحی ی

هـاي رسـالت اسـت،     ترین مقام عالیه داراي کواسطه. رسولی  نمایند و برخی بی وحی را تلقّی می
یابـد؛ ماننـد حضـرت موسـی در      واسطه از خداوند سبحان مـی  ان تلقّی وحی را به صورت بیکام

مت متعالیه تفاوت اقسام و درجات وحی را کصاحب ح 78میقات و حضرت رسول در شب معراج.
پـذیرد و   یرسول مانند آنچه دربارة رسول گرامی اسالم نقـل شـده اسـت، مـ     کحتی در مورد ی

دلیل آن را احواالت گوناگون خود پیامبر برحسب وضعیت روحـی و میـزان ترقّـی او در مراتـب     
ی  کروست  از این 79.داند دام مرتبه و منزل، تلقّی نماید، میکه وحی را در کعالم عقول، و این ه نبـ

م     رم گاهی نزول وحی را بر خود، به زنگ جرس تشبیه میکا ی کـ مل نمایـد؛ گـاهی نیـز از تجسـ
البتـه نفـسِ نبـی در برخـی از اوقـات و       80آورد. می شبیه به انسان، در برابر خود، سخن به میان 
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لّیۀ اشـتغاالت جسـمی   که از کرسد  مال تجرّد میکگردد و به  احوال آنچنان صیقلی و شفاف می
 ه پیامبر با چشـم درون و عاقلـۀ خـویش، عقـل    کشود؛ در این حال است   فارغ و عقل بالفعل می

بینـد و علـوم را از وي    ه معلم قدسیِ وي است، به همان صورت و سیرت خاص او مـی کفعال را 
و بِالْـأُفُقِ الْـأَعلى     ذُو مرَّةٍ فَاستَوى  علَّمه شَدید الْقُوىآیۀ شریفۀ ( ملّاصدرانماید.  دریافت می هـ و() 

درةِ الْمنْتَهـى     ىو لَقَد رآه نَزْلَۀً أُخْرو نیز آیۀ (   )7ـ5 :نجم سـ نْـدرا در همـین   )14-13 :نجـم () ع
ه پیامبر اعظم دوبار این نـوع وحـی (رؤیـت جبرییـل در     کدانسته و بر اساس روایات گفته  راستا 

ه کـ رسد  و مقامی می  همچنین، گاه نبی به درجه 81چهرة اصلی خویش) را از سر گذرانده است.
شـنود. وي آیـۀ    الم الهی را مسـتقیماً مـی  کتابد و  نمی اي را میان خود و مبدأ اول بر دیگر واسطه

را راجـع بـه    )10ــ 8 :نجم( )عبده ما أَوحى  إِلى  فَأَوحى  ثُم دنا فَتَدلَّى فَکانَ قاب قَوسینِ أَو أَدنى(
  داند. این حالت می

  و) نقد و بررسی نظریه
تر اسـت؛ زیـرا هـم     در بحث عوالم، نسبت به نظر مشاییان صائب ملّاصدرا ه نظرکی است . بدیه1

در  ملّاصدرانمایند.  ادلّۀ عقلی و هم آیات و روایات متعددي، وجود عالم برزخ و مثال را تأیید می
 تبیین وحی، از وجود این عالم بسیار بهره برده است. از نظر نگارنده، بدون لحـاظ عـالم مثـال و   

اي سازوار و متقن در نحوة نزول وحی و مراتب آن به ویژه در  توان نظریه تطابق میان عوالم، نمی
  هاي بعد، این مطلب را باز خواهیم کرد. بحث رؤیت صور غیبی و تمثّل ارائه نمود. ما در بخش

 وت و عـالم کـ عقل فعال را آخرین حلقه از زنجیرة عقول، و رابـط میـان عـالم مل    ملّاصدرا. 2
ننـدة  ک ائنـات مـادي و زمـانی، افاضـه    کداند. عقل فعال از سویی خالق عـالم حـس و    ناسوت می

باشد؛ زیرا غایت قصـواي ایجـاد    هاست و از سوي دیگر غایت آن می بخش قوه ها، و فعلیت صورت
ائنات حسی، خلقت انسان بوده و غایت خلقت انسان نیز مرتبۀ عقل مستفاد یعنی کون و کعالم 
در آیـد.   می ه از طریق اتّحاد با عقل فعال به دست کهدة معقوالت و اتّصال به مأل اعلی است مشا

 یابد.  معقوالت دست می كواقع، نفس آدمی به قدر اتّصال و اتّحاد خود با عقل فعالْ به در
ال را روح  کـ عالوه بر تطبیق عقـول بـر مالئ   دانـد.   القـدس مـی   االمـین و روح  ه، وي عقـل فعـ

