پژوهشنامه ثقلین ،دورۀ  ،1شمارۀ  ،2تابستان 1939
فحات 954-929

بررسی روایات حاالت پیامبر در هنگام نزول قرآن
رسول محمدجعفری * ،1مرتضی اوحدی

2

 .1استادیار دانشگاه شاهد
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد
(تاریخ دریافت39/5/1 :؛ تاریخ پذیرش)39/6/15 :

چكیده
حاالت پیامبر هنگام نزول قرآن و دریافت وحی ،از مسائل مهم در زمینه علوم قرآن است؛ چه اینکه در جوامع روایی
و کتابهای تفسیییری ،روایات فراوانی -که گاه به اسییتفا ییه میرسیین  -در این زمینه گزارش ش ی ه اسییتش بی تر این
روایات را اهل سنت گزارش کردهان و مجموع آنها در ش

دسته قابل تقسیمان :

1ش ترس و ا یییبراب پییامبر هنگام نزول قرآن؛ 2ش نزول قرآن بر پیامبر هنگام خواب؛ 9ش عرقریزی پیامبر هنگام
نزول قرآن؛ 4ش نزول قرآن بر پییامبر در حیاتیت سیییوار بر مرکی ؛ 5ش شییینیی ن ییی ای جرس هنگیام نزول وحی؛
6ش ناهشیاری (از خلق) و غ

پیامبر هنگام دریافت وحیش

این روایات غاتباً بر اساس معیارهای رجاتی و درایهای عیف میباشن ش روایات دسته اول ،گذشته از سن  ،از نظر محتوا
در تقابل با ادته میباشن ش اما روایات پنج دسته دیگر به نظر میآی مضمون حیحی داشته و محذور عقلی و نقلی برای
نفی آنها وجود ن اردش

واژگان کلیدی
پیامبر ،حاالت پیامبر ،روایات نزول ،نزول قرآنش

* نویسن ه مسئول

Email: rasulmohamadjafari@yahoo.com
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مقدمه
"وحی" در تغت به معنای "اشیاره سیریع" اسیت (راغ

ا فهانی)858 :1412 ،ش وحی در

آیات قرآن با تأثر از معنای تغوی خود در معانی مختلف استعمال ش ه است :اشاره سریع و
پنهانی (مریم ،)11 :ه ایت تکوینی (اتنحل ،)68 :اتهام (اتقصیی

 ،)7 :وسییوسییه شیییبان

(االنعیام ،) 121 :وحی رسیییاتی و ییا همان ارتباا نهانی خ اون با پیامبران (اتنسیییا  69 :؛
االعراف)117 :ش بر اساس آیه  51سوره شوری « :وَ ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِالَّ وَحْياً أَوْ مِنْ
وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسََِِ رَسًُِالً يَيًُحِ َ إِذِنْهِهِ ما يَشاءُ إِهَّهُ لَلِ ح حَكي »؛ وحی به پیامبران به سه
شییوه :وحی مستقیم (وَحْياً) ،وحی از پس پرده (مِنْ وَراءِ حِجابٍ ) و وحی به واسبه فرشته
وحی (يُرْسََِ رَسًُالً) بوده استش در خصوص پیامبر اسالم ،هر سه شیوه وحی تحقق یافته
اسیت و هی محذوری ن ارد که قرآن به هر سیه شیوه بر پیامبر فرود آم ه باش ش با توجه
به روایات متع د ،قرآن بر پیامبر به اشیکال مختلف نازل میش ؛ تذا حاالت ایشان نیز در
هنگام دریافت وحی متفاوت بوده اسییتش بی تر این روایات در منابع اهل سیینت و با قرق
روایی ایشان گزارش ش ه استش بررسی میزان اعتبار اسناد این روایات و نیز دالتت مضامین
آنهیا بر حاالت گوناگون پیامبر که گاه با جایگاه نبوت پیون عمیقی دارد؛ مهم مینمای ش
اگرچه در پژوه ها و آثار مختلف تفسیری و علوم قرآنی از این مسئله سخن به میان آم ه
اسییت؛ در هی اثری به قور مسییتقل و مسییتوفی اسییناد و متون مجموع روایات بررسییی
نگردیی ه اسیییت؛ امر مهمی که این تحقیق در پی آن اسیییتش در پژوه
گردآوری روایات و دقت در مضیامین آنها ،این روایات به شی

پی

رو ،پس از

دسییته تقسیمبن ی ش ه،

آنگاه روایات هر دسیته گزارش گردی ه و ابت ا در اسناد آنها بر اساس معیارهای رجاتی و
درایهای بررسییی به عمل آم ه و سییضس مضییامین آنها بر اسییاس ادته نقلی و عقلی بح
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شی هان ش یادآور میشیویم این پژوه

ادعای استقصای تمام روایات این مو وع را ن ارد؛

اما سعی ش ه است بی تر روایات ،اگر نتوان ادعا کرد همه روایات؛ بازگو گردن ش
 .1روایات حاالت پیامبر ،هنگام نزول قرآن و وضعیت اسناد آنها
احادی

مربوا به حاالت پیامبر هنگام نزول قرآن ،به شی

دسته قابل تقسیم میباشن :

1ش ترس و ا یییبراب پییامبر هنگام نزول قرآن؛ 2ش نزول قرآن بر پیامبر هنگام خواب؛
9ش عرقریزی پییامبر هنگیام نزول قرآن؛ 4ش نزول قرآن بر پییامبر در حیاتت سیییوار بر
مرک ؛ 5ش شیینی ن ی ای جرس هنگام نزول وحی؛ 6ش ناهشیییاری پیامبر (از خلق) و غ
پیامبر هنگام دریافت وحیش
 .1.1روایات دسته اول :ترس و اضطراب پیامبر در هنگام نزول قرآن

قبق مفیاد این دسیییته از روایات ،پیامبر در هنگام نزول قرآن که با نخسیییتین مالقات با
جبرئیل مصیادف بوده است ،به ترس و ا براب دچار میشون ش در این زمینه هفت روایت
وجود دارد:
أ) از عایشیه چنین نقل شی ه است :اوتین نشانه وحی که برای رسول خ ا آشکار ش
در خواب و به یورت رییای یادقه بودش آنگاه به خلوتگزینی عالقهمن ش ه و در غار
حرا به گوشهنشینی میپرداختن تا اینکه فرشته حق بر ایشان فرود آم ه و گفت« :بخوان!»،
پیامبر پس از سه بار که فرمود« :من خوان ن نمیدانمش» و فرشته وحی نیز در هر بار ایشان
را به شی ت فشیار میداد؛ در مرتبه سیوم فرشته وحی پس از فشار ش ی گفت« :اقْرَأْ إِاسْ ِ
رَإِّكَ الَّذِي خَلَقَ( »...علق)4-1 :ش دسییت آخر رسییول خ ا با قلبی مضییبرب این سییوره را
درییافیت کرد و نزد خی یجیه آم ؛ ماجرا را نقل کرد و فرمود« :من بر جان خود بیمناکم!»،
خ یجه ،رسول خ ا را نزد ورقهبننوفل بردش وی پسر عموی خ یجه و پیرمردی نابینا بود
و در جاهلیت کی

نصییارا داشییت و کتاب و تورات را به زبان عبری مینوشییتش پیامبر
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آنچه را دی ه بود ،برای ورقه نقل کردش ورقه گفت« :این همان ناموس خ ا اسیییت که پی
از این بر موسی فرود آورده بودش اگر من زمان پیامبری تو را درک کنم ،یاریات خواهم
رسان ش» پس از چن ی ورقه جان سضرد و وحی برای م تی متوقف ش (بخاری ،1441 ،ج:1
)9ش
گزارشگر این روایت ،عایشیه است ،او در زمان بعتت رسول خ ا به دنیا نیام ه و او
نمیتوان شیاه مسیتقیم جریان بعتت باشی ش اگرچه عایشه در شمار حابه پیامبر است
(ابنحجر ،1415 ،ج)291 :8؛ در سیییال چهیارم یا پنعم بع از بعتت پیامبر به دنیا آم ه
اسیت (همان)ش ممکن اسیت عایشه به واسبص حابه دیگر ،این ح ی

را نقل و واسبه را

حذف کرده باشی ؛ یمن اینکه در سن این روایت ،یحییبنعب اهلل بن بکیر قرشی وجود
دارد که نسائی در دو مو ع او را تضعیف کرده است (مزی ،1444،ج)449: 91ش
ب) جابربنعب اهلل میگوی  :از رسیول خ ا درحاتیکه از فترت وحی سخن میگفت،
چنین شیینی م« :درحاتیکه راه میرفتم ،ناگاه ی ایی از آسییمان شیینی م؛ سییر را باال گرفتم؛
فرشیییتیهای کیه در غیار حرا نزدم آم ه بود ،دی م که بر تختی که میان آسیییمان و زمین را
پوشیان ه ،نشیسیته اسیتش از او هراسیناک ش م؛ به خانه بازگشته و گفتم :مرا بضوشانی  ،مرا
بضوشیییانی ! مرا پوشیییان ن و خ اون آیات يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ تا وَ الرُّجْزَ يَاهْجُر را فرو فرسیییتاد»
(بخاری ،1441،ج 4 :1و ج 75 :6؛ مسلم ،بیتا ،ج)38 :1ش
ممکن اسیییت گفتیه شیییود این روایت گویای حاتت روحی پیامبر هنگام مالقات با
جبرئیل بوده اسییت ،نه در زمان نزولش در پاسییخ بای گفت با اسییتفاده از روایت پی

گفته

میتوان فهمی که حاتت ترس و وحشییت مق مه نزول قرآن بوده اسییت؛ چنانکه به فا ییله
انی کی پس از دیی ار بیا جبرئییل آییات نازل می شیییودش این ح ی
یحییبنعب اهلل بن بکیر در سن  ،عیف استش

نیز به دتیل حضیییور
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ج) از عب اتلّهبنشی اد چنین نقل ش ه است :جبرئیل بر محم  فرود آم و گفت« :ای
محمی  !بخوان!» فرمود« :چه بخوانم؟» جبرئیل ایشیییان را گرفت و گفت« :ای محم !
بخوان!» ،فرمود« :چه بخوانم؟» جبرئیل گفت« :اقْرَأْ إِاسْ ِ رَإِّكَ الَّذِي خَلَقَ» تا «لَلَّ َ الْذِهْسانَ ما
لَ ْ يَعْلَ ْ»ش پیامبر نزد خ یجه آم ه و گفت« :ای خ یجه! به جنون دچار شی ی هام!» ،خ یجه
گفیت« :هرگز! به خ ا سیییوگن خ اون گارت با تو چنین نخواه کردش» خ یجه نزد ورقه
رفت و او را در جریان حادثه قرار دادش ورقه گفت« :اگر راسییت گفته باشییی ،شییویت پیامبر
اسییت و امت

او را به سییختی میافکنن و اگر زمان پیامبری را دریابم ،به او ایمان آورم»ش

چون حضییور جبرئیل تا م تی به تأخیر افتاد ،خ یجه به پیامبر گفت« :پروردگارت بر تو
خشم گرفته است!» ،در پی آن ،خ اون آیات سوره حی را نازل کرد (قبری ،1447 ،ج:1
)591-594ش
این ح ی

را عب اهللبنشی اد به ورت مستقیم از پیامبر نقل کرده است؛ درحاتیکه

او به دتیل خردسیاتی در حیات رسیول خ ا در شمار حابه قرار ن اردش گفته ش ه است
که وی از قبقه تابعان اسیت که در سیال  81هجری در کوفه کشیته شی ه است (ابنحجر،
 ،1446ج) 947 :1ش بنابراین ،او در زمان بعتت هنوز به دنیا نیام ه بوده ،چه رسییی به اینکه
روایت بعتت را به یییورت مسیییتقیم از پیامبر نقل کن ؛ در نتیجه این روایت مرسیییل و
عیف استش
د) عبی بن عمیربنