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  شناسي وحي از ديدگاه صدرالمتألهين شيرازي  معرفت

  *ناصر محمدي

  كيدهچ
. كنـيم   شناختي آن بررسي مي       ه ابتدا ماهيت وحي را از بعد معرفت       در اين مقال  

تـرين راه حـصول علـم و            عنـوان عـالي       به عقيدة صدرا شرط نزول وحي، به      
بدين ترتيب شرط الزم براي     . كسب معرفت، كمال پيامبر در قوة نظري است       

كـه   اسـت  دريافت وحي، رسيدن به درجة عقل مستفاد، و اتحاد با عقل فعال     
  . ي به اين اعتبار فيلسوف و حكيم استنب

عنـوان حـد اعـالي درجـات          در بخش ديگر از مقاله، بـه ماهيـت وحـي بـه            
. پـردازيم   تشكيكي عقلي در حدس و ذكا و قوة قدسي و الهام و وحـي، مـي               

وحي باالتر از علوم حدسي و بلكه در باالترين مرتبة علوم وهبي، بـه تعلـيم                
  .ي استالهي و بدون نياز به معلم بشر

  . وحي، الهام، معرفت، حدس، عقل فعال، قوة نظري:واژگان كليدي

                                                 
  .استاديار گروه فلسفه و كالم اسالمي دانشگاه پيام نور *

 12/10/88: تاريخ تاييد     4/7/88: تاريخ ادبيات
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  مقدمه

گذرد و وحي هم مبدأ علوم و معارف بـشري              از ديدگاه مالصدرا مسير معرفت از وحي مي       
ضروري و البد منـه؛ زيـرا سـعادت        است   و از منظر وجود نبي، امري      است   آنهو هم غايت    

و انسان در ابتداي پيدايش،  است معقوالت يا علوم كليانسان مشروط به اطالع از حقايق و 
 اين علوم از    رو  ازاينست؛  آنهافاقد  ) 28: نساء (» ضعيفاً نسانُاِالْقَ  خُلِ«دليل ضعف خلقتش        به

رسد و البته هر انساني قدرت اتصال به عوالم مافوق              وسيلة مالئكه به او مي      جانب خدا و به   
ه روحي قدسي بوده، بتوانند با الهام غيبي و امداد آسماني به            را ندارد، مگر كساني كه مؤيد ب      

رو براي هـدايت مـردم و        اشيا علم و آگاهي پيدا كنند كه اين افراد انبيا و اوليا هستند؛ ازاين             
كـه علـوم و كمـاالت را         اسـت    اي نياز    به راه نجات و مسير درست معاد، واسطه        آنهاارشاد  

 كانوا  نْ اِ  و ةَمكْحِالْ  و تابكِم الْ هملِّعي و«، به مردم برساند     بدون تعليم بشري از خداوند گرفته     
، چرا كه اگر قرار بود هر انساني علمـش را از ديگـري   )2 :جمعه (» مبينٍاللٍفي ضَ  لَ لُب قَ نْمِ

يافـت؛ بنـابراين      نهايـت ادامـه مـي       آنكه منتهي به وحي و الهام باشد، اين امر تا بي            بگيرد، بي 
نهايـت از اشـخاص       گشت؛ چون آنچه موقـوف بـر بـي          جوامع بشري حاصل نمي   علمي در   

شود، پس به ناچار بايد به كسي منتهي شود كـه            است، داخل در دايره و محدودة وجود نمي       
صـدرالمتالهين   (.گيـرد الهـوت، بـدون تعلـم يـا تقليـد فرامـي           علوم و كماالت را از معدن       

  )751: 1386؛ 275: 6، ج1379شيرازي، 
كـه هـدف ايـن       اسـت     ترتيب وحي از شأن و جايگاه معرفتي وااليـي برخـوردار           بدين

  .هاي مالصدرا در اين مقوله است مختصر تبيين ديدگاه

  شناسانة وحي  جايگاه معرفت
  كمال قوة نظري شرط نزول وحي

 كمال او در سـه قـوة نظـري، عملـي و متخيلـه اسـت؛       )ص(از شرايط نزول وحي بر پيامبر  
؛ 824: ب1381صـدرالمتالهين شـيرازي،      (.گانه باشـد  جامع همه نشĤت سه   طوري كه نبي      به

1382 :399(  
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و به حسب كمال در هر يك از         است    جزء حس و خيال و عقل      3انسان داراي   : توضيح
هاي   ويژگي. گيرد  گانة حس و مثال و عقل قرار مي گانه در عالمي از عوالم سه اين اجزاي سه

  :انساني به اختصار از اين قرار استهر يك از اين اجزا و عوالم 
اين نشئه، عالم صور حسي و اجسام محسوس و سراي قـوه            : نشئة حس و عالم دنيا     .1

تـر   و ازآنجاكـه بـه انـسان نزديـك     اسـت  گانة انسان و مظهر آن حواس پنج  است   و استعداد 
ن عـالم،   انـسان در ايـ    . گويند و بر آن دو نشئة ديگر مقـدم اسـت            است، به آن، عالم دنيا مي     

كه حيـات او محـدود       است   و انسان طبيعي و بشري و انسان اول        است   داراي وجود طبيعي  
 و تا در اين عالم است، در زمرة بهايم و انعام قرار دارد؛  است به حيات نباتي و حيواني

 آن حواس باطني انسان و عالم صور متخيل و موهـوم          ر   مظه :نشئة خيال و عالم مثال     .2
گويند بـا قـوا و          به او انسان برزخي مي    . م نفس مدبر بدن و قواي آن است       و همان عال  است  

 با وجود نفساني اخروي؛ است اعضاي نفساني و انسان دوم
كـه خيـر     اسـت    آن قوة عاقله و عقل بالفعل انـساني         مظهر :نشئة عقل و عالم آخرت     .3

كه به   است   سانانسان عقلي يا انسان سوم نام دارد و جزئي از ان          . محض و نور صرف است    
اين عالم كه عالم صور اخروي      . شود  زبان حكمت، عقل و در زبان شريعت، روح ناميده مي         

از ادراك حقـايق اخـروي و        است   در قليلي از مردم تحقق يافته، عبارت       است   و نشئة غيبي  
به حيات قدسي،    است   و موسوم  است   ابدي و رسيدن به سعادت نهايي كه حقيقت انسانيت        

 . عالم آخرتعالم روح و 
گانه در درجات نامحدودي از شدت و ضعف قـرار             در هريك از اين عوالم سه      ها ناانس
؛ 194 و 96 و 70: 5؛ ج255: 3 ج ،1981؛ 576: ب1381صــدرالمتالهين شــيرازي،  (.دارنــد
  )291 و 120: 1385؛ 386 و 343 و 42: 7 ؛ ج305: 1، ج 1379

 گانة او   گانه كه مبادي ادراكات سه      عوالم سه از سه جزء از      است   اي  آمده  پس انسان فراهم  
دهند و با هر يك از اين قوا در يكـي از ايـن                را تشكيل مي  ) عيني، تخيل، تعقل و احساس    (

كنـد و چـون هـر         تصرف مـي  )  يعني عالم وحدت   آنهادنيا، آخرت و مافوق      (گانه  عوالم سه 
وجب تصرف در عـالمي     اي از وجود است، پس كمال در هر يك از اين قوا، م              ادراكي گونه 
گانـه در او تقويـت        كه تمام اين قواي سـه      است    همان انساني  )ص(و نبي  است   از آن عوالم  
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) 276ــ 277: 6، ج 1379 صدرالمتالهين شيرازي،  (.است     هشده، به كمال رسيده و شدت يافت      
كه هر انساني به حسب غلبة هر نـشئه داخـل يـك عـالم اسـت؛ امـا                    است   اين در شرايطي  

ت جامع نشĤت است؛ زيرا در قواي حسي و مثالي و عقلي كامل اسـت؛ بنـابراين                 جوهر نبو 
: 7همــان، ج (.كبــري و خالفــت الهــي در همــة عــوالم اســت اســت داراي ســيادت و ري

  )153ـ154
 .پس نبي با قوة حسش، ملكي از ملوك و سالطين بزرگ است؛ لذا داخل در دنيا اسـت                 

كند و مواد و عناصـر عـالم از      بشري تسلط پيدا مي   به عبارت ديگر او بر افراد       ) 153 :همان(
 كـه   ـنبي با اين قوه ـ    . شوند  شوند و قوا و طبايع جرماني در برابر او خاضع مي            او منفعل مي  

ـ در هيوالي عالم تأثير كرده، صورتي را زايل و آن را از ـجزء عملي و قوة تحريكي اوست      
كنـد در    پوشـاند؛ مـثالً تـأثير مـي          را مـي   كند و با ايجاد صورتي جديـد، آن        اش جدا مي    ماده

كنند و از    استحالة هوا به ابر و ايجاد باران و حصول طوفان و هالك شدن امتي كه فجور مي                
  ) 279-280: 6همان، ج (.كنند امر پروردگار و رسول سركشي مي

ـ   اسـت    اما پيامبر به آينة نفس و لوح ذهنش از جملة ملكوت اسـفل             ره، وا قـوة مـص    و ب
كند و از حوادث      مثالي و اشخاص غيبي را مشاهده كرده، اخبار جزئي را دريافت مي           اشباح  

كه در بيـداري     است   اي  گونه  كمال قوة مصوره در نبي به     . كند  آينده و گذشته آگاهي پيدا مي     
نفس ) 277ـ278: همان (.بيند كند، همان طور كه نائم در خواب مي عالم غيب را مشاهده مي  

 به امور جزئي و وقايع گذشـته و  آنهاوس فلكي و انتقالش از صور علمية نبي با اتصال به نف    
  . شود آينده آگاه مي

كنـد، شـبيه      كه عقل انسان صفاي شديدي پيدا مي       است    آن و در نهايت كمال قوة عاقله     
 متـصل  آنهـا طوري كه بدون تفكر و تعمل زيـاد بـه     بهــ  يا عقول فعالهــ به مالئكة مقرب  

نفسه در اين     پيامبر في ) 277: همان (.گيرد  عليم بشري، علوم لدني را فرامي     شود و بدون ت     مي
دليـل صـفاي      و به اين اعتبار حكيم و فيلسوف است؛ چرا كه بـه            است   قوه در سرحد كمال   

دليل نهايت استعدادش، عقل منفعـل   و به است  بيش از حد نفسش، بسيار شبيه به عقل فعال        
 كه خارج از حقيقت ذات او نيست        ـ را  از عقل فعال ـ      او، بدون هرگونه تعليم بشري علوم     

صدرا عقل فعال را خارج     ). 35 :نور (» نار هسسم تَ م لَ و لَ  و ضيءها ي تُي ز كادي«گيرد،     فرامي ــ
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داند و معتقد به حلول عقل فعال در او است؛ زيرا عقل منفعل او                از حقيقت ذات پيامبر نمي    
كـه مـاده و      اسـت     عقل و معقول بالفعل و در نتيجه عقل مـستفاد          كامل به همة معقوالت و    

ال            موضوع عقل فعال قرار مي     و هـر    اسـت    گيرد و بدين لحاظ پيامبر در اين مرتبه، عقل فعـ
شود، از عقل فعال بر عقـل منفعـل او نيـز افاضـه                چه از جانب خدا بر عقل فعال افاضه مي        

  )751: 1386؛ 823ـ5: ب1381صدرالمتالهين شيرازي،  (.گردد مي
 سينا و مالصدرا و تابعان ايشان برآنند كه فرايند رسيدن نفس بـه معقـوالت، عبـارت       ابن
سـوي عقـل بالفعـل و در اقـصاي          از خروج عقل از مراتب عقل هيواليي و بالملكه به         است  

ايـن خـروج نفـس و فراينـد         . رسد  مراتب و در غايت نهايي نفس به درجة عقل مستفاد مي          
نهايت مرتبه و كمال نهايي  . پذير نيست   ه جز به كمك عقل فعال و اتحاد با او امكان          عقل البت 

قوة عاقلة انسان، رسيدن به درجة عقل مستفاد و مشاهدة معقوالت و اتصال بـه مـأل اعلـي                   
رسـند و نبـي    بدين ترتيب در اين مرتبه از عقل نظري فيلسوف و نبي به وحدت مـي              . است

معقوالت به مرحلة عقل مستفاد واصل و بـه عقـل فعـال متـصل               نيز در نهايت براي ادراك      
شود؛ اما تمايز بين وحي و غير وحي يا نبي و فيلـسوف در امـوري ديگـر ماننـد نحـوة                        مي

صدرا براي بيان   . باشد   و كيفيت وصول به مبدأ معقوالت مي       آنهادريافت معقوالت و كميت     
ـ كـه   ـس و قوة قدسيه يا عقل قدسياين تمايز به نحوي استادانه از عناصري چون قوة حد       

ـ اندكي پس از اين، شرح آن خواهد آمد         را در ادراك وحيـاني دخيـل        آنهـا برد و     ـ بهره مي   
  )144ـ145: 1384ماليري،  (.كند داند و بدين وسيله نبي را از فيلسوف متمايز مي مي

  هم كـرد  صدرالمتألهين مردم را از نظر قوت و ضعفشان در قوة نظري بـه اقـسامي تقـسي                
  :است 
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    .كنند آنها كه مطلقاً تعقّل نمي. 1                     

  ناتمام در حد كمال. 1                 

    .كنند آنها كه به سختي و رنج تعقل مي. 2                     

  

  

  اقسام مردم در قوه نظري

  آموزند آنها كه تند و سريع مي. 1                                 

    اند آنها كه نيازمند تعليم بشري. 1                  

  .آموزند آنها كه كند و آرام مي. 2                         رسيده به حد كمال. 2                                   

    آورند گاه در يك لحظه بدست مي. 1                                    

   آنها كه نياز به آموزش بشري ندارند. 2                                                                 

             

  ها و اوقات گوناگون درپي، در زمان گاه پي. 2              

                                      .آورند بدست مي            

  
 آموزش بشري به سر حـد       كه بدون نياز به    است   بندي، پيامبر از عقولي     بر اساس اين تقسيم   

  : كه حال است و عقلي از عقول تابنده است  كمال رسيده
صدرا در اينجا اين حديث را شـاهد مثـال          . شود  حاصل مي ) آن ( گاهي در يك لحظه    .1

پروردگارم را در بهترين صورت مـشاهده نمـودم،   « : فرمود )ص(دهد كه پيامبر    خود قرار مي  
دانم؛ لذا دستش را      پروردگارا نمي : چيز در ستيزند؟ گفتم   اي محمد، مأل اعال در چه       «: فرمود

 طوري كه سردي آن را ميان سينه خـويش يـافتم و در پـي آن،                 ـ به ـام گذارد     مابين دو شانه  
و اين گونه در يك لحظه علـم گذشـته و آينـده در              » مابين آسمان و زمين بود، دانستم     آنچه  

  شود؛  دل او ريخته، در روحش دميده مي
كه فرود آمـدن وحـي برحـسب         است    و اوقات گوناگون   ها نادرپي و در زم     اه پي  و گ  .2

ـ «: كه فرمود  چنان. سود و صالح خاليق است     ـ  لَزَنَ ـ  وح الـرُّ  هِ بِ ـ لْلـي قَ   ع مينُاَ الْ : شـعرا  (»كبِ
ـ  سِدلقُ اْ  روح هلَزَّ نَ لْقُ«) 193ـ4 ـ  ر نْ مِ ـ  كبِّ صـدرالمتألهين شـيرازي،     ()102 :نحـل  (»قِّحالْ بِ
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  ) 182ـ184: 1358 ؛ 751ـ752: 1386
اما كمال در قوة نظري با كمال در قوة عملـي و متخيلـه، بـسيار مـرتبط و بـه يكـديگر                       

 صـدرالمتألهين  (.كند  اند و وجود اين سه با هم، صالحيت دريافت وحي را ايجاد مي              وابسته
  ) 114: 7، ج1379؛ 23ـ4: 3، ج1981؛ 57 و747: 1386؛ 180: 1358شيرازي، 

عنوان يكي از طرق كسب علم و معرفت، بررسي و جايگاه آن در ميان                نون وحي به  و اك 
  .شود انواع معارف بشري نشان داده مي

  جايگاه وحي در طرق تحصيل علم
يكي آموختن و فراگيري و ديگري بخشش و كشش يا اعالم           : شود  علم از دو راه حاصل مي     

  . رباني
آمـوختن از بيـرون همـان روش        . يـا از درون    اسـت    راه اول، يعني آموختن، يا از بيرون      

كه از معلمـي بـشري      است   كه از طريق ياد گرفتن الفاظي      است   معمول و متداول ميان مردم    
از  است   و آموختن از درون يا داخل، عبارت       است     اي نقش بسته    اند يا بر روي نوشته      شنيده

صـدرا  . ن در ظـاهر اسـت     تفكر و انديشه؛ زيرا تفكر در درون و در باطن، به منزلـة آمـوخت              
كه در آموختن بيروني، شخصي جزئي       است   دربارة تفاوت آموختن از بيرون و تفكر، معتقد       

و  اسـت     نفـس از نفـس كلـي        بي  يا  شود؛ ولي تفكر، بهره     مند مي   از شخص جزئي ديگر بهره    
تـر از تـأثير و آمـوزش تمـامي دانـشمندان و               داراي تأثيري بسيار بيـشتر و آموزشـي قـوي         

كه تمامي علـوم در بـاطن و اصـل           است   اي افالطوني، بر اين باور        صدرا با صبغه  . تعقالس
 اسـت   و آموختن، خارج كردن آن چيزي     . اند؛ مانند دانه در زمين      نفس، ثابت و در مرتبة قوه     

 قوه است، به فعليـت و تمـامي و معلـم همچـون زارع، و مـتعلّم چـون زمـين                      ةكه در مرتب  
ـ          كاشته كـه در مرتبـة قـوه قـرار دارد و معلـم بـا آب                 اسـت    هـايي   هشده و دانش چـون دان

كنـد و نفـس مـتعلّم پـس از مـدتي بـه كمـال                  هاي متوالي، آن را به ميوه تبديل مي         آموزش
  )236ـ237: 1386صدرالمتألهين شيرازي،  (.شود رسد و پربار مي مي

 اسـت   عتقـد مالصدرا دربارة ميزان وابستگي و ارتباط سه عامل تهذيب و تعلّم و تفكّر م             
هـاي    شود و عقل بر صفات حس و خواسـته          خو مي   كه در مراحلي كه نفس مهذب و پاكيزه       
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شـود و   نياز مي كند، خواهان علم، با تفكر و انديشة كم، از آموختن بسيار بي        آن غلبه پيدا مي   
 برخي رو ازاينسال جاهل است؛  اي تفكر او بهتر از آموختن يك اي بسا دانشمندي كه لحظه    

آورند و برخي با تفكر و انديشه، و آموختن نياز بـه              دم علوم را با آموختن به چنگ مي       از مر 
تفكر دارد، بدون عكس؛ اما علوم وهبي و اعطايي، علومي هستند كه به تعليم الهـي، بـدون                  

 آنهـا  علوم اخروي و صـاحبان       آنها. آيند  دست مي  واسطه و از راهي غير از راه ديگر علوم به         
آيند و بـه دو گونـة        دست مي  اند و تنها با ذوق و دريافت به           اين علوم كشفي  . علماي آخرتند 

  ) همان (.باشند  وحي و الهام مي
بر اين اساس خداونـد از عقـل        .    علوم وحي ناشي از رويكرد كلي خداوند به پيامبرند        

 :فرمايـد   كه مـي  نگارد، چنان سازد و از جانب خود تمامي علوم را در پيامبر مي  كلي قلمي مي 
»و لَّعملَ نْ مِ ناه نْما كُ « :و نيز فرموده  ) 65 :كهف (»ماًلْنّا عِ دتَ ت د كِاالْري متاب ايمـانُ  ال الْ   و و  
ـ    كملَّعو«: و نيز فرموده  ) 52 :شوري (»نابادِ عِ نْ مِ شĤء نَ نْه م دي بِ ه نَ  نوراً ناهلْع ج نْلكِ  م مـا لَ
گونه از علم، برتر از تمامي علوم خاليق اسـت، زيـرا بـدون               و اين ) 113 :نساء (»ملَع تَ نْكُتَ

  . آيد دست مي واسطه از خداوند به
و تعليم  است  آيند، نه از طريق در      دست مي  ـ كه از طريق وراثت به     ـبنابراين علوم وهبي    

. شوند  ها افاضه مي     علومي هستند كه از سوي خدا بر قلب        ـو افاده معلمي بشري و انساني ـ      
كه حتي صـرف نظـر از اسـباب و اسـتادان تعليمـي خـارجي و                  است   ژگي اين علوم آن   وي

 . نـدارد  آنهـا منفصل، باقي و ثابتند و خصوصيات نشئة دنيا، هيچ مـدخليتي در بقـا و ثبـات                  
  )  327ـ328: 4، ج1379صدرالمتألهين شيرازي، (

  :بدين ترتيب طرق تحصيل علم از نظر صدرا به اختصار عبارتند از
  و ازطريق معلم) ظاهري ( از بيرون.1                                     

  )دراست ( آموختن و فراگيري.1            
ــم              ــاطني ( از درون.2                                    طــرق تحــصيل عل ــق تفكــر) ب و از طري

    
   وحي.1                                                                          

  هام ال. 2    )وراثت ( اعطا و بخشش الهي.2                                 
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نظـر از انـواع       تـر و بـا صـرف         طرق كسب علم را كمي كلي      مبدأ و معاد   و   ةشواهدالربوبيدر  
  :است   هطريق اول بدين ترتيب خالصه كرد

  
  ) نظر از علما  اهل ويژة(خوانند  را اعتبار و استبصار مي آن   كه  تعلمو   استدالل  اكتساب، طريق  .1       

     وحي. 1                                  طرق كسب علم  

  طريق القا و هجوم يكباره كه بر دو نوع است . 2       

    الهام. 2                               
 انـد بـه     شـوند، منقـسم       لّم و اجتهاد واقع مي     كه در باطن انسان بدون استدالل و تع        آنهاآنگاه  
به سبب مـشاهدة عقـل    آنچه ، واست   هداند كه از كجا و چگونه حاصل شد انسان نمي آنچه  

اول را الهـام و نفـث در       . اندازد از علت و منشأ آن آگاه است         فعال كه علوم را در نفوس مي      
؛ 802:  ب 1381ين شـيرازي،    صـدرالمتأله  (.گوينـد   و دوم را وحي مي    ) افكندن در دل   (روع

  )407ـ408: 1382

  هاي تحصيل علم دو راه است؟  چرا راه
 زيرا براي قلب انسان دو باب است، يكي گشوده به روي عـالم ملكـوت، و لـوح محفـوظ                   

شود به روي قواي مدركه و محركه كه به عالم شهادت و ملك تعلّق                و ديگري باز مي   است  
؛ است     ه دو عالم يعني عالم معقوالت و محسوسات نشست        دارند و انسان در حد مشترك اين      

  . وجهي به جانب آن دارد و وجهي به جانب اين
 اسـت   باب ورود به عالم محسوسات، حواس و باب ورود به عالم ملكوت، بابي داخلي             

 و اين باب بـراي كـسي مفتـوح    است  سوي مطالعة لوح محفوظ و ذكر حكيم گشوده          كه به 
  فـرق رو ازاينالدوام به ذكر خدا اشتغال داشته باشد؛        غيب باشد و علي    كه متوجه عالم  است  
ميان علوم انبيا و اوليا، و علوم جمهور علما و حكما؛ علوم انبيا از باب داخل قلب كه                  است  

آيد و علوم حكما از ابواب حواس مفتوح بـه عـالم ملـك                به عالم ملكوت مفتوح است، مي     
  ) 415: 1382 ؛ 813-814:  ب1381، صدرالمتألهين شيرازي (.آيد مي
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  آيا معرفت انبيا به تقليد از جبرئيل است؟
طوركه معرفت ما به      به تقليد از جبرئيل و با شنيدن و نقل از او نيست، آن             )ص(معرفت نبي 
د فـرق                   است؛ به  )ص(تقليد از نبي   طوري كه معرفت ما مثل معرفت او باشد و تنهـا در مقلـَّ
 تقليد معرفت نيست بلكه اعتقاد صحيح     . گذارد  رفت و اعتقاد فرق مي    او ميان مع  . داشته باشد 

 آنهـا عليها بر او كشف شده و         كه حقيقت اشيا، كماهي    است   و معناي معرفت نبي اين    است  
طوركـه مـا محسوسـسات را بـا ديـدة ظـاهر              ، همان است     هرا با بصيرت باطني مشاهده كرد     

صـدرالمتألهين   (.نـه از سـماع و تقليـد        است   هكنيم؛ لذا خبر دادن نبي از مشاهد        مشاهده مي 
  ) 421: 1، ج1379شيرازي، 

و تنها با چيرگي بر مبادي و اسباب و با اتصال نفس             است   در حقيقت علم از سنخ يقين     
  )276: 6همان، ج (.آيد دست مي ، بهآنهاقدسي به مالئكه و اخذ علوم از 

 ر علم نيست و علم حقيقي، نوريكه تقليد داخل د است  صدرا به اين مسئله اشاره كرده
 آن از راه دل بـر      گـردد و بعـد از       كه از سوي خدا بر دل هر بنده كه بخواهد نازل مـي            است  

صـدرالمتألهين شـيرازي،     (.نمايـد   زبان آمده و از جانب غيب به جانب شهادت ظهـور مـي            
  )103-104:  الف1381

 و استدالل و تعلـم، طريـق        بنابراين در طرق تحصيل علم، در نقطة مقابل طريق اكتساب         
رسـند؛   و روندگان اين هر دو راه، در قوة نظري به حد كمال مـي    است   اعطا و بخشش الهي   

يعني رهرو طريق اول با تعليم بشري، چه كند و آرام يا تند و سريع به درجات كمـال نائـل            
و حاصل  شود و رهرو طريق دوم، بدون تعليم بشري و به علم اعطايي، اين توفيق براي ا                 مي
  . شود مي

  رجات و مراتب علوم وهبي و حدسيد
تـرين    و پـايين   است   اما طريق دوم كه خود نوعي كشف معنوي است، مشكك و ذودرجات           

صاحبان قوة قدسي با الهـام و در        . مرتبة آن حدس، سپس ذكا و پس از آن قوة قدسي است           
  .ندشو درجة باالتر از آنها، انبيا با وحي به دريافت حقايق نايل مي

و حدس، نـوعي تعلّـم از پـيش        است   پس در علوم حدسي، نقطة آغاز، قوت در حدس        
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  اسـت بـارة علـوم   و القـا و هجـوم يـك   ) 385: 4، ج 1981صـدرالمتألهين شـيرازي،     (خود
كـه در    اسـت    و براي كـسي ميـسر     ) 407: 1382 ؛ 807:  ب 1381صدرالمتألهين شيرازي،   (

 ؛750: 1386صـدرالمتألهين شـيرازي،    (.درك اشارات و كنايات جانـب اعلـي قـوي اسـت      
صدرا در تشبيهي زيبا، نفس انسان را در وقت ناداني و جهل بـه قـرار گـرفتن         ) 182: 1358

كند كه راهنماي او در اين تاريكي يـا اسـتعداد و نيـروي ذاتـي                  در تاريكي شديد، تشبيه مي    
كند   او را روشن ميهاي كه نور از خالل آن، محل گام     است   اوست يا بعضاً روزنه و شكافي     

در دو طرف مجهول، تا نسبت مجهول، معلـوم          است   و اين محل، همان محل گام زدن فكر       
  . شود
صدرالمتألهين شـيرازي،   (آيد كه به ناگاه فرود مي  است   استين روزنه، نور حدس و فر     ا

و مردم در قوة حدس، در درجات تشكيكي بسيار متفـاوتي           ) 516: 4، ج 1981 ؛229: 1386
طوري كه برخي در طرف كمال و قوت حدس و شـدت اشـراق، در زمـاني                   به«دارند؛  قرار  

كننـد    رسند و اموري را درك مـي        كوتاه و بدون تعلّم، به نيروي حدس به آخر معقوالت مي          
كه ديگر مردم از درك آن قاصرند، مگر در مدتي طوالني و با رياضت و رنج فكري و ايـن                    

  ) 399 :1382صدرالمتألهين شيرازي، (».يو هم در نب است ويژگي هم در ولي
نامنـد، ذكـا      كـه آن را ذكـا مـي        است   براي قوة حدس يك حد نهايت و يك مرتبة قوي         

و براي آن قوه نيز كمال مطلـوب و          است   سرعت در كارها گذشتن و سرعت قطع به حق          به
: ده اسـت  شود كه خداوند دربارة آن فرمـو        كه از آن به قوة قدسي تعبير مي        است   حد نهايتي 

»يكاد ز تُي ها يضيء لَ  و لَوتَ م ـ م سسه  ؛ 229: 1386صـدرالمتألهين شـيرازي،      ()35: نـور  (» نـار
ترين توجه و التفـاتي، علـم حاصـل           كه با كوچك   است   اي  گونه  آن به «و  ) 516: 4، ج   1981
 شـدت از نـور ملكـوت روشـني          شود به نفسي عالي و قوي كه به         شود و نفس تبديل مي      مي
تـرين    پـذيرد و حقـايق را در سـريع          سرعت مي   گيرد و افاضات منبع خير و رحمت را به          مي

كه به غايت     طوري  كند؛ به   طلب و شوق به حقايق اشيا احاطه پيدا مي          كند و بي    زمان درك مي  
رسـد و ايـن قـوة قدسـي      يابد و به نهايت درجات بشري مي    هاي انساني، احاطه مي     مطلوب
  )386: 4، ج1981 شيرازي، تألهينصدرالم (.»است

 صدرا به علـوم مـوهبتي  . و آن نيز متدرج به دو درجة تفضيلي الهام و سپس وحي است        
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شـوند ـ توجـه خـاص نـشان       ـ كه به طريق اشراق از قوة قدسي حاصل مي) وحي و الهام(
  .دهد مي

  وحي و الهام
  تشابهات وحي و الهام

  :الهام و وحي در چهار چيز مشتركند
  لم بودن؛ در نفس ع.1
   در سبب كه وزش نسيم لطف الهي است؛.2
 در وحي و الهام، بر طرف شدن حجاب و مانع به اختيار فرد نيست، بـرخالف علـوم             .3

  )  788: 1386صدرالمتألهين شيرازي،  (؛شوند كسبي كه به اختيار حاصل مي
  .  قلب ، محل وحي و الهام است.4

كه مـورد دوسـتي و محبـت او قـرار            است   خدبنابراين منزل اول قرآن نيز قلب بندگان        
ـ اِفَ« :فرمايد   را مورد خطاب قرار داده، مي      )ص( گيرند، چنانچه حبيب خود رسول      مي ـ زَّّ نَ هنَّ  هلَ
بِلْلي قَ عترتيب وحي نازل بر قلب و دل پيامبر، از راه دل به              بدين) 55: همان ().97:بقره (»ك

 1381صدرالمتألهين شـيرازي،     (.است     هنمودزبان و از جانب غيب به جانب شهادت ظهور          
  )104: ب

كند كه پيامبر چون واسطة ميان اين     مالصدرا به كرات در آثار خود به اين نكته اشاره مي          
يكي باب مفتوح به عـالم ملكـوت        : جهان و جهان ديگر است، قلب او داراي دو باب است          

و  اسـت     ي عـالم شـهادت گـشوده      سـو   گيرد و ديگر بابي كه به       كه علوم خود را از آنجا مي      
وحـي و الهـام هـر دو از بـابي از درون             . يابد  وسيلة آن از رويدادهاي اين عالم آگاهي مي         به

 است قلب همان نفس ناطقه«آيند و  قلب انسان كه گشوده به سوي جهان ملكوت است، مي
ماني سوي بدن و قواي جـس       كه واقع ميان دو طرف و متوسط ميان دو نشئه است؛ وجهي به            

: 5، ج 1379صـدرالمتألهين شـيرازي،      (.»سوي روح و قواي روحاني او دارد        او، و وجهي به   
  )257ص
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  هاي وحي والهام تفاوت

كه در اين صورت، جنبة اخالقـي        است   در مصطلحات صدرا، گاهي الهام در مقابل وسوسه       
سر اصـنام   كـ «تـوانيم در كتـاب        هاي اين نوع كاربرد را مي       و نمونه  است   و عملي آن مدنظر   

از جانب حق و داعي به       است   الجمله، الهام به اين معنا، خاطري       في. مشاهده كنيم » ةالجاهلي
الهام به اين معنا از آن وجهـي از         . شود  واسطة ملك براي بندگان صالح حاصل مي        خير كه به  

 آيد و سبب آن ملكي از مالئكـه         سوي عالم ملكوت، آخرت و معرفت است، مي         انسان كه به  
سـوي عـالم حـس،        از آن وجهي از انـسان كـه بـه          است   و وسوسه كه نقطة مقابل آن     است  

  )184: 6همان، ج (.آيد و سبب آن شيطان است شهادت، جهل و دنياست، مي
و  اسـت    رود كه به همان معناي مورد نظـر م          كار مي   اما گاهي نيز الهام در مقابل وحي به       

ع دريافت علمي اشاره كنيم، هرچند هر دو        هاي اين دو نو     در اين صورت نيز بايد به تفاوت      
سوي  ـ كه گشوده بهـآيند و هر دو از بابي از درون قلب انسان  از يك منبع و يك مصدر مي    

  .كنند ـ ورود ميـ است جهان ملكوت
  :شود هاي وحي و الهام اشاره مي در اينجا به برخي از تفاوت

دانـد كـه از كجـا و     هام انـسان نمـي  تر اشاره شد؛ در ال ها كمي پيش     به يكي از تفاوت    .1
  .كه در وحي بر سبب حصول، مطّلع است ، درحالياست   هچگونه حاصل شد

  . برتر و نيروي اشراق آن شديدتر استوتر  تر و قوي  روشن از الهام وحي.2
 و الهام مولود اشراق و تابيدن نفـس كلـي   است  وحي زاييدة افاضه و تابش عقل كلي .3
  . كه عقل كلي از نفس كلي برتر استو ثابت گرديدهاست 
 زيرا وحي  ؛ پيغمبران و اوليا، در الهام اشتراك دارند؛ اما وحي تنها ويژة پيغمبران است             .4

نبوت، فراگيري و قبول حقايق ملكوت جـوهر عقـل كلـي بـا              . شامل رسالت و نبوت است    
و رساندن و رسالت، ابالغ   است   استفاده از گفتگوي روحي و حديث قدسي، و نفس قدسي         

رغـم الهـام       وحـي، بـه    رو  ازاينگيرندگان؛    كنندگان و بهره    به پيروان، استفاده   است   آن حقايق 
  .مقيد به تبليغ و رساندن است

 الهام از خداوند و بدون وساطت فرشته به آن گونة خاصي كه با هر موجـودي دارد،                  .5
ـ ــ احاديث قدسي را    رو   ازاين. گردد  شود، ولي وحي به واسطة فرشته حاصل مي         حاصل مي 
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صـدرا در بيـان علـت ايـن تفـاوت           . نامند  ـ وحي و قرآن نمي    ـاند     هم كالم الهي   آنهااگرچه  
 از جهـت كمـال و تماميـت جـوهر نبـوت،             )ص(كه پيامبر  است   و علت آن اين   «: گويد  مي

نفسش فراخي و قلبش گشادگي و همگي قواي ادراكي او تماماً قوي و نيرومند اسـت؛ لـذا                  
كند و در اين حال فرشـتة حامـل           در تمامي عوالم و نشĤت است، مشاهده مي         آنچه صورت

گونه  شود و او را همان ياب مي وحي در عالم تمثل باطني و حس داخلي او متمثل و صورت
) در عالم تمثّل بـاطني و حـس داخلـي هـم            ( است  كه در عالم روحاني خالص ادراك كرده      

كه از عـالم تمثّـل       است   ط ولي تنها در مقام ارواحي     كند؛ اما دريافت معارف توس      ادارك مي 
پس اولي را به اعتبار شدت واردشـونده و بلنـدي مكاشـفه و ديـدن فرشـته و             . هم مجردند 

گويند؛ بنابراين وحي از كشف  نامند و دومي را الهام و حديث مي         شنيدن سخن او، وحي مي    
 .ا كـشف معنـوي اسـت      شـود و الهـام تنهـ        كه كشف معنوي را هم شامل مي       است   شهودي

  ) 238ـ 241: 1386صدرالمتألهين شيرازي، (
الغيب آورده   كه در مفاتيح   است   ظاهراً مراد صدرا از كشف شهودي همان كشف صوري        

كشف صوري يا شهودي در عالم مثال و از         . است     هو آن را در مقابل كشف معنوي قرار داد        
 ذات و اصل خـود داراي گـوش و          شود؛ چرا كه نفس نيز در       راه حواس پنجگانه حاصل مي    

هاي صـوري     صدرا براي هر يك از اين كشف      . چشم و بوييدن و چشيدن و بساويدن است       
؛ )مانند شنيدن وحي و ديدن فرشته وحـي      (آورد  هايي مي   كه از راه حواس باطني است، مثال      
از ظهور معناي پنهـاني      است   و عبارت  است   هاي حقايق   اما كشف معنوي، مجرد از صورت     

ترين مرتبة آن و الهام در مرتبة بعد از           كه حدس، پايين   است   حقايق عياني و داراي مراتبي    و  
  .اند آن قرار دارد و اينها از مراتب تشكيكي و تشديدي كشف معنوي

و البتـه كـشف      اسـت    بنابراين الهام كشف معنوي و وحي، كشف صـوري يـا شـهودي            
ز مكاشـفات صـوري، جمـع ميـان         صوري، كشف معنوي را هم به دنبـال دارد و بـسياري ا            

  )245ـ247: همان (.صورت و معنا، هر دو است
بعد از اكمال دين و بسته شـدن بـاب   . است   ه باب وحي منقطع، ولي باب الهام گشود       .6

نيازي مردم از پيغمبران و دعوت آنان، راه الهام و در دل افكندن  رسالت و انقطاع وحي و بي  
هـاي شـيطاني، نيـاز بـه          هـا و انديـشه      ق شدن در وسوسه   بسته نشد؛ زيرا مردم به جهت غر      
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 خداوند درب وحـي را بـست ولـي درب الهـام را از     رو  ازاينآگاهي و پند و موعظه دارند،       
جهت رحمت بر بندگان خود باز فرمود؛ بنابراين اگر مـراد از وحـي، آمـوزش خداونـد بـه       

 )ص(ژة رسـول و پيغمبـر     ؛ بلكـه وحـي ويـ      است     هگاه بريده نشد    بندگان خويش باشد، هيچ   
 و حكم مجتهـدين بـاقي       )ع(ها و حكم ائمه     ولي بعد از آن، حكم خواب      است    منقطع گشته 

گاه منقطع نيست، اگرچه وحي ويژة ايـشان          بدين ترتيب ماهيت نبوت و رسالت هيچ      . است
  )70ص: همان (.منقطع است

از سـويي   صدرا دربارة  وجه انقطاع نبوت و رسالت و وحي خـاص رسـول و نبـي، و                   
  :گشوده بودن باب الهام و حكم و ماهيت آن دو، معتقد است

مسماي نبي و رسول منقطـع و  . اند نبوت و رسالت، به وجهي منقطع و به وجهي گشوده         
ي « : فرمود )ص(و لذا پيامبر   است   نزول فرشتة حامل وحي بر طريق تمثّل پايان پذيرفته         النبـ 

كم ائمة معصومين و نيـز حكـم مجتهـدين بـاقي            ؛ اما پس از آن، حكم مبشّرات و ح        »بعدي
را در آية شريفة زير بر اين       » اهل ذكر «صدرا  .  زايل، ولي حكم باقي است     آنهااسم از   . است

كه خداوند به هر كس كه علم ندارد، امر فرمـوده كـه از               است   دهد و معتقد    گروه تطبيق مي  
  ). 43:نحل (»مونَلَعم التَتُنْ كُنْكر اِ الذِّهلَا اَلوئَسافَ«: اهل ذكر سؤال كند

اند؛ بلكـه تنهـا وحـي         پس نبوت و رسالت از حيث ماهيت و حكم منقطع و نسخ نشده            
 بـه   بنـابراين ؛  اسـت      هخاص رسول و نبي كه نزول فرشته بر گوش و قلب باشد، منقطع شد             

  .شود امام و مجتهد، نبي و رسول گفته نمي
:  فرمـود  )ص(ت، خصوصاً اينكـه پيـامبر     پس براي اوليا نيز در نبوت، مشرب عظيمي اس        

: و فرمـود  » ثين مكلمين دتي مح مّ في اُ  نَّاِ«: و فرمود »  يغبطهم النبيون  بياءِنْاَ هللا عباداً ليسوا بِ    نَّاِ«
غيـب، و بـراي     ) ولي (پس نبوت براي او   . »جنبيه  بين النبوةقد ادرجت   ن   من حفظ القرآ   نَّاِ«

:  1382صدرالمتألهين شـيرازي،   (.ولي در نبوت استو اين تفاوت نبي و       است   نبي شهادت 
  )438 ـ 440

  تعريف وحي و الهام

معرفتي كه نبي يـا ولـي   «: از است با توجه به مباحث گذشته، تعريف مشترك آن دو عبارت        
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پذيرد  كند، مي اي كه معارف را به ايشان القا مي به خاطر صفاي باطن و اشراق روح از فرشته
: 6، ج 1379صدرالمتألهين شـيرازي،     (.»شود  و براي اوليا، الهام ناميده مي     و براي انبيا، وحي     

275(  
توان به تعريف اختـصاصي       هاي وحي با الهام مي      اما از مجموع مباحث گذشته و تفاوت      

وحـي،  . كنـد   و آن را از الهام جـدا مـي         است   تر  زير از وحي رسيد كه از تعريف فوق جامع        
از عقل كلي در باطن مصفا و روح اشراقي نبي           است   هيافاضة حقايق معلومات و معارف ال     

وحي با تقيد بـه      روحي و قدسي با فرشتة     است   اي شهودي و عقلي كه گفتگويي       با مكاشفه 
  .وسيلة نبي ابالغ آن به
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