«... گونـه اسـت:    را اینملّاصدم در اطالق قرآنی آن، همان جبرییل است. بیان ک االمین دست روح
ال الملهم للعلوم فی العقل المنفعل و إلى مـا  ق من قبل اهللا و هو العقل الفعیالملک الملهم للحقا

گویـد:   مـی دهـد. و   در مقام تبیین این انطباق، توضیح بیشتري مـی  ملّاصدراالبته  82.»یطلع علیه
نماید و حقیقت وحی هم جـز ایـن نیسـت.     روح نبی در عالم عقول، با عقل فعال ارتباط پیدا می

ات و بازسازي، و عقل فعال در عالم مثـال (متّصـل   کسپس همین ارتباط از طریق قوة خیالْ محا
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ـ شرح اصول  وي در 83گردد. وحی متمثّل می کل ملکیا منفصل) به ش  بـراي ایـن تطـابق،    ،افیک
ولٍ کَـرِیمٍ  ویر (که در آیاتی از سورة تککند: اول آن  ر میکچند دلیل ذ سـلُ رلَقَو إِنَّه    نـدةٍ عى قُـوذ

ه نزد صاحب عرش مقـام  کداند  ی میک، خداوند جبرییل را مل)20ـ19 :ویرکت()ذى الْعرْشِ مکینٍ
سـی  کان و جسم داشتن است، هـر  که منزّه و دور از مکدارد و چون صاحب عرش خداوند است 

ه این دستمایۀ خوبی براي تطبیـق عقـل   کان خواهد بود که نزد خداست نیز منزّه از جسم و مک
ه آموزندة علـوم، خـود   کنماید آن است  ارائه می ملّاصدراه کفعال بر جبرییل است؛ دلیل دیگري 

ه، این فعلیت تام ثابت شده کالئه در مورد مکباید عقل بالفعل باشد و حالت بالقوه نداشته باشد 
  84است.

بینی فلسفیِ اندیشمند ما، صبغۀ دینی و قرآنـی بـه خـود     ه در اینجا جهانکناگفته پیداست 
توانـد از نقـاط قـوت     منظر می که از یکآید  مت و شریعت حاصل میکگرفته و توفیقی میان ح

رهگذر اتّصال به عقل فعال، به حقـایق  ه نبی از کبر آن است  ملّاصدرا اندیشۀ وي باشد. در واقع،
شـود؛   شناسی قرآنی، جبرییلْ رسول و واسطۀ وحی خوانـده مـی   یابد و در وحی و علوم دست می

شناسی قرآنـی   شناسی فلسفی را گامی به وحی تواند وحی انطباق عقل فعال بر جبرییل امین می
  سازد. کنزدی

شید. گرچه براهین متعدد عقلی کرا به چالش نیز توان این انطباق  اي دیگر، می البته از زاویه
ردن عقول در ده و نیز تطبیق عقول کنماید، ولی منحصر  وت را تأیید میکوجود عالم عقول و مل

گونـه   ه هیچکتوان در حد فرضیه دانست؛ به ویژه  وحی را تنها می که و عقل فعال بر ملکبر مالئ
ه کـ بـر مطابقـت عقـل مفـارق بـر فرشـتۀ وحـی،        دلیلی از سوي مشـاییان و فالسـفۀ صـدرایی    

 85باشـد، اقامـه نشـده اسـت.     آورندة معارف الهی و شرایع آسـمانی بـر قلـب پیـامبران مـی      فرود
ولـی   86انـد؛  ه وسایط فیض الهی و مدبرات امور عالم خوانده شدهکهمچنین، در متون دینی، مالئ

وت و عـالم مـادي   کـ یض میان عـالم مل رد فلسفی، عقل فعالْ، واسطۀ فکه در رویکبا توجه به این
پذیرد، تطبیق آن بر جبرییـل امـین    ه خلقت و افاضۀ تمام وجودات توسط آن صورت میکاست 

ـ   کدرخور تأمل خواهد بود؛ زیرا در منابع دینی، چنین شأنی براي جبرییلِ امین و نیز سایر مالئ
ه مجرّد است، چگونـه  کفعال، ه از عقل کاند  ه ردکمطرح نشده است. ضمن اینکه فالسفه روشن ن

ثـرت، فالسـفه بـه    کماده و جهان مادي صادر شده است؟! در واقع، به دلیل تنزّه خدا از مـاده و  
عقول متمس ه کند ک اند و این روشن می ال گرفتار آمدهک؛ ولی نهایتاً به همان اش شده کوساطت

عـالوه، اگـر وحـی از عقـل      بـه  87اشد.حلّ درستی براي پیدایش عالم ب تواند راه سلسلۀ عقول نمی
شود، پس چـرا گـاهی پیـامبر زودتـر از جبرییـل بـه تـالوت آیـات          فعال یعنی جبرییل اخذ می
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گیرد ؟! (ال تعجل بـالقرآن مـن قبـل ان     ه از جانب خدا مورد نهی قرار میکپردازد؛ به نحوي  می
تالوت آیات، قبل از جبرییل، معنایی جز آگاهی پیامبر از مفـاد   88)114(طه: وحیه.) کیقضی الی

ه عقل فعال کوحی پیش از اتّصال و اخذ معارف وحیانی از عقل فعال ندارد و این بدان معناست 
ه بگـوییم: آگـاهی پیـامبر ناشـی از     کـ مگر آن ند؛ک نقش چندانی در افاضۀ معارف به نبی ایفا نمی

    ه قبالً توسط عقل فعال (جبرییل) صورت پذیرفته است.کست ا قرآننزول و افاضۀ دفعیِ 
از عنصـر حـدس، مجـال خـوبی را بـراي       ملّاصـدرا گیري  ه بهرهکاین سخن درست است  .3

دهیم: اوالً عنصر حدس  ه ما دو نمونۀ آن را ارائه میکدهد  تبیین بهتر وحی در اختیار او قرار می
امالً کـ و در واقع اطّالع از سبب (حد وسط)، تفاوت میان وحی و الهام را در نظریۀ وحیِ صدرایی 

نماید. همچنین، وجه قـوت   سازد و البته با مضامین دینی نیز تاحدودي تطابق پیدا می شفاف می
شـود و   بی و غیرحدسی، نخست مجهول براي انسان مطرح مـی تساکه در معارف اکدیگري دارد 

رسـد و از   رود؛ ولی در حدس، ابتدا انسان به حـد وسـط مـی    سپس انسان به سراغ حد وسط می
ه از ابتـدا شـوقی بـراي رسـیدن بـه آن      کـ ن است کحال، مم 89یابد. مجراي آن به معرفت بارمی

ـ  دفعـة األوسط فی الذهن  ل الحدهو أن یتمثّا الحدس و و أم«مطلوب داشته یا نداشته باشد:  ا إم
این دقیقاً همان چیزي است  90.»حركةا من غیر اشتیاق و و إم حركةعقیب طلب و شوق من غیر

ه: چه بسا نبی منتظـر وحـی نبـوده،    کشود  ید میکدینی برآن تأ ه در وحی از منظر درونکاست 
است؛ از طرف دیگر، چه بسا رسول تمنّاي ولی باران پیام الهی به صورت غیرمنتظره بر او باریده 

بینـی در   ، همـین ویژگـیِ عـدم پـیش    ملّاصـدرا  91رده است.ک وحی داشته، اما وحی دریافت نمی
  92حدس را بر وحی و الهام تطبیق داده است.

ه براي دخالت دادن عنصر حدس در وحی صدرایی مطرح نمـودیم،  کبا همۀ این نقاط قوتی 
االت جـدي و  کبا طرح این عنصر، خود را در معـرض اشـ   ملّاصدراه کت راقم این رساله بر آن اس

امالً عـادي و عرفـی پیـدا    کـ ه با این تبیـین، وحـی مجرایـی    کتري قرار داده است؛ گو این بنیادي
ه کـ کنـد   باشد. ملّاصـدرا یـادآوري مـی    ننده میک ه بیشتر، استعداد افراد در آن تعیینکنماید  می
ة نظري بـراي یـافتن مجهـوالت از طریـق اسـتدالل و مقـدمات، تنهـا        هاي قو ها و تالش اويکوا

  93یابی به معرفت نیست. ت دستسازِ افاضۀ عقل فعال خواهد بود و خود علّ زمینه
نماید و عقـل   ه علوم بدیهی را عقل فعال افاضه میکگونه  ه همانکبر این باور است  ملّاصدرا

تسابی کته تمام فالسفه اتّفاقِ نظر دارند، علوم اکو در این نرساند   هیوالنی را از قوه به فعلیت می
آید، افاضۀ واهب ماوراي طبیعی است و قیاسات نقـش علّـت    ه از طریق قیاس به دست میکهم 

نشـاند و   نار قیـاس مـی  کدر این مقام، حدس را  ملّاصدراه ککند. جالب آنجاست   معده را ایفا می
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ر با یکدیگر تفاوت اصولی ندارنـد و تنهـا در ایـن    کزیرا حدس و تف نماید؛ ی میآن را نیز معد تلقّ
  ه سرعت انتقال در حدس باالتر است.کامر تمایزند 

ه سخن از قوة حدس اسـت، افاضـۀ معرفـت وحیـانی، فراینـدي      کبا این وصف در مورد انبیا 
شـود.   نجر مـی کند و سرانجام به علمی حصولی م امالً عادي ـ و از طریق عقل نظري ـ پیدا می  ک

نمایـد؛ البتـه بـا ایـن      ه نقش ایفا میکه در معرفت حدسی هم این حد وسط است کتوجه داریم 
  94ه دفعتاً حاصل آمده است.کتی، بلکه این حد وسط، نه در فرایندي دوحرکتفاوت 
در مـورد   ملّاصـدرا ه از کـ شود: گرچه براساس مطالبی  ال دیگري نیز در اینجا مطرح میکاش

و  95ه وي بـراي حـدس نیـز مراتـب و درجـاتی قائـل اسـت       کـ شـود   یم، استفاده میحدس آورد
ه کـ دهد، گویا وي غفلت نموده است؛ چرا  ترین درجۀ حدس را به انبیا و اولیا اختصاص می عالی

ه به مرتبۀ عقل مستفاد برسد، از نفس قدسی برخـوردار خواهـد شـد. و    کبه باور وي، هر انسانی 
 ملّاصـدرا ه کـ نبیا و اولیا گفته شد، شامل حال او خواهد شد؛ بـه ویـژه آن  لذا همۀ آنچه در مورد ا

ن اسـت و هـر   کـ امالً معقـول و مم کها، امري  ه شدیدالحدس بودن، در انسانکنماید  تصریح می
گیرد.  مورد عنایت عالم باال قرار می» من حیث الیحتسب«ه این ویژگی را داشته باشد، کانسانی 

تی افراد غیر شدیدالحدس نیز توانایی دسترسی بـه معـارف نـورانی عـالم     ح ملّاصدراگویا از نظر 
 96شود. ه البته برخالف افراد صاحب حدس، با زحمت و مشقّت بسیار میسر میکوت را دارند کمل

  رو خواهد شد. ، با چالش روبهقرآن» تحدي و مبارزطلبیِ«با این توصیف، 
ر کـ حدس را به عنـوان تنهـا مشخصـۀ انبیـا ذ    ، ویژگیِ ملّاصدراه کند کشاید به ذهن خطور 

و از قضا تصـریح    نار هم به عنوان خصایل اختصاصیِ انبیا آوردهکه سه خصلت را در کننموده، بل
لـذا   97هـا نیـز محقّـق شـود؛     ها به صورت منفرد در سایر انسـان  ه شاید این ویژگیکنموده است 

شـود و ایـن وحـی را عمـومی      مـی  ه قوة حـدس در دیگـران نیـز یافـت    کال نمود کتوان اش نمی
ویژگیهاي دیگري نیز  ملّاصدراو  سینا ابنه کننده نیست؛ زیرا اینک سازد. باري، این توجیه قانع می

دیـدگاه آنـان را مبنـی بـر       شود، نهایتاً ه مجموعۀ آنها در غیرنبی جمع نمیکاند  براي انبیا آورده
دهـد و همـین،    برد، تغییـر نمـی   دس بهره میلّی معقول از قوة حکه نبی در دریافت معارف کاین

م در دریافت معـارف  ک هاي شدیدالحدس نیز دست ه سایر انسانکال نگارنده است؛ چراکمورد اش
نمایند و در این مقام، تفاوتی میان آنان و انبیا نخواهـد   معقول دقیقاً همان مدل وحی را طی می

  گوید: در مقام نقد این اندیشه میصبحی صالح بود. 
ه به پدیدة وحی مربوط کهاي غیبی  هاي دینی و آگاهی ه طبیعت واقعیتکحقّ این است 

ـ هاي بخشِ ناخودآگاه وجود انسان  شود، به هیچ وجه با فعالیت می شـف  که سـعی در  ک
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هايِ خـاص بـاطنی دارد، قابـل     مجهوالت از طریق حدس زدن سریع در امور و فراست
ي فعالیت بخش خودآگاه انسان نیز مانند استدالل ه با معیارهاکطور  توجیه نیست. همان

تـوان   منطقی و استنباط تدریجی نتایج از مقدمات، این نوع از آگاهیهاي غیبی را نمـی 
   98رد.کتوجیه 

ه کگونه  است. همان  بهره جسته» تمثّل«توسط نبی، از موضوع  کدر تبیین رؤیت مل ملّاصدرا .4
شود؛ تمثّـلْ از   سازي قوة متخیله اطالق می ات و شبیهکبه محا تمثّل در معناي عامِّ خود  گفتیم،

گـذارد.   کند و آنها را در اختیار سایر قـوا مـی   برداري می پیکلّی و جزئی کحقایق وحیانی اعم از 
ریم کقرآن نیز هست؛ چون خداوند در  قرآنظاهراً تلقّی فیلسوف ما در مسئلۀ تمثّل، مورد تأیید 

ه خداوند از مـاجراي مالقـات   کتمثّل استفاده کرده و آن در سورة مریم است جا از تعبیر  کدر ی
فارسـلنا الیهـا روحنـا فتمثـل لهـا بشـراً       «نمایـد:   گونـه یـاد مـی    با جبرییـل، ایـن   حضرت مریم

، بـه صـورت   حضـرت مـریم  ه جبرییـل بـراي   ک) در این آیه، تصریح شده است 17مریم: ».(سویاًً
نیز او را به صورت انسان دید و لذا از دیـدن او بـه وحشـت     حضرت مریمانسان متمثّل گشت و 

، در المیزاندر  علّامۀ طباطبایی) 18همان: ».(أَعوذُ بِالرَّحمانِ منک إِن کُنت تَقیا   قَالَت إِنى«افتاد: 
  فرماید: تفسیر این آیه، می

ـ لمتمثّل شد، بر همان حقیقت و جوهرِ م حضرت مریمجبرییل وقتی براي  ی خـویش  ک
حضـرت  ه به صورت بشر ظهور پیدا نمـود؛ یعنـی   کباقی بود و تبدیل به انسان نشد، بل

ی وي به صورت بشر ظاهر شد و البتـه در  کاو را به صورت بشر دید و در ظرف ادرامریم 
گونه نبود. لذا این با معناي لغوي تمثّـل نیـز    ، جبرییل اینحضرت مریم كخارج از ادرا

ه آن شیء کسی در لغت، آن است کنماید؛ زیرا معناي تمثّلِ چیزي براي   انطباق پیدا می
ه آن شیء اسـتحاله شـده و بـه شـیء     کس به صورت خاصی ظاهر شده، نه آنک نزد آن

ـ   که تمثّل، همان ظهور یکدیگري تبدیل گردد. حاصل آن لی کشیء براي انسان بـه ش
نماید. در مورد بحث،  ه براي انسان معهود است و غرض آن تمثّل را نیز تأمین میکاست 
ه انسانی پیام را دریافت نموده و به نزد کآوري آن است  فرض ذهنی اشخاص از پیام پیش

  99او برساند.  وگو پیام را به مخاطب پیام بیاید و از طریق گفت

ـ  ل تفاوت میکه علّامه میان تمثّل و تشکعنا از تمثّل است با نظر به این م ل، ظـرف  کنهد. در تشّ
رو، ملک فقط تمثّل جسمانی  کامالً از ماده مبرّاست؛ از این کذهن و عین با هم انطباق دارند. مل

  ل جسمانی.کیابد، نه تش می
تـوان   مـی  کملـ حال، اگر در مقام تطبیق میان بحث فلسفی و قرآنی باشیم، در ناحیۀ رؤیت 

تـوان تـالش فالسـفه را در تبیـین      تبیین فلسفی با نظریۀ قرآنی داد و البته مـی  كخبر از اشترا
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ه کـ وتی دارد، ارج نهاد. در واقع، بر اساس این تبیین است که ماهیتی روحانی و ملک کرؤیت مل
ش قـوة  از سوي دیگـر، نقـ   .دست یافت 100ور و آیات مشابهکتوان به فهمی صائب از آیات مذ می

خیال و خلّاقیت آن در صورت و صفت بخشیدن به جبرییل اگرچه مورد قبول ملّاصدراست، ولی 
و سایر فالسفۀ مشّاء از این تمثّل دارند، متفاوت اسـت. یـادآور شـدیم     فارابیه کبا تبیینی   قطعاً

شف حقایق مثـالی ایـن عـالم    کمعتقد است: نفس نبی، پس از نزول به عالم مثال و  ملّاصدراه ک
امالً مطابق با عالم عقلی است، از طریق قوة متخیلـه، بـه خلـق مجـدد آنهـا در صـقع ذات       که ک

شـف معنـوي،   که در کـ ار خداست، یعنی همان خدایی کار هم کآورد؛ البته این  خویش روي می
ی، معـارف   شـف صـوري   کدهد، همو در  معارف عقلی را در اختیار قوة ناطقۀ نبی قرار می و حسـ

