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(س)

نزول وحی قرآن بر پیامبر اسالم از منظر امام خمینی

عبدالمجید طالب تاش

چکیده :خداوند سبحان بر پیامبر اسالم وحي فرستاد همچنان که بر پیامبران پیش از
ايشان وحي فرستاده بود .چگونگي نزول وحي بر پیامبر اسالم يکي از سؤاالت حائز
اهمیت در حوزة علوم قرآني است .اين پژوهش به روش کتابخانههای ،ديهدااه امهام
دربارة چگونگي وحي بر رسول اکرم را بررسي نموده و تفاوت آن را با ديدااههای
ديگر بررسي کرده است .روشن شد که ديدااه امام خمیني با ديدااه رايج در میان
علمای علوم قرآني تفاوت دارد و به ديدااه ابن خلهدون دربهارة چگهونگي ارتبها
وحیاني پیامبر نزديک است؛ امّها امتیازههايي در ديهدااه امهام يافهت شهد .بهر اسها
ديدااه امام خمیني ،پیامبر اسالم با رهايي از جلبها بشهری ،در افهع اعلهي ح هور
مييابد و جبرئیل امین ،وحي قرآن را بر قلب مبهار

ايشهان اا ها مهيکنهد .بهر ايهن

اسا  ،ديگر انسانها راهي برای اتّصال به عاام غیبیّه ندارند؛ در نتیجه ح ی ت وحي
و آنچه در عاام علوی برای رسول اهلل اتفاق ميافتهد را در

نمهيکننهد .از ايهن رو

تعبیرهايي که دربارة چگونگي حاات وحیاني به ما رسیده ،ظواهری در خور فهم مها
انسان های ارفتار در عاام طبیعت است که با ح ی ت وحي که در عاام ملکوت رخ
داده است فاصله دارد.
کلیدواژهها :نزول قرآن ،وحي ،پیامبر اسالم ،امام خمیني ،علمای علوم قرآني


) بیان مسأله
بر اسا

بیان قرآن ،خداوند بر پیامبر اسالم وحي کرده همچنان که بر پیهامبران پهیش از ايشهان نیهز

وحي کرده است« :إِنَّا أَوْحَیْنا إِاَیْکَ کَما أَوْحَیْنا إِاى نُوحٍ وَ اانَّبِیِّینَ مِنْ بَعْهدِهِ وَ أَوْحَیْنها إِاهى إِبْهراهیمَ وَ
إِسْماعیلَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْ ُو َ وَ ااْأَسْبا ِ وَ عیسى وَ أَيُّو َ وَ يُهونُ َ وَ ههارُونَ وَ سُهلَیْمانَ وَ آتَیْنها داوُدَ
 .استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرج
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زَبُوراً وَ رُسُالً قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَیْکَ مِنْ قَبْلُ وَ رُسُالً اَمْ نَ ْصُصْهُمْ عَلَیْکَ وَ کَلَّهمَ االَّههُ مُوسهى تَکْلیمهاً»
(نساء « ) 23 - 29 :ما همچنانکه به نوح و پیامبران بعد از او ،وحى کرديم ،به تو [نیز] وحهى کهرديم؛
و به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و يع و و اسبا و عیسى و ايهو و يهون

و ههارون و سهلیمان

[نیز] وحى نموديم ،و به داوود زبور بخشیديم .و پیامبرانى [را فرستاديم] کهه در ح ی هت [مهاجرا ]
آنان را قبالً بر تو حکايت نموديم؛ و پیامبرانى [را نیز برانگیختهايم] که [سراذشتِ] ايشان را بهر تهو
بازاو نکردهايم .و خدا با موسى آشکارا سخن افت».
بیان آيات و روايات دربارة چگونگي ارتبا وحیاني پیامبر اسالم و نحوة نزول وحي بهر ايشهان
حاکي از اين است که نزول قرآن بر پیامبر اسالم به وسیله جبرئیل و در اف ي برتهر از عهاام طبیعهت
صورت ميارفت (حجتي  .)35: 321امّا اين مسأاه که جبرئیل چگونه بر پیامبر اسالم فرود مهيآمهد
و پیامبر اسالم در چه حااتي وحي قرآن را دريافت ميکرد و ارتبا وحیهاني پیهامبر اسهالم از چهه
مکانیسمي برخوردار است از جمله مسهائلي اسهت کهه محهلّ برخهورد آرا و انديشههههای عاامهان
مسلمان قرار ارفته و ديدااههای مختلفي پیرامهون آن مرهرح شهده اسهت .امهام خمینهي در مسهأا
چگونگي نزول قرآن بر پیامبر ،تأمل بسیار داشته و نظرات بديعي ارائه کهرده اسهت .ايهن نوشهتار بها
مراجعه به آثار شفاهي و کتبي بر جای مانده از ايشان به بررسي و تحلیل ديدااه امام در ايهن زمینهه
پرداخته است.

 )2محلّ نزول قرآن
سال هفدهم /شماره شصت و هشت /پاييز 4931

در فرآيند نزول قرآن ،به استناد آيات قرآن که ميفرمايد «:نَزَلَ بِهِ اارُّوحُ ااْأَمینُ عَلى قَلْبِهکَ اِتَکُهونَ
مِنَ ااْمُنْذِرينَ» (شعراء ) 93 - 99 :ظرف دريافت قرآن کريم قلهب رسهول اهلل بهوده (طبرسهي  9 9ج :7

)35؛ که اافاظ و معاني قرآن بهه ايشهان اا ها شهده اسهت (طباطبهايي  323ج  .)991 : 2از ايهن رو امهام
خمیني بر اسا

بیان قرآن ،محل نزول قرآن را قلب پیامبر معرفي ميکند؛ اکن يادآوری مينمايهد

که ابعاد اين ق یه و ماهیت نزول قرآن بر قلب رسول االّه در لیلة اا در برای ما روشهن نیسهت و در
ابهام ااي االبد مانده است (امام خمیني  312ج  .)919 : 7از نظر ايشان چگونگي نهزول قهرآن بهر قلهب
پیامبر يکي از رازهای نااشودني نظام هستي است؛ اذا چنین مياويد:
کیفیت نزول قرآن و ق یه چه بوده است و روح األمین در قلب آن ح هرت
قرآن را نازل کرده است و از طرفى خدا انْزَلْناهُ فِى لَیْلَىة الْقَىْْ ايهن نهزول

اصالح سوم 399/9/53

29
رسول اکرم و آنهايى که در دامن رسول اکرم بزرگ شدند و مهورد عنايهت
خدا تبار

و تعهااى ،عنايهات خها

مقاله

قرآن در قلب پیغمبر در لیلة القْ کیفیتش چیست بايد بگويم غیهر از خهود
او بودنهد ،بهرا ديگهران مرل هاً در

حجا ابهام است که مسأاه تنزّل چى است ،نزول در قلب چهى اسهت ،روح
االمین چى است ،کیفیت وارد شهدن روح االمهین بها قهرآن در قلهب رسهول
االَّهچى است« ،لَیْلَة الْقَْْ » چى است اينها مسائلى است که بهه نظهر سهرحى
يک مرااب آسانى است ،و ااهى هم يک حرفهايى افته شده اسهت؛ اکهن
به شما عرض کنم کیفیت نزول قرآن در ابهام باقى مانده است برا امثال ما،
و کیفیت نزول مالئكة االَّه در لیلة اا در و ماهیت لیلة اا در (امام خمیني312

