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  بررسي نقش جبرئيل در فرآيند وحي قرآني 
  ∗علي نصيري

  چكيده
 با بازكاوي اين نقـش بـر اسـاس          .داردجبرئيل نقش مهمي    ،  در فرآيند وحي قرآني   

 وحي قرآني منتفـي خواهـد       ةبارا در ه  ههبرخي شب بي  يا عمل زمينه راه  ، در   كتاب و سنت  
بـر ايـن اسـاس، نخـست ديـدگاه          . ي كنـد  سـ ر بر  را نقـش  اينتالش دارد   اين مقاله    .شد

 و  شـود   مـي دانشوران مسلمان در تحليل نقش جبرئيل در فرآيند وحـي قرآنـي بررسـي               
 كـه  دگرد ميد يكأشش نكته در تبيين اين نقش ت  ، بر  آيات قرآن كريم   رسپس با تكيه ب   

قرآن با وسـاطت     نزول. 2؛   با وساطت جبرئيل   الهي فرآورده گفتار    ،قرآن. 1: عبارتند از 
 جايگـاه  ،قلـب پيـامبر  . 4؛ ثير گذار جبرئيل در نـزول كامـل قـرآن    أصفات ت . 3؛  لجبرئي

نظـارت  . 6؛  برابري ماهيت وحي قرآني فرود آمده بـر جبرئيـل و پيـامبر            . 5؛  نزول قرآن 
  .  در ابالغ كامل وحي قرآني به پيامبرالهي

  . واهد شدخ در توليد قرآن نقد شبهه دخالت پيامبر ، ها هدر پايان بر اساس اين نكت
  . قلب پيامبر، نزول قرآن، جبرئيل، وحي قرآني، وحي: يكليدواژگان 

                                                           
  ناستاديار دانشگاه علم و صنعت ايرا ∗

  7/5/87:      تأييد9/4/87: تاريخ دريافت
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  مقدمه 
 يكـي از    ، قرآنـي بـه طـور اخـص        مـسائل ل ديني به طور اعـم و        ترديد در ميان مسائ     يب

ـ ها و    به معناي عام آن شامل همه انواع وحي       » وحي «مبحث،  ها  دشوارترين بحث  ه معنـاي   ب
  .است شامل وحي قرآني ،خاص آن
اند كه خداوند به طور مستقيم   پذيرفتهيهمه پيروان اديان آسمان  ،  ها   اختالف ة هم باوجود

بلكـه بـراي رسـاندن    ،  است را به آنان ابالغ نكردهودهاي خ و پيامسخن نگفته با همه مردم  
ـ  و بـا وسـاطت        را بـه نـام پيـامبران برگزيـد       پاكان  هاي خود از ميان آنان شماري         پيام  ،انآن
  .است ∗هرساند  را به مردم يشخوهاي  پيام
 و بخـشي نيـز     ههاي آسماني در اختيار مردم قـرار گرفتـ          ها در قالب كتاب     اين پيام يشتر  ب
. ∗∗كننـد   يـاد مـي   » احاديـث قدسـي   « بـا عنـوان      ها  آن كه مسلمانان از     استهاي عمومي     پيام
تـي بـه يـك       يا گروهي خـاص از آنـان يـا ح          ها  ناتواند به همه انس     هاي مختلفي كه مي     پيام

ها به صورت مستقيم با افكندن در دل پيامبران يا با ايجاد صوت               اين پيام .  باشد ناظر شخص
  و يافت يا از رهگذر وساطت فرشتگان خـاص         هاي آنان تحقق مي     در هوا و شنواندن گوش    

 و ، وساطت فرشته نيز گـاه در خـواب و بيـداري   .رفتپذي  جبريل انجام مي   تنها به واسطة  يا  
  .داده است هاي مختلف رخ مي ه صورتا با تمثل بيرت اصلي و گاه با صو
شـان     و اعتمادي كه مـردم بـه درسـتي و راسـتي            شان   با استناد به جايگاه معنوي     پيامبران

، همـواره مـدعي      نشان دبو هطسا پس از اثبات و    ، مختلف ياه  ه معجز رداشتند و نيز با تكيه ب     
  .اند تهها را از خداوند دريافت داش شدند كه پيام مي

 و پيچيده بودن مقوله وحي آن است كـه آدميـان در هـيچ از يـك مراحـل                    دشواريراز  
                                                           

 در پاسخ زنديقي كه پرسيده بود ازكجا وجود پيامبران ، امام صادق الحجةبر اساس روايت نخست از كتاب  ∗
چون ثابت كرديم كه ما آفريننده و صانعي داريم كه از ما و تمام مخلوق «: كني؟ فرمود و رسوالن را ثابت مي
واسطه با يكديگر  عت است و روا نيست كه خلقش او را ببينند و لمس كنند و بيبرتر و با حكمت و رف

برخورد و مباحثه كنند، ثابت شد كه او سفيراني در ميان خلقش دارد كه خواست او را براي مخلوق و 
جب  آنچه كه مو]اجتناب از[ مصلحت و منفعتشان است و ]انجام دادن آنچه[بندگانش بيان كنند و ايشان را به 

بايست به عنوان امر كننده ونهي كننده ازسوي  شود راهنمايي كنند، پس ثابت شد كساني مي تباهي و فنايشان مي
اينان همان پيامبران و برگزيدگان او . خداوند حكيم و عليم درميان خلق باشند تا خدا را براي مردم معرفي كنند

  ).168، ص1ج: تا كليني، بي(» ...اند در ميان خلق
  .205ص، الرواشح السماوية؛ 615ص، 4فيض القدير، ج؛ 177ص، معجم لغة الفقهاء: ك.راي تفصيل بيشتر رب ∗∗
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 ةكس تا بدان پايه نيـست كـه بـه عرصـ             و ظرفيت وجودي هيچ    رندحضور ندا ،  تحقق وحي 
 پيامبران كه سراسـر بـا       ويژهاي است      تجربه ، پيامبري  ةباري، تجرب . رازآلود وحي پاي گذارد   
كوت و جهان متافيزيك گـره خـورده اسـت و ايـن درسـت از آن                 رازهاي سربسته عالم مل   

ا أُوتِيـتُم     «: مهر ناتواني بر پيشاني بشريت زده شده است        ،مواردي است كه به تعبير قرآن      مـو
  ) 85: )17(اسراء( .»از دانش جز اندكي داده نشده است و به شما ؛مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا
توان انتظار داشـت كـه تفـسيري           انساني باشد، نمي   ة و تجرب  اي فراتر از فهم     وقتي پديده 
  .ه گردد و كنه حقيقت آن فراچنگ آيدئروشن از آن ارا

 انـد   هدي كوشـ   همـواره  لهان اديان مختلـف آسـماني     أ حالي است كه متكلمان و مت      دراين  
ان مسلمان پس   مندانديش،  نايمدر اين   .  از وحي و ماهيت آن به دست دهند         تصويري روشن 

 تـالش   ، وحـي و در مباحـث علـوم قرآنـي          دربـارة  نزول قرآن با بررسي تفسيري آيـات         از
  . اند اي در اين زمينه به انجام رسانده گسترده

به معنـاي   هرگز   ، وحي ةهمگان اذعان دارند كه دستاوردهاي علمي در زمين       ،  حالبا اين   
 در  ،اسـت هـاي مختلـف        از آنجا كه وحـي داراي سـاخت        .آن نيست حقيقت  يابي به    دست
فلـسفه و عرفـان دربـاره آن بـه          ،  كـالم ،  حـديث ،  هاي اسالمي اعم از تفسير      ترين دانش   مهم

  . شده استبحثتفصيل 
 ،نرفـا ا و ع  انفولـس ي مفـسران، محـدثان، متكلمـان، ف       شامل ،وران مسلمان   از نگاه انديش  

 و   بـه عنـوان مبـدأ      ،خداونـد . 1: وحي قرآني داراي چهار عنصر اساسي است كه عبارتند از         
 ابـالغ   ة به عنوان واسـط    ،جبرئيل. 3؛  الهي به عنوان وحي و پيام       ،آيات قرآني . 2منشأ وحي؛   

 جايگـاه جبرئيـل در      ،در ايـن مقالـه    .  به عنوان دريافت كننـده وحـي       ،پيامبر  . 4وحي؛  
  .خواهد شدفرآيند وحي قرآني بررسي 

  وران آني، از نگاه انديشيل در فرآيند وحي قرنقش جبرئ
  : از سه جهت اتفاق نظر وجود دارد، جبرئيل نقشةدربار
ـ اول  نقـش اصـلي را ايفـا    ،جبرئيل در انتقال وحي قرآني ميان خداوند و پيـامبر    