عقلی را البته در ساحت نفسِ نبی و از طریـق قـواي متخیلـه و حـواس وي، بـه لبـاس الفـاظ و        
ه کـ کنـد   تصـریح مـی   101،القدسية المسائل اي با عنوان نماید. ملّاصدرا در رساله ال متصور میکاَش

، همـۀ افعـال او   دة متخیله به مبادي عالیه متّصل شو قو مال اعتدال قرار گرفتکنفس در وقتی 
و مـا رمیـت اذ   «رم فرمـود:  کـ اند و لذا خداوند بـه نبـی ا   فعلِ خداست و انبیا و اولیا از این قبیل

  این است: ملّاصدراعبارت ». نّ اهللا رمیکرمیت و ل
و اعتدلت صفاتها، فیوشک ان یکون فعلهـا فعـل   العالية صلت النفس بالمبادي نعم اذا اتّ

ت إِذْ   « :األولیاء و یکون من شأنها ان تخاطب بقوله تعـالى الحق، کما لألنبیاء و  یـممـا ر و
  102». رمیت و لکنَّ اللَّه رمى

از عالم باال، و اسـتناد الفـاظ   قرآن ه نهایتاً وي را به نزول زبانی ک ملّاصدرانظریۀ  ةاین است عصار
در مجـال و ظـرف قـواي نبـی     » تنزّل باطنی وحی بظـاهره «سازد. در واقع،  آن به خدا مجاب می

ه جنبـۀ  کـ ه ارادة نبی در آن خلَل و تصرّفی داشته باشـد. در اینجاسـت   کآن  پذیرد؛ بی صورت می
ه به هویت متعـالی  کآن نماید؛ بی ، جایگاه خود را پیدا میکیکالهی وحی و جنبۀ بشري آن، به تف

  و قدسی وحی خسارتی وارد آمده باشد.
براي تبیین وحی بسیار ارزشمند و جامع اسـت،   ملّاصدرامی کمدل حه کرسد  . به نظر می5

ثر مردم کها قرار داشته است و ا ه در دسترس معدودي از انسانکهم در مورد معرفت وحیانی  آن
ی کخبرند و معلومات اند  اند و قاعدتاً از چند و چون آن بی و حتّی اندیشمندان از آن محروم بوده

زیـادي بـه فهـم     کمـ کآید،  می  دست و روایات در مورد چیستی وحی به ه از رهگذر آیاتکهم 
یمـان در ورود بـه   کنماید. در این میان، جرئت و جسـارت ح  آلود وحی نمی  ماهیت پیچیده و راز

م، کـ  ه دسـت ک ملّاصدراویژه  اندازي به فهم ابعاد و اضالعِ آن، ستودنی است؛ به این عرصه و دست
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تر از سایرین ارائه و آن را با آموزة قرآنـیِ وحـی نیـز     مکتر و مح وحی زبانی، مدلی جامع كدر در
  قرین نموده است.  
، در هر وحی، صعودي اسـت و نزولـی؛ البتـه مـا بـر اسـاس       ملّاصدرافلسفی   بر اساس نظریۀ

از منظـر   ایـم.  اطّـالع بـوده   و از بعد دیگر بـی   ردهکمضامین دینی، فقط به قوس نزولی آن توجه 
ارناپذیر است؛ زیرا در غیر این صورت، تبیـین نـزول آن نیـز بـا     ک، قوس صعودي وحی انملّاصدرا

ه بخواهیم در این امر چون و چرا نماییم، فقط بـه طـرح   کآن شود. ما بی رو می االت جدي روبهکاش
از عـالم   م لحظـاتی قبـل از وحـی   کـ  ه: با این توصیف، پیامبر باید دستکپردازیم  این مسئله می

مادون منقطع گردد تا بتواند آن سیر صعودي را طی نماید و بعد وحی به قوس نزولـی درآیـد و   
هاي قرآنـی و روایـی چنـین     ه بر اساس گزارشکدر مشاعر و قواي او تنزّل و ترتّب یابد و حال آن

گهـان  ه ناکاند  گردد؛ چه بسا پیامبر سرگرم صحبت در جمع مردم و اصحاب چیزي مشاهده نمی
ه در مـدل  کـ نـیم  ک نمایـد. توجـه مـی    ایشان نازل می كمقدمه وحی را بر قلب مبار جبرییل بی

توان از آن به قوس  ه میکحالت منتظره و تمهیدي از جانب پیامبر وجود دارد  کمی، گویا یکح
توان دربارة حضرت موسی با ایـن مـدل دو قوسـی، بـه      صعود تعبیر نمود. براي مثال، چگونه می

ه موسی وقتی به دنبال سرپناهی براي زن و فرزند خویش کدانیم  نی پسندیده ره یافت؟ میتبیی
ه به خـود درخـت   ک شد ک ه از درون آن آتشی زبانه میکبیند  است، درختی را در مقابل خود می

رو  زده است، ناگهان با سخن خدا و وحـی روبـه   وب و حیرتکه میخکرساند در حالی  آسیبی نمی
  گردد. می

مـدل دوقوسـی را بهتـرین و     ملّاصـدرا ه کـ ید در مقام دفاع از این توجیه، به ذهن برسـد  شا
ه وي در همۀ انحاي وحی، به ایـن تبیـین   کدهد  و این نشان می 103دانست برترین نوع وحی می

نمایـد.   شده، قطعاً وي از این مدل تبعیت نمی ه به پیامبران میکباور ندارد؛ لذا در اولین وحیاي 
 صـدرالمتألّهین ه کـ ال جدي فراروي آن اسـت: اول آن کباشد، زیرا دو اش ننده نمیک سخ قانعاین پا

ه اگر این مدل اختصاص به بهترین مرتبۀ وحی دارد، در سایر درجـات، چگونـه   کروشن ننموده 
تبیـین   ملّاصـدرا ایـم،   ه ما در جمیعِ آثار وي داشتهکنماید (با استقصایی  نزول وحی را تبیین می

ي را براي سایر درجات وحی بیان ننموده است)؛ در ثانی، اگر این دو قـوس اختصـاص بـه    دیگر
هاي دیگرِ وحی نیز به جز برهـۀ اول   ه در بسیاري از نمونهکبهترین نوع وحی دارد، چگونه است 

ترین حاالت و در حال انقطـاع از خلـق اسـت،     ه پیامبر در عالیکرسالت و نبوت، حتی در جایی 
م در کـ  تـر سـخن بگـوییم، دسـت     قوسی را شاهدیم؟ یا اگـر بخـواهیم دقیـق    کهمان وحی تباز 

در حال عبادت و   ه در بهترین حاالت، مثالًکگردیم  ی مواجه نمیکیکمضامین دینی، با چنین تف
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ه حالـت منتظـره نداشـته و    کـ مند شده باشد و در جایی  تهجد، پیامبر از بهترین نوع وحی بهره
امل براي او پیدا نشده اسـت (مثـل جنـگ یـا دادوسـتد) از درجـات       کبه صورت  انقطاع از خلق

 104گـردد،  ه وحی نازل نمـی کاي  ه در برههکشاهدیم  ،تر وحی مستفیض شده باشد. از قضا پایین
شد. در واقـع، اگـر بخـواهیم بـر اسـاس نگـاه       ک پیامبر چشم به آسمان دارد و انتظار وحی را می

پردازد؛ ولی از وحی خبـري نیسـت. ایـن مـوارد،      خود به صعود میفلسفی سخن بگوییم، پیامبر 
  نماید. رو می هایی عمیق روبه را با چالش ملّاصدرا نظریۀ

ایتی ندارند (بلکـه  کاند و جنبۀ ح ه به صورت امر و نهی وارد شدهکافزون بر این، براي آیاتی 
ی را   انشایی هستند)، چگونه می بـدیهی   105تصـویر نمـود؟   توان سه مرحلۀ عقلی، مثـالی، و حسـ

انـد، معنـا و    ازاي خـارجی  ه داراي مابـه کـ ه این مراحل و مراتب صرفاً در حقایق و اموري کاست 
تـوان آنهـا را واجـد     ه در عالمِ وجود، به لحاظ فلسـفی، نمـی  کنماید نه انشاییاتی  مفهوم پیدا می

یم جعـل  کیق از سوي خداوند حازا دانست؛ گرچه به اعتقاد ما، این انشاییات به پشتوانۀ حقا به ما
وارد اسـت و   ملّاصـدرا ال فقط در حـد انشـاییات بـه    کر است که این اشکاند. البته شایان ذ شده

ان، و کتاب، مشـر کهاي اهل  ـ نظیر مجادله  106توسعۀ آن به حوادث طبیعی، تاریخی، و اجتماعی
زدنـد و مسـائلی از    ه آنـان مـی  ه دشمنان پیامبران بکها و افترائاتی  پرستان با پیامبر یا تهمت بت

ثّر، تحـول، و جسـمانیت مـتنِ واقعیـت ایـن      که تکاین دست ـ صحیح نیست؛ زیرا درست است  
ها امور مادي و زمانمند است، ولی این امـر هـیچ    دهد و حقیقت این گزاره یل میکحوادث را تش

ه در عـوالم مـاورا   کـ شـند  اي داشته با ه این حوادث مبادي و مراتب مجرّدهکمنافاتی با آن ندارد 
ان اشرف، همین ادعـا را دارد؛ وگرنـه مـا حتـی در     کوجود دارند. اساساً دیدگاه انطباق عوالم و ام

ال را تسرّي دهیم. از ایـن گذشـته، خـود    کتوانیم این اش ام هم، میکآیات مربوط به معارف و اح
ه البته ک 107نماید تاب تأیید میکال را در عالم باال و در ام قرآننیز وجود بحت و بسیط قرآن آیات 

  108گشته است. اسباب نزول و حوادث تاریخی و جزئی، به تفصیل و نزول آیات آن منجر می
ه اگـر در وحـی،   کـ الِ اول آنکرسـد: اشـ   االتی نیز در بخش درجات وحی به ذهن مـی کاش. 6

ال هـم از سـوي     اتّصال نفس نبی به عقل فعال شرط است ( در حا بـر   ملّاصـدرا لی که عقـل فعـ
واسـطه را نپـذیرد و در همـۀ انحـاي      باید وحی بـی  ملّاصدراجبرییل تطبیق یافته است)، الجرم 

گفتیم، وي بـه درجـات   این ه پیش از کگونه  ه همانکوحی نقش جبرییل را الزامی بداند؛ حال آن
یابـد   ال وقتی قوت میکالتزام دارد. اشواسطه میان پیامبر و خدا  مختلف وحی و به ویژه وحی بی

سورة شوري پرداخته و اولین قسم  51هایش به تفسیر آیۀ  در برخی نوشته ملّاصدرابینیم  ه میک
ی کـ را اساساً وحیِ مل» لّم من وراء حجابکت«دهد و  واسطه اختصاص می (الّا وحیاً) را به وحی بی

  109داند. می
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 کمتعالیه تفاوت درجات وحی را حتی در مـورد یـ  مت کصاحب ح هکال دوم این است کاش
داند و دلیـل آن را احـواالت گونـاگون خـود پیـامبر برحسـب        روا می اکرمپیامبر مانند رسول 

دام مرتبـه و منـزل،   کـ ه وحی را در کوضعیت روحی و میزان ترقّی او در مراتب عالم عقول، و این
واسـطه) کـه    بدین ترتیب، پیـامبر در بهتـرین نـوع وحـی (وحـی بـی       110انگارد.  تلقّی نماید، می

تـرین درجـات و حـاالت روحـی      رم است باید در عـالی کپرده میان خدا و رسول ا وگوي بی گفت
ه در حـین نـزول وحـی    کـ ه حالت غش و بیهوشـی  کباشد. از سوي دیگر، در روایات آمده است 

واسطه بوده است. بـا ایـن حـال، بـر اسـاس       گشت، فقط در حال وحی بی براي پیامبر عارض می
ه پیامبر گـاهی در حـاالت معمـولی، در میـان اصـحاب،      کبینیم  هاي تاریخی و روایی می گزارش

امـل و ترقّـی در عقـول عالیـه     که در حـال انقطـاع   کآن واسطه قرار گرفته است؛ بی مورد وحی بی
باب طبع و مقبول است و با مبـانی  ـ به لحاظ نظري ـ    ملّاصدراه گرچه تبیین ک باشد. خالصه آن

  دینی همخوانی ندارد. امالً تناسب دارد، ولی این تبیین چندان با تحلیل درونکفلسفی وي 
گردد: وي در جـایی   می بر ملّاصدراآخرین نقد هم در بخش درجات وحی، به تناقض در بیان 

یــا از عــالم مثــال  امــل وي از تــدبیر بــدن وکرا بــراي پیــامبر بــه عــدمِ انقطــاع  کتمثّــلِ ملــ
ایـن در   112دانـد؛  ترین نوع وحی می و در ادامه، همین تنزّل تمثّلی وحی را عالی 111گرداند می باز

گونـه   ه همانکداند  واسطه را باالترین درجۀ وحی می ه در جاي دیگر، وي وحی بیکحالی است 
ه در وحـی  کـ ت بـدیهی اسـ   113از اوج ترقّی پیامبر در عالم عقول اسـت.   که پیشتر گفتیم، ناشی

، تمثّلـی مشـاهده   ملّاصدرا هاي دینی و هم مطابق با مبانی فلسفی واسطه، هم بر اساس آموزه بی
  شود. نمی
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