ج)919-993 : 7؛ آنچه که ما از بعثت مىتوانیم بفهمیم برکهاتى اسهت کهه از
اين پديده حاصل شده است (امام خمیني 312ج.)931 : 1

امام دایل اين مسأاه را در نوع ارتبا وحیاني میان پیامبر و فرشته وحي جستجو ميکند کهه در
اف ي فراتر از افع قابل دسترسي بهرای انسهانههای معمهواي مح هع مهيشهود؛ اهذا در

چگهونگي

ح ی ت نزول قرآن بر پیامبر را برای ديگران را ناممکن ميداند .از اين رو توصهیه مهيکنهد په

از

اين که دانستیم دستمان از قل وحي کوتاه است ميبايست تالش کنیم تا انهدازهای کهه در وسه مها
هست به م صدی که انبیا داشتند نزديک شويم (امام خمیني  312ج.)559 : 9

مبنای اين ديدااه ،به نوع اعت اد ايشان دربارة چگونگي نهزول قهرآن از اهوح محفهوظ بهه قلهب
رسول اهلل برمياردد که با ديدااه رايج میان علمای علوم قرآني که معت دند جبرئیل قرآن را يهک
مينمايد (ر : .زرکشي  39ج 553 :؛ امام خمیني )399 : 313؛ طبع ديدااه رايج ،اويا قهرآن متنهي از
قبل نوشته شده است که در اوح محفوظ وجود دارد و فرشهت وحهي ابتهدا آن را بهه صهورت يهک
کتا از اوح محفوظ به آسمان دنیا تنزّل ميدهد و طيّ بیست و سه سال به تدريج بهر ايشهان نهازل
ميکند؛ در نتیجه اويا فرشت وحي کتابي مادی را از اهوح محفهوظ تها بیهت ااعهزّه فهرود آورده ،و
اويا پیامبر برای دريافت آن از زمین خهارج نمهيشهود؛ بلکهه همچنهان کهه دو نفهر در ايهن دنیها بها
يکديگر سخن مياويند جبرئیل هم با پیامبر سخن مياويد .طبری مياويد:
حدثنا أبو کريب قال ،حدثنا أبو بکر بن عیاش ،عن األعمش ،عن حسهان بهن

(س)

أبي األشرَ عن سعید بن جبیر ،عن ابن عبا قال :أنهزل اا هرآن جملىة مهن

نزول وحي قرآن بر پيامبر اسالم از منظر امام خميني

بار به آسمان دنیا تنزل داد سپ

طي  53سال به صهورت تهدريجي بهر پیهامبر نهازل کهرد ناسهازاار
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ااذکر في لیلة أرب وعشرين من رم ان ،فجُعل في بیت العىزة (طبهری 9 5ج
.)12 :5

سیوطي همین ن ل را از طريع حاکم و ابن ابي شعبه که به ابن عبا

نسبت دادهاند ميآورد که

مياويد:
قرآن از ذکر جدا شد و در بیت ااعزه آسمان دنیا نهاده شهد؛ په

جبرئیهل آن را بهه تهدريج بهر

پیامبر فرود ميآورد (سیوطي  323ج .) 29 :

هر چند طرفداران اين ديدااه به فرآيندی مادی برای نزول قرآن قائل نیستند؛ اکهن پیامهد ايهن
طراحي ،به اونهای اسهت کهه بهرای قهرآن ،سهاختاری مهادی نمايهان مهيسهازد کهه جبرئیهل آن را
کوچکسازی کرده و نازل نموده است .زرکشي ازارش ميکند که برخي از علمای علوم قرآنهي
افتهاند که حروف قرآن پیش از نزول ،در اوح محفوظ مست رّ بهوده و ههر حرفهي از آن بهه انهدازه
کوه قاف بزرگ است (زرکشهي  39ج  .)559 :امّا هندس فکری امام خمیني درباره چگونگي نزول
وحي بر پیامبر با اين ديدااه رايج هماهنگي کامل ندارد؛ چرا که ايشهان ههر چنهد بها دو بهار نهزول
قرآن يعني نزول دفعي و نزول تدريجي مخاافتي ندارد؛ اکن هندسه فکهری خهودش را بهر اسها
روايت استناد داده شده به ابن عبها

کهه نهزول دفعهي قهرآن را بیهت ااعهزّه معرفهي کهرده طرّاحهي

نميکند؛ بلکه انديشه خود را بر اسا

روايتي تبیین ميکند که از امام صادق علیه ااسالم در دسهت

است که دربارة نزول دفعي و نزول تدريجي قرآن فرمود:
إنما أنزل اا رآن في طول عشرين سنة ف ال إنه نهزل جملة واحىْ فهي شههر
رم ان إاى اابیت اامعمور» قرآن در طول بیست سال نازل شد سپ

فرمود:

سال هفدهم /شماره شصت و هشت /پاييز 4931

اابته در ماه رم ان به يک باره به بیت اامعمور نازل اشهت (قمهي  327ج :
.)22

امام همانرور که افته شد بیت اامعمور در اين روايت را تحلیل معنوی مهيکنهد و آن را قلهب
رسول اهلل و مرتبهای از مراتب عاام علوی ميداند (ر : .امام خمیني .)399 : 313

ايشان ميفرمايد« :به م ام قلب به سرّ بیت اامعمور ،که م ام تجلّي فعلي اسم اعظم اسهت توجهه
نمايند (امام خمیني

.)22 : 31

از اين رو دربارة چگونگي دريافت وحي قرآن ،عالوه بر نزول جبرئیهل ،نهوعي عهروج روحهي
هم برای پیامبر قائل است .ايشان مياويد:
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ااْ ُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِهِ است .قرآن را آنکه مخاطبش است مىفهمد؛ و معلهوم

مقاله

قرآن هم مسائل را دارد؛ اکهن آن کسهى کهه ادرا

مهىکنهد إنَّمها يَعْهرِفُ

29

است آن کسى که «مَنْ خُوطِبَ بِهِ» است و قرآن را مىفهمد ،آن مرتبهها از
قرآن است که :نَزَلَ بِهِ اارُّوحُ ااْأَمِینُ« ،نَزَلَ عَلهى قَلْبِههِ» ايهن را غیهر از خهود او
نمىتواند مشاهده کند .ق یه ،ق یه ادرا

ع لى نیست ،قدم برههان نیسهت،

ق یه مشاهده است ،آن هم «مشاهده غیبیه» .مشاهده با چشم نیست ،مشهاهده
با نف

نیست ،مشاهده با ع ل نیست ،با قلب نیست .آن قلبى کهه قلهب عهاام

است ،قلب نبى ،مشاهده با اوست ،دريافته ،اکن نمىتواند بیان کند؛ مگهر در
افافه امثله و اافاظ ،بهه يهک آدمهى کهه کهور اسهت چرهور شهما مهىتوانیهد
بفهمانید که نور چیست بها چهه زبهانى ،بها چهه حرفهى جهز ايهن اسهت کهه
مىاويى نور يک چیز [است که] روشن مىکند آدمى کهه نديهده اسهت
نور را ،چرور آن کسى که نور را ديده مىتواند به او افهام کند جهز اينکهه
ع ده در اسانش هست؛ و اين ع هده بهرا ايهن اسهت کهه طهرف ،ع هده در
اوشش است؛ آن ع دها که در اسان انبیها بهود ،پیغمبهر اکهرم ع هدهاش از
همه بیشتر بود ،برا اينکه آنچه او يافته بود ،آنچه از قرآن در قلهب او نهازل
شده بود ،برا چه کسى بیان بکند ،مگر آنکه رسیده [باشد] به م هام واليهت
تامه .شايد يکى از معانى ما أُوذِ َ نَبِىٌّ مِثْلَ ما أُوذيتُ  -اار وارد شده باشد از
رسول االَّه -اين باشد که يک آدمى که آنچه را بايد برسهاند نتوانهد برسهاند؛
آنکه کسى را نیابد که به او آنچه يافته بگويد ،تأثر دارد[ .خصوصاً] آنچه که
امور [را] و میل دارد همه بیابند ،و نتواند برساند ،تهأثر [ش چ هدر اسهت ]
آن پدر که مىخواهد بچهاش شم