آيا بخشي از آيات با وساطت       كهدر اين باره     ،وران مسلمان   انديش ميان    در البته. كرده است 
،  اسـت  ان ابالغ شده  جبرئيل و بخشي ديگر به صورت مستقيم از سوي خداوند به قلب ايش            

اختالف وجود  ،  يا آنكه همه آيات قرآن بدون استثناء با وساطت جبرئيل به پيامبر ابالغ شده             
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 ؛16 – 10ص  : 1420،  مير محمدي  (.اند دهكركيد  أنخست ت  به نظرية    عموم انديشوران . دارد
   )64ص، 1ج: 1412، معرفت؛ 125 – 124ص، 19ج:  تا بي، آلوسي

ـ دوم اي كـه    كلبـي و بـه گونـه   ة به صورت انساني زيبا و به شكل دحيوالًمعجبرئيل م  
آمـد   ميبا احترامي خاص نزد پيامبر      ،  نمود   ناشناس مي  براي حاضران در مجلس پيامبر      

 جبرئيـل   اند  گفته،  ها  ن به استناد شماري از روايت     اي در اين م   ∗.رساند  و وحي را به ايشان مي     
يـك بـار در آغـاز       :  نمايان سـاخت   ر پيامبر    دو بار خود را با صورت اصلي ب        كم  ستد

 عظمت جبرئيـل بـه صـورت        ، موجود يها   استناد روايت  هب. رسالت و يكبار در شب معراج     
شد پيامبر از ايـن عظمـت        ميكرد و باعث     مياي بود كه مغرب و مشرق را پر          اش به گونه   اصلي

، 56 و ج  248ص،  18ج: 1403،  مجلـسي ؛  173ص،  9ج: تـا   بـي ،  طبرسـي : ك.ر (.مدهوش گردد 
 )110ص، 1ج:  تا بي، مسلم بن حجاج قشيري؛ 241ص، 6ج: 1412، احمد ابن حنبل؛ 247ص

ـ سوم بـر مفهـوم نـزول    ، ها درباره نقش جبرئيل در فرآيند وحي قرآنـي  در تمام تحليل  
بر اساس تحليل عموم متكلمان،     . كيد شده است  تأقرآن با وساطت جبرئيل از سوي خداوند        

كرده است يا پـس       مي  جبرئيل قرآن را از سوي خداوند براي پيامبر نازل         ،مفسران و محدثان  
 از آسمان چهارم يا آسمان دنيـا نـزد پيـامبر      ، قرآن به آسمان چهارم يا آسمان دنيا       ةاز نزول يكبار  

  ) 1402ص، 4ج: 1402، فيض كاشاني؛ 250، ص18ج: 1304، مجلسي (كرده است نازل مي
 كه با ديدگاه عموم صاحب نظـران  استورد توجه  دو نكته م نرفاا ع هايتفسيردر  

  :داردهايي  در اين باره تفاوت
  قرآن موجود در قلب پيـامبر را بـر زبـان ايـشان جـاري               ، معتقدند كه جبرئيل   نرفااع. 1
به اين معنا كه حقيقت قرآن به صورت بسيط و به حالت اجمال در پي نزول             ؛  كرده است  مي

 اصطياد اين حقيقت از قلب پيامبر و        ،ت و نقش جبرئيل   دفعي آن در قلب پيامبر حضور داش      

                                                           
بر اساس روايتي در كافي، جبرئيل به صورت دحية كلبي نزد پيامبر حضور داشت كه در اين هنگام، ابوذر بر  ∗

؛ بنابر روايت ديگري، )587، ص2 ج:تا كليني، بي. (ايشان وارد شد و جبرئيل را نشناخت و از اتاق خارج نشد
؛ مجلسي، 41ص: 1414شيخ طوسي، . ( جبرئيل را به صورت دحيه كلبي ديده اندحضرت امير و فاطمه 

مجلسي، : ك.ر(شد  جبرئيل در جنگ ها نيز به صورت دحية كلبي بر اصحاب پيامبر ظاهر مي). 332، ص22ج
 چنين نقل ها از پيامبر  ؛ در برخي از روايت).102، ص8ج: 1401بخاري، : ك. ر(؛ نيز )210، 20ج: 1403

  )326، ص37ج: 1403مجلسي، (» اذا رايتم دحيه الكلبي عندي فال يدخلن علي احد«: شده است
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، 2ج: تـا   بـي ،  طباطبـايي  (. عربي بوده است   واژگانجاري ساختن آن بر زبان ايشان در قالب         
  ) 16 – 15ص

به اين  ؛  ندبر  به كار مي   نيز   را مفهوم صعود  ،عرفا همچنين در كنار مفهوم نزول جبرئيل      . 2
كـرد و در     مـي  به ملكوت صـعود      ،دنياهاي    بستگي دلوارستگي از   سبب  معنا روح پيامبر به     

از رايج  هاي   گاه براي آنكه قرآن با عبارت      آن .داشت  مييل مالقات   ئآنجا با عقل فعال يا جبر     
كرد و وحـي را از       مييل به آسمان دنيا نزول      ئبه همراه جبر  ،  قلب وي بر زبانش جاري شود     

  ∗.كرد يل دريافت ميئجبر
 ين نيست كه قرآن از درون جان پيامبر بـر زبـان ايـشان جـاري                مفهوم سخن عرفا ا    البته

» وحي نفسي  «ة وحي قرآني با نظري    بارة ميان ديدگاه عرفا در    ،تر  روشن نايبه ب . شده است  مي
: 1413، رضوان؛ 57 ـ  39ص: 1405، حكيم؛ 238 و 144 و 143ص: 1416، مقدادى: ك.ر(
تفـاوت فراوانـي وجـود    ، ∗∗دانـد   ميمبر پيا ي كه قرآن را توليد شدة     ا و نظريه  .)381، ص 1ج

بر خداوند   قرآن هر چند به صورت حقيقت بسيط از سوي           ، عرفا ةزيرا بر اساس نظري    ؛دارد
 ،قرآن هرگز از درون جان پيامبر و بدون دخالت نزول آن از سوي خداونـد               ،پيامبر نازل شد  

نقش پيـامبر    «اهو ديدگ » يوحي نفس  «ةدر حالي بر اساس نظري    . وجود خارجي نداشته است   
  . معنايي نخواهد داشت،نزول قرآن از آسمان و از سوي خداوند بر قلب پيامبر» در توليد قرآن
وران مسلمان بر ايـن باورنـد كـه جبرئيـل تنهـا                شماري اندك از انديش    ،ديگراز سويي   

هـاي    را در قالـب عبـارت      هـا   آن شمحتواي وحي قرآن را از خداوند دريافت داشته و خود         
 دانش وران مسلمان    بيشتر از سوي    باوراين  . اده است نه و با شكل كنوني در اختيار پيامبر        عربي  

  )127 – 126ص، 1ج: 1411، سيوطي؛ 230 – 229ص، 1ج: 1422، زركشي( .مردود است

                                                           
هايى كه در بيدارى  دل بستگي نفس چنين انسانى از ،هر زمان«: گويد صدر المتالهين در اين باره چنين مي ∗

يابد و به عالم اصلى خود باز گشته،  ا قوه خيالش از عالم طبيعت خالصى مىشود، خلوتى بيايد، ب عارض او مى
آن جا علم و كند و از  اى كه خدا بخواهد، اتّصال بر قرار مى رشتهبه پدر مقدسش كه روح القدس است و هر ف

 نچونا ؛]منعكس ساختن= [ يا به صورت عكس ]نقش بستن= [ حال يا با انتقاش .گيرد حكمت را بهره مى
   )299، ص1ج: 1379مالصدرا،  (.»د كه در برابر قرص آفتاب قرار گير شده صيقل دادهةآين

  .اين نظريه را به تازگي آقاي دكتر سروش ادعا كرده است . ∗∗
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   نقش جبرئيل در فرآيند وحي قرآني دربارةبررسي آيات 
از نقش    به صراحت يا اشاره    ،شود  بحث مي  آياتي كه از وحي به مفهوم عام آن          بيشتردر  

 بـا   ،رسد در آيات ذيل از اين نقش        مي  به نظر  ،با اين حال  . جبرئيل سخن به ميان آمده است     
 ما نقش جبرئيـل در نـزول وحـي قرآنـي را             ،بر اين اساس  .  ياد شده است   يصراحت بيشتر 

