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 .1بیان مسأله
وحی ،نوعی ارتباّی معنوی و ناشناخته با ع الم غی ب اس ت ک ه در نتیج ه آن ،پی ام و
هدایت الهی به مخ و اتش منتقل میش ود .انتق ال پی ام در ای ن ارتب اط ،اهی باواس طه و
اهی بیواسطه انجام میشود .تقدیر نظام هستی ،ت دبیر غری زی حی وان ،اله ام ب ه انس ان،
اشاره ،ایصال به مط وب و پیام رسانی ویاه وحی تشریعی) هم ه از ّری ق وح ی ص ورت
می یرد .ع ت صدق وحی بر اینها ،لحاظ معنای تفهیم خصوصی و نه انی در ه ر ی ک از
این مراتب به ّریق حقیقت یا ادعا است ر.ک؛ مصبا یزدی.)10 :13۶7 ،
جایگاه خا انسان در نظام آفرینش ،موجب ش دهاس ت ت ا ارتب اط فرات ر از تک وین،
میان انسان و خداوند بر رار ردد؛ زیرا انسان به عن وان خ یف ه اله ی م یبایس ت در مس یر
تحوالت کمالی و فع الیت بخشی به ظرفیتهای رسیدن به مقام عینی خالف ت اله ی ،تح ت
تع یم و تربیت و تزکیه مستقیم الهی رار یرد .از این رو ،افزون بر راهنمای درونی ب ه ن ام
عقل ،وحی نیز به خدمت انسان آمد تا این مسیر به سالمت پیم وده ش ود و انس ان در مق ام
خالفت ،رار یرد و مأموریت خویش را به درس تی انج ام ده د .ح ال؛ مح ل بح ث ای ن
است که آیا ارتباط با خداوند ،صرفاً از ّریق وحی مصط ح یا وحی تش ریعی اس ت؟ ا ر
چنین نیست سایر ا سام وحی ،چگونه است و چه تفاوتی با وحی تش ریعی دارن د؟ آی ا ب ر
غیر پیامبران هم وحی میشود؟ ا ر چنین است چگونه و بر چه کسانی وحی میشود؟
در این میان ب ه ن وعی از وح ی ب ه ن ام «وح ی تس دیدی» ی ا «وح ی تأیی دی» ،مواج ه
میشویم .در روایات به ّور غیر مستقیم به تأیید و تسدید اولیای الهی ،اشاره ش ده اس ت؛
امالا میتوان فت عالمه ّباّبائی ،اول کسی است که ب ه تص ریح از ای ن ن وع وح ی ،ی اد
میکند ّباّبائی14 :1407 ،ن.)305
رچه در کتابه ای ع وم رآن ر.ک؛ معرف ت۲3-100 :1415 ،؛ الع ال :14۲۲ ،
 )95-۶1و تاریخ رآن ر.ک؛ رامیار14۸-33 :13۶9 ،؛ س عید )۲00۲ ،و حت ی تألیف ات و
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مقاالتی که به ّور مستقل درباره وحی نوشته ش ده ر.ک؛ رش ید رض ا14۲۶ ،؛ ش ریعتى،
13۸4؛ عبدال هى13۸5 ،؛ االعرجى14۲1 ،؛ حق پرست13۸۶ ،؛ حسین زاده )13۸۸ ،بهّ ور
مفصالل به موض وع وح ی و ا س ام آن ،پرداخت ه ش ده اس ت؛ ول ی ت اکنون ،عن وان وح ی
تس دیدی ب ه ّ ور مس تقلال در ه یچ ی ک از ای ن تألیف ات ،م ورد بح ث و تح ی ل رار
نگرفتهاست.

 .2تبیین مفاهیم
«وحی» در لغت به مع انی نوش تن ،اش اره ،پی ام ،اله ام ،ک الم مخف ی ،س رعت ر.ک؛
فراهیدی3 :1414 ،ن)193۲؛ نوشته ،کتاب ر.ک؛ جوهری3 :1404 ،ن)۲519؛ القای پنهانی
مط بی به دیگران ر.ک؛ ابن-منظور3 :1414 ،ن )379است .بنا ب ه نظ ر اب ن ف ارس ،ریش ه
واو ،حاء و حر معتل یا) ریشهای است که به عرضه دانش پنهانی یا غیر آن ب ر دیگ ری
داللت میکند و تمامی استعمالهای واژه «وحی» به این ریشه ب ر م ی ردد اب ن ف ارس،
بیتا ،ر .)93 :۶به اعتقاد راغب اصفهانی ،اصل وحی ،اشاره سریع است و ب ه هم ین دلی ل
فته میشود« :أَمرٌ وحیٌّ» :یعنی امر سریع ر.ک؛ راغ ب .)۸5۸ :141۲ ،ب ه نظ ر م یرس د
ک الم اب ن ف ارس نس بت ب ه راغ ب اص فهانی ،ب ه وا ع نزدی کت ر باش د؛ زی را در تم ام
کاربردهای رآنی وحی ،انتقال پنهانی ،لحاظ شدهاست و ا ر به اشاره س ریع ه م «وح ی»
فته میشود به این دلیل است که مط بی را به صورت پنهانی انتقال میده د و ای ن انتق ال
پنهانی ،میتواند سریع نباشد.
در نظر عرب ،اصل وحى این است که انس ان ،مط ب ى را پوش یده ،ب ه دیگ رى بگوی د
ّبرسى۶ :137۲ ،ن .)573به عبارت دیگر ،وحی ،رساندن معن ا ب ه ون های اس ت ک ه ب ر
اشخاصی که م ورد نظ ر نیس تند ،پوش یده بمان د ّباّب ائی1۲ :1417 ،ن .)۲9۲از ای ن رو،
میتوان فت وحی در اصطال ب ه معن اى فتگ وى پنه انى اس ت و در رآن ک ریم در
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مورد سخن فتن خداى تعالى با بعضى از مخ و اتش به صورت پنهانی استعمال م ىش ود
همان1۶ ،ن.)10
واژه «وحی» و مشتقات آن به صورت اسم و فعل ،هفتاد و دو بار در رآن ک ریم و ب ه
معانی ذیل به کار رفته است -1 :وحی تکوینی فص تن)1۲؛  -۲اشاره پنهانی م ریمن)۸5؛
 -3وحی تشریعی به پیامبر الزمرن)۶5؛  -4القای وسوسههای ش یطانی االنع امن )11۲و -5
وحی تسدیدی یا الهام به عمل االنبیاءن73؛ القصصن.)7

 .1-2وحی تسدیدی
تسدید در لغت از «سدال یَسِدال سُدودا» به معنی راستی در ول و فعل و «سداد و سدید» به
معنی ول و فعل راست و محکم است« .تسدید» به مع انی تی ر را ب ا نش انه ی ری د ی ق ب ه
هد زدن ،اس توار ک ردن ،محک م ک ردن ،راس ت ردانی دن و توفی ق دادن آم دهاس ت
ر.ک؛ فیومى ،بیتا۲ :ن۲70؛ ّریحی3 :140۸ ،ن .)۶۶برای دستیابی به معنای اص طالحی
وحی تسدیدی باید آیات و روایات در این زمینه را تح یل و بررسی کرد.
میتوان ف ت ب رای اول ین ب ار ،عالم ه ّباّب ائی در تفس یر المی زان ،عب ارت «وح ی
تسدیدی» را به کار بردهاست .البته در روایات به تسدید و تأیید اولیای الهی اشاره شده که
عالمه ّباّبائی به برخی از این روایات ،برای تأیید دید اه خود ،استناد کردهاست.
در تفسیر عیاشى آمدهاست که س یمان بن خالد از ام ام ص ادق ع) نق ل م یکن د ک ه
فرمود« :خداى تعالى و تى براى بندهاى خیر بخواهد ،در ب او نقط هاى س فید و روش ن
پدید آورده و وشهاى دلش را باز مىکند و فرشتهاى موکل او مىسازد تا او را تس دید
و راهنمایى کند و هم واره ب ه راه ص واب م ه م س ازد و چ ون ب راى بن دهاى ش ر و ب دى
بخواهد ،در ب او نقطهاى س یاه و تاری ک پدی د م ىآورد و ج وى مس امع و وش هاى
بش را مىبندد و شیطانى موکل بر او مىکند تا هم واره م راهش س ازد»؛ آن اه ای ن
ُضتلَّهُ
آیه را تالوت فرمود﴿ :فَمَنْ یُرِدِ اللَّهُ أَنْ یَهْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإ ِْستالمِ َو مَتنْ یُترِدْ أَنْ ی ِ
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یَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیِّقاً حَرَجتاً﴾ االنع امن1۲5؛ عیاش ى1 :13۸0 ،ن،37۶

 .)110در پ ارهاى از

روایات هم با تمسک ب ه هم ین آی ات ،برخ وردارى م ؤمن از ن ورانیتى مط ر ش ده ک ه
خداوند با آن ،وشهاى ب و جان) او را باز مىکند و فرشتهاى پیوس ته وى را تس دید
و تأیی د م ىنمای د .در نقط ه مقاب ل ،کس انى ک ه رفت ار ظ م ت و ت اریکى هس تند منش أ
مراهىها و عقب ماند ىها مى ردند حویزى1 :1415 ،ن.)7۶5
ابى بصیر روایت کرده که از امام صادق ع) درباره آیه ﴿ َو کَ لِکَ أَ ْوحَیْنا إِلَیْکَ رُوحتاً

ب َو لَا الْإِیمانُ﴾ الشورین )5۲پرس یدم ک ه فرم ود« :رو ،
مِنْ أَمْرِنا ما کُنْتَ تَدْرِی مَا الْکِتا ُ
عبارت است از خ قى که در میان خالئق از جبرئی ل و میکائی ل ه م بزر ت ر اس ت ،و ای ن
رو همواره با رسول خدا ) و ائمه بعد از آن جناب هس ت و ک ارش تس دید و تأیی د
آن حض رات اس ت» ک ین ی1 :1407 ،ن۲73؛ مج س ى۲5 :1403 ،ن33 ،۶1؛ ّباّب ائی،
1۸ :1407ن.)۸0
بر اساس روایت اول ،خداوند توسط فرشته الهی ،بند انی خود را مورد تسدید و تأیید
رار میدهد و بر اساس روای ت دوم ،رو از ّ ر

خداون د ،پی امبر و امام ان معص وم را

تسدید و تأیید میکند.
ک ینی در کافی ،بابی با عنوان «الرو التی یسدالد اهلل بها االئمه ع یه السالم)» ذیل کتاب
«الحجه» رار داده اس ت .در ای ن بخ ش ،روایت ی در م ورد رو از ام ام ص ادق ع) نق ل
میکند« :رو  ،آفریدهای از آفرید ان خداوند اس ت ک ه از جیرئی ل و میکائی ل ،بزر ت ر
است که با رسول خدا ص ی اهلل ع یه وآله) بود ،به ایشان خبر میداد و تسدیدش م یک رد
و سپس با ائماله پس از ایشان است» ک ینی1 :1407 ،ن ،۲73کتاب الحجه ،باب «الرو الت ی
یسدالد اهلل بها االئمه ع یه السالم)») .ک ینی در هم ین بخ ش ،روای ت دیگ ری ذی ل آی ة ﴿ َو
ب َو الَ الْإیمتانُ َو لکِتنْ جَعَلْنتاهُ
کَ لِکَ أَ ْوحَیْنا إِلَیْکَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما کُنْتَ تَدْری مَا الْکِتا ُ

صتراطٍ م ُْستتَقیمٍ﴾ الش ورین )5۲نق ل
نُوراً نَهْدی بِهِ مَنْ نَشا ُ مِنْ عِبادِنا َو إِنَّکَ لَتَهْدی إِلى ِ
کردهاست که در آن ،امام صادق ع) میفرماید :پس از اینکه خداون د ،رو خ ود را ب ه
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پیامبرش وحی کرد ،به وسی ه آن ،ع م و فهم را به پیامبر آموخت و این رو  ،هم ان اس ت
که خداوند متعال به هرکس بخواهد میدهد و هر اه به بندهای این رو را عطا ک رد ،ب ه
او فهم میآموزد» ک ینی1 :1407 ،ن.)۲74
ع الامه مج سی نیز روایتی نقل میکند که سوره بن ک یب می وید :از امام صادق ع یه
السالم) پرسیدم :امام به چه چیزی حکم میکند؟ فرمود« :به کتاب» .فتم :ا ر در کت اب
نباشد؟ فرمود« :به س النت» .فتم :ا ر در کتاب و سنالت نباشد؟ فرمود «چی زی نیس ت ،مگ ر
این که در کتاب و س النت موجود است» .من سخن خود را تک رار ک ردم .حض رت فرم ود:
ن فال» :مورد تأیید و توفیق رار می یرد و آنچ ه ت و م ان داری
«یُسدَّدُ و ی َوفَّق فأمالا ما تظ ُّ
نیست .ع الامه ذیل این روایت ،می وید« :یوفالق و یسدالد یعنی امام ،تأیید م یش ود ت ا حک م
خدا را از کتاب و سنالت بفهمد» مج سى۲ :1403 ،ن.)15 ،175
در کتاب ش ریف نه جالبالغ ه در خطب ه اص عه ،فت ارى از امی ر المؤمنین ع)درب اره
رسول خدا

)روایت شده که استفاده مىشود خداوند ،پیوسته فرشتهاى را براى تع یم و

تربیت آن بزر وار مأمور کرده بود که در ضمن ،حفاظ ت و نگهب انى او را نی ز ب ه عه ده
داشت«خداى تعالى از روزى که رسول خ دا ) از ش یر رفت ه ش د ،بزر ت رین فرش ته
خود را رین او ساخت تا آن جناب را ش ب و روز ب ه ّری ق مک ارم و ب ه س وى محاس ن
اخالق عالم سوق دهد» الشریفالرضی.)300 :19۸0 ،
ع الامه ّباّبائی می وید این ونه روایات ،داللت دارند بر این که امام از ّری ق وی اه
و الهام باّنی به احکام اله ی دس ت م ییاب د ّباّب ائی5 :1407 ،ن .)۸0وی عم ده بح ث
وحی تسدیدی را ذیل آیه  73سوره انبیا مطر کرده است .عالم ه ذی ل آی ه ﴿ َو جَعَلْنتاهُمْ
الصتالةِ َو إیتتا َ الزَّکتاةِ َو کتانُوا لَنتا
ت َو إِقامَ َّ
أَ ِئمَّۀً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا َو أَ ْوحَیْنا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْرا ِ

عَابِدینَ﴾ االنبیاءن )73می وید« :مراد از وحى در این آی ه ،وح ى تس دید اس ت ن ه وح ى
تشریع و مؤیَّد ب ودن ائم ه ب ه تس دید و تأیی د اله ى را اف اده م ىکن د» ّباّب ائی:1407 ،
14ن.)305

سراج منیر؛ سال  ،9شمارة  ،۳۳زمستان 1۳97

71

عالمه در تح یل دید اهش معتقد است اضافه مصدر «فعل» به معمولش «خیرات» ،ای ن
معنا را مىرساند که معناى آن در خارر ،تحقق دارد ،حال ا ر بخواهند اضافه مزب ور ای ن
معنا را افاده نکند ،یا آن را مقطوع از اضافه مىکنن د و ی ا ک م ه «أن» و «أنال» ک ه خاص یت
تأویل بردن به مصدر را دارند بر سر آن فعل مىآورند و بنا براین به نظر عالم ه ا ر فت ه
شود« :یعجبنى احسانک و فع ک الخیر :احسان و کار نیکت مرا خ وش آم د»؛ هم انّ ور
که رآن کریم فرموده ﴿ما کانَ اللَّهُ لِیُضِیعَ إِیمانَکُمْ﴾ البقرهن)143؛ دلیل ب ر ای ن اس ت ک ه
ال وا ع شده و اما ا ر فته شود﴿ :یعجبنى أن تحسن و أن تفعل الخیر:
عمل مورد کالم ،ب ً

خوش دارم که احسان کنى و کار نیک انجام دهى﴾ همانطور که خداوند متع ال فرم وده:
ال وا ع
﴿ َوأَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ﴾ البقرهن )1۸4این نم ىفهمان د ک ه عم ل م ورد س خن ،ب ً
شدهاست ّباّبائی ،همان).
به نظر عالمه ،آیه مورد بحث ،داللت دارد بر اینکه فعل خی رات تحق ق یافت ه ،ب ه ای ن
معنا که وحى ،متع ق به فعل صادر از ایشان شده و عمل خیرات که از ایشان صادر مىشده
به وحى و داللتى باّنى و الهى بوده که مق ارن آن ص ورت م ى رفت ه و ای ن وح ى ،غی ر
وحى مشروعى است که فعل را تشریع مىکند و سپس انجام آن را ب ر ّب ق آنچ ه تش ریع
شده بر آن مترتب مىسازد .عالمه ،مؤید این معنا را عبارت بعدى میداند ک ه م ىفرمای د:
«وَ کانُوا لَنا عابِدِینَ»؛ زیرا این جم ه به ظاهرش داللت دارد بر اینکه ائمه ،بل از وحى ه م
خداوند را عبادت مىکردهاند و وحى ،ایشان را تأیید نم ودهاس ت و عبادتش ان ب ا اعم الى
ال برایشان تشریع کرده بود ،پس ای ن وح ى ک ه متع ق ب ه فع ل
بوده که وحى تشریعى ،ب ً
خیرات شده ،وحى تسدید تأیید) است ،نه وحى تشریع همان).
آیت اهلل جوادی آم ی در توضیح این دید اه می وی د« :وح ی تس دیدی و تأیی دی،
توفیق افعال نیک و راهیابی به کم ال مط وب اس ت ک ه معص ومان ع یهم الس الم اع م از
پیامبران و امامان از آن موهبت الهی بهرهمندند .این وحی ،حک م و تش ریع نم یباش د ک ه
رسوالن الهی دریافت میکنند؛ ب که توفیق انجام کارهای نیک و ب ه اص طال  ،ایص ال ب ه
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مط وب و مقصود است که از آن به وح ی تس دیدی و تأیی دی تعبی ر م یش ود» ج وادی
آم ی13۸0 ،ب7 :ن .)149وی در ادامه می وید :در ابتدای آیه میفرماید ﴿و جعلناهم ائمۀ
یهدون بامرنا﴾ :بر ّبق این آیه شریفه ،برخی از انسانهای بر زی ده هس تند ک ه ب ه افتخ ار
«امامت» نایل ردیدهاند و کار اینها هدایت به امر حضرت پرورد ار اس ت« .ه دایت» در
این آیه شریفه به معنای «ایصال الی المط وب» است ن ه «ارائ ه ّری ق» .در انته ای آی ه ه م
میفرماید﴿و کانوا لنا عابدین﴾؛ لفظ کانوا داللت بر سابقه مس تمر در ای ن وح ی خی رات و
ا امه نماز و ایتاء زکات و...دارد و این معنا را میرساند که امامان ،حتی ب ل از رس یدن ب ه
مقام نبوت و امامت ،مردانی صالح و موحد و شایسته بوده اند و بل از وحی هم خ دای را
عبادت میکردهاند و وحی ،ایشان را تأیید نموده و عبادتشان با اعمالی بوده که بعداً وح ی
تشریعی بر ایشان تشریع کردهاست همان).
نویسنده المیزان ،ضمن تأکید بر این موضوع ک ه ائم ه ،مؤیَّ د ب ه رو الق دس و رو
الطهاره و مؤید به وتى ربانى هستند که ایشان را به فعل خیرات و ا امه نماز و دادن زکات
انفاق مالى مخصو

به هر شریعتى) دعوت مىکند ،اشکاالتی را بر ول برخ ی مفس ران

ر.ک؛ فخر رازى۲۲ :14۲0 ،ن 1۶1و الهیجى3 :1373 ،ن ،)13۲وارد میکند که وح ى در
این آیه را حمل بر وحى تشریعى کردهاند .عالم ه م ی وی د اوالً فع ل خی رات ب ه معن اى
مصدریش چیزى نیست که مورد وحى رار یرد ،ب که متع ق وح ى ،حاص ل فع ل اس ت.
ثانیاً وحى تشریعى ،فقط مخصو به انبیا نیست ،ب که انبیا و امتهایشان را شامل مىشود؛
ولی در آیه شریفه وحى مذکور به انبیا اختصا
تشریعى نیست.

یافته ،پس مع وم مىش ود مقص ود وح ى

زمخشرى به منظور فرار از این اشکال ،فتهاست :مقص ود از فع ل خی رات و همچن ین
ا امه نماز و ایتاء زکات ،مصدر مفعولى است ،و معنایش ای ن اس ت ک ه «ب ه ایش ان وح ى
کردیم که باید خیرات انجام شود .و نماز ا امه و زکات داده شود»؛ چون مصدر مفع ولى،
متراد

با حاصل فعل است .در ای ن ص ورت در نظ ر فخ ر رازی ،ه م اش کال اول ،رف ع
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میشود که مى فت معناى مصدرى متع ق وح ى رار نم ى ی رد و ه م اش کال دوم ک ه
اشکال اختصاصى بود ،زیرا چون در فعل مجهول فاعل مجهول است ،ل ذا ه م ش امل انبی ا
مىشود و هم شامل امتهاى ایشان فخر رازى۲۲ :14۲0 ،ن.)1۶1
عالمه ّباّبائی ،به جواب فخ ر رازی ،اش کال وارد م یکن د و م ی وی د :اوالً :ب ول
نداریم که مصدر مفعولى ،با حاصل فعل ،یک معنا داش ته باش د و ثانی اً :آنچ ه فت یم ک ه
اضافه مصدر به معمول خودش ،تحقق فعل را مىرساند با وحى تشریعى نم ىس ازد ،چ ون
عمل ،و تى انجام ش د ،دیگ ر وح ى تش ریعى ب هک ار نم یآی د ر.ک؛ ّباّب ائی:1417 ،
14ن.)30۶
ت﴾
به نظر عالمه ،آیه شریفه ﴿ َو جَعَلْناهُمْ أَ ِئمَّۀً یَهْدُونَ بِأَمْرِناَ ،و أَ ْوحَیْنا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْترا ِ

بر این معنا داللت دارد ،که عمل امام هر چه باشد خیراتى است که خ ودش بس وى آنه ا
هدایت شده ،نه به هدایت دیگران ،ب که به هدایت خود ،و به تأیید اله ى و تس دید رب انى،
چون میانه این دو تعبیر «و اوحینا ال یهم ان افع وا الخی رات :م ا بایش ان وح ى ک ردیم ک ه
ت :را بایشان وحى کردیم﴾ ف رق
خیرات را انجام دهید» با تعبیر ﴿ َو أَ ْوحَیْنا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْرا ِ
است؛ زیرا در اولى مىفهماند که امامان آنچه میکنند خیرات و تایید آسمانى است ،و اما
در وحى این داللت نیست ،یعنى نمىفهماند که این خیرات از امامان تحقق هم یافت ه ،تنه ا
میفرماید :
ما بایشان فتهایم کار خوب کنند ،و اما کار خوب م یکنن د ی ا نم یکنن د
نسبت بان ساکت است و در تعبیر دوم ،فر ى میان ه ام ام و م ردم ع ادى نیس ت؛
چون خدا به همه بند انش دستور داده که کار خوب کنند -البته بعضى میکنند
و بعضى نمىکنند؛ ولى تعبی ر اول م یرس اند ک ه ای ن دس تور را انج ام دادهان د
ّباّبائی1 :1417 ،ن.)۲74

به نظر میرسد بر اساس این آی ه ،تف اوت وح ی تس دیدی ب ا وح ی تش ریعی ک ه ب ر
پیامبران نازل می شود این است که در وحی تشریعی ،یک فع ی ابتدا باید تش ریع ش ود ت ا
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بند ان ،مک ف بر انجام آن ردند؛ در صورتی که عمل خیرات و نماز و زک ات و ...ک ه
از این انسان ،صادر می شد ،به داللتی ب اّنی و اله ی ی ا هم ان وح ی تس دیدی ب وده ک ه
مقارن آن و همزمان با آن صورت می رفته است.
عالمه ّباّبائی غیر از آیه  73سوره انبیا در چند مورد دیگر به وح ی تس دیدی اش اره
ب الترَّحِیمُ﴾
َناستکَنا َو تُتبْ عَلَیْنتا إِنَّتکَ أَنْتتَ التَّتوَّا ُ
کردهاست .ایش ان ذی ل آی ه ﴿ َو أَرِنتا م ِ

بقرهن )1۲۸می وید« :ک مه مناسکنا) ،این نکته را مىرساند ک ه خ دایا حقیق ت اعم الى
که از ما بهعنوان عبادت تو سر زده ،بما نشان بده ،و نمیخواهد درخواست کند :که خ دایا
ّریقه عبادت خودت را بما یاد بده و یا ما را بانجام آن موف ق ردان» .ب ه اعتق اد عالم ه،
نشان دادن این مناسک ،همان وحى تسدید در فعل است ،نه یاد دادن تکالیف ش رعى ک ه
مط وب انسان است ر.ک؛ ّباّبائی1 :1417 ،ن.)۲۸4
همچنین عالمه ،بر این نظر است که نهی در آی ه ﴿فَال ت َْستئَلْنِ متا لَتیْسَ لَتکَ بِتهِ عِلْتمٌ﴾

هودن )4۶تسدید الهى بوده ک ه هم واره انبی اء ع) از آن برخ وردار و معص وم از خط ا و
لغزش بودهاند .به اعتقاد عالمه ،حضرت نو

ع) اّالع نداشت که پس رش اه ل او یعن ى

اهل ایمان نیس ت و تس دید غیب ى توج ه خ ا اله ى) ب ین او و آن درخواس تش حائ ل
شد ر.ک؛ ّباّبائی10 :1417 ،ن .)۲3۶تسدید این است که خداى سبحان ،مرا ب اعم ال
آن حضرات باشد؛ هر اه به صحنهاى نزدیک شوند که انسان در آن صحنه خطر لغزش و
به سوى سداد و التزام ّریق عبودیت بخواند ،این همان معنایى است که آی ه ش ریفه زی ر،
آن را به پیامبر اسالم خاّر نشان مىکند و مىفرمایدَ ﴿ :و لَوْ ال أَنْ ثَبَّتْنا

ت تَرْکَنُ
َ لَقَدْ کِدْ َ

إِلَیْهِمْ شَیْئاً قَلِیالً﴾ اإلسراءن )75-74و به آن جناب خبر مىدهد که او وى را ثب ات دم داد
و نگذاشت به رکون و اعتماد کردن به کفار نزدیک شود ،تا چه رسد به اینکه رکون کند
و نیز در جایى دیگر خطاب به آن جناب فرمودَ ﴿ :و لَوْ ال فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْکَ َو رَحْمَتُهُ لَهَمَّتتْ
طا ِئفَۀٌ مِنْهُمْ أَنْ یُضِلُّو

َ َو ما یُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ َو ما یَضُرُّونَکَ مِنْ شَیْ ٍ َو أَنْزَ َ اللَّهُ عَلَیْتکَ

ب َو الْحِکْمَۀَ َو عَلَّمَکَ ما لَمْ تَکُنْ تَعْلَمُ َو کانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْکَ عَظِیماً﴾ النساءن.)113
الْکِتا َ
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عالمه در بحث روایی ذیل آیات پایانی سوره مائده می وید:
خداى تعالى پیغمبر خود را از باب تأدیب ،دستور مىدهد به اینکه به هدایت
انبیاء ذشته ا تدا کند ،نه بخود آنان« :بهداهم ا ت ده» االنع امن)90؛ یعن ی عم ل
صالح انبیاء را که بر مبناى توحید و تأدیب عم ى الهى از آنان صادر شده اختیار
نموده و مورد عمل رار دهد .سپس می وی د م راد از ای ن تأدی ب اله ى هم ان
چیزى است که خداى تعالى در این آیه به آن اش اره فرم وده« :وَ جَعَ ْن اهُمْ أَئِمَّ ةً
یَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَ أَوْحَیْنا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْراتِ وَ إِ امَ الصَّال ِة وَ إِیتاءَ الزَّکا ِة وَ کانُوا لَن ا
عابِدِینَ» االنبیاءنّ )73باّبائی۶ :1417 ،ن.)۲۶1

عالمه در این بحث روایی ،ضمن اینکه عنوان «وح ی ت أدیبی» را ب ر وح ی تس دیدی
می ذارد می وید:
چون اضافه مصدر در«فِعْلَ الْخَیْراتِ» داللت دارد بر اینکه مراد از ای ن فع ل،
افعالى است که م ىکردن د ،نم ازى اس ت ک ه م ىخواندن د ،زک اتى اس ت ک ه
مىدادند ،نه ایجاب و فرض آنها .پس این وحى که متع ق ب ه ای ن ون ه افع ال
صادره از انبیا است ،وحى تأدیبى و تسدیدى است نه وحى نبوت و تشریع ،چون
ا

ر مراد به آن وحى نبوت بود ،جا داش ت بفرمای د﴿ :و اوحینتتا التتیهم ان افعلتتوا

الخیرات و اقیموا الصالة و اتوا الزکاه﴾ -وحى کردیم به آنها ک ه خی رات را ب ه
جا آرید و نماز را بپا دارید و زکات را بپردازید»؛ نظیر آیه﴿ثُمَّ أَوْحَیْن ا إِلَیْ کَ أَنِ
ِصترَ
اتَّبِعْ﴾ النحلن )1۲3و آیه ﴿وَ أَوْحَیْنا إِلى مُوسى وَ أَخِیت ِه أَنْ تَبَتوَّ ا لِقَوْمِکُمتتا بِم ْ
بُیُوتاً وَ اجْعَلُوا بُیُوتَکُمْ قِبْلَ ًۀ وَ أَقِیمُوا الصَّال َة﴾ یونسن )۸7و از این بیل آیات دیگ ر
که مراد از وحى در آنها وحى نبوت و مربوط ب ه تش ریع احک ام اس ت ر.ک؛
ّباّبائی ،همان.)۲۶۲ ،

از کالم عالمه چنین برمیآید که وحی تسدیدی ،اختصا

به معصوم ندارد؛ ب که هر

بنده مؤمنی که صد و نیت انجام کارهای خیر دارد را تس دید م یکن د .وی ح الت ی معتق د
است ک ه ک افران ه م ای ن اس تعداد را دارن د؛ ول ی ب ا کارهایش ان آن را از خ ود ،س ب
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میکنند .عالمه ذیل آیة ﴿ َو قَیَّضْنا لَهُمْ قُرَنتا َ فَزَیَّنُتوا لَهُتمْ متا بَتیْنَ أَیْتدِیهِمْ َو متا خَلْفَهُتمْ﴾

فص تن )۲5می وید :جم هَّ َ « :یضْنا لَهُمْ ُرَناءَ» اشاره به این است که کف ار ،اس تعداد ای ن
را داشتند که ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند و در نتیجه ،خداوند رینهایى برایش ان مع ین
کند که ایشان را بیش از پیش تسدید و هدایت کنند؛ هم چنان که آیه ﴿أُولئِکَ کَتَبَ فِتی
قُلُوبِهِمُ الْإِیمانَ َو أَیَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ﴾ المجادلهن )۲۲از این تأیید ،خبر مىدهد؛ ولى با داشتن
چنین استعدادى ،کفر ورزیدند و مرتکب فسق شدند و خداى تعالى به جاى آن رینه ا،
رینهاى دیگر از شیطانها برایشان رار داد ،ت ا م الزم آن ان باش ند ،و ای ن را ب ه عن وان
مجازات در مقابل کفر و فسوقشان کرد ر.ک؛ ّباّبائی17 :1417 ،ن.)3۸5
آیت اهلل جوادی آم ی در توضیح وحی تسدیدی ذیل آی ات ﴿ َوإِذْ قَالَتتِ الْمَالَ ِئکَتۀُ یَتا
مَرْیَمُ إِنَّ اللهَ اصْطَفَا

ِ َوطَهَّرَ

ِ َواصْطَفَا

ِ عَلَی نِسَا ِ الْعَتالَمِینَ؛ یَتا مَترْیَمُ اقْنُتِتی لِرَبِّتکِ

وَاسْجُدِی وَارْکَعِی مَعَ الرَّاکِعِینَ﴾ آل عمرانن )43-4۲می وید« :حض رت م ریم ،محدث ه
بود و با فرشتگان فتو و داشت .این فتو و ،کرام ت خ ود آن ب انوی بزر وار و
نبوت انبایی و وحی تسدیدی و تبشیری است نه وح ی و نب وت تش ریعی» جوادی آم ی،
14 :137۸ن .)۲۲۸ایش ان در ادام ه ض من تص ریح ب ه ای نک ه از ف تو وی مالئک ه ب ا
مریم ع یهاالسالم) ،محدَّثه بودن مریم ع یهاالسالم) را ب ه خ وبی م یت وان اس تفاده ک رد،
می وید روشن نیست که این فتو و از راه نزدیک بوده یا دور ،زیرا ک مه ندا یا) در
آن به کار رفتهاست همان.)۲۲9 ،
مفسالر تسنیم در ردال نبوت حضرت مریم که از سوی برخی به دلیل ن ازل ش دن جبرئی ل
بر وی ،بیان شده است رّبى4 :13۶4 ،ن7۸؛ آلوسی3 :1415 ،ن۲47؛ اب نعاش ور:14۲0 ،
3ن )95می وید« :جبرئیل ع یهالس الم) حام ل وح ی تش ریعی اس ت و ب ر انبی ا و رس والن
ع یهمالسالم) نازل میشود ،درحالی که مریم ع یهاالسالم) از وح ی تس دیدی ،تأیی دی،
تبشیری و مانند آن برخوردار بود که برای اولیای دیگر نیز به دست میآید ،بنابراین آنچه
ب ر آن حض رت ن ازل ش د ،وح ی خ ا تش ریعی نب ود ت ا آورن دهاش لزوم اً
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جبرئیل ع یهالسالم) باشد ،چنانکه همه موارد نزول حضرت جبرئیل جری ان نب وت مه بط
وحی نبوده است ،زیرا آن حضرت بر غیر انبیا نیز فرود م یآم د و هر ز از آی ات رآن
حکیم چنین ویا یای برای وحی حضرت مریم ع یهاالس الم) ثاب ت نم یش ود» هم ان،
َرس نا مِ ن َب ِ کَ مِ ن رَس ولٍ» ...
 .)۲3۶ایشان در پاسخ آلوسی که معتقد است آیه «وَ ما ا َ
االنبیاءن ۲5و الحجن )5۲رس الت را از زن ان نف ی م یکن د ن ه نب والت را؛ و رس الت ام ری
اجرایی و بعد از نبوالت است و این آیه دلیل است که فقط مردان به رسالت میرسند؛ ول ی
نبوالت زنان را نفی نمیکند ،می وید« :صر

مش اهده فرش تگان ی ا ش نیدن س خن آن ان،

نشانه نبوالت تشریعی نیست ،زیرا نبوالت ،اع مال از انب ائی و تش ریعی اس ت» ج وادی آم ی،
14 :137۸ن.)۲39
آیتاهلل جوادی آم ی ضمن بیان اینکه بر اس اس نظ ر برخ ی مفس ران ،منظ ور از رو
ن رَبِّکَ بِالْحَق» النحلن )10۲و به رینه آیه ﴿قُلْ مَنْ
القدس در آیه « ُلْ نَزَّلَهُ رُو ُ الْ ُقدُسِ مِ ْ

کانَ عَدُوًّا لِجِبْریلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى قَلْبِکَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ البقرهن )97جبرئی ل اس ت؛ م ی وی د:
«نزول رو القدس به این معنا ویاه انبیاست و به ندرت بر غیر انبیا نازل میشود؛ ولی برای
تسدید ،نه برای آوردن وحی تش ریعی؛ نظی ر ن زول او ب ر ص دالیقه ّ اهره ک ین ى:1407 ،
1ن)45۸؛ که مالح م و مع ار

را ب ه آن حض رت الق ا م یک رد ،ن ه احک ام تش ریعی را»

جوادی آم ی۲4 :1391 ،ن.)۲۶5
ایشان در تفسیر عبارت «مهبط الوحی» :به معنای جایگاه ن زول وح ی؛ ک ه در زی ارت
جامعه کبیره آمده است م ی وی د :ممک ن اس ت م راد از وح ی در اینج ا ،اع م از وح ی
تشریعی ،وحی تسدیدی ،اَخبار غیبی و امث ال آن باش د ک ه ب ر هم هٴ معص ومان ع) ن ازل
) ندارد .ب ه نظ ر وی منظ ور از وح ی تس دیدی،
میشود و اختصاصی به رسول اکرم
وحی است که بر ائماله ع) نازل میشود و برای بیان احکام عمومی ش ریعت نیس ت ،ب ک ه
دستورالعم ی شخصی ،رهنم ودی اجتم اعی ،اِخب ار از ح وادث آت ی ی ا ن زول ّمأنین ه و
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سکینه و امثال آن است که موجب تس دید ،اس تواری و اس تحکام آن ان م یش ود ر.ک؛
جوادی آم ی1 :13۸9 ،ن.)141
وی در ادامه ،نمونههایی از وحی تسدیدی به صورت اخبار غیبی ک ه ب ر امام ان ن ازل
میشود را بیان می-کند امام صادق ع) فرمود« :تا روز یامت ،هر روز اعمال بند ان خدا
بر ائمهٴ اّهار ع) [و هم چنین بر پیامبر اکرم

)] عرضه میشود».

 .1-1-2نقد و بررسی
مباحث مطر شده در مورد وحی بر غیر پیامبران خصوص اً درب اره چگ ونگی ارتب اط
حضرت مریم و جبرئیل را میتوان در الب سه دید اه مطر کرد:

 .1-1-1-2دیدگاه تفریطی
که از آنِ معتزله و از جم ه زمخش ری و فخ ر رازی اس ت .در ای ن دی د اه ،کاره ای
خارقعادت برای غیر انبیا روا نیست و سخن فتن حضرت مریم با فرش تگان از معج زات
زکریالا ع) است که پیامبر آن زمان بود؛ یا از باب «ارها

 »1به حضرت عیس ی ع) ارتب اط

دارد ر.ک؛ زمخشرى1 :1407 ،ن3۶1؛ فخر رازى۸ :14۲0 ،ن.)47

 .2-1-1-2دیدگاه افراطی
که از سوی رّبی مطر شدهاست .وی حضرت مریم ع) را از این جهت که بهوسی ه
فرشته به او وحی میشدهاست پیامبر دانسته است .از نظر وی ،فرش تگان ،تنه ا ب ر انبی ا ع)
نازل میشوند ر.ک؛ رّبى4 :13۶4 ،ن.)7۸
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 .3-1-1-2دیدگاه معتدل
که حدال وسط بین دو دید اه ب ی است و مفسران زی ادی از ش یعه و اه ل س نت ب دان
پایبندن د .ب ر اس اس ای ن دی د اه ،ض من ای نک ه کرام ات مزب ور از خ ود حض رت
مریم ع یهاالسالم) است؛ دلیل نبوالت آن حضرت نیست ،زیرا کَرامت ،به نب والت اختص ا
ندارد و هر کس به مقام والیت برسد ،میتواند کارهای خارقعادت کند ر.ک؛ ج وادی
آم ی14 :137۸ ،ن۲41؛ سید طب1 :14۲5 ،ن395؛ صاد ى تهرانى5 :13۶5 ،ن.)1۲7
از این رو ،آیتاهلل جوادی آم ی در تفسیر آیة ﴿ َو إِذْ قَالَتِ الْمَالَ ِئکَتۀُ یَتا مَترْیَمُ إِنَّ اللتهَ

اصْطَفَا ِ َوطَهَّرَ ِ وَاصْطَفَا ِ عَلَی نِسَا ِ الْعَالَمِینَ﴾ آل عمرانن )4۲می وی د« :ظ اهر آی ه
که نخست از اصطفای الهی مریم ع یهاالسالم) و س پس از ف تو وی فرش تگان س خن
می وید ،نشان میدهد که سخن ف تن ب ا فرش تگان ،کرام ت خ ود آن ب انوی بزر وار
است؛ ولی الزم آن نبوالت تشریعی نیست ،ب که نبوالت انبائی است .حض رت م ریم ع) ت ابع
شریعت زکریالا ع یهالسالم) بودهاست» جوادی آم ی14 :137۸ ،ن.)۲4۲
از مجموع مباحث ،تاکنون چنین نتیجه رفته میشود که:
اوالً جبرئیل بر پیامبر و غیر پیامبر ،نازل میشده است؛ ثانیاً وح ی جبرئی ل ب ر پی امبران،
تشریعی و تسدیدی و بر دیگران ،فقط تسدیدی است که وح ی تش ریعی منج ر ب ه نب وت
تشریعی و وحی تسدیدی ،منجر به نبوت انبائی میشود؛ ثالثاً نزول جبرئی ل ب ر ف ردی غی ر
پیامبر ،لزوماً نشانه پیامبری او نیست؛ رابع ًا جبرئیل بر هر کسی نازل نمیشود؛ ب ک ه ب ر انبی ا
به هد تشریع و تسدید و بر اولیا و بر زید ان خا الهی به هد تسدید ،تأیید ،إنب اء
و تبشیر ،نازل میشود؛ خامساً وحی تسدیدی ،شامل حال پیامبران ،امامان معصوم و اولی ای
الهی حضرت زهرا ،حضرت مریم ،حواریون و )...میشود؛ سادساً ،مهمترین نشانه عنای ت
خا الهی و رسیدن سروش غیبی به جان آدم ی ب ه ص ورت وح ی تس دیدی ،عال ه ب ه
انجام کارهای خیر از بیل نماز و توفیق ا امه آن است.
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معنای اصطالحی «وحى تسدیدی» این است که خداوند ،هر بنده مؤمنی را که ص د و
نیت انجام کاره ای خی ر دارد ب ا رو الق دس ،تأیی د م یکن د؛ یعن ی جبرئی ل ب ر اولی ا و
بر زید ان خا الهی به هد تسدید ،تأیید ،إنباء و تبشیر ،نازل م یش ود و آنه ا را در
انجام کارهاى نیک و دورى از ناه ،ارشاد و موفق میکند .به عبارت دیگر ،هم ین انج ام
کارهای خیر مثل نماز و زکات و حتی کارهایی چون ان داختن موس ی ب ه آب و  ...ک ه از
بنده مؤمن ،صادر میشود ،به داللتی باّنی و الهی یا همان وحی تسدیدی بوده ک ه مق ارن
آن و همزمان با آن صورت می رفتهاست.

 .2-2وحی تسدیدی یا الهام
موضوع مهم ابل بررسی این است که آیا بین وحی تسدیدی و اله ام ،تف اوتی وج ود
دارد؟ یا هر دو یکی هستند که برای به دست آوردن جواب به اختصار ب ه مفه وم شناس ی
الهام م یپ ردازیم .اله ام ،مص در ب اب «افع ال» از ریش ه «ل-ه -م» ب ه معن ای «ب عی دن ب ه
یکب اره» اس ت ر.ک؛ اب ن ف ارس ،ب یت ا5 :ن۲17؛ اب نمنظ ور1۲ :1414 ،ن .)345برخ ی
معتقدند «لَهْم» در اصل به معنای «ورود چیزی در درون چیز دیگر» اس ت؛ ب ا ای ن توض یح
که اهی در امور مادالی مانند ب عیدن غذا و اه در ارتب اط ب ا ام ور معن وی ،چ ون الق ای
معار و معانی در دل بهکار میرود ر.ک؛ مصطفوى10 :13۶۸ ،ن .)۲44میتوان فار از
برخی اختال ها در تعریف ،الهام را القای ب یواس طه ی ک معن ا ،معرف ت ی ا انج ام دادن
کاری در دل انسان بر زیده خواند که از س وی خ دا و فرش ته ص ورت میپ ذیرد ر.ک؛
جرجانی.)51 :1411 ،
واژه الهام یک بار در رآن آمدهاست ﴿فَأَلْهَمَها فُجُورَهتا َو تَقْواهتا﴾ الش مسن .)۸ای ن
یک مورد هم فقط در مورد انسان و به معنای الق ای ب یواس طه و فط ری تق وا و فج ور از
سوی خداوند در جان انسان ،همزمان با آفرینش او بهکار رفتهاست ر.ک؛ رّبى:13۶4 ،
10ن۸۸؛ مصطفوى10 :13۶۸ ،ن ۲45و 13ن.)5۶
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این واژه با برخی ون هها و مرات ب وح ی در رآن در س ه م ورد ،اش تراک دارد-1 :
القای نه انی -۲ ،درون ی و ب ی ب ودن -3 ،داش تن منش أ اله ی ّوس ى10 :13۸9 ،ن14۶؛
رّبى4 :13۶4 ،ن)55؛ اما ریب به اتفاق مفسران ش یعه ّوس ى۶ :13۸9 ،ن45۸؛ ّبرس ی،
۲ :137۲ن74۶؛ ّباّب ائی۶ :1417 ،ن )۲۲3و اه ل س نالت ّب رى3 :141۲ ،ن3۶۲؛ رّب ى،
ال نزدیک به معنای اصطالحی آن و به عن وان
4 :13۶4ن55؛ ) واژه الهام را در مفهومی کام ً
یکی از مراتب و ونههای وحی الهی به مفهوم لغوی آن در تفس یر برخ ی کاربرده ای
رآنی «وحی» مورد توجه و تأکید رار دادهاند.
بررسی آیات رآن ،نشان میدهد که الهام یا همان ارتباط معرفتی ب ین خ دا و مرات ب
مخت ف وج ودی ،در دو ش کل ک ی بر رار اس ت -1 :ب ا واس طه و در البه ای زب انی
ص وت) ،ش ورینّ )51باّب ائی1۸ :1417 ،ن73؛ زمخش رى3 :1407 ،ن)7؛ وسوس ه
انعامن)1۲1؛ اشاره مریمن -۲ .)11ب یواس طه اع م از الق ای تک وینی غری زی و ّبیع ی)
نحلن۶۸؛ الزل زالن )5ر.ک؛ ّبرس ی10 :137۲ ،ن799؛ ّوس ی۶ :13۸9 ،ن )40۲و الق ای
بی الهام مص ط ح) المائ دهن111؛ الش ورین )51ص ورت میپ ذیرد ر.ک؛ ّباّب ائی،
1۲ :1417ن.)۲9۲
برخی بر این باورند این ونه الهامات ،در هر زمان و مکان به دری ف راوان اس ت ک ه
بای د در ردی ف ح وادث معم ولی رار ی رد .انس انه ا در ّ ول حی ات خ ود ،و ت ی ب ا
مشکلهایی رو به رو میشوند و بر سر دو راهیها سر ردان م یمانن د ،در م وا عی ،نا اه
راه ح الی رخ مینماید و آنها را یاری میرساند .بسیاری از اختراعها و اکتشا های ع می
و ابتکارهای هنری و مفاهیم عالی شعری ،الهام است؛ بر همین اساس ،خواجه نصیر ال دین
ّوسی می وید« :ع ومی که در میان بشر پی دا ش دهاس ت ب دون دخال ت ن وعی از اله ام،
امکان پذیر نبودهاست» حسینی بهشتی .)94 :13۸0 ،خواجه عبداهلل انصاری که خود یک ی
از عرفای بنام اسالمی است با رویکرد عرفانی به مقول ة وح ی مینگ رد .او اله ام ،وح ی و
مکاشفه را ذاتاً یک چیز میداند ۲ک ه از لح اظ معن ا و ماهی ت ،تف اوتی ب اهم ن دارد؛ ام ا

وحی تسدیدی /محمد شریفی

82

اّالق و اختصا وحی به نبیال و کشف به ولیال ،امر اصطالحی و ب ه جه ت رعای ت ادب
است انصاری.)510 :137۲ ،
بعضى از مفسران ،معتقدند تفاوت الهام با وحى ،در ای ن اس ت ک ه شخص ى ک ه ب ه او
الهام مىشود نمىفهم د مط ب را از کج ا ب ه دس ت آورده ،در ح الى ک ه هنگ ام وح ى،
مىداند از کجا و به چه وسی ه به او رسیدهاست مک ارم ش یرازى۲7 :1374 ،ن .)4۶محم د
عبده ،معتقد است که الهام ،معرفت و احساسى اس ت ک ه حاص ل م ىش ود مث ل احس اس
اندوه و شادى ،رسنگى و تشنگى ،که مبدء و منشأش شناخته نمىشود؛ ولی ایج اد یق ین
مىکند عبده)10۸ :1414 ،؛ ولى برخی برخال نظر عب ده ،معتقدن د ک ه اله ام ،معرفت ى
است بدون یقین و مصدر حقیقى آن نیز شناخته نیست و مهمتر این که وابستگى بیش تر آن
به شخص مورد الهام است تا به موضوع مورد آن؛ از این رو ،الهام واصالن همانند کش ف
عارفان براى دیگران یقین نمىآورد رامیار.)147 :13۶9 ،
تفاوت وحى بر انبیاء وحی تش ریعی) و اله ام ب ر اولی اء در ای ن جه ات ،دانس ته ش ده
است:
 -1الهام ،کشف معنوى و وحى ،کشف شهودى است.3
 -۲الهام ،عمومیت دارد و براى نبى و غیر نبى ،حاصل مىشود ،ولى وحى تش ریعی)،
از نظر شرع ،اختصا به نبى دارد ،یعنى از خوا
هم از راه کشف معنوى و بدون وساّت فرشته.

ال نبوت است ه م از راه ش هود فرش ته و

 -3در الهام ،تب یغ نیست؛ ولی وحى ،مشروط به تب یغ است .یعنى نبى مک ال ف ب ه اب ال
وحى است و ا ر تب یغ نکند رسالت خود را انجام نداده ،امالا شخص مورد الهام تک یف ى ب ه
تب یغ ندارد.
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 -4در الهام ،ممکن است یقین به منبع ،وجود نداشته باشد و اهی نیز تصور ش ود ک ه
شخصی ،و از خودش است؛ اما در وحی تشریعی) چنین نیس ت و پی امبر ب ه منب ع س خن،
یقین دارد.4
 -5از نظر شرع ،الهام انبیاء حجالت است؛ ولى الهام اولیاء تنها براى شخص م ورد اله ام
م هم) یقین مىآورد.
 -۶وحى تشریعی ،منقطع ش ده اس ت؛ ول ى ب اب اله ام و اش راق هر ز بس ته نش ده و
نخواهد ش د ،و ممک ن نیس ت ای ن راه مس دود ردد ص درالدین ش یرازی13 :1391 ،؛
سبحانی.)۶7 :135۸ ،
شیخ مفید در این زمینه پس از برشمردن ا سام وحى مىنویسد« :از نظر ما چن ین اس ت
که خداوند بعد از پیامبر ص الى ال اله ع یه و اله و س الم ،به حجتهاى خود ،ک مات و حقایقى
را در خصو

آنچه در آینده بود القا مىکند؛ ولى به این تفهیم و الق ا ،وح ى [تش ریعی]

فته نمىشود ،زیرا در نزد مس مانان ،اجماعى و اتفا ى است که بع د از پی امبر ص الى ال ال ه
ع یه و اله و س الم ،دیگر وحیى وجود نخواهد داشت و به هیچ ی ک از ای ن ون ه القائ ات،
وحى فته نمىشود» مج سی1۸ :1403 ،ن.)۲50
برخی با توجه به روایاتی چون «حالل محمالد تا روز یامت ،حالل اس ت و ح رام او ت ا
روز یامت ،حرام است» ک ینی1 :1407 ،ن« )5۸همه حاللها و حرامها بر رسول خدا نازل
شده و چی زى ب ر ع م م ا اف زوده نم ىش ود» مج س ی۲۶ :1403 ،ن )9۶معتقدن د اله ام و
دریافته اى ف وق حس ى امام ان ،ب ه تک الیف و بای د و نبای دها ح الل و ح رام) مرب وط
نمىشود امینی )154 :13۸5 ،و حال آنکه به نظر میرسد منظور این ون ه روای ات ،ای ن
باشد که احکام جدید و مستقل از آن چه در شریعت پی امبر ص الى ال ال ه ع ی ه و ال ه و س الم
بوده ،بر ایشان نازل نمىشود و در نتیجه ع م جدیدى پیدا نمىکنند؛ نه ای ن ک ه در بخ ش
وانین و احکام ،ائمه از الهام و دریافتهاى الهى ،از چی زى برخ وردار نم ى ردن د ،زی را
روایات مذکور با این جهت منافات ندارد که اولی اى اله ى ،حق ایق ،اس رار و جزئی اتى را
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درباره باید و نبایدهاى شریعت رسول خدا ،با الهام دریافت کنن د .چن ان ک ه دنبال ه هم ین
روایت آمده است« :فرشتهاى که بر رسول خدا نازل ش ده ب ر امام ان اه ل بی ت نی ز ف رود
مىآید و احکام القا شده به پیامبر ص الى ال اله ع یه و اله و س الم را با آنها در میان مى ذارد»
صفار :1404 ،باب تسدید االئمه.)3۸7 ،
اما بحث اص ی در موضوع الهام ،پس از مشخص شدن تف اوت آن ب ا وح ی تش ریعی،
این است که آیا بین الهام و وحی تسدیدی هم تفاوتی وجود دارد؟ بررسی چن د روای ت،
پاسخ این سؤال را خواهد داد.
امام رضا ع) در ضمن حدیث مفص ی درب اره امام ت فرم ود« :هنگ امی ک ه خداون د،
کسی را به عنوان امام برای مردم برمی زیند؛ به او سعه صدر ،عطا میکن د و چش مهه ای
حکمت را در دلش رار میدهد و ع م را ب ه وی اله ام م یکن د ت ا ب رای ج واب از ه یچ
سؤالی در نماند و در تشخیص حق ،سر ردان نشود؛ پس او معصوم و مورد تأیید و توفی ق

و تسدید الهی بوده از خطاها و لغزش ه ا در ام ان خواه د ب ود» ک ین ی1 :1407 ،ن– 19۸
 .)۲03از این روایت ،چنین استنباط میشود که الهام همان وحی تسدیدی است.
عموم مفسران ،معتقدند که وح ی در رآن ب ه معن ی اله ام ه م آم دهاس ت ک ه ی ک
صورت آن ،الهام فطری به انسان است .خداوند با این نوع از وحی با حضرت یوس ف نی ز

مخاّبه فرموده است .این مخاّبه بی آن هنگامی صورت رفت که ب رادران یوس ف او
را در چاه افکندند .خداوند این جریان در چ اه ان دازی را ب ه یوس ف ای ن ون ه زارش
میکند﴿ :فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ َو أَجْمَعُوا أَنْ یَجْعَلُوهُ فی غَیابَتِ الْجُبِّ َو أَ ْوحَیْنا إِلَیْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ

ه ا َو هُمْ ال یَشْعُرُون ﴾5یوسفن .)15حض رت یوس ف در نوج وانی توس ط ب رادرانش در
چاه افکنده شد و این وحی نیز در همان زمان ب ر او رس یدهاس ت و ای ن زم انی اس ت ک ه
رسول خدا نگردیده بود .پس این وحی از نوع وح ی تش ریعی و رس التی نیس ت؛ ب ک ه از
همان نوع وحی انبائی یا الهام یا آ اهیدن پنهان و در ب افکندن اس ت .عالم ه ّباّب ائی
می وید« :ظاهر ک مه وحى ،این است که وحى نبوت است» ّباّبائی11 :1417 ،ن.)100
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آیت اهلل مکارم شیرازی ،معتقد است این وحى الهى به رینه آی ه  ۲۲هم ین س وره ،وح ى
نبوت نبود؛ ب که الهامى بود به ب یوسف براى اینکه بداند تنها نیست و حافظ و نگاهبانى
دارد .این وحى ،نور امید بر ب یوسف پاشید و ظ مات یأس و نومیدى را از رو و جان
او بیرون کرد ر.ک؛ مکارم شیرازى9 :1374 ،ن .)343رش ید رض ا تعبی ر ج البی در اینج ا
دارد و جمع بین هر دو معنی کرده است .او وحی در این آیه را وحی الهامی دانسته که به
او القا شده و او میداند که از خداوند است ۶ر.ک؛ رشید رضا1۲ :1414 ،ن.)۲۶۶
از ظ اهر ک الم عالم ه برم یآی د ک ه منظ ور وی از وح ی در اینج ا ،وح ی انب ائی و
ال بیان شد که وحی نب وت ب ه دو ص ورت
تسدیدی است و نه وحی تشریعی و رسالی و ب ً
است -1 :وحی انبائی  -۲وح ی تش ریعی .در نتیج ه ،ح ر ه ر دو مفس ر ،یک ی خواه د
بود.وحی مطر در مورد حواریون حضرت عیسی ع یه السالم نیز به هم ین معن ا اس تَ ﴿ :و
اشتهَدْ بِأَنَّنتا م ُْستلِمُون﴾»
إِذْ أَ ْوحَیْتُ إِلَى الْحَوارِیِّینَ أَنْ آمِنُوا بتی َو بِرَ ُستولی قتالُوا آمَنَّتا َو ْ

مائدهن.)111
عالمه ّباّبائی ،وحی در آیه شریفه را ب ه معن ای «اله ام» م یدان د ّباّب ائی:1417 ،
4ن .)74رشید رضا معتقد است از سیاق آیه ،مستفاد می ردد که ایشان پیامبر نبودند؛ ب ک ه
میبایست به رسالت عیسی ع یه السالم رسول الهی عصر ،ایمان راستین و حقیقی بیاورند و
دلیل خارجی ویاهای که نبوت آن ها را اثبات کند نیز وجود ندارد؛ بنابر این وحی به آنان
عبارت از الهام و القای در ب است ر.ک؛ رشید رضا7 :1414 ،ن .)۲47در تفسیر عیاشى
از محمد بن یوسف صنعانى از پ درش روای ت ک رده ک ه ف ت :از حض رت اب ى جعف ر
پرسیدم از معنى«إِذْ أَوْحَ ْیتُ إِلَى الْحَوارِیِّینَ» که مگر به حواریین هم وحى مىش ده؟ فرم ود
وحى در اینجا به معنى الهام است ر.ک؛ عیاشى1 :13۸0 ،ن.)۲۲ ،350
مفسالران ،عالوه بر تفسیر مذکور ،احتمالهای دیگری نیز در مورد آیه مطر کردهان د:
یکی این که ،وحی به حواریان به واسطه حضرت عیسی ع ی هالس الم) ب ودهاس ت ر.ک؛
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مکارم شیرازی5 :1374 ،ن)1۲7؛ دوم این که ،خداوند با ارائه نشانههای خود ب ه حواری ان،
ایمان به خود و پیامبران را به آنان عرضه و ت قین کرد ر.ک؛ ّوسى4 :13۸9 ،ن.)57
همچنین در سوره صص درباره مادر حضرت موسی ع یه السالم چن ین آم دهاس ت ﴿ َو
أَ ْوحَیْنا إِلى أُمِّ مُوسى أَنْ أَرْضِعیهِ فَإِذا خِفْتِ عَلَیْهِ فَأَلْقیهِ فِی الْیَمِّ َو ال تَخافی َو ال تَحْزَنی إِنَّتا

رَادُّوهُ إِلَیْکِ َو جاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلینَ﴾ القصصن .)7وح ی در ای ن آی ه ب ه معن ای اله ام و
خطور در دل است که به صورت تفه یم نه انی الق ا ش ده اس ت ر.ک؛ ّباّب ائی:1417 ،
1۶ن.)10
درباره حرال بن یزید ریاحی نیز این ونه فته شدهاس ت :ح رال ،هنگ ام رار رفتن در
میان لشکر امام حسین ع یهالسالم و عمر سعد وید« :آوازی شنیدم که مرا به بهش ت نوی د
میداد» .او نخست از این بشارت ،اظهار ش گفتی ک رد ،ول ی هنگ امی ک ه تص میم و ع زم
طعی بر پیوستن به امام حسین ع یه السالم پیدا کرد ،یقین کرد که آن بشارت ،الهام غیب ی
بوده است ر.ک؛ ابن بابویه۲1۸ :1417 ،؛ حائری خراسانی1 :1394 ،ن.)44
به نظر میرسد از نظر ماهیت ،تف اوتى ب ین وح ى تس دیدی و اله ام ،نیس ت و ه ر دو،
عنوانى هستند براى القاى سرالى فوق حسالى و عق ى .در آیات مکرر در رآن از ای ن الق ا و
آموزه غیبى به غیر انبیا واژه وحى به کار رفته است مانند وحى به حواریین ،وحى ب ه م ادر
موسى ،وحى به مریم؛ که عمده مفسران ،این وحی را به معن ای اله ام ب ه عم ل و س روش
غیبی دانستهان د .بررس ی آی اتی ک ه در آنه ا وح ی ب ه معن ی اله ام ب ه عم ل اس ت .ای ن
نتیجه یری را راحتتر میکند:
﴿ فَأَ ْوحَیْنا إِلَیْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْکَ بِأَعْیُنِنا َو َوحْیِنا﴾ المؤمنونن  :)۲7پس به او ن و ) وح ی
کردیم که زیر نظر ما و به وحی ما کشتی بساز؛ ﴿ َو إِذْ أَ ْوحَیْتُ إِلَى الْحَوارِیِّینَ أَنْ آمِنُوا بی
َو بِرَسُولی﴾ المائدهن  :)111به حواریون حضرت عیسی ع) وحی و الهام کردیم که به م ن
خداوند) و پیامبرم ایمان آورید؛ ﴿ َو أَ ْوحَیْنا إِلى مُوسى أَنْ أَسْرِ بِعِبادی﴾ الشعراءن :)5۲ما به
موسی ع) وحی فرستادیم که تصمیم بگیرد و شبانگاه بنی اسرائیل را از مصر بی رون ب رد؛

سراج منیر؛ سال  ،9شمارة  ،۳۳زمستان 1۳97

87

﴿ َو أَ ْوحَیْنا إِلى أُمِّ مُوسى أَنْ أَرْضِعی﴾ صصن  :)7و به مادر موسی وح ی ک ردیم ک ه او را
شیر ده و. ...
جمعبندی این مباحث ،این است که الهام همان وحى تسدیدی است و در رآن ک ریم
در مواردی از الهام با عنوان وحی تعبیر شدهاست که م راد هم ین وح ی تس دیدی اس ت؛
رچه در مواردی نیز از هیچ کدام از واژه الهام یا وحی ،استفاده نشده ،ول ی م راد ،هم ین
وحی تسدیدی است؛ مانند کارهای خض ر نبی ﴿فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَیْناهُ رَحْمَتۀً مِتنْ
عِنْدِنا َو عَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمتاً﴾ الکه فن )۶5ی ا جری ان ذوالق رنین ﴿ َو ی َْستئَلُونَکَ عَتنْ ذِی
الْقَرْنَیْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَیْکُمْ مِنْهُ ذِکْراً ،إِنَّا مَکَّنَّا لَهُ فِی الْأَرْضِ َو آتَیْنتاهُ مِتنْ کُتلِّ َشتیْ ٍ َستبَباً﴾

الکهفن .)۸4-۸3چون اینها بند ان خداون د بودن د ،از ای ن رو ،خداون د ع م و اس باب
کارهای خیر را به آنه ا اله ام ک رده و آن ان را در انج ام کاره ای خی ر ،تأیی د و تس دید
نمودهاست.

 .3تفاوت وحی تسدیدی با وحی تشریعی
وحی تشریعی وحی رسالی) به رابطه خا

خداوند با پیامبران اّالق می ش ود ک ه از

این ّریق ،مأمور میشوند حقایقی را از ناحیه پرورد ار ع الم ب ه ن ام دی ن و ش ریعت ب ه
انسانها ارائه نمایند .خداوند متعال میفرماید:
د ِه وَ أَوْحَیْنا إِلى إِبْتتراهیمَ
﴿إِنَّا أَوْحَیْنا إِلَیْکَ کَما أَوْحَیْنا إِلى نُوحٍ وَ النَّبِیِّینَ مِنْ بَعْ ِ
ل وَ إِسْحاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ الْأ َْستباطِ وَ عیستتى وَ أَیُّتتوبَ وَ یُتتونُسَ وَ هتتارُونَ وَ
وَ إِسْماعی َ
ُصتهُمْ
ل وَ رُسُالً لَمْ نَقْص ْ
د قَصَصْناهُمْ عَلَیْکَ مِنْ قَبْ ُ
سُلَیْمانَ وَ آتَیْنا داوُدَ زَبُوراً وَ رُسُالً قَ ْ

عَلَیْکَ وَ کَلَّمَ اللَّ ُه مُوسى تَکْلیما﴾ النساءن.)1۶4-1۶3

این وحی یا ب ر پی امبران اول واالعزم م یش ود ک ه دارای ش ریعت خاص ی بودن د مث ل
حضرت موسی ،حضرت عیسی و پیامبر اسالم و یا بر پیامبرانی که مب غ این ادیان بودن د و
خود ص احب دی ن جدا ان های نب ودهان د ر.ک؛ اب ن بابوی ه۲۶4 :139۸ ،؛ م ی:13۶7 ،
۲ن۲79؛ ّباّبائی14 :1417 ،ن 305و 1۸ن74؛ مطهری.)۸4-۸1 :1373 ،
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خداوند متعال در سوره شورا سه شیوه ابال پیام اله ی ب ر پی امبران ب ه ص ورت وح ی
تشریعی یا رسالی را بیان کرده است:
ل ر َُستوالً
﴿وَ ما کانَ لِبَشَرٍ أَنْ یکلِمَ ُه اللَ ُه إِالَ وَحْیتاً أَوْ مِتنْ وَرا ِ حِجتابٍ أَوْ یر ِْست َ

فَیوحِی بِإِذْنِ ِه ما یشا ُ إِنَ ُه عَلِیٌّ حَکیمٌ﴾ الش ورین :)51و ه یچ بش ری را نرس د ک ه
خدا با او سخن وید ج ز [از راه] وح ی ی ا از فراس وی حج ابی ،ی ا فرس تادهای
بفرستد و به اذن او هر چه بخواهد وحی نماید .آری ،اوس ت ب ندمرتب ه س نجیده
کار .عالمه ّباّبائی در تفسیر این آیه ش ریفه م یفرمای د« :ه یچ بش ری در ای ن
مقام ،رار نمی یرد که خدا با او تک م کند به نوعی از انواع تک م ک ردن ،مگ ر
به یکی از این س ه ن وع ،اول ای ن ک ه :ب ه او وح ی کن د؛ دوم ،ای ن ک ه از وراء
حجاب با او سخن بگوید و سوم این که رسولی بفرستد و با اجازه و اذن خود هر
چه میخواهد وحی کند» ّباّبائی1۸ :1417 ،ن.)73

بر اساس این آیه میتوان فت سه شیوه منحصر وحی تشریعی بر پیامبران عبارتند از:
الف .صحبت کردن خدا با پیامبر بدون هیچ واسطه وحی مستقیم و مش افهی)؛ هم ان
ال
القای مستقیم وحی الهی و بدون واسطه است که به ب نورانی پیامبر نازل م ی ش ودِ « :إ الَ
وَحْیاً» .وحی مستقیم یا القای به ب در مورد بسیاری از انبیاء بوده است« :فَأَوْحَیْن ا إِلَ ْی هِ أَنِ
اصْ َنعِ الْ ُف ْکَ بِأَعْ ُینِنا وَ وَحْیِنا» المؤمنونن.)۲7
ب .صحبت ک ردن خ دا ب ا پی امبر از ورای ی ک ام ری و ب ه ص ورت مخفیان ه خ ق
صوت)؛ به این صورت که خداوند ،وحی و پیام خود را به وش پی امبرش م یرس اند ب ه
ب﴾ .وحی از وراء حجاب با پیامبران بر
ونهای که احدی جز ا و نشنود﴿ :أَ ْو مِنْ وَرا ِ حِجا ٍ
دو ونه است:
*در بیداری؛ مانند وحی بر حضرت موسی ع) در ک وه ّ ور از درون درخ ت ﴿فَلَمَتا
أَتاها نُودِی مِنْ شاطِئِ الْوادِ الْأَیمَنِ فِی الْبُقْعَۀِ الْمُبارَکۀِ مِنَ الشَجَرَةِ أَنْ یا مُوسی إِنِی أَنَا اللَهُ

ب الْعالَمینَ  ﴾7القصصن.)30
رَ ُ
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**در خواب؛ مانند رؤیای صاد ه حضرت اب راهیم مبن ی ب ر رب انی ک ردن فرزن دش
﴿فَلَمَا بَلَغَ مَعَهُ السَعْی قا َ یا بُنَی إِنِی أَری فِی الْمَنامِ أَنِی أَذْبَحُک ﴾8...الصافاتن.)10۲
ر .صحبت کردن خدا با پیامبر از ّریق فرشته وحی؛ در بیشتر موارد ،فرایند ابال پیام
الهی به پیامبر ،توسط فرشته وحی صورت می رفته است« :أَوْ یرْسِلَ رَسُوالً فَیوحِی بِإِذْنِهِ»؛
مانند فتگوی فرشتگان با حضرت ابراهیم الحجرن .)۶۶-5۲
برخال

عموم مفسران که این آیه سوره شوری را در مورد وحی تش ریعی و مخ تص

به پیامبران میدانند؛ آیتاهلل جوادی آم ی ،معتقد است عنوان «بشر» در ص در آی ه ،مط ق

است و شامل غیر پیامبر ) میشود .وی با بیان این ع ت که رینهٴ منفصل ی ا متص ی در
بین نیست که باعث تقیید عنوان «بشر» ردد و آن را مخصو پیامبر ص ی اهلل ع یه و آله
و س م) رار دهد؛ در ادامه می وید:
عنوان تک یم نیز مط ق است و شامل کالم تسدیدی و تشریعی خواهد شد و
اختصاصی به کالم تشریعی ندارد که مخصو پیامبر ) باشد .وی رسول در
سم سوم وحی را نیز مط ق دانسته که شامل رسول مَ ِکی و رسول بشری خواهد
شد و اختصا به رسول مَ ِکی ندارد؛ چن انک ه مخص و ب ه تک یم تش ریعی
نیست تا بر فرض اختصا رسول به رسول م کی بر غیر پیامبر ص ی اهلل ع ی ه و
آله و س م) نازل نشود .از این رو ،از نظر ایشان ،هم عنوان رسول ،مط ق اس ت و
هم رسالت آن رسول ،اعم از تشریع و تسدید است .وی در ادامه می وید« :هیچ
یرنده وحی «رسول» ،به پیامبر ) وجود ندارد و در نتیجه،
دلیل بر اختصا
) و هم انسانهای عادی به برک ت وج ودی پی امبر و وس اّت آن
هم پیامبر
حضرت کالم الهی را از راه ایجابی رسول خ دا م یش نوند و ت قال ی م ینماین د»
جوادی آم ی1 :13۸۶ ،ن.)۲03

ابن عربی و مالصدرا نیز رسول را اعم از فرشته و پیامبر ) میدانند؛ ب ه نظ ر ایش ان
همانّور که پیامبر ) کالم خداوند را توسط فرشته وحی میش نود و ت ق ی م یکن د،
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انسان عادی نیز توسط پیامبر ) کالم خداون د س بحان را م یش نود و ت ق ی م ینمای د
ر.ک؛ ابن عربی ،بیتا3 :ن33۲؛ صدرالدین شیرازی7 :19۸1 ،ن.)9
دید اه عالمه ّباّبایی ،همانند عموم مفسران ،آن اس ت ک ه س م س وم ،مخص و
پیامبر ) است؛ زیرا مراد از رس ول ،همان ا فرش ته وح ی اس ت ک ه ب ه اذن خداون د ب ر
پیامبر ص ی اهلل ع یه و آله و س م) نازل میشود؛ نه رسول انسانی که به اف راد ع ادی اب ال
مینماید .عالمه ،معتقد است تب یغ پیامبر ) را وحی نمی ویند؛ در حالیک ه مس تفاد از
آیه درباره سم س وم ،آن اس ت ک ه آن رس ول ب ه اذن خداون د وح ی م ینمای د ر.ک؛
ّباّبائی1۸ :1417 ،ن.)75-74
آیتاهلل جوادی آم ی ،ضمن ردال نظ ر عالم ه ّباّب ائی ،معتق د اس ت ک ه م یت وان ب ا
شواهد یاد شده استنباط نمود که بر تب یغ پیامبر

) نیز ایحاء اّالق م یش ود؛ رچ ه ب ا

رینه باشد .از نظر وی ،ذشته از آنکه مراد از رسول ،بنا بر آنکه خصو
رسالت او در خصو

فرش ته باش د،

کالم تشریعی نیست ت ا فق ط ب ر پی امبر ن ازل ش ود؛ ممک ن اس ت

مَ َکْ ،کالم تسدیدی را بر غیر پی امبر

) نی ز ن ازل نمای د؛ رچ ه ب ه وس اّت برک ت

وجودی پیامبر ) باشد و دیگر نمیتوان فت :بر ایفای رسالت فرشته نسبت ب ه ک الم
تأیی دی خداون د درب اره م ؤمن ،ایح اء اّ الق نم یش ود ر.ک؛ ج وادی آم ی:13۸۶ ،
1ن.)۲0۲-۲04
نکته دیگر در مورد وحی تشریعی ،این است ک ه ب ر اس اس آی ات و روای ات ،وح ی
به پیامبران و مردان دارد ﴿ َومَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِکَ إِلَّا رِجَاالً نُوحِی إِلَتیْهِم﴾

تشریعی ،اختصا
یوسفن 109و النحلن .)43مفس ران ب ر ای ن اس اس ،م رد ب ودن را ش رط نب وت و وح ی
تش ریعی دانس تهان د ر.ک؛ ّبرس ى5 :137۲ ،ن41۲؛ زمخش رى۲ :1407 ،ن509؛ رّب ى،
9 :13۶4ن۲74؛ ّباّبائی11 :1417 ،ن .)۲7۸به اعتقاد آیتاهلل جوادی آم ی ،منظور آیه این
است که مردها فقط به مقام رسالت میرس ند؛ ول ی وح ی تس دیدی ،زن و م رد را ش امل
میشود ر.ک؛ جوادی آم ی :13۸۶ ،همان).
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میتوان فت تفاوتهای وحی تشریعی با وحی تسدیدی عبارتند از:
 1وحی تشریعی فقط بر پیامبران و منحصراً در سه صورت انجام میش ود؛ ول ی وح ی
تسدیدی ،پیامبر و غیر پیامبر را شامل میشود.
 ۲وحی تشریعی ،همان وحی رسالی است که پیامبر و امتشان را شامل م یش ود؛ ول ی
وحی تسدیدی ،وحی انبائی ،تأییدی و تبشیری است و اختصا

به شخص ی دارد ک ه ب ر

او وحی میشود؛ بنابراین ابل تعمیم و استفاده عموم نیست.
 3وحی تشریعی ،اختصا

به مردها دارد؛ ولی وحی تس دیدی ،زن و م رد را ش امل

میشود.
 4در وحی تشریعی ،ابت دا وح ی ص ورت م ی ی رد و ب ه دنب ال آن ،عم ل ال زام آور
تشریعی انجام میشود؛ ولی وحی تسدیدی به دنبال عم ی است که بل از وحی در ح ال
انجام است و به منظور تأیید فرد در کارش و بشارت به او یا دادن خبر غیبی به او است.
 5منشأ وحی تشریعی ،مشخص است؛ بهّوری که پیامبر ،فرش ته وح ى را م ىبین د ی ا
صدای او را مىش نود ی ا مس تقیماً ب ا خداون د ارتب اط بر رار م یکن د؛ ول ی منش أ وح ی
تسدیدی ،مع وم نیست.
 ۶وحی تشریعی با رح ت پیامبر اکرم

) طع ش د؛ ول ی وح ی تس دیدی همچن ان

ادامه دارد.

 .۴تفاوت وحی تسدیدی با تحدیث
اعتقاد به وجود محدَّثین 9یعنی افرادی که پیامبر نبوده؛ اما با مالئکه در ارتباط بودهان د
از موضوعات مس الم اسالم است و روایات متعدد در منابع روایی به وجود افراد مح دَّث در
امت اسالم ،تصریح شدهاست .ع الامه امینى می وید «تمام مس مانان ،اتف اق دارن د ک ه در
امت اسالم همانند امم پیشین ،افرادی هستند که به آنها محدَّث می ویند .پیامبر بزر وار
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اسالم ص وات اهلل ع یه و آله وس م ،چنانچه در صحا و مسانید از ّرق عامه وخاصه آمده
از این وا عیت خب ر داده اس ت؛ نهای ت آنک ه اخ تال در تش خیص و ش ناخت مص داق
محدَّث است» امینی نجفی :141۶ ،ر.)۶1 :5
در متون دینی و منابع روایی ،باب مهمی از ع م امام ،تح ت عن وان تح دیث ب از ش ده
است .از نظر شیعه ،ائمه اثنی عشر و فاّمه زهرا سالم اهلل ع یهم اجمع ین هم ه ،مح دَّث و
برخوردار از نوعی آموزه غیبی معار الهی به وسی ه فرشتگان به نام «تحدیث»ان د هس تند
ر.ک؛ مج سی ،1403 ،ر :۲۶صص .)۸5 - ۶۶روایتى از حضرت رسول اک رم ص ى ال َّ ه
ع یه و آله و س م نقل است که حضرت فرمودند« :من اه ل بیت ى اثن ا عش ر نقیب اً مح دثون
مفهمون» همان3۶ ،ن .)9۲ ،۲71امام با ر ع یه السالم در وص ف ام ام ع ی ع ی ه الس الم
فرمودند« :ع ی ع یه السال م ،محدالث بود .شخصی از آن حضرت پرسید :آیا او پیامبر ب وده
است؟ امام با دست خود پاسخ منفی دادند و سپس فرمودند :ع ی ع یه السالم مانن د هم دم
س یمان ی ا هم دم موس ی ی ا همانن د ذوالق رنین اس ت »10ر.ک؛ ک ین ى1 :1407 ،ن.)۲۶9
تحدیث جبرئیل با حضرت زهرا سالم ال اله ع یها ،از نظر روایات معتبر شیعه ،امری مس الم و
غیر ابل تردید است و شواهد و رائن ،به وضو  ،نشان میدهد که ع الت اتصا

حضرت

زه را س الم ال ال ه ع یه ا ب ه محدالث ه ،تنه ا جری ان ن زول فرش ته وح ی پ س از رح ت پ در
بزر وارش نبوده است ،ب که پیش از آن وا عه ،فرشتگان الهی با ایشان ،پیوسته در مال ات
و مذاکرات در عالم باال بودهاند و در مواّن مخت ف ،فرش تگان ب ا حض رتش ه م س خن
ش دهان د .اس حاق ب ن جعف ر م ی وی د :از ام ام ص ادق ع ی ه الس الم ش نیدم ک ه هم واره
میفرمودند« :فاّمه را از این جهت محدَثه نامیدهان د ک ه فرش تگان از آس مان ب ر او ن ازل
مىشدند و با او -همانگونه ک ه ب ا م ریم بن ت عم ران فتگ و داش تند -ای ن چن ین س خن
مى فتند  ...یا فاّمه بدرستى که خداى تعالى تو را پاک و من زه ردانی د و از تم ام زن ان
عالم تو را بر زید »11مج سی43 :1403 ،ن.)7۸

سراج منیر؛ سال  ،9شمارة  ،۳۳زمستان 1۳97

93

در مهمترین متون اهل سنت نیز افرادی ص ریحاً ی ا ت ویح اً ج زء مح دالثون ب ه حس اب
آمدهاند .البته در این میان ،برخی تالش کردهاند که معنای مک الم و محدالث را تأویل کنن د
و مراد از این دو واژه را مطالب صحیح و استواری بدانند که بدون صد و اراده شخص بر
او جاری شود؛ ولی خال

ظاهر اس تعمال لغ ت ع رب اس ت؛ از ای ن رو ،ص احب ارش اد

الساری ،یک المون را به «تک المهم المالئکه» تفسیر کرده و معانی دیگر را ش اذ دانس ته اس ت
ر.ک؛ سطالنی۶ :13۲7 ،ن.)103
همان ّور که از نظر عق ی ،تحدیث غیر نبی ب ا فرش ته وح ی امک ان دارد؛ ش واهد ب ه
و وع پیوستن آن نیز موجود است .رآن درباره فت و وی م ال ئک ه ب ا حض رت م ریم
میفرمای دَ ﴿ :و إِذْ قالَتِ الْمَال ِئکَۀُ یا مَرْیَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفا ِ َو طَهَّرَ ِ َو اصْطَفا ِ عَلى نِستا ِ
الْعالَمینَ﴾ آل عمرانن .)4۲این آیه بر این مسأله داللت میکند که حضرت مریم با فرشته،
سخن فته و نه فقط به عنوان هاتف غیب و سروش نهان؛ ب که فرش تگان ب رای او مش هود
بودند؛ هم مریم سالم ال اله ع یها آنها را میدید و هم آنها در م رآی م ریم رار رفتن د.
جریان ساره همسر حضرت ابراهیم ع یه السالم نیز نشانگر این است که وی س خن مالئک ه
ت رُسُلُنا إِبْراهیمَ بِالْبُشْرى قالُوا َستالماً
را شنیده و هم آنان را مشاهده کردهاست ﴿ َو لَقَدْ جا َ ْ
قا َ سَالمٌ َ ...و امْرَأَتُهُ قا ِئمَۀٌ فَضَحِکَتْ فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ َو مِنْ وَرا ِ إِسْحاقَ یَعْقُوبَ؛ قالَتْ یتا

َویْلَتى أَأَلِدُ َو أَنَا عَجُوزٌ  ...قالُوا أَتَعْجَبینَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾...هودن.)73-۶9
از کالم برخی بزر ان ،چنین برداشت م یش ود ک ه ب ین وح ی تس دیدی و تح دیث،
تف اوتی وج ود ن دارد .از جم ه ،عالم ه حس ن زاده آم ی در تبی ین مرات ب وح ی اله ی
می وید« :وحی الهی دارای مراتب متفاوتی است ،حضرت فاّمه سالم اهلل ع یها ص احب
وحی تعریفی و انبائی است .تک م جبرئیل با فاّم ه س الم اهلل ع یه ا و بی ان اخب ار غیب ی ب ا
حضرتش امری مستدل و مناسب ش أن و جایگ اه رفی ع ام ین ال ه ی و انس ان کام ل ب ودن
حضرت است» حسن زاده آم ی .)391-370 :13۸1 ،ب ه نظ ر م یرس د آی تاهلل ج وادی
آم ی نیز تحدیث را با وحی تسدیدی به یک معنی میداند .وی می وید« :حضرت مریم،
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محدثه بود و با فرش تگان ف تو و داش ت .ای ن ف تو و ،کرام ت خ ود آن ب انوی
بزر وار و نب وت انب ایی و وح ی تس دیدی و تبش یری اس ت ن ه وح ی و نب وت تش ریعی»
جوادی آم ی14 :137۸ ،ن.)۲۲۸
عالمه ّباّبائی ،ذیل آیة ﴿فأَرْسَلْنا إِلَیْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَهتا ب ََشتراً َستوِیًّا﴾ م ریمن )17بی ان
میکند که حضرت مریم ،محدالثه بودهاست و در تع یل آن می وید« :آیه داللت دارد ک ه
حضرت مریم ،آن رو یعنی جبرئیل را با چشمان خود و به صورت یک بشر دیده اس ت؛
نه اینکه تنها صداى او را ش نیده باش د» ّباّب ائی14 :1417 ،ن .)3۸-35ب ه نظ ر م یرس د
عالمه ّباّبائی ،فتگوی مستقیم و مشاهده فرشته را شرط تحدیث میداند.
همچنین روایتی از حسن بن یحیای مدائنی نقل شدهاست که از امام صادق ع) پرس ید:
هنگامی که سؤالی از امام میش ود چگون ه و ب ا چ ه ع م ی) ج واب م یده د؟ حض رت
فرمود « :اهی به او الهام میشود و اهی از فرشته م یش نود و اهی ه ر دو» مج س ى،
۲۶ :1403ن .)5۸از این روای ت ،چن ین برداش ت م یش ود ک ه اله ام وح ی تس دیدی) ب ا
تحدیث شنیدن صدای فرشته) متفاوت است.
از این رو ،به نظر میرسد تفاوت د یقی بین تحدیث و وح ی تس دیدی ،وج ود دارد؛
چه اینکه وحی تسدیدی به داللت باّنی و القای درونی صورت می یرد؛ ب دون ای نک ه
فرشته وحی ،مشاهده شود؛ اما در تح دیث ،فتگ وی مس تقیم ب ین فرش ته و ف رد مح دالث
وجود دارد.

نتیجهگیری
فرشته مقرب الهی یعنی جبرئیل بر پیامبر و غیر پیامبر ،نازل میشده است؛ با این تفاوت
که وحی بر پیامبران ،از هر دو نوع تشریعی و تس دیدی ب وده و ب ر دیگ ران ،فق ط از ن وع
تسدیدی است .وحی تشریعی منجر به نبوت تش ریعی و وح ی تس دیدی ،منج ر ب ه نب وت
انبائی میشود .نزول جبرئیل بر اولیا و بر زید ان خا

الهی به هد

تسدید ،تأیید ،إنباء
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و تبشیر بوده است .وحی تسدیدی ،ش امل ح ال پی امبران ،امام ان معص وم و اولی ای اله ی
حضرت زهرا ،حضرت مریم ،حواریون و )...میشود .مهمترین نشانه عنایت خ ا

اله ی

به بند ان مؤمنش به صورت وحی تسدیدی ،عال ه به انجام کارهای خی ر از بی ل نم از و
توفیق ا امه آن است.
منظور از «وحى تسدیدی» این است که خداوند ،هر بن ده م ؤمنی را ک ه ص د و نی ت
انجام کارهای خیر دارد ،تأیید میکند؛ یعنی جبرئیل بر اولیا و بر زید ان خا
هد

اله ی ب ه

تسدید ،تأیید ،إنباء و تبش یر ،ن ازل م یش ود و آنه ا را در انج ام کاره اى نی ک و

دورى از ناه ،ارشاد و موفق میکند .به عبارت دیگر ،همین انجام کارهای خیر مثل نم از
و زکات و حت ی کاره ایی چ ون ان داختن موس ی ب ه آب و ...ک ه از بن ده م ؤمن ،ص ادر
میشود ،به داللتی باّنی و الهی یا همان وحی تسدیدی بوده ک ه مق ارن آن و همزم ان ب ا
آن صورت ی رفته است.
تفاوتهای وحی تشریعی با وحی تسدیدی این است که وحی تشریعی فقط شامل ح ال
پیامبران است؛ ولی وحی تسدیدی ،پیامبر و غیر پیامبر را شامل م یش ود؛ وح ی تش ریعی،
همان وحی رسالی اس ت ک ه پی امبر و امتش ان را ش امل م یش ود؛ ول ی وح ی تس دیدی،
اختصا به شخصی دارد که بر او وحی میش ود؛ بن ابراین اب ل تعم یم و اس تفاده عم وم
نیست؛ وحی تشریعی ،اختصا به مردها دارد؛ ولی وحی تس دیدی ،زن و م رد را ش امل
میشود؛ در وحی تشریعی ،ابتدا وحی صورت م ی ی رد و ب ه دنب ال آن ،عم ل ال زام آور
تشریعی انجام میشود؛ ولی وحی تسدیدی به دنبال عم ی است که بل از وح ی در ح ال
انجام است و به منظور تأیید فرد در کارش و بشارت به او یا دادن خب ر غیب ی ب ه او اس ت؛
منشأ وحی تشریعی ،مشخص است؛ بهّوری که پیامبر ،فرشته وحى را مىبیند یا ص دای او
را مىشنود یا مستقیماً با خداوند ارتباط بر رار میکند؛ ولی منش أ وح ی تس دیدی ،مع وم
نیست؛ وحی تشریعی با رح ت پیامبر اکرم ) ط ع ش ده اس ت؛ ول ی وح ی تس دیدی
همچنان ادامه دارد.
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برخی معتقدند بین وحی تسدیدی و تحدیث ،تفاوتی وجود ندارد؛ اما به نظر م یرس د
تفاوت د یقی بین تحدیث و وحی تسدیدی ،وجود دارد :وحی تسدیدی به دالل ت ب اّنی
و القای درونی صورت می یرد؛ بدون اینکه فرشته وحی ،مشاهده شود؛ اما در تح دیث،
فتگوی مستقیم بین فرشته و فرد محدالث وجود دارد؛ از نظر ماهی ت ،تف اوتى ب ین وح ى
تسدیدی و الهام ،نیست.

پینوشت
 1إرها

از «رَهص» به معنای اصرار ،اثبات ،آماده ساختن و محکم ک ردن و تأس یس

بنیان است ،چنانکه «رِهص» به معنای چینه بُن دیوار یا ساختن ر ه زی رین بناس ت ر.ک؛
الج وهری3 :1404 ،ن104۲؛ اب ن منظ ور7 :1414 ،ن44ذی ل م اده «ره ص») .در اص طال
متک المان ،مراد از ارها  ،حوادث خارق العاده و شگفتی است که در آستانه میالد انبی ا ی ا
پس از آن و پیش از ادعای نبوت به و وع میپیوندد ر.ک؛ ح ی491 :1351 ،؛ الته انوی،
1 :199۶ن ،141مدخل «ارها

»).

 ۲فالوحی والمکاشفه بالسر من واد واحد.
3

کشف در لغت پرده بردارى و در اصطال  ،آ اهى از پشت پرده درباره معانى غیبى

و امور خفى کارهاى پنهانى) است .کشف معنوى ،پرده پس رفتن از معانى غیبى اس ت و
کشف شهودى یا از راه مشاهده است مانند دیدن و ی ا از راه ش نیدن اس ت ،مانن د ش نیدن
پیامبر اکرم ر.ک؛ جرجانی ،1۶۲ :1411 ،تهانوی۲ :199۶ ،ن.)1۲54
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به عنوان مثال ،تل بطی توسط موسی ،الهامی بود از سوی خداون د؛ یعن ی خداون د

در سرال به او چنین ت ی را الهام کرد و او را بر انجام آن ،توفیق داد؛ در حال ک ه موس ی ب ه
چنین الهام و توفیقی ،آ اه نبود؛ لذا این عمل را به شیطان نسبت داد و فت«هذا من عمل
الشیطان» .به نظر آیت اهلل حسن زاده آم ی در شر دید اه اب ن عرب ی ،ع ت اینک ه ت ل
بطی توسط موسی ،به توفیق و الهام الهی بود ای ن اس ت ک ه موس ی ص بر نک رد ک ه ام ر
پرورد ار به این تل ،صادر شود؛ تأیید این نظر ،ول خداوند به پیامبرش است که فرم ود:
«و ما رمیت اذ رمیت ولکن اهلل رمی» یا خضر نبی فت« :ما فع ته ع ن ام ری» حس ن زاده
آم ی.)554-550 :137۸ ،
5

چون او را به صحرا بردند بر این عزم متفق شدند که یوسف را در چاه اندازند .ما به

او وحی نمودیم که البته تو روزی برادران را ب ه ک ار بدش ان آ اه م ی س ازی ک ه آنه ا
درک نمیکنند.
۶

وَ أَوْحَیْنا إِلَ ْیهِ عند إلقائه فیه وحیاً إلهامیاً ع م أنه منا مضمونه.

 7پس چون موسی به نزدیک آتش آمد ،از جانب راست آن وادی ،در آن طعه زمین
پربرکت ،از آن درخت که در آنجا بود) ندا داده شد که ای موسی ،به یق ین م نم خ دای
یکتا ،پرورد ار جهانیان.
 ۸و و تی با او به جایگاه سَعْی رسید ،ف ت :ای پس رک م ن م ن در خ واب [چن ین]
میبینم که تو را سر میبُرَم.
ّ 9بق روایات ،محدَّث به فتح دال) به کسی اّالق می شود که مالئک ه اله ی ب ر وی
ال در روای ت وارد ش ده از حض رت
نازل می شوند و اخبار غیب ی ب ه وی م ی وین د ،م ث ً
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صادق ع یه السالم سؤال شد :مقصود از محدَّث چیست؟ آن حضرت فرمودن د« :مح دَّث،
کسى است که فرشته بر او نازل شده و مطالبی را بر ب او القا میکن د» مج س ی:1403 ،
۲۲ن 3۲۶و .)3 ،3۲7
 10انَّ ع الیاً کان محدالثاً فق ت فتقول نبیٌّ ال فح رالک بی ده هک ذا؛ ث م ال او کص احب
س یمان او کصاحب موسی او کذی القرنین. ...
 11انما سم الیت فاّمة محدالثه ألن المالئکة کانت تهبط من السماء‚ فتنادیها‚ کما تن ادی
مریم بنت عمران فتق ول :ی ا فاّم ة ان ال ال ه اص طفاک و ّه رالک و اص طفاک ع ی نس اء
العالمین یا فاّمة ا نتی لربالک و اسجدی و ارکعی مع الراکعین.

منابع و مآخذ
قرآن کریم.
آلوسی ،سید محمود1415 .ق) .روح المعانی فی تفسیرالقرآن الکریم .بیروت :دار الکتب
الع میه.
آم ی ،سید حیدر14۲۲ .ق) .تفسیر المحیط األعظم و البحر الخضتم .چ ا س وم .ته ران:
وزارت ارشاد اسالمی.
13۶۸ __________.ش) .جامعاالستترار و منبعاالنتتوار .ته ران :انتش ارات ع م ی و
فرهنگی و انجمن ایران شناسی فرانسه.
ابن بابویه ،محمد بن ع ى1417 .ق) .االمالی .م :بینا.
139۸ ______________.ق) .التوحید .تحقیق هاشم حسینى .م :جامعه مدرسین.
1413 ______________.ق) .من ال یحضره الفقیه .مصحح :ع ى اکبر غفارى ،م:
دفتر انتشارات اسالمى حوزه ع میه م.
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ابعاشور ،محمدّاهر14۲0 .ق) .تفسیر التحریر و التنویر .بیروت :مؤسسة التاریخ العربی.
ابنعربی ،محیالدین بیتا) .الفتوحات المکیه .بیروت :دارالصادر.
ابن فارس ،ابوالحسن احمد .بیتا) .معجم مقاییس اللغه .بیروت :دارالج یل.
ابن منظور ،محمد بن مکرم1414 .ق) .لسان العرب .بیروت :دار صادر.
االعرجى ،ستار جبر حمود14۲1 .ق) .الوحی و داللته فتی القترآن .بی روت :دار الکت ب
الع میه.
امینی ،ابراهیم13۸5 .ش) .وحی در ادیان آسمانی .م :بوستان کتاب.
امینی نجفی ،عبدالحسین141۶ .ق) .الغدیر فی الکتاب و السنۀ و االدب .م :مرک ز الغ دیر
ل دراسات االسالمیه.
انصاری ،عبداهلل137۲ .ش) .مناز السائرین .شار  :عبد الرزاق کاشانی ،م :بیدار.
تهانوی ،محمد ع ی199۶ .م) .کشاف اصطالحات الفنون و العلتوم .بی روت :مکتب ه لبن ان
ناشرون.
جرجانی ،ع ی بن محمد1411 .ق) .کتاب التعریفات .اهره :دارالکتاب المصری.
جوادی آم ی ،عبداهلل13۸9 .ش) .ادب فنای مقربان .تحقیق محمد صفایی ،م :اسراء.
13۸7 ___________.ش) .تسنیم ،ر ،..م :اسراء.
1391 ___________.ش) .تسنیم .ر .۲4م :اسراء.
13۸0 ___________.ش.الف) .تفسیر موضوعی قرآن مجید .ر .3م :اسراء.
13۸0 ___________.ش.ب) .تفسیر موضوعی قرآن مجید .ر ،3م :اسراء.
13۸۶ ___________.ش) .سرچشمه اندیشه .تحقیق :عباس رحیمیان ،م :اسراء.
13۸۸ ___________.ش) .زن در آینه جال و جما  ،م :اسراء.
جوهری ،اسماعیلبن حمالادبن حم اد1404 .ق) .الصحاح ،تحقیق احمتد عبتدالغفورعطار.
بیروت :دارالع م ل مالیین.
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حائری خراسانی ،ه ادی1394 .ق) .القتو الستدید بشتأن الحتر الشتهید ،نج ف :چ ا
محمدتقی حسینی جاللی.
حر عام ى ،محمد بن حسن1409 .ق) .تفصیل وسائل الشیعه إلى تحصیل مستائل الشتریعه،
م :مؤسسة آل البیت.
حسن زاده آم ی ،حسن13۸1 .ش) .شرح فص حکمتۀٍ عصتمتیۀٍ فتی کلمتۀٍ فاطمیتۀ ،م:
ّوبی.
137۸ _____________.ش) .ممدالهمم در شرح فصوصالحکم ،ته ران :انتش ارات
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
حسین زاده ،محم د13۸۸ .ش)« .مفهوم شناسی وحی و الهام در لغت ،قرآن و روایتات».
« رآن شناخت» ،سال دوم ،ش دوم ،صص .7۲-45
حس ینی بهش تی ،محم د13۸0 .ش) .شتتناخت از دیتتدگاه قتترآن ،م :بنی اد نش ر آث ار و
اندیشههای شهید آیت اهلل بهشتی.
حقپرست ،حسن13۸۶ .ش)« .خاتمیت و ارتباط غیر پیامبر با فرشتگان از منظتر آیتات و
روایات» .افق حوزه ،م :مرکز مدیریت حوزه های ع میه م ،شماره .170
ح ی ،جمالالدین1351 .ش) .کش المراد :شرح تجرید االعتقاد .ترجمه و شر فارس ی
ابوالحسن شعرانی ،تهران :انتشارات اسالمیه.
حویزى ،عبد ع ى بن جمعه1415 .ق) .تفسیر نتور الثقلتین .تص حیح س ید هاش م رس ولى
محالتى .م :اسماعی یان.
داور پناه ،ابوالفضل1375 .ش) .انوار العرفان فی تفسیر القرآن .تهران :صدر.
الراغباالصفهانی ،حسینبن محمد141۲ .ق) .مفردات ألفتاظ القترآن ،تحقیتق صتفوان

عدنان داودى ،بیروت :دارالق م.
رامیار ،محمود13۶9 .ش) .تاریخ قرآن ،چا سوم .تهران :امیر کبیر.
رشید رضا ،محمد1414 .ق) .تفسیر القرآن الحکیم (تفسیر المنار) ،بیروت :دارالمعرفه.
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14۲۶ __________.ق) .الوحی المحمدی ،بیروت :دارالکتب الع میه .
زبی دی ،محم د مرتض ی130۶ .ق) .تتتاج العتترو

متتن جتتواهر القتتامو  ،بی روت :دار

المکنبهالحیاه.
زمخشرى ،محم ود1407 .ق) .الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ،چ س وم ،بی روت :دار
الکتاب العربی.
سبحانی ،جعفر135۸ ،ش) .راز بزرگ رسالت ،م :مؤسسه امام صادق ع).
سعید ،محمد رأفت۲00۲ .م) .تاریخ نزو القرآن .المنصوره :دارالوفاء.
شریعتى ،محمدتقى13۸4 ،ش) .وحى و نبوت در پرتو قرآن ،تهران :موسسه تحقیق ات و
توسعه ع وم انسانى.
ش ریف رض ی ،محمدبنحس ین19۸0 .م) .نهجالبالغتته .تص حیح ص بحی ص الح ،م:
دارالهجره.
شریف الهیجى ،محمد بن ع ى1373 .ش) .تفسیر شری

الهیجى ،تحقیق میر جاللالدین

حسینى ارموى ،تهران :دفتر نشر داد.
صاد ى تهرانى ،محمد13۶5 .ش) .الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن و السنه ،چ دوم ،م:
انتشارات فرهنگ اسالمى.
صدرالدین شیرازی ،محمد .مالصدرا)13۶۶ .ش) .تفستیر القترآن الکتریم ،چ دوم ،م:
بیدار.
19۸1 _____________________.م) .الحکمتۀ المتعالیتۀ فتی األستتفار العقلیتۀ
االربعه ،چا سوم ،بیروت :دار احیاء التراث.
1391 ____________________.ق) .مفاتیح الغیب ،تهران :محمودی.
صفار ،محمدبن حسن1404 .ق) .بصائر الدَرجات الکبری فی فضائل آ محمد ،تص حیح
محسن کوچه باغی ،م :کتابخانه آیتاهلل مرعشی نجفی.
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ّباّبایى ،سید محمدحسین1417 ،ق) .المیزان فى تفسیر القرآن ،چ پنجم ،م :جامع هى
مدرسین حوزه ع میه م.
ّبرسى ،فضل بن حسن137۲ .ش) .مجمع البیان فى تفسیر القرآن ،تحقی ق محم د ج واد
بالغى ،چا سوم ،تهران :ناصر خسرو.
ّبرى ،محمد بن جریر141۲ .ق) .جامع البیان فى تفسیر القرآن ،بیروت :دار المعرفه.
ّریحی ،فخرالدین140۸ ،ق) .مجمتع البحترین و مطلتع النیترین ،تحقی ق س ید احم د
حسینی .بیجا :مکتبه النشر الثقافه االسالمیه.
ّوسى ،محمد بن حسن13۸9 .ق) .التبیان فی تفسیر القرآن ،مصحح :احمد حبیبعام ى،
بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
عبدال هى ،محمود13۸5 .ش) .وحى در قرآن .م :بوستان کتاب.
عبده ،محمد1414 .ق) .الرساله التوحید .بیروت :دار الشروق.
العال  ،ادیب14۲۲ .ق) .البیان فی علوم القرآن .دمشق :مکتبة الفارابى.
عیاشى ،محمد بن مسعود13۸0 .ق) .کتاب التفسیر (تفستیر العیاشتی) .تحقی ق س ید هاش م
رسولى محالتى .تهران :چاپخانه ع میه.
فخر رازى ،محمدبن عم ر14۲0 .ق) .مفاتیح الغیب (التفسیر الکبیر) .چ س وم .بی روت :دار
احیاء التراث-العربی.
فراهیدی ،خ یل بن احمد1414 .ق) .ترتیب کتاب العین .تهران :اسوه.
فیومى ،احمدبن محمد ،بیتا) .المصباح المنیر .چ دوم .م :موسسه دارالهجره.
رّبى ،محمدبن احمد13۶4 .ش) .الجامع ألحکام القرآن .تهران :ناصر خسرو.
سطالنی ،محمدبن احمد13۲7 .ق) .ارشاد الساری لشرح صحیح البختاری .بی روت :دار
احیاء التراث العربی.
طب ،سید 14۲5ق) .فى ظال القرآن ،چا  .35بیروت :دار الشروق.
مالی ،ع ی بن ابراهیم13۶7 .ش) .تفسیر قمی .چ چهارم .م :دار الکتاب.
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کاشانی ،عبدالرزاق13۸1 .ش) .اصطالحات الصوفیه .تصحیح و تع ی ق مجی د ه ادیزاده.
تهران :حکمت.
ک ین ى ،محم د ب ن یعق وب1407 .ق) .الکتتافی ،تص حیح ع ى اکب ر غف ارى و محم د
آخوندى .تهران :دار الکتب اإلسالمی.
مج سى ،محمد با ر1403 .ق) .بحار األنوار الجامعۀ لدرر أخبار األئمۀ األطهار .بیروت :دار
إحیاء التراث العربی.
مصبا یزدی ،محمد تق ی13۶7 .ش) .راه و راهنماشناستی .م :مرک ز م دیریت ح وزه
ع میه م.
مصطفوى ،حسن13۶۸ .ش) .التحقیق فی کلمات القرآن الکریم .تهران :وزارت فرهن گ
و ارشاد اسالمی.
مطهری ،مرتضی1373 .ش) .نبوت .تهران :صدرا.
معرف ت ،محم د ه ادى1415 .ق) .التمهیتتد فتتی علتتوم القتترآن .چ دوم .م :مؤسس ة
النشراالسالمى.
مکارم شیرازى ،ناصر و همکاران1374 .ش) .تفسیر نمونه .تهران :دار الکتباإلسالمیه.