را ببیند ،واى بچه کور است ،تهأثرش

چ در است بخواههد افههام کنهد چهه بگويهد چهه بگويهد کهه ايهن نهور را
بفهمد عناوينى که همهاش مجهول [است] ،جز مجهوالت چیز نیست (امام
خمیني ااف

.) 93- 95: 31

مالحظه ميشود که از منظر امام پیامبر اسالم در هنگام دريافت وحیاني به مشاهدة غیبیهه دسهت
يافته است .و اين به معنای آن است که دريافت وحي آن ح رت با نهوعي عهروج روحهاني همهراه

(س)

نزول وحي قرآن بر پيامبر اسالم از منظر امام خميني

او يافته بود ،فوق همه آنها بود که سايرين يافته بودند؛ و کسى که يافته است
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بوده است و اينرور نبوده که جبرئیل در سرح عاام ماده و در سرحي پايینتر از آسمان دنیا ،وحهي
را به او اا ا نمايد .پیچیداي اين هندسه فکری امام زماني بیشتر نمايان ميشود که مينويسد:
ق یه دريافت وحي قرآن ،ق یه ادرا

و مشاهده با ع ل و قلب هم نیست؛ بلکه ق یه مشاهده

غیبي قلب رسول اهلل است که به تفاوتهای ماهوی نف

پیامبر با ديگر نفو

رسول االّه خاتم با رسیدن به مرتب عااي انسانیت و آنچه در وهم ک
جام اعظم با خرا

انسانها بر مياردد.
نیايد ،بهه مظهريّهت اسهم

يا اَيُّهاااْمُدَّثِّرُ.قُمْ فَأَنْذِر مأمور هدايت شد (امام خمیني  312ج .)5 3 : 2

اذا ايشان معت د است کشف رسول اهلل اتمّ کشفیات عاام است:
«بااجمله ،کشفي اتمّ از کشف نبي ختمي صلي اهلل علیه و آاه ،و سلوکي اصهحّ و اصهو از آن
نخواهد بود (امام خمیني

. ) 5 : 31

امام در عین اذعان به عدم توانايي غیر نبي بر فهم ح ی ت وحي؛ دور نمهايي از ايهن ح ی هت را
به صورت اشاری و رمزی تبیین ميکند و مينويسد:
قلوبي که به طريع سلو

معنوی و سفر باطني سیر ااياهلل ميکنند و از منزل مظلم نف

و بیت

انیّت و انانیّت مهاجرت مينمايند ،دو طايفهاند :طايفه اول ،عارفاني هستند که به م ام فنا ميرسند و
با کسي رابره پیدا نميکنند و در میان خلع پنهان ميمانند  . . .و طايفه دوم آناني هستند که په

از

تمامیت سیر ااي اهلل و في اهلل ،قابل آن هستند که به خهود رجهوع کننهد و حااهت صهحو و هشهیاری
برای آنها دست دهد .اينها آنان هستند که به حسب تجلّي به فیض اقد  ،که سرّ قدر است ،ت هدير
استعداد آنها شده و آنها را برای تکمیل عباد و تعمیر بالد انتخا فرمودهاند .اينها پ

از اتصهال بهه
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ح رت علمیّه و رجوع به ح ايع اعیان کشف سیر اعیان و اتّصال آنها را به ح هرت قهد

و سهفر

آنها را ااي اهلل و ااي ااسّعاده نمايند ،و مخلّ به خلعت نبوّت شوند .و اين کشهف وحهي ااههي اسهت
قبل از تنزّل به عاام وحي جبرئیلي .و پ

از آن که از اين عاام توجه به عواام نازاه کردند ،کشهف

آنچه در اقالم عاایه و ااواح قدسیّه است نمايند به قدر احاطهه علمیّهه و نشهک کماایّه خهود کهه تهاب
ح رات اسمائیّه است (امام خمیني .)355 : 313

مالحظه ميشود که امام دربارة چگونگي نزول قرآن معت د است پیامبر ابتدا با عروج روحهاني،
در قو

صعودی به اتّصال عاام غیب در ميآيد و آن ااه در عاام فرشتگان و آن ف ای روحهاني،

قرآن بر قلب ايشان نازل ميشود و با مشاهده غیبیَهه ،ح ی هت قهرآن را مهيفهمهد .سهپ

در قهو
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مقاله

نزواي آن اندازه از ح ی ت قرآن را که فهم کرده با تنزّل هفتگانه تا مرحلهه اسهان نهازل مهيکنهد و

 )3نزدیکی دیدگاه امام خمینی و ابن خلدون
رسول اهلل در هنگام دريافت وحي ،با ديدااه ابهن خلهدون دربهاره

ديدااه امام خمیني دربارة نف

چگونگي ارتبا وحیاني پیامبر اسالم بسیار نزديک مينمايد؛ ههر چنهد تفهاوتههايي میهان ايهن دو
ديدااه مشهود است .ابن خلدون چنین مينويسد:
خداوند پیامبران را به خرا خهويش ف هیلت بخشهید و سرشهت آنهان را بهر معرفهت خهويش
بیافريد و آنها را واسر بین خود و بنداانش قرار داد تا آنها را به مصااحشهان آاهاه سهازند و بهرای
هدايت تحريض نمايند .از نشانههای اين اروه آن است که در حال وحي از ديگران غايباند و در
ظاهر به فرد غش کرده ميمانند در حااي که چنین نیست بلکهه در ح ی هت غهرق در ديهدار فرشهته
وحي هستند و به همین دایل از مدار
دوباره به مدار

بشری به طور کلي خارج شدهاند و په

از دريافهت وحهي

بشری برمياردند (ابن خلدون .)95 : 931

وی بر اين اعت اد است که پیامبران ااهي از نفسي برخوردارند که در حااتهای خاصي به طهور
کلي از بشريت خارج ميشوند و در عاام فرشتگان جای ميایرند و وحي را دريافت مهيکننهد .از
نظر او اين حاات انسالخ از بشهريت و جهای اهرفتن باافعهل در عهاام فرشهتگان در نههاد و سرشهت
پیامبران قرار داده شده؛ چیزی که ديگر انسانها فاقد آن هستند؛ اذا مينويسد:
احظ دريافت وحي باافعل از جن

فرشته ميشوند .اين به خاطر آن است کهه ذات روحهاني آنهها

باافعل کامل ارديده است .در نتیجه اين نفو

قابلیت ارتبا با دو جهت عهااي و سهافل را دارنهد.