  . يمكن ميبررسي 
1 .نَزَّلَه رِيلَ فَإِنَّها لِجِبودنْ كانَ عشْرَي قُلْ مبي ودهيهِ وينَ يدا بقًا لِمدصلَي قَلْبِك بِإِذْنِ اللَّهِ مع 

  )97: )2(بقره(؛ لِلْمؤْمِنِينَ
را كه او، به فرمان خدا، زي ؛] در واقع دشمن خداست[كسي كه دشمن جبرئيل است  :بگو
ش از آن، و پي]  هاي آسماني كتاب[ در حالي كه مؤيد ؛را بر قلبت نازل كرده است قرآن

  .بشارتي براي مؤمنان است هدايت و
؛ وإِنَّه لَتَنْزِيلُ رب الْعالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوح الْأَمِينُ علَي قَلْبِك لِتَكونَ مِنْ الْمنذِرِينَ بِلِسانٍ عرَبِي مبِينٍ                .2

  )195 – 192):26(شعراء(
 روح االمين آن را بر دلت نازل كرد .ن استوحي پروردگار جهانيا   ]  قرآن[و راستي كه اين 

  .به زبان عربي روشن ; هشداردهندگان باشي ] جمله [ تا از 
  )10: نحل(؛ قُلْ نَزَّلَه روح الْقُدسِ مِنْ ربك بِالْحقِّ لِيثَبت الَّذِينَ آمنُوا وهدي وبشْرَي لِلْمسلِمِينَ .3
  تا كساني را كه ايمان استوردگارت به حق فرود آورده پرسويآن را روح القدس از : گوب

  .» استوار گرداند و براي مسلمانان هدايت و بشارتي است،اند آورده
إِنْ هو إِلَّا وحي يوحي علَّمه شَدِيد الْقُوي ذُو مِرَّةٍ فَاستَوي وهو بِالْأُفُقِ الْأَعلَي ثُم دنَا فَتَدلَّي فَكانَ                   .4

  )10 -4): 53(نجم(؛ فَأَوحي إِلَي عبدِهِ ما أَوحي اب قَوسينِ أَو أَدنَيقَ
شديدالقوي به او فرا [ فرشته  ]  آن را  . نيستشود مي  كه وحياي يچاين سخن بجز 

سپس ؛ در حالي كه او در افق اعلي بود .درايستاد   ]  مسلّط[ نيرومندي كه  ]سروش [ آموخت،
تر   كمان يا نزديك ] انتهاي [ دو   ]  طول[   به قدر ]  اش فاصله[   تا تر شد، زديكنزديك آمد و ن

  .اش آنچه را بايد وحي كند، وحي فرمود گاه به بنده آن؛ شد
  )40:)69(حاقه(؛ إِنَّه لَقَولُ رسولٍ كرِيمٍ .5

  . استبزرگواراي   گفتار فرستاده ] قرآن [  به يقين
  )21 – 15 )61 (:تكوير( ؛ي قُوةٍ عِنْد ذِي الْعرْشِ مكينٍ مطَاعٍ ثَم أَمِينٍذِرسولٍ كرِيمٍ إِنَّه لَقَولُ  «.6

  پيش خداوند عرش، بلند ] كه [  ينيرومند . سخن فرشته بزرگواري است ] قرآن [  به يقين
  . امين است ] و هم [  مطاع  ] هم [ در آنجا  .پايگاه است
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  ها هنكت
 وحي قرآنـي و نقـش جبرئيـل در ايـن         ةتوان به نكاتي در زمين      مي ،اين آيات از تامل در    

   :زمينه دست يافت
  ؛  با وساطت جبرئيلالهي گفتار ةقرآن فرآورد  ـنكته اول
  ؛ نزول قرآن با وساطت جبرئيل  ـنكته دوم
  ؛ ثيرگذار جبرئيل در نزول كامل قرآنأصفات ت  ـنكته سوم

  ؛ گاه نزول قرآن جاي،قلب پيامبر  ـنكته چهارم
  ؛ برابري ماهيت وحي قرآني فرود آمده بر جبرئيل و پيامبر  ـنكته پنجم
  . در ابالغ كامل وحي قرآني به پيامبرالهينظارت   ـنكته ششم

   با وساطت جبرئيل الهي گفتار ةقرآن فرآورد: نكته اول
 از بـاب    ،»نـزل  «ةكار بردن سـاختار فعلـي و مـصدري واژ         ه  دوم و سوم با ب    ،  در آيه اول  

ـ         . تفعيل و ثالثي مجرد متعدي استفاده شده است        ه با صرف نظر از اينكه مفهوم نزول قرآن ب
 نزول قرآن از خداوند     ة كه جبرئيل واسط   دآي  ميبر از اين آيات كامالً   ،  دست جبرئيل چيست  

  . به پيامبر بوده است
فَإِنَّه نَزَّلَه علَي   «:  دانسته شده است   الهيذن  أدست جبرئيل با    ه   نزول قرآن ب   ، نخست ةدر آي 

در » اذن«كاربـست واژه  .»را بر قلبت نازل كرده است  او، به فرمان خدا، قرآن؛قَلْبِك بِإِذْنِ اللَّهِ
  :  نشانگر دو اصل است،فرهنگ قرآني

  .دهد  مي اسباب و علل طولي انجامكمكخداوند امور اين جهان را با . 1
 نبـود  بـه معنـاي      ،واسـطه  يا علت هاي قريبه و بي     انتساب امور به علل طولي و علت         .2

 ة از نگاه مفسراني همچون عالمـ      ،از اين جهت  . حضور فاعلي پروردگار در اين امور نيست      
هيچ امـري در    ،   نباشد الهياست و تا تنفيذ     » تنفيذ « اذن در فرهنگ قرآن به معناي      ،طباطبايي

  )81 و 79، ص1ج: تا  بيطباطبايي،: ك.به عنوان نمونه ر (.عالم محقق نخواهد شد
 ،الهي ةين معناست كه گرچه با اراد     دذن خداوند در اين جا ب     وجود واژة ا  ،  بر اين اساس  

جبرئيل نقش وساطت در فرو فرستادن قرآن به پيامبر را دارد، چنان نيست كه از او در ايـن                   
  . كاري برآيدالهيامر بدون تنفيذ 
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وإِنَّه لَتَنْزِيـلُ رب    «: گويد  مي  آنجا كه  .است آمده   ي دوم با صراحت بيشتر    ةاين نكته در آي   
 .وحي پروردگار جهانيان است   ]  قرآن[اين به يقين و  ؛الْعالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوح الْأَمِينُ علَي قَلْبِك

د كه قرآن از سوي خداونـد   وش مي تصريح   ،در اين آيه   .»روح االمين آن را بر دلت نازل كرد       
 توضيح كه اين انزال با وساطت جبرئيل انجـام          البته با اين  . رو فرستاده شده است   بر پيامبر ف  

 تنزيل قرآن توسط جبرئيل از ناحيه خداوند دانسته شـده           ، سوم ةچنان كه در آي    ؛گرفته است 
 پروردگارت به حـق     سويآن را روح القدس از      «: بگو ؛قُلْ نَزَّلَه روح الْقُدسِ مِنْ ربك     «: است

ين معنا كـه    دب  است؛  بيان شده  ياين مطلب در آيه چهارم به گونه ديگر       . » است وردهفرود آ 
 كمتر اي و نزديك شدن ايشان به جبرئيل در فاصله  يت جبرئيل توسط پيامبر   ؤپس از تبيين ر   

 قـرآن از     شـدن   كـه از وحـي      اسـت  آمـده » فَأَوحي إِلَي عبدِهِ ما أَوحي     «عبارت،  از دو كمان  
فاوحي اهللا الي جبريل    «: گويا معناي آيه چنين است     . جبرئيل حكايت دارد   هطسا و هخداوند ب 

 به جبرئيل وحـي كـرد و        ،ستباي ميخداوند آنچه را كه      ؛هو اوحاه الي رسول اهللا     ما اوحي و  
  ∗.فرمود آن را به رسول خدا وحي  نيزجبرئيل

يـل در نـزول     توان راز دوگانگي بيان قرآن در نقـش خداونـد و جبرئ             مي ،با اين توضيح  
 نزول قـرآن بـه خداونـد نـسبت داده           ،ي از آيات  خربين معنا كه اگر در      دب ؛قرآن را دريافت  

 اوليه نزول قرآن خداوند است و اگر در شماري ديگر از            أمبد بدان جهت است كه   ،  دوش مي
بدان جهت است كـه جبرئيـل بـه عنـوان           ،  دوش مي تنزيل قرآن به جبرئيل نسبت داده        ،آيات
  . عليت و علت قريبه در نزول قرآن به پيامبر نقش داشته است در ةواسط

دهـد    مي  آياتي است كه گاه نزول باران را به خداوند و گاه به ابرها نسبت              بساناين امر   
ر فرشـتگان   گـ يدالمـوت و گـاه بـه         گاه به ملـك     و ها را گاه به خداوند     يا گرفتن جان انسان   

  .دهد  مينسبت
 د كه پذيرفتن نقش جبرئيل در ابالغ وحي به پيامبر اكـرم     كيد كر أ بايد ت  ،با اين بيان  

  .ويت همين قانون قابل ارزيابي است راستاي تقدربلكه ،  قانون عليت طولي منافات نداردانه تنها ب
 پـنجم و    ةدر آيـ  ،  رداد جبرئيل در فرو فرستادن قرآن نقش اساسي         چون،  از سويي ديگر  

                                                           
ساحت  پيامبر نه به جبرئيل، بلكه در مقام قرب به اندازه دو كمان به گويد مي تفسيري ديگر ،درباره اين آيات ∗

  )290 – 288، ص9ج: تا ؛ طبرسي، بي424 – 423، ص9ج: 1413طوسي، : ك.ر. (ربوبي نزديك شد
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تـوان    مـي  يعني همان گونـه كـه      ؛ياد شده است  » قول رسول كريم   «از قرآن به عنوان   ،  ششم
تـوان   ، مـي  فعل ملك المـوت دانـست     ،   ملك الموت در اين امر     به واسطة ميراندن آدميان را    

اين آيه ، بنابراين. انستد وساطت جبرئيل در فرو فرستادن آن كالم جبرئيل ه سببقرآن را ب
  :  منافات ندارده شده، كه در آن قرآن كالم خداوند دانستهمچون آية زيربا آياتي 

وإِنْ أَحد مِنْ الْمشْرِكينَ استَجارك فَأَجِرْه حتَّي يسمع كلَام اللَّهِ ثُم أَبلِغْه مأْمنَه ذَلِك بِأَنَّهم قَوم لَا 
   )6): 9(توبه (؛يعلَمونَ

  سپس او را به،ود پناهش ده تا كالم خدا را بشن،و اگر يكي از مشركان از تو پناه خواست

  . آنان قومي نادانندزيرا ؛نش برسانمكان ام
نـشانگر آن اسـت كـه       ،   است  قول به آنچه كه از جبرئيل به پيامبر ابالغ شده          واژةكاربرد  

  . ماهيت قولي و گفتاري داشته است، وحي قرآني كه از جبرئيل به پيامبر ابالغ شد
ي يـوحي علَّمـه شَـدِيد            إِ«:  چهارم چنين آمده است    ة در آي  ،از سوي ديگر   حـا و نْ هو إِلـَّ

شديدالقوي به او فرا       ]  فرشته[آن را    . نيست شود  مي ي كه وحي  ا  اين سخن جز وحي    ؛الْقُوي
. وخـت مآ در قالب قرآن بـه پيـامبر     را  پيام خداوند  يايعني جبرئيل وحي قرآني و      ؛  »آموخت

 گفتار پيامبر است كـه در  ،در اين آيه» هو« د مقصود از ضميررو ميبا توجه به اينكه احتمال      
تمـام  ،  تواند افـزون بـر قـرآن        مي  كه تعليم جبرئيل   ستاين احتمال ه  ،   است  آمده ينآيه پيش 

  ) 28ص، 19ج: تا بي، طباطبايي( . تمام سنت آن حضرت را نيز دربرگيردسخنان پيامبر، يعني
اين  .ه پيامبر تعليم داده است     قرآن را ب   ة جبرئيل آيات وحي شد    ، اين آيه  نابرب،  حالبه هر 

  .و نيز تعليم مقصود آيات را نيز شامل شودتواند اصل آگاهاندن پيامبر از مضمون وحي   ميتعليم
اين پرسش به نظر رسد كه چرا وحي قرآني به هر ميزاني كه توسـط               چه بسا   در اين جا    

 كـساني كـه     ، ديگر ناي ب به! مستقيم بر ايشان فرود نيامد ؟     ،  جبرئيل بر پيامبر فرود آمده است     
 فرود آمده يا كساني      جبرئيل بر پيامبر     ة واسط همعتقدند بخش كمتري از وحي قرآني ب      

در برابـر  ،   اسـت   جبرئيل بر آن حضرت فرود آمـده       ةسطا و ه وحي قرآني ب   ةاند هم  كه مدعي 
ايـن   آيا   اوند بر پيامبر فرود نيامده است؟     اين پرسش قرار دارند كه چرا قرآن مستقيم از خد         

اي هـر    امر به معناي فرو كاستن از مقام پيامبر نيست كه بايد وحي قرآني با وساطت فرشـته                
  !؟بر پيامبر فرود آيد، چند داراي جايگاهي همچون جبرئيل

بـا اسـتفاده از دو      ،  توان برخـورد    نمي نظران به پاسخي در اين باره      گرچه در آثار صاحب   
   :توان به پاسخ اين پرسش دست يافت  مي،اصل
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 بر اساس قانون عليت تحقق يافتـه      ،وساطت جبرئيل در نزول وحي قرآني     : نخستاصل  
معناي اين قاعده آن است كه خداونـد بـراي          .  از آن به اسباب ياد شده است       يكه در روايات  

همان گونه كه براي نزول  ؛گيرد  مي خاص بهرهيهاي طهساتحقق افعال خود در نظام دنيا از و   
 از فرشتگان قـبض ارواح      ،گيرد و براي ميراندن آدميان      مي باد و ابر بهره   ،  باران از جريان هوا   

 خداوند هيچ نيـازي بـه دخالـت ايـن اسـباب             ، در حالي كه در هر دو مورد       .كند  مي استفاده
  :في فرمودو در روايت معر امام صادق ،بر اين اساس. ندارد

) 183، ص1ج: تا كليني، بي (.افجعل لكل شئ سبب، أبي اهللا أن يجري االشياء اال باالسباب
مال صالح مازندراني، : (ك.براي آگاهي از شرح اين حديث ر. »باب معرفة االمام و الرد اليه«

  )139، ص5ج: 1421
  : گفتار نغزي دارد،صدرالمتالهين در شرح اين حديث

د العلمية و و اعلم ان هذه مسالة مهمة ال اهم منها الن القول بالعلة و المعلول مبني جميع المقاص
و .... مبني علم التوحيد و الربوبية و المعاد و علم الرسالة و االمامة و علم النفس و ما بعدها 

  . بانكاره تمكن االرادة الجزافية كما هو مذهب اكثر العامة و علمائهم تنهدم قواعد العلم و اليقين
 زيرا مبناي ؛رسد  نميآناي به اهميت  لهئمس كه هيچ د از چنان اهميتي دارلهئمسبدان اين 

امبر و امام شناسي يپ، معاد شناسي، علم يكتا شناسي، مبناي علم توحيد، تمام مقاصد علمي
و با ...  همه به باور به قانون علت و معلول بستگي دارد ،و علم به نفس و علم به اسرار آن

 .استسنت مان اهل  اراده گزاف حاكم خواهد شد كه ديدگاه اكثر عالة نظري،انكار اين قانون
  )530ص، 2ج: 1374، صدرالمتالهين( . بنياد هاي علم و يقين فرو خواهد ريخت،با اين نظريه

  اسـت   در تبيين تفاوت نبي با پيامبر آمـده         اهل بيت    هاي  در روايت : دوماصل  
 وحـي را رو در رو در        ةتوانـد فرشـت     مـي   برخورداري از مقام باالتر    ه سبب كه پيامبر ب  

  :مده استآدر روايتي از امام باقر . د و با او تكلم كندنيبببيداري 
ما الرسول وما ) وكان رسوال نبيا (:عن قول اهللا عز وجل  سألت أبا جعفر: عن زرارة قال

النبي الذي يرى في منامه ويسمع الصوت وال يعاين الملك والرسول الذي يسمع : قال؟ النبي
  .. . الصوت ويرى في المنام ويعاين الملك

و تفاوت ميان رسول و نبي » كان رسوال نبيا« تفسير آيه دربارة از امام باقر :گويد  ميزراره
 بيند و صدايش را ميرا در خواب ) فرشته( نبي كسي است كه :امام فرمود. پرسيدم

او ( شنود و  ميرا) فرشته(ولي رسول كسي است كه صداي  ،بيند  نمياما فرشته را، شنود مي
  )176ص، 1ج: تا بي، كليني( .كند  ميبيند و او را در بيداري مشاهده  ميدر خواب )را
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  :خوانيم ميدر روايت دوم از آن حضرت 
الرسول الذي يأتيه : قال، عن الرسول والنبي والمحدث  سألت أبا جعفر: عن األحول قال

 ا إبراهيموأما النبي فهو الذي يرى في منامه نحو رؤي، جبرئيل قبال فيراه ويكلمه فهذا الرسول
 ونحو ما كان رأى رسول اهللا  من أسباب النبوة قبل الوحي حتى أتاه جبرئيل  

حين جمع له النبوة وجاءته الرسالة من عند اهللا   من عند اهللا بالرسالة وكان محمد
  . ...يجيئه بها جبرئيل ويكلمه بها قبال

امام . و محدث پرسيدمنبي ،  تفاوت ميان رسولدربارة گويد از امام باقر   مياحول
  و او جبرئيل رادآي ميرسول كسي است كه جبرئيل به صورت رو در رو نزد او : فرمود
 ؛بيند  ميدر خواب)  وحي راةفرشت( اما نبي كسي است كه .گويد  ميبيند و با او سخن مي

 هاي آن را در خواب زمينه، نظير خواب ابراهيم و نظير آنچه كه پيامبر پيش از رسالت
هنگامي كه خداوند به  و ديد تا آنكه جبرئيل از سوي خداوند رسالت را به او ابالغ كرد مي

مد و با او رو در رو آ  مييشاناجبرئيل نزد ،  را ارزاني داشتالهيپيامبر نبوت و رسالت 
 ) 176ص، 1ج: تا بي، كليني (.گفت مي سخن

  صفت نبوت يا رسـالت      و تنزل آنچه به يك انسان م     آيد  مي  چنان كه از اين دو روايت بر      
هرچه اين مقام   نيز   . وحي در مراتب مختلف است     ةبرخورداري از ارتباط با فرشت    ،  بخشد مي

 در ايـن  ،از ايـن جهـت  . گـردد   مـي ميزان و چگونگي ارتباط باالتر و قـوي تـر          ،باالتر باشد 
ر خواب  يا او د را بشنود   صداي فرشته  تواند  مي كه اگر نبي تنها       است  تصريح شده  ها  روايت
تفـاوت    دليـل  .گو بپردازد و   و با او به گفت     ببيندتواند در بيداري جبرئيل را        مي رسول،  ببيند

  . ن امر دانسته شده است همي، پيامبر پيش و پس از رسالت نيزهاي حالت
 بـه   ، در وحـي   هسـط انقش جبرئيل به عنوان و    :  اوالً ها  بر اساس مفاد اين روايت    ،  بنابراين

حـضور رو در    : ثانيـاً  ؛گيـرد  مـي د و همه پيامبران اولوالعزم را نيز در بر         ندار  اختصاص پيامبر
 بـراي او    يبلكه امتياز ،  يست براي رسول ن   ي نه تنها نقص   ،بيداري با او در     گوو  گفتروي جبرئيل و    

   .و برتري رسول نسبت به نبي معرفي شده است

   جبرئيل هسطانزول قرآن با و: نكته دوم
اسـتفاده  » ه «شان دادن نقش جبرئيل در نزول قـرآن از ضـمير       براي ن  ،در پنج آيه نخست   

ـ » هـو  « ضـمير  ،و در آيه چهارم    .»نَزَلَ بِهِ الرُّوح الْأَمِينُ   «:  عبارت آيه دوم   مانند؛  شده است  كـار رفتـه    ه  ب
  . بيانگر اشاره به همه هويت قرآن استيظاهر كاربرد چنين ضمير. »إِنْ هو إِلَّا وحي يوحي« :است

نزول همه قرآن بود    ،  ئيل نقش جبر  دهد  مينظران معتقدند اين امر نشان       از صاحب برخي  
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 كـم   سـت د،  بود  مي زيرا اگر نقش جبرئيل نزول بخشي از قرآن        ؛ نه نزول بخشي از آن     ،است
 دخالـت جبرئيـل در نـزول        ،تبعيضيه» من«كرد تا ما از       مي استفاده» منه «در يك جا از كلمه    

  ∗.كرديم ي مبخشي از قرآن را برداشت
 معتقدند وحي قرآنـي بـه       ها  نظران به استناد برخي از روايت      در برابر، شماري از صاحب    

البته در  . مستقيم از سوي خداوند و با وساطت جبرئيل بر پيامبر نازل شده است             دو صورت 
  ∗∗.ميان آنان اختالف وجود دارد  در،استر نزول قرآن بيشتر داينكه سهم كدام 

از نظـر   . اي آنان تغيير حالت پيامبر به هنگام دريافـت وحـي اسـت            يكي از شواهد مدع   
 به دريافـت    ، ناگهاني در رنگ و رخسار پيامبر به هنگام دريافت وحي          هاي  تلا ح  تغيير ،آنان

 همگـي از سـنگيني      هـا،   ايـن روايـت   .  است ناظر وحي به صورت مستقيم از سوي خداوند      
  .اغماء حكايت دارندوحي و فرو رفتن پيامبر در حالت اغماء يا نيمه 

روزى در هواى به شدت سرد ديدم كه وحى بـر           «: نقل شده است  عايشه   نمونه از    يارب
: 1379،  نسايي( .»اش سرازير بود   فرود آمد و نفس وى را بريد و عرق از پيشانى           پيامبر

 )324ص، 1ج
  : گويد ابن عباس مى

شديد و سنگينى آن به  شد، از شدت آن و از درد نازل مى هر گاه وحى بر پيامبر 
  )261ص، 18ج: 1403، مجلسي( .شد افتاد و سردرد مى زحمت مى

 هنگام دريافت وحى، گاه بـه مركـب ايـشان نيـز سـرايت                دگرگونى حالت پيامبر  
 :آمده است چنين در روايتى از على. كرد مى

رود  مائده بر وى فةسوار بر استر خاكسترى رنگ خود بود، سور  هنگامى كه پيامبر
آمد و اين وحى چنان سنگين بود كه استر از حركت باز ايستاد و شكم مركب پايين آمد تا 
آنجا كه ديدم نزديك است زانوان حيوان به زمين برخورد كند و پيامبر چنان در حالت اغما 

، عياشي( .و بيهوشى فرو رفت كه دستش بر گيسوان شيبة بن وهب جمحى قرار گرفت
 ) 388ص، 1ج: تا بي

                                                           
  رواياتيوي. است جبرئيل نازل شده هسطاآقاي مير محمدي با استناد به ظاهر آيات معتقد است همه قرآن با و ∗

 10 ص:1420ميرمحمدي، : ك.ر(.  از نظر سند و داللت مخدوش دانسته است است، كه در اين باره رسيدهرا
  )125 – 124، ص19ج :تا ؛ آلوسي، بي16 –

 .اند اند بيشتر نزول وحي قرآني را از نوع وحي مستقيم دانسته استاد معرفت چنان كه در كتاب التمهيد آورده ∗∗
  )64، ص1 ج:1412معرفت، : ك.ر(
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 خـاص آن حـضرت در       هـاي    و حمل حالت   دو گونه دانستن نزول قرآن بر پيامبر        
  .ه استآمد  نيز شيعههاي در برخي از روايت،  به وحي مستقيم،هنگام دريافت وحي

 شد كه آيا هنگام هبـوط       شسپر  درباره حالت اغماى پيامبر     از امام صادق   مثال   براي
آمـد، بـدون اجـازه        گاه جبرئيل نزد حضرت مى     نه، بلكه هر  : امام فرمود .  است  بوده جبرئيل

= [آن حالـت    . نشـست  سان غالم نزد آن حضرت مـى       شد، به  شد و هرگاه وارد مى     وارد نمى 
، شيخ صدوق ( .كرد گو مى و   زمانى بود كه خداوند بدون ترجمان و واسطه با وى گفت           ]اغما

 ) 85ص: 1405

  ن ثير گذار جبرئيل در نزول كامل قرآصفات تأ: نكته سوم
ياد » جبريل « واسطه در نزول وحي قرآني با نام خاص او يعنية از فرشت،در آيه نخست   
دهـد    مـي   كـه نـشان     است  ياد شده  اي   ويژه ياه   ديگر از او با توصيف     ة در پنج آي   ولي ،شده

 هنر بياني قـرآن اسـت       گر   اين خود نشان   .، همان جبرئيل است    اين صفات  ةمقصود از دارند  
اي بيـشتر    كند كه در هر مرحله شعاع و جلوه         مي  تصويرگري چنان ،صيلي تف كه در مقام بيان   

  : شده براي جبرئيل در اين آيات عبارتند ازيانهاي ب ويژگي. از يك حقيقت باز نمايانده شود
شديد القوي و ذو     )ج؛  )ر آِيه سوم  د(روح القدس    )ب؛  )در آيه دوم  (الروح االمين    )الف

، مكـين ،  ذي قـوه  ،  رسـول كـريم    )ـهـ ؛  )در آيه پنجم     (كريمرسول   )د؛  )در آِيه چهارم   (مره
  .امين، مطاع

وحي  تر ماهيت كاربرد اين صفات خود بيانگر دو نكته مهم است كه در بازشناخت دقيق       
  :اهميت داردو نقش جبرئيل در آن 

ـ يك ، اسـت توصيف جبرئيل به روح كه در برخي ديگر از آيـات قـرآن مـورد توجـه       
  .  باشدناظر الهيتجرد حقيقت اين فرشته   ووحاني رجنبةتواند به  مي

  :اندپذيربه چهار دسته تقسيم ،  براي جبرئيلبيان شدهمجموع صفات   ـدو
 به مقام   ،از اين نقش جبرئيل   ؛  صفاتي كه به نقش جبرئيل در ابالغ وحي قرآني ناظرند          .1

ياد شده » رسول«به  پنجم و ششم از او ةچنان كه در آي. رسالت و پيام رساني ياد شده است   
 كـرده   ايفان خداوند و پيامبر را      ايم تصريح دارد كه جبرئيل نقش پيام رساني         اناين بي . است
رساني ميان خداوند و مردم را برعهـده          نقش پيام  ،در مرحله بعد  همان گونه كه پيامبر     ؛  است

  .داشته است
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توصيف .  دارندپاكي مطلق و بزرگواري جبرئيل حكايت، صفاتي كه از نزاهت روحي. 2
  . جبرئيل به قداست و كريم بودن از اين دست است

صفت امين در آيه دوم و شـشم نـاظر          . ندارداري جبرئيل تاكيد د     امانت  بر صفاتي كه . 3
 .به اين نكته است

توصـيف  . كيـد دارنـد  أصفاتي كه بر قدرت و جايگاه نافذ جبرئيل در ميان فرشتگان ت . 4
 از ايـن  ،در آيه ششم» مطاع، مكين، ذي قوة  «در آيه چهارم و   » شديد القوي ذومرة   «جبرئيل به 

  . امر حكايت دارد

  هاي توصيف جبرئيل به صفات كمال دستاورد
توصيف جبرئيل به اين صفات در جايي كه از نقش او در نزول قـرآن سـخن بـه ميـان                     

اي در   دخالت اين صفات در امر نزول قرآن و در جهت نفي هر گونه شـبهه گر   نشان ،ديآ مي
  . اين زمينه است

 در  ياي و  به اين معنا كه توصيف جبرئيل به رسول بودن از نقش كليـدي و نـه كليـشه                 
كه براي جبرئيل هـيچ     كساني  تواند پاسخي باشد به       مي  اين امر  .رساندن وحي حكايت دارد   

  .اند  غ وحي قرآني به پيامبر قائل يا نقشي ضعيف در ابالدهند ي نمينقش
تواند بيانگر اين نكته باشد كه قداست و پـاكي            مي به قداست و كرامت   توصيف جبرئيل   

 الهـي دهـد كـه در مـتن وحـي قرآنـي و پيـام                 نمـي  شخصيت جبرئيل هرگـز بـه او اجـازه        
 از چنـين كـاري      ي و بازدارنـدة  شا چنان كه بزرگـواري نفـساني     ؛  ندكترين تصرفي    كوچك
 نـشان   ، كوتاهي در ابالغ درست آن      يا الهي در متن پيام     يتصرف  و زيرا هر گونه دخل   ؛  است

 ،همان گونه كه پاكي روح و كرامـت نفـس         . است نفساني   ي وجود هواها   و نوعي از ضعف  
 ةايـن دو صـفت دربـار      ،  دارد  مـي  هـا بـاز    ها و پلـشتي    انسان را از در غلتيدن در انواع زشتي       

ن از روي   دانـيم كـه فرشـتگا       مـي  ما نيك . تواند چنين كاركردي داشته باشد      مي فرشتگان نيز 
ثير دو صفت قداسـت    أ سوره تكوير بيانگر ت    24آيه  . گردند  نمي اند و گرد گناه    اختيار معصوم 

 .»و او در امر غيب بخيل نيـست        ؛وما هو علَي الْغَيبِ بِضَنِينٍ    «: و كرامت در نزول قرآن است     
  )77ـ66، ص 13ج: تا طباطبايي، بي: ك.ر(. يعني پيراستگي از بخل ورزي

  : گويد  مياطبايي در اين بارهعالمه طب
وقد وصف الروح باألمين للداللة على أنه مأمون في رسالته منه تعالى إلى نبيه صلى اهللا عليه 



 

 

ي 
رآن
ي ق

وح
ند 

رآي
ر ف
ل د

برئي
ش ج

ي نق
رس
بر

 /
ري

صي
ي ن

عل
  

57  

 وآله وسلم ال يغير شيئا من كالمه تعالى بتبديل أو تحريف بعمد أو سهو أو نسيان كما أن
  )317 – 316ص ، 15ج : تا ، بيطباطبايي(. توصيفه في آية أخرى بالقدس يشير إلى ذلك

خداوند جبرئيل را به صفت روح االمين توصيف كرد تا نشان دهد كه او در رسالت خود 
براي ابالغ قرآن به پيامبر امين است و هيچ بخشي از قرآن را از روي عمد يا سهو يا نسيان 

   .ه داردچنان كه توصيف جبرئيل در آيه ديگر به مقدس بودن به اين نكته اشار؛ دهد  نميتغيير
نيز ،  توصيف جبرئيل به امانت داري كه خود شعاعي از قداست و عصمت روحي است             

 را بر اساس اصل امانت داري بـه طـور           الهي پيام   الهي كه اين فرشته     بر همين اساس است   
  .  يعني پيامبر رسانده است، آنةكامل به گيرند

مكانـت و نافـذ     ،  تگر شدت قدر   ي چند كه حكايت   ياه   كاربرد توصيف  ،از سويي ديگر  
افزون بـر آنكـه از جايگـاه        ،  بودن فرمان جبرئيل در عالم ملكوت و در ميان فرشتگان است          

، بيانگر آن است كه قـدرت بيكـران جبرئيـل         ،  حكايت دارد » قول ثقيل  « قرآن به عنوان   ةويژ
 آيـات   ةدر ادامـ  رو،   ايـن    از. سـازد   مي هرگونه دخالت شيطان در روند ابالغ وحي را منتفي        

 .نيست  سخن ديو رجيم    ] قرآن [ و   ؛وما هو بِقَوِل شَيطَانٍ رجِيمٍ    «: ته ششم چنين آمده است    دس
  ) 25: )81(تكوير(

  در ،گفته در بـاره جبرئيـل      توان ادعا كرد كه توصيفات چهارگانه پيش        مي  با اين توضيح  
 از هرگونـه    مت آن عمل به منزله براهيني در اثبات انتساب وحي قرآني بـه خداونـد و سـال               

  .ماند  نمي جايي براي اين مدعا كه قرآن توليد پيامبر است،با اين فرض. اند ه شدهدخل و تصرف ارائ

   جايگاه نزول قرآن ،قلب پيامبر: نكته چهارم
كيـد بـراين نكتـه    أت، تر ماهيت وحي قرآنـي     در اين آيات در ترسيم روشن      مهماز نكات   

 اول اين تعبيـر آمـده       ةدر آي . يامبر نازل شده است    جبرئيل بر قلب پ    ةاست كه قرآن با واسط    
زَلَ بِـهِ الـرُّوح الْـأَمِينُ       نَ«: در آيه دوم اين گونه بيان شده است        و »فَإِنَّه نَزَّلَه علَي قَلْبِك   «: است

ـ   ها  ه اين نزول به بخش خاصي از آيات و سور         ،از سويي ديگر   .»علَي قَلْبِك   رداد اختصاص ن
  .گيرد مي قرآن را در برة هم،ها آنت و اطالق و بر اساس ظاهر آيا

 محطّ فرود وحي قرآني قلب پيامبر بوده است و مقصود از قلـب چنـان كـه از                   ،بنابراين
  . تمام حقيقت انساني يا همان روح و روان است آيد، بر ميكاركرد آن در قرآن 

قـرآن از    توان به اين نكته دسـت يافـت كـه           مي  از فرود آمدن قرآن بر قلب پيامبر      
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آن در مرحله   زيرا در اين صورت محطّ دريافت       ؛  ستيمقوله صوتي به معناي متعارف آن ن      
گـوييم   ، مـي  رسانيم  مي چنان كه وقتي پيامي را از گوش به كسي        . بود  مي اوليه گوش پيامبر  

البته نفي صوتي بودن ماهيت قرآن غير از پذيرش         .  قلب او  ر نه ب  ،پيام را به گوش او رساندم     
  ∗.بودن ماهيت قرآن استقولي 

  برابري ماهيت وحي قرآني فرود آمده بر جبرئيل و پيامبر : نكته پنجم
از بررسي آيات پيشين دانسته شد كه خداوند وحي قرآني را از رهگذر جبرئيل بر پيامبر           

 اين پرسش به ميان آيد كه آيا ماهيت وحـي قرآنـي دريافـت               چه بسا حال  . نازل كرده است  
  ؟  با آنچه او پس از دريافت وحي به پيامبر ابالغ كرده برابراستشده از جبرئيل

دهد كه قرآن با تمام حقيقت خود بر جبرئيل فرود آمـد و               مي بررسي آيات پيشين نشان   
چنـان كـه در آيـه دوم        .او اين وحي را بدون هيچ تغيير وتصرفي در اختيار پيامبر قـرار داد               

  : گفته آمده است پيش
يلُ رب الْعالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوح الْأَمِينُ علَي قَلْبِك لِتَكونَ مِنْ الْمنذِرِينَ بِلِسانٍ عرَبِي وإِنَّه لَتَنْزِ

   )194 – 192): 26(شعراء(؛ مبِينٍ
 روح االمين آن را بر دلت نازل كرد، .وحي پروردگار جهانيان است   ]  قرآن[و راستي كه اين 

   .به زبان عربي روشن ؛اردهندگان باشي هشد ] جمله [ تا از 
 .اسـت » نـزل  «متعلـق بـه   ،  اند گفته جار و مجرور چنان كه برخي از مفسران          ،جا در اين 

 يعني خداونـد قـرآن را بـا         ؛)127ص،  19ج: 1415،  طبري؛  320ص،  15ج: تا  بي،  طباطبايي(
، بيـت پوشـانده    لبـاس عر   ، وحي ماية  درون آن كه بر     ،بنابراين. زبان عربي فرو فرستاده است    

 ؛اين مدعا در آياتي ديگر با صـراحت بيـشتري آمـده اسـت        .  نه جبرئيل  ،خود خداوند است  
ما آن را قرآنـي عربـي        ؛إِنَّا أَنزَلْنَاه قُرْآنًا عرَبِيا لَعلَّكم تَعقِلُونَ     «: خوانيم  مي يوسف   ة در سور  مثالً

وكذَلِك أَنزَلْنَاه  «: طه آمده است   ةو در سور  ) 2: )12(يوسف (»نازل كرديم، باشد كه بينديشيد    
  ) 113: )20(طه( .»قرآني عربي نازل كرديم   ]  صورت[و اين گونه آن را به  ؛اقُرْآنًا عرَبِي

در برابر، برخي معتقدند جبرئيـل تنهـا مـضامين و مفـاهيم وحـي قرآنـي را از خداونـد            
هـاي عربـي در آورده    آن را در قالـب عبـارت  ،  و خود پس از دريافـت      است دريافت داشته 

                                                           
  )319، ص19ج: تا يطباطبايي، ب: ك.ر. (درباره مفهوم نزول قرآن بر قلب پيامبر، وجوهي ديگر نيز گفته شده است ∗
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 را  أگيرد و مترجم مضمون پيام مبد       مي  محتوايي صورت  ة كاري كه در ترجم    همچون. است
  . آورد  ميبر اساس فهم خود به زبان مقصد در

ين معنا كه   بد اند؛  ده دا هئ برخي صاحب نظران ارا     را  احاديث قدسي  ةچنين تحليلي دربار  
 و آنان اين مضامين  است پيامبران الهام كرده  گويند خداوند مضامين احاديث قدسي را به         مي

  )205 ص:1405 ،محقق داماد( .اند را به زبان قوم خود در آورده
 لباس عربيـت پوشـانده طرفـداراني        ،ديدگاهي كه معتقد است جبرئيل بر مضامين وحي       

رده و خود بدون نقد آوچنان كه زركشي به نقل از سمرقندي سه نظريه در اين باره را       ؛  دارد
: ك.ر؛  230 – 229ص،  1ج: 1422،  زركـشي (.  بحـث را رهـا كـرده اسـت         ،هـا   آن تحليل   و

  )127 – 126ص، 1ج: 1411، سيوطي
مـدعي  » نَزَلَ بِهِ الرُّوح الْأَمِينُ علَي قَلْبِـك       «در آيه » به«عالمه طباطبايي با استناد به ضمير       

 و چنـان     است ابالغ كرده است جبرئيل همه حقيقت قرآن را با دريافت از خداوند به پيامبر             
نيست كه تنها معاني و مضامين وحي را دريافت كرده و سپس خود به آن لباس الفاظ عربي                

  )117ص، 19ج: تا بي، طباطبايي: ك.ر (.پوشانده باشد
يعني برابري ماهيت وحي قرآني فرود آمده بـر جبرئيـل و            ،  از آنچه به عنوان نكته پنجم     

الفـاظ قـرآن را نيـز از خداونـد          ،  جبرئيل افزون بـر معـاني     آيد كه    ميبر  گفتيم  ،  پيامبر  
دريافت داشته و قرآن را بر اساس لفظ و معناي دريافت شده از خداونـد بـر پيـامبر فـرود                     

انـد آيـاتي     هگفتزيرا همان گونه كه عالمه طباطبايي و شماري ديگر از مفسران             ؛آورده است 
 ةاين وسـاطت را بـه همـ       ،  اند ميان آورده  جبرئيل در نزول قرآن سخن به        ه بودن سطاكه از و  

  . اند  دانستهناظر هويت قرآن
نَزَلَ  « جبرئيل در آيه   ةسطاگوييم استناد نزول قرآن به پيامبر با و         مي تر وقتي   روشن نايبه ب 

، به معناي وساطت در نزول همه حقيقت و هويت قـرآن اسـت   ،»بِهِ الرُّوح الْأَمِينُ علَي قَلْبِك    
از ،   هويت قرآن را كه شامل معنا و لفظ قرآن است          ةمعناست كه جبرئيل هم   اين سخن بدان    

  .  بر پيامبر فرود آورده استيخداوند دريافت داشته و بدون هيچ دخل و تصرف
 واژگانادعاي وساطت جبرئيل در نزول معاني قرآن و دخالت او در بازسازي    ،  از اين رو  

  .ت جبرئيل از هر جهت ناسازگار است هويت قرآن با وساطةبا استناد نزول هم، قرآن
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  مبر در ابالغ كامل وحي به پياالهينظارت : نكته ششم
 اذن ر اساسآن را ب،  در توصيف نقش جبرئيل در ابالغ وحي قرآني به پيامبر       ،در آيه اول  

 نزول قرآن با صفت از فرآيند ،و در آيه سوم »فَإِنَّه نَزَّلَه علَي قَلْبِك بِإِذْنِ اللَّهِ   «:  دانسته است  الهي
  چنـان   كـسي  عنا نبايد ين م ؛ بد »قُلْ نَزَّلَه روح الْقُدسِ مِنْ ربك بِالْحقِّ      «: ياد كرده است  » بالحق«

گمان كند كه خداوند پس از ابالغ وحي به جبرئيل كار نظارت بر فرآيند كامل نزول را رها                  
پيـامبر  بـر   راهيافت هيچ بـاطلي     قرآن به حق و بدون    الهي،  بلكه با نظارت كامل     ،  كرده باشد 

 الهي هرگز با اذن واجازه      ،يافت  مي ترين باطلي در آن راه     چنان كه اگر كوچك   . رسيده است 
هـاي   ي همچون تصديق آمـوزه   ياه   براي قرآن توصيف   ،گفته در همين آيات پيش    .همراه نبود 

 گـر   ان كـه نـش     بـازگويي شـده اسـت      نقش قرآن در هدايت مردم    ،  آسماني پيشين هاي    كتاب
  . ستسالمت كامل قرآن در فرآيند نزول ا

 ة در سـور   ، مثـال  يابـر  :اين امر در آياتي ديگر از قرآن با صراحت بيشتري آمـده اسـت             
  :خوانيم ميمباركه 

  )166): 4(ساءن(. لَكنْ اللَّه يشْهد بِما أَنزَلَ إِلَيك أَنزَلَه بِعِلْمِهِ والْملَائِكةُ يشْهدونَ وكفَي بِاللَّهِ شَهِيدا
 آن را به علم] او    [. دهد  مي گواهي،آنچه بر تو نازل كرده است] حقانيت[    ليكن خدا به 

   . و كافي است خدا گواه باشددهند  ميگواهي   ]نيز  [خويش نازل كرده است و فرشتگان 
 دهند كه قرآن از روي علم       مي د كه خداوند و فرشتگان گواهي     وش ميدر اين آيه تصريح     

  :عالمه طباطبايي در توضيح اين آيه چنين آورده است.  بر پيامبر نازل شده استالهيو احاطه 
ويفيد أن اهللا سبحانه أنزله إلى رسوله وهو يعلم ،  يوضح المراد كل الوضوح»بعلمه«تقييده بقوله 
  . ويحيط به ويحفظه من كيد الشياطين، ما ذا ينزل

دهد و بيانگر اين نكته   مي را به طور كامل نشانالهيمراد » بعلمه«: تقييد نزول با عبارت
داند چه چيز را   مي كه استاست كه خداوند قرآن را در حالي به سوي پيامبرش نازل كرده

: تا بي، طباطبايي (كند  مينازل كرده و به آن احاطه دارد و آن را از مكر شياطين محافظت
  ) 141ص، 1ج

  : ين آمده است مباركه جن در اين باره چنةدر سور
عالِم الْغَيبِ فَلَا يظْهِرُ علَي غَيبِهِ أَحدا إِلَّا منْ ارتَضَي مِنْ رسولٍ فَإِنَّه يسلُك مِنْ بينِ يديهِ ومِنْ 

 . عدداخَلْفِهِ رصدا لِيعلَم أَنْ قَد أَبلَغُوا رِسالَاِت ربهِم وأَحاطَ بِما لَديهِم وأَحصي كلَّ شَي
  )28 – 26): 72(جن(
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جز پيامبري را كه از او خشنود ؛ كند  نميداناي نهان است و كسي را بر غيب خود آگاه
سرش نگاهباناني بر خواهد  براي او از پيش رو و از پشت]   در اين صورت[  باشد، كه 
 بدانچه نزد ايشان   ]  خدا[اند و  هاي پروردگار خود را رسانيده تا معلوم بدارد كه پيام گماشت

  .است احاطه دارد و هر چيزي را به عدد شماره كرده است
 فرآيند نزول وحـي بـه   ، كه خداوند از رهگذر فرستادگاني  است در اين آيه تصريح شده    

. 2؛  در مرحلـه نـزول    . 1 :دكنـ   ميآن به مردم را در دو مرحله رصد         كامل  پيامبران و رسيدن    
  .در ميان مردمپس از نزول و در دوران حضور وحي 

  : گويد  ميشيخ طوسي در توضيح اين آيه
معناه إن اهللا إذا نزل الملك بالوحي ارسل معه رصدا يحفظون الملك من أن يأتي أحد من الجن 

  . ويسمع الوحي
 فرستد با او نگاهباني ارسال  ميمعناي آيه آن است كه خداوند وقتي فرشته را با وحي

 محافظت،  وحي را استراق سمع كند،ني به سوي او آمدهكند تا فرشته را از اينكه ج مي
 )54ص، 20ج: تا بي، طباطبايي: ك. ر؛158ص، 10ج: 1413، طوسي (.كند مي

  گيري نتيجه
 بـا   .بررسي شد  شش نكته    ،در بررسي آيات ناظر به نقش جبرئيل در فرآيند وحي قرآني          

 بهه برخي از روشـنفكران    توان به روشني به ضعف ش      مي هاي مهم    هدر نگريستن در اين نكت    
 قرآن همان كالم ،زيرا بر اساس نكته اول و دوم؛ پي برد، دانند  ميكه قرآن را محصول پيامبر

در آيات مورد استشهاد از جبرئيل .  جبرئيل به پيامبر ابالغ شده است    ة است كه با واسط    الهي
 آقاي  ساس ديدگاه اگر بر ا  . به عنوان واسطه در عليت طولي براي نزول آيات ياد شده است           

حق پيـامبر    به،داند  مي كه با استناد به قانون سلسله علل طولي قرآن را آفريده پيامبر    سروش
بـر  ،   در يك جاي قرآن    كم  ستبايست د  ، مي به عنوان علت قريبه در توليد قرآن نقش داشت        

آن را مگر چنان نيست كه خداوند گـاه قـر    . شد كه قرآن كالم پيامبر است       مي كيدأاين نكته ت  
اين در حالي است كه در تمام آيات از پيـامبر           ! ت ؟  و گاه كالم جبرئيل دانسته اس      الهيكالم  

  .قرآن كالم پيامبر دانسته نشده است، اي آيه د و در هيچوش ميتنها به عنوان دريافت كننده وحي ياد 
 بر اساس نكته سوم و شـشم خداونـد بـراي جبرئيـل صـفاتي همچـون               ،از سويي ديگر  

 بيانگر ايفاي كامل نقش جبرئيل در انتقال      كه دقيقاً  ندك ميقداست و قدرت ياد     ،   داري امانت
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 از مرحله نزول وحـي تـا        الهينيز از محافظت كامل     . وحي قرآني از خداوند به پيامبر است      
 قرآن با خداوند    ةد كه رابط  كن ادعاحال اگر كسي    . مرحله ابالغ آن به مردم سخن گفته است       

 و اسـت د با زنبور عسل و عسل  يا بسان رابطه خداون  ،وند با درخت و ميوه    بسان رابطه خدا  
كيد بر اين دست از ويژگي ها براي جبرئيل و أآيا ت،  پيامبر بداندةدر حقيقت قرآن را فرآورد 

  !نا دارد ؟مراقبت ويژه خداوند نسبت به فرآيند وحي مع
 از درون جـان پيـامبر تـراوش      بدون ارتباط مستقيم با خداوند     تر اگر قرآن    روشن نايبه ب 

معنا ندارد كه قرآن اين همه از جبرئيل به عنوان واسطه در نـزول قـرآن سـخن                  ،  كرده باشد 
  .بگويد و بر مراقبت خداوند نسبت به نزول قرآن تاكيد ورزد

زيـرا بـا نـزول       ؛كه اين سخنان العياذ باهللا لغو و بيهوده است         گفت   توان  مي با اين فرض  
برئيل يا سرقت جنيان قـرار       آيات قرآن در معرض آفت خيانت ج        ديگر ،مبرقرآن از قلب پيا   

  !نداشته است
 گفتـه و ادعـاي نقـش پيـامبر در توليـد علـم بـاقي        نكته پنجم نيز راهي براي شبهه پيش    

 پس از نـزول در اختيـار         كه اي زيرا همساني وحي نازل شده بر جبرئيل با وحي        . گذارد نمي
  جبرئيلةسطا وهاي از خداوند ب ين معناست كه وحي به مثابه نامه     دب،   است پيامبر قرار گرفته  

اگر قرار باشد وحـي از درون جـان پيـامبر تـراوش             .  براي پيامبر ارسال شده است     است كه 
!  معنا نـدارد  استاي ديگر كه از خداوند ابالغ شده كيد بر همساني آن با وحيأت، كرده باشد 

 و مطالبي را خطـاب بـه خـود بـاز            دكن خطاب   خويش را ،  اي خودنوشت  اگر كسي در نامه   
  ! شود؟بحثمعنا دارد كه از همساني آن با فالن سند ، دگوي

 الهـي دهند كـه قـرآن كـالم          مي رسد آيات قرآن به خوبي گواهي       مي نظر  به ،به هر روي  
بـيش از دريافـت كامـل       ،  نايـ مكه با وساطت جبرئيل نازل شده و نقش پيامبر در اين            است  

و تفسير آن نيز بر عهده پيامبر بـوده           ابالغ ،هر چند پس از دريافت وحي     ؛  توحي نبوده اس  
  .ماند  نمي در توليد قرآن باقي دخالت پيامبر ة جايي براي شبه،از اين رو. است
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