هرااه به بدن جسماني متصل ميشوند با عاام سفلي ارتبا برقهرار مهيکننهد و هماننهد ديگهران بهه
مدار

حسي نائل ميآيند .و از جهت اعالی نف

مدار

علمي و غیبي در آن عاام دست مييابند؛ در نتیجه هم حوادث عاام برای نفو

در

آنها قابل

است .در نتیجه هرااه خداونهد اراده کنهد اين هها بهه واسهر همهین فررتهي کهه در نههاد آنهها

اذاشته شده از مدار
سپ

با افع فرشهتگان ارتبها برقهرار مهيکننهد و بهه

بشری خارج ميشوند و در آن افع اعلي پیهام وحهي را دريافهت مهيکننهد

از آن حاات به مدار

بشری بر مياردند و آنچه را که در آن عهاام دريافهت کهرده بودنهد

(س)

نزول وحي قرآن بر پيامبر اسالم از منظر امام خميني

اين دسته از نفو

انساني استعداد انسالخ از بشريت و پیوستن به عاام فرشتگان را دارند که در
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فهمیده و به ديگران ابالغ ميکنند .اابته هم اين حااتها در يک احظه اتفاق ميافتد و محهدود بهه
زمان نیست .به همین احاظ نام وحي يعني دريافت سري بر آن اذاشته شده است (ر  :ابهن خلهدون
.)92-91 : 931

زرکشي نیز از دو نوع وحي بر پیامبر اسالم سخن مهياويهد کهه بیهانگر چنهین ویهعیتي بهرای
دريافت وحي است .وی مينويسد:
تنزيل به دو صورت رخ ميداد :يکي اينکه رسهول خهدا از صهورت بشهری جهدا مهيشهد و در
صورت مالئکه درميآمد؛ آن ااه وحي را از جبرئیل دريافهت مهيکهرد .و ديگهر اينکهه فرشهته در
قااب انساني تمثّل مييافت تا پیامبر ،وحي را از او دريافت کند؛ و اابته وحي نخستین سختتر بهود
(زرکشي  39ج .)559 :

امام خمیني درباره احظ دريافت وحي چنین ع یدهای دارد؛ اذا مينويسد:
و بايد دانست که تمثّل «جبهروتیّین» و «ملکهوتیّین» در قلهب و صهدر و حه ّ
بشر ممکن نیست مگر پ

از خروج او از جلبا بشريّت و تناسهب او بها آن

عواام؛ و إال مادامي که نف

مشتغل به تدبیرات ملکیّهه اسهت و از آن عهواام

غافل است ،ممکن نیست اين مشاهدات يا تمثّالت برای او دست دهد .بلهي،
ااهي مي شود کهه بهه اشهارة يکهي از اوایهاء نفه

را از ايهن عهاام انصهرافي

حاصل شود و به قدر ایاقت از عواام غیب ادراکي معنهوی يها صهوری نمايهد
(امام خمیني .)395 : 313

بر اسا

چنین حااتي است که پیامبر اسالم اظهار ميدارد که به هنگهام نهزول قهرآن از طبیعهت
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بشری خود خارج ميشود و در رابره با کیفیت و کمیت نزول آيهات قهرآن ههیو اونهه دخااهت و
اختیاری ندارد .ااه ميشود که پیاپي و پشت سر هم سورهها و آيات قرآن نهازل مهياهردد و اهاه
ميشود که درست به هنگامي که بیش از هر زمان ديگهر چشهم بهه راه نهزول وحهي و نیازمنهد پیهام
آسماني است ،نزول وحي قر مياردد (صااح .)21 : 32

)4امتیازهای دیدگاه امام خمینی
هر چند ديدااه امام خمیني دربارة مکانیسم وحي نبوی به ديدااه ابن خلدون نزديهک اسهت اکهن
تفاوتهايي در میان اين دو ديدااه مشاهده ميشود که نظر امام را نسهبت بهه نظراهاه ابهن خلهدون
ممتاز ميکند .برخي از اين امتیازها به قرار زير است:
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) از منظر امام و ابن خلدون فرآيند وحي در عاام فرشتگان ايجاد ميشود؛ اکن ابن خلدون به
ديدااه امام ،پیامبر در عین اين که اتصااش از طبیعت به طور کلي قر نشهده ،از اشهتغال بهه

تدبیرات ملکیه رها شده و از جلبا بشری خارج و متناسب بها عهواام فرشهتگان در عهاام ملکهوت
ح ور مييابد و پیام وحي را دريافت ميکند و باز مياردد .بخصو
امام خمیني ت ويت ميشود که از ديدااه ايشان ،انسان کامل در قو

زماني اين برداشت از قهول
صعودی مهيتوانهد بهه اتّحهاد

مراتب طبیعت و برزخ با مرتب ع ل برسد .اين ديدااه با آنچه ابن خلدون خروج باافعهل از طبیعهت
و انسالخ باافعل از بشريت و ح ور باافعل در عاام ملکوت نامیده بود تفاوت دارد .امام خمیني در
تقريراتفلسفه چنین مياويد:
اتّحاد مراتب طبیعت و برزخ با مرتب ع ل ،به اين معنهي نیسهت کهه در مرتبه
ع الني ،بدن برزخي و جسم برزخي نداشته باشیم و هم اين امهور بهه تجهرّد
ع الني رسیده باشند؛ يعني موجودی که با حرکت جوهريه به مرتب ع النهي
رسیده ،مانند موجودات عاام ع ل در قو نهزول باشهد کهه بهدن برزخهي و
جسم و قوای برزخي ندارند و يا اينکه چنین موجودی که با حرکت جوهريه
به عاام ع ل رسیده ،مانند ع ل فعّال باشد؛ زيرا مسهلّماً چنهین نیسهت؛ ارچهه
ظاهر فرمايش مرحوم آخوند رحمه اهلل که فرمود :بدن در مرتب سوم متحد با
ع ل ،بلکه محض ااع ل ميشود؛ چنین ايهامي را به وجود ميآورد (اردبیلهي
 31ج.)9 3 :3

ع ل رسیده فارغ از جسم برزخي و حتي بدن برزخي نیست .معنای اين سخن آن است که پیامبر در
عین ورود به عاام ملکوت اتصااش با مظاهر طبیعت از جمله بدن قر نشده است .در م هام م ايسه
اين دو نظر ،ديدااه امام خمیني با ن لهای رسیده از حاات وحیاني پیهامبر اسهالم سهازاارتر اسهت؛
چرا که اار باافعل برای پیامبر انسالخ از بشريت رخ ميداد ديگر نميبايست حاات وحي بر جسهم
طبیعي پیامبر اثر بگذارد؛ در حااي که بر اسا

روايتهای رسیده هنگام ارتبا وحیاني بدن پیهامبر

سنگین ميشد (صااح  ،)92 : 32و رنگ ايشان تغییر ميکرد (سیوطي  323ج .) 21 :

 )5از نظر امام ،رسول اهلل پ

اين ديدااه قرآن يک بار تنهزل پیهدا کهرده و بهر قلهب رسهول اهلل نهازل شهده

(س)

و فهم باشد .بر اسا

از دريافت قرآن ،آن را تنزّل داده تا برای ما انسانهها قابهل در

نزول وحي قرآن بر پيامبر اسالم از منظر امام خميني

مالحظه ميشود که امام خمیني معت د است در عین اينکه انسان کامل در قو

صعود به مرتبه

011
پژوهشنامة متين

است؛ و يک بار هم رسول اهلل آن را از مرتبه قلب به مرتبه اسان خويش تنزل داده و در سهرح فههم
ديگران فرود آورده است .ايشان مياويند:
قرآن دارای ابعادی است که تا رسول اکرم ه صلي االّهه علیهه و آاهه و سهلم ه
مبعوث نشده بودند و قرآن متنزل نشده بود از آن م ام غیب ،نازل نشهده بهود
از آنجا ،و با آن جلوة نزواياش در قلب رسول خدا جلوه نکرده بهود ،بهرای
احدی از موجودات ملک و ملکوت ظاهر نبود .بعد از آنکه اتصال پیدا کرد
م ام م دّ نبوی واي اعظم با مبدأ فیض به آن اندازهای که قابل اتصال بود،
قرآن را نازاتاً و مُنزَّالً کسب کرد ،در قلب مبارکش جلوه کرد و بها نهزول بهه
مراتب هفتگانه به زبان مبارکش جاری شد .قرآني که اآلن در دسهت ماسهت
نازا هفتم قرآن است و اين از برکات بعثت اسهت؛ و همهین نازاه هفهتم آن
چنان تحواي در عرفان اسالمي ،در عرفان جههاني بهه وجهود آورد کهه اههل
معرفت شمّهای از آن را ميدانند و بشر از هم ابعاد او ،يعنهي جمیه ابعهاد او
برای بشر باز ،معلوم نشده است و معلهوم نیسهت معلهوم شهود . . .مفسهرين در
عین حااي که زحمتهای زيهاد کشهیدهانهد اکهن دستشهان از ارهايف قهرآن
کوتاه است؛ نه از با آنکه آنها ت صیری کهردهانهد ،از بها اينکهه عظمهت
قرآن بیشتر از اين مسائل است (امام خمیني  312ج .)93 -935 : 7

 )3يکي از مسائلي که در امر نزول قرآن مغفول مانهده و مح هان از جملهه ابهن خلهدون بهه آن
نپرداخته اند ،نزول قرآن از م ام عند اهلل تا عاام ملکوت که عاام فرشت وحي است ميباشد .امهام بها
نظرااه عرفاني خود راج به م ام عروج ،اين مسأاه را حلّ ميکند .ايشان معت د است نزول ح ی ت
سال هفدهم /شماره شصت و هشت /پاييز 4931

قرآن از م ام عند اهلل تا اوح محفوظ ،توسط روح انحصاری پیامبر اعظم صورت مهيایهرد .بهه ايهن
معنا که آن ح رت در م ام عروج از م امات فرشتگان عبور ميکند و پ

از عبور از منازل نوريهه

به م ام قا قوسین أو ادني مي رسد و در آنجا ح ی ت قهرآن را در ح ی هت وجهود خهود مشهاهده
ميکند؛ سپ

در سیر نزول تا عاام ملکوت تنزل مييابد و از آنجا جبرئیل از باطن و م هام غیهب او

استفاده ميکند و بدون تجافي از م ام ملکوتي در مرحله ح

آن ح رت تمثّهل مهييابهد و قهرآن

تفصیلي را به ايشان اا ا ميکند .ايشان مينويسد:
ح ی ت وحى بر غیب وجودِ جمعى ح رت ختمى مرتبت نهازل و يها ظهاهر
مىشود؛ و آن ح رت خبر داده است کهه در آن م هام أاهمنهى االّهه محامهد
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مقاله

کنت أحمده بها ،و ال يح هرني اآلن شهرحها .آن ح هرت در م هام عهروج،

010

نمود؛ کان ،علیه ااسالم ،يسم صريف أقالمهم .و بعد از عبور از منازل نوريه
و بلوغ به م ام «قا َ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنى» و استیفا درجات اکملیت ،ثم مه نزلة
يسیر لقبول الحقائق النازلة من غیب ااوجهود و شههود آنچهه کهه بهر کتها
استعداد او در أزل ن ش بسته بودند بدون تجافى از م ام غیهب مغیهب وجهود
خود و شهود تفصیلى کینونت و م ام جم ااجم قرآنى خويش و نهزول بهه
ساحت ملکوت و ورود بهه منهزل دنیهو  ،در صهحیفه وجهود خهود مشهاهده
مىکند (امام خمیني ج  : 31م دمه.)72-77

ايشان در تبیین و توییح مرلب مينويسد:
به عبهارت اویهح ،ح ی هت وحهى بعهد از مهرور بهه م امهات جمعهى احهد
احمد  ،بهر فه

نفه

شهريف آن ح هرت منربه مهىاهردد ،و صهورت

جبروت بر ح ّ باطن و متمثل مىشود؛ و نیز صورتى از آن بر ح ّ ظاهر
آن حقیقة الحقائق منکشف مىاردد .و در اين م ام اسهت کهه ملهک حامهل
وحى ،که از باطن و م ام غیب او استمداد مهىنمايهد ،بهه صهورت محسهو
ظاهر مىاردد؛ و آن ملک را که هیکل جبروتي او مشهود آن ح رت بهود
به صورت محسو مىبیند؛ و آن ملک بدون تجافى از م ام جبروتي خهود،
متنزل در مرتبه ح  ،و يا متمثل به صورتى مناسهب بها شههود حسّهى ،بهر آن
حع مىشنود ،و يا به صورت قدر در اوح ،که حامل آن ملک وحى است،
مشاهده مىنمايد (امام خمیني ج  : 31م دمه.)77

)5هوشیاری پیامبر در هنگام دریافت وحی
پیامبر اسالم وحي را در حاات هوشهیاری و بها علهم ح هوری دريافهت مهيکهرد؛ بهه اونههای کهه
هیواونه ترديد و ابهامي در دريافت وحي نداشت .چه اينکه در احظ وحي پردهها از جلو ديداان
قلب پیامبر برداشته ميشود و واقعیت را از طريهع اتصهال روح ملکهوتياش بها عهاام فرشهتگان و از
طريع اشراقات نوراني در عاام ملکوت بعینه مشاهده ميکند؛ در نتیجه ح ی تي که بر او نهازل شهده

(س)

نزول وحي قرآن بر پيامبر اسالم از منظر امام خميني

ح رت ح ايع غیبى را اا ا مىنمايد .و آن جنا کهالم ملهک را بهه مشهیّت
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با شعور و ادرا

شهودی دريافت ميکند و همچون کسي ميماند که در روشهنايي روز خورشهید

را مشاهده کرده است .در حديثي از امام صادق(ع) روايت شده که در پاسخ اين سؤال کهه پیهامبران
چگونه ميدانستند که رسول ااهياند؛ فرمود :کُشفَ عنه ااغراء پرده از جلهو آنهها برداشهته مهيشهد
(مجلسي  939ج  .)22 :اين شرايط سبب ميشود که هیو اونه ابهامي برای پیامبر پیش نیايد و از هر
اونه خرا و اشتباه در فهم و دريافت وحي مصون بماند .عالوه بر اين در مورد شخ

پیامبر اسهالم

خداوند به او وعده داده که هیو اونه نسیاني به او وارد نشود؛ چه اينکه مهيفرمايهد :سَهنُ ْرِئُکَ فَهال
تَنْسى (اعلي .)2 :و تحت هیو شرايري شیران قدرت نفوذ در فرآيند وحي نداشته باشهد (معرفهت 9 2

ج  .)19 :برخي از روشنفکران مسلمان وحي را تحلیل ذهني نموده و امهان بهردهانهد کهه پیهامبر در
فرآيند وحي ااهي دچار ترديد و دو داي ميشده است .نصر حامهد ابوزيهد کهه چنهین رأيهي دارد
مينويسد:
محمد پ

از نخستین تجرب وحي در حیرت بود و واقعیت اين رويداد را درنیافته بود .به دنبهال

جايي بود که آرام يابد و چه بسا امری که او را به سالمت قوای ع لياش مرمکن سازد .شايد به اين
امر مي انديشید که آيا آنچه روی داده ،وحي از جانب پرورداهاری اسهت کهه او مهدتهها در پهي
شناخت وی بوده است بيامان سنگیني اين احسها  ،او را بهه اهرزش و رعشهه انداختهه بهود و او
احسا

سرما و تب داشت .نزد همسرش خديجه شتافت ،خديجه برای کاستن از دردههای جسهمي

و از بین بردن نگرانيهای وی ،او را سهخت پوشهانید ...خديجهه ابتهدا بها سهخنانش او را اطمینهان و
آرامش بخشید و سپ

به اتفاق هم نزد و قة بن نوفهل رفتنهد .حتهي خديجهه ههم کهه بهي شهک از

سال هفدهم /شماره شصت و هشت /پاييز 4931

احوال محمد متأثر بود ،ميخواست وجود کسي را که نزد محمد مي آيد و همهه جها او را مهي بینهد
بیازمايد و دريابد که واقعاً او فرشته است يا شیران  ...از اينجا مي تهوان دريافهت کهه چهرا پیهامبر و
همسرش خديجه سعي داشتند به ح ی ت و درستي اين ندای غیبي آن فرشهته و اساسهاً خهود وحهي
اطمینان يابند (ابوزيد .) 39 - 93 : 315

اين اروه مکانیسم وحي را ارتباطي همانند ساير ارتبا های بشری ميدانند؛ در نتیجه به تحلیهل
رواني حاات وحي نبوی ميپردازند و تبییني مادی از وحي ارائه ميدهند .حامهد ابهو زيهد بها چنهین
ديدااهي مينويسد:
قرآن (در آيه  2سوره شوری) کالم ااهي را سه اونه مي داند که يکي از آنها وحي است .پ
وحي به پیامبران يکي از انواع کالم اهلل است .در اين آيه کلم وحي به همان معنای اغوی اش يعنهي
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حجا که تنها نمون آن را در ماجرای موسي سهراغ داريهم؛ ج) فرسهتادن

مقاله

«ااهام» به کار رفته است .طبع اين آيه ،کالم ااهي بر سه اونه است :ااهف) وحهي ،بهه معنهای ااههام؛
رسول تا به اذن خداوند مرلبي را ااهام کنهد .ايهن نهوع سهوم همهان وحهي معههود اسهت کهه در آن
رسواي مي آيد ،اما اين رسول چیزی را ابالغ نمي کند ،بلکه وحهي و ااههام مهي کنهد .ااهر براسها
چنین تفکیکي میان وحي و کالم ااهي به آيه بنگريم در مي يابیم کهه جبرئیهل کلمهات را بهه پیهامبر
تحويل نداده است بلکه آنها را ااهام کرده است؛ اين چنین است کهه مهي تهوانیم قهرآن را وحهي ،و
متن ملفوظ آن را از جانب پیامبر بدانیم (ابوزيد .)2 7 : 315

همین سخن را دکتر عبدااکريم سروش ابراز داشته و مي اويد:
وحي ،ااهام است .اين همان تجربه ای است که شاعران و عارفان دارند ،هر چنهد پیهامبر ايهن را
در سرح باالتری تجربه مي کند .در روزاار مدرن ،ما وحي را با استفاده از استعارة شعر مي فهمهیم»
(سروش .)29 : 371

اين در حااي است که قرآن در برابر کساني که پیامبر را به شهاعری مهتهم مهيسهاختند تصهريح
ميکند که ارتبا شاعرانه ،شايست پیامبر نیست ،اذا ميفرمايد:
«وَ ما عَلَّمْناهُ ااشِّعْرَ وَ ما يَنْبَغي اَهُ إِنْ هُوَ إِالَّ ذِکْرٌ وَ قُرْآنٌ مُبین» «و [ما] بهه او شهعر نیهاموختیم و در
خور و

نیست؛ اين [سخن] جز اندرز و قرآنى روشن نیست» (ي .)29:

ديدااه امام دربارة چگونگي وحي بر پیامبر ،با ايهن اونهه ديهدااهههای روشهنفکران مسهلمان،
مخاافت دارد؛ چرا که از نظر امام ،ارتبا وحیهاني پیهامبر از نهوع ارتبها شهاعرانه و حتهي عارفانهه
قابل در  ،و تجزيه و تحلیل نیست (امام خمیني  312ج  )931 : 1به همین دایل شیاطین قهدرت نفهوذ
در وحي نبوی ندارند؛ زيرا پیامبر در اف ي وحي را دريافت ميکند که شیاطین اجازه و توان ح ور
در آن افع را ندارند .محمدها دی معرفهت قهول قایهي عیهاض از دانشهمندان انداسهي را آورده کهه
مي اويد:
هراز نشايد که ابلی
بعثت و نه پ

در صورت فرشته درآمده و امهر را بهر پیهامبر مشهتبه سهازد ،نهه در آغهاز

از آن .و همین آرامش و استواری و اعتماد به نف  ،کهه پیهامبر اکهرم در ايهن اونهه

مواق از خود نشان داد ،خود يکي از داليهل اعجهاز نبهوّت بهه شهمار مهي رود .هراهز پیهامبر شهک
نميکند و ترديد به خود راه نميدهد که آنکه بر او آمده فرشته است و از جانهب حهع تعهااي پیهام

(س)

نزول وحي قرآن بر پيامبر اسالم از منظر امام خميني

نیست بلکه به تعبیر ايشان ،اين ارتبا در اف ي روی ميدهد که برای ما قابهل دسترسهي و در نتیجهه
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آورده است .به طور قر امر بر او آشکار است؛ زيرا حکمت ااهي اقت ها مهي کنهد کهه امهر بهر وی
کامالً روشن شود ،تا آشکارا آنچه را مي بیند ،ام

کند يا داليل کافي در اختیار او قرار مهي دههد

تا کلمات اهلل ثابت و استوار جلوه کند «و تمت كلمة ربّک صدقاً و عدالً ال مبهدّل اکلماتهه» (معرفهت
.)33 : 371

امام خمیني بر اين اعت اد است که ح ور پیامبر در عهاام علهوی بها مشهاهدة شههودی در عهاام
غیبیه همراه است؛ در نتیجه شیاطین راهي برای نفوذ در آن عاام و به اشتباه يا ترديد انداختن ايشهان
ندارند .امام در بیان سلو

ااياهلل چنین مينويسد:
همان طور که آ در وقت نزول از آسهمان طهاهر و پهاکیزه اسهت و دسهت
تصرف قذارات به آن دراز نشده ،قلب سااک ،کهه از سهماء غیهب ملکهوت
طاهر و پاکیزه نازل شده ،نگذارد در تحهت تصهرّف شهیران و طبیعهت واقه
شده به قذارات آاوده اردد (امام خمیني .)22 : 313

بنابراين از منظر امام خمیني در عواامي که پیامبران ااهي در آن ح ور مييابند ،دريافتها عین
کشف ح وری است و در اين عواام راهي برای ح ور شیاطین و قذارات نیست که سهبب نسهیان
يا ابهام و يا ترديد باشد .امام تأکید ميکند که پیامبران ااهي پ

از تمامیت سهیر ااهي اهلل و فهي اهلل،

قابل آن هستند که به خود رجوع کننهد و حااهت صهحو و هشهیاری بهرای آنهها دسهت دههد (ر: .

امامخمیني  .)355 : 313در ح ی ت کساني که وحي را بها ااههام همسهان ارفتههانهد و بهرای وحهي نیهز
همانند ااهام ،ف ای ابهام آمیز قائلاند و به ترديد پیامبر در امر نزول جبرئیل بر او حکهم کهردهانهد،
بي آن که دایل منر ي ارائه کنند؛ تنها به تحلیل رواني خودساخته پرداختهاند؛ چرا که همچنان کهه
سال هفدهم /شماره شصت و هشت /پاييز 4931

امام تأکید کردهاند پیامبران در عااميح ور يافتهاند که عین هوشیاری و آااهي است و بهرای مها،
نه تنها امکان فهم آن عواام و تحلیل رواني حاات وحیاني پیامبر در آن عهواام وجهود نهدارد؛ بلکهه
سخناني که در اين راستا از رسول اهلل به ما رسیده را هم نميتوانیم به درستي در

نمايیم.

)6انواع نزول وحی قرآن
در روايتي از حارث بن هشام آمده که وی دربارة چگونگي نزول وحي از پیامبر اسالم سؤال کهرد.
ايشان در جوا فرمود :

اصالح سوم 399/9/53

019
يتمثّل اي ااملک رجالً فیکلّمني فأعي ما ي ول» ااهي همانند صدای زنگ بر من وحي ميشود کهه

مقاله

«احیاناً يأتیني مثل صلصلة ااجر  ،و هو اشدّه عليّ فیفصم عنّي ،و ف د وعیت مها قهال ،و احیانهاً
سخت ترين حاات است؛ آن ااه از من جدا ميشود در حااي که دانستهام چه افته است .و اهاهي
در شکل انسان بر من تمثل مييابد و با من سخن مياويد و من ميدانم که چهه مهياويهد (مجلسهي
 939ج  .)523-52 : 1

ابن خلدون از تعبیر «وعیت» که به صیغه مایي بیان شده و «أعي» که به صیغه م ارع بیان شهده
يک نکته بالغي برداشت ميکند که بیانگر چگونگي دو نوع وحي است که در اواهي بعهد از تمهام
شدن وحي مرلب را در

ميکند اما در نوع دوم همزمان با سخن افتن فرشته م همون وحهي را

دريافت و حفظ ميکند .وی مياويد :
در حاات نخستین که بانگ رعد آسا به کار برده از فعهل وعیهت اسهتفاده کهرده چهون معمهوالً
سخن افتن را به بانگ رعدآسا و صدای جر

تشبیه نميکنند؛ اذا از واژه وعیت استفاده کرده تها

بگويد بعد از آنکه صدای رعد آسا تمام شد وحي حاصل مهيشهود .امها حااهت دوم کهه فرشهته در
قااب انساني متمثّل ميشود تعبیر «أعي» با صیغه م ارع مناسبتر است .ابن خلدون مياويد حاات
نخستین؛ يعني شنیدن بانگ رعد آسا ،رتبه پیهامبران غیهر مرسهل اسهت .و حااهت دوم يعنهي تجسهم
فرشته در صورت انساني که همچون يک فرد انساني با او مکاام دو طرفه مهيکنهد م هام و منزاهت
پیامبران مرسل است .به همین سبب از حاات نخستین کاملتر اسهت .از نظهر ابهن خلهدون نهوع اول
مربو به حااتهای اوای وحي است که تنها با ح
ميشود و در نتیجه از در

از تکرار وحي و تکهرّر نهزول و اا ها ،ايهن ارتبها بهر پیهامبر آسهان
فرشته با ح

بینايي نیز برخوردار ميشود چون هم ح

بینايي و ههم

شنوايي فعال است (ابن خلدون .)99 : 931

از افتار امام خمیني دربارة اونههای مختلهف نهزول ح هايع از عهاام ع هل بهه عهاام خیهال و
مرتبه ح ّ چنین بر ميآيد که اويا اين اونههای مختلف وحي در ح ی ت اونههای تنزّل فرشهت
وحي بر پیامبر اسالم از جهت مراتب ح ور در قو

نزول است .ايشان مينويسد :

«و هي کما في تنزّل ااح ائع الغیبیّة من ااعاام ااع ليّ ااي مرتبة ااخیال و منهه ااهي مرتبىة ااحه ّ
کما في نزول جبرئیل علیه ااسالم علي قلب رسول اهلل صلّي اهلل علیه و آاهه و تمثّلهه فهي عهاام خیااهه
بحیث مأل ااخاف ین و تنزّاه فهي حسّهه ااشهريف بصهور دحیهه ااکلبهيّ مهثالً» (امهام خمینهي )591 : 932

(س)

نزول وحي قرآن بر پيامبر اسالم از منظر امام خميني

دشوار بود .اما در نوع دوم پ

شنوايي انجام ميارفت؛ اذا قهدری بهر پیهامبر
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ح ی تهای غیبي از عاام ع ليّ به مرتبه خیال و سپ

از آنجا به مرتبه ح ّ نازل ميشود؛ همچنهان

که جبرئیل بر قلب رسول اهلل نازل ميشود و در عاام خیال ايشان تمثّل مييابهد و در حه ّ شهريف
آن ح رت به صورت دحی کلبي تنزّل مييابد.
ن ل شده که در فرآيند نخستین نزول وحي بر پیامبر اسالم( ) ،جبرئیل ،فرشته وحي ،سه بهار او
را به سختي فشرد و به سوی خود جذ کرد؛ آنگاه پنج آيه اوّل سهوره علهع بهر ايشهان نهازل شهد
(ر : .ابن اثیر  312ج 91 :5؛ يع وبي  322ج 377 :؛ مسعودی  371ج 23 :؛ نويری  329ج  .) 29 :از نظر
امام خمیني اين فشاری که جبرئیل بر رسول اهلل آورد فشار مادّی نیست و ح ی ت آن هماننهد خهود
مکانیسم وحي بر ما روشن نیست؛ اذا مياويد :
مسأا بعثت بعض از ابعادش برا احد غیر از خود رسهول اکهرم ح ی هتش
حاصل نشده است .مسأاه چه بوده است اين فشار کهه از روح بهزرگ بهه
ايشان وارد شده ،اين چه صنف فشار بهوده اسهت و چهه حهااى دسهت داده
است در اين با

و کیفیت نزول وحى و نازل شدن روح اعظم برا رسول

خدا ویهعیتش چهه بهوده اسهت ،دسهت مها کوتهاه از آن اسهت (امهام خمینهي

 312ج.)559 : 9

مالحظه مي شود که از ديدااه امام خمیني حهوادثي کهه در عهاام معنها بهرای پیهامبر اسهالم رخ
ميداده است بر ظاهر ايشان هم تأثیر مياذاشته که ما با تعبیر فشار يا عرق کهردن و  . . .از آن يهاد
ميکنیم؛ اما اينها ظاهری است که ح ی ت آن برای ما معلوم نیست .
روايتي از عايشه در دست است که ديدااه امام خمیني را ت ويت ميکند .وی مياويد:
سال هفدهم /شماره شصت و هشت /پاييز 4931

هنگاميکه وحي نازل ميشد رنگ پیامبر تغییر ميکرد و در دندانههای خهود احسها

سهردی

ميکرد؛ و عرق ميکرد به طوری که مانند مرواريد از صورتش سرازير مياشت (سیوطي  323ج :
 .) 21

همچنین از ايشان ن ل شده که افتهاند:
ااه ميشد که پیامبر را به هنگام نزول وحي در روزهای سرد زمستان ميديدم که وقتي وحهي
از آن ح رت قر ميشد ،از پیشاني مبارکش عرق ميريخت .همچنین ن ل کردهانهد کهه فشهار و
سنگیني وحي ااهي به حدی ميرسید که اار پیهامبر سهوار بهر مرکهب بهود ،مرکهب آن ح هرت
شکمش بر زمین ميسايید .يک بار که آن ح رت در کنار زيد بهن ثابهت بهود و حااهت وحهي بهه
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ايشان دست داد آن چنان پای ح رت که روی ران زيد بود سنگین شد که نزديک بود پای زيد را
اين ازارش و ازارشهای مشابهي که از صحابه رسیده ،حاکي از اين است کهه وقتهي حااهت
وحي به پیامبر دست ميداد هر چند اين ظواهر در جسم ايشان پديد ميآمد؛ اکن ايشان از اين عاام
فارغ مي شد و نوعي غیبت از حایرين و به ظاهر حاات غش و اغماء بهه ايشهان دسهت مهيداد (ابهن

خلدون  .)95 : 931اابته امام خمیني يادآوری ميکند که اين ظواهر و اويشهای عوام فهم برای اين
است که ما يک معرفت ناچیزی پیدا کنیم؛ وارنه ح ی ت حااهتههای معنهوی وحهي بهر مها پنههان
است .ايشان مياويد :
کیفیت نزول وحى را کسهى نمهىتوانهد بفهمهد؛ و اههذا ههر وقهت خواسهتند
معرفى هم بکنند با زبان ما عامیها معرفهى کردنهد ،چنانچهه خهدا تبهار

و

تعااى با زبان آن بشر عامى ،خهودش را بها شهتر معرفهى مهىکنهد ،بها آسهمان
معرفى مىکند ،با زمین معرفى مىکند ،با خَلْع و امثال اينها .و اين بهرا ايهن
است که بیان قاصر اسهت از اينکهه آن مرلبهى کهه هسهت ادا بشهود و تها آن
حد که بیان مىتوانسته ادا کند قرآن ادا کرده است ،و هیو کتا معرفتهى
ادا نکرده است ،آنهايى که ادا کردند بهه تبه قهرآن ادا کردنهد (امهام خمینهي

 312ج .)933 : 7

ابن خلدون نیز يادآوری ميکند که چون در

ح ی ت وحي برای غیهر پیهامبر ممکهن نیسهت

رسول اهلل برای اين که ما انسانها آااهي مبهميپیدا کنیم در روايتي فرمود :خوا و رؤيا يکهي از
نبوت است و بر اسا
اينجا عدد مال

ن لي ديگر يکي از هفتاد جزء نبهوت اسهت .وی يهادآوری مهيکنهد کهه در

نیست بلکه بیان اين اعداد برای ذکر تفاوت فاحشهي اسهت کهه از نظهر رتبهه بهین

خوا و وحي وجود دارد؛ تا ما بدانیم که ح ی ت وحي چیز ديگری است (ابهن خلهدون .) 33 : 931
بنابراين آنچه از چگونگي وحي توسط پیهامبر اسهالم بهرای مها بیهان شهده بهرای ايهن اسهت کهه مها
تصويری مبهم از اين پديدة ااهي به دست آوريم وارنه راه فهم و در
است.

ح ی ت وحي بهر مها بسهته

(س)

نزول وحي قرآن بر پيامبر اسالم از منظر امام خميني

چهل و شش جزء نبوّت است؛ و در روايتي ديگر ن ل شده کهه فرمهود :يکهي از چههل و سهه جهزء
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 )7نتیجهگیری
امام خمیني برای چگونگي نزول قرآن بر پیامبر اسهالم يهک هندسه معرفتهي طراحهي مهيکنهد .بهر
اسا

اين هندسه معرفتي ح ی ت نزول قرآن بها عهروج ملکهوتي رسهول اکهرم و اتّصهال معنهوی و

روحاني رسول اهلل به عاام غیب ،در عاام ملکوت و عاام فرشتگان رخ ميدهد .رسول اهلل از جلبا
بشريّت خارج ميشود و از اشتغال به تدبیرات ملکیّه فارغ ميشود و در عاام علوی ح ور مييابهد؛
آنگاه در آن عاام علوی فرشته وحي ،قرآن را بر قلب مبار

رسول اهلل نازل ميکند و رسول اهلل به

اندازة سع وجودیاش و به اندازهای که قابل اتّصال به مبدأ فیض و عاام غیب بود از ح ی ت کهالم
ااهي دريافت ميکند و در قلب مبارکش جلوه ميکند .بر اسا

ديدااه امام خمینهي پیهامبر اسهالم

در دريافت وحیاني به مشاهده غیبیه دست يافته است .و اين به معنای اين است کهه دريافهت وحهي
آن ح رت با نوعي عروج روحاني همراه بوده است .از اين رو آنچه رسول اهلل دريافت کرده برای
بشر ارفتار در عاام طبیعت قابل در

و فهم نیسهت .از نظهر امهام ،رسهول اهلل قرآنهي کهه بهر قلهب

مبارکش نازل ميشود را هفت مرتب ديگر تنهزّل مهي دههد و بها نهزول بهه مراتهب هفتگانهه بهه زبهان
مبارکش جاری ميشود که برای ما انسانها قابل در

شده است .امهام خمینهي ايهن را از برکهات

بعثت ميداند و معت د است اار بعثت رسول اهلل نبود هیو ااه بشر از معارف قرآن بهرهمند نميشهد
و حتي با معرفت اهلل در سرحي که قرآن معرفي ميکند بهرای همیشهه بهه روی بشهر بسهته بهود و
بسیاری از تحوالتي که در عاام عرفان اسالميو حتي عرفان جهاني رخ داده است؛ پديد نمهيآمهد.
از نظر امام خمیني ح ی ت مکانیسم وحي و چگونگي نزول قرآن بر پیامبر اسالم برای همیشهه بسهته
سال هفدهم /شماره شصت و هشت /پاييز 4931

است و هیو ک

نخواهد توانست بفهمد که برای رسهول اهلل چهه ویهعیتي رخ داده اسهت .از نظهر

ايشان آنچه با تعبیرهايي مانند فشار فرشته وحي بر پیامبر اسالم و عرق کردن ايشان در احظه وحهي
و يا سنگین شدن بدن ايشان در احظ ارتبا وحیاني به مها رسهیده اسهت؛ تنهها جلهوهای ظهاهری از
وحي است که غیر از ح ی ت آن است؛ چرا که ح ی ت وحي امری غیهر مهادّی و کهامالً معنهوی و
باطني است که در عاام ع لوی و در م ام غیبیه رخ داده اسهت کهه بهرای مها قابهل دسترسهي نیسهت.
بنابراين راهي که برای ما وجود دارد اين است که به افتارهايي که پیامبر در مورد چگونگي وحي
داشته است مراجعه کنیم و در آن تأمّل نمايیم تا بتوانیم دور نمايي از اين حااهت روحهاني را در
کنیم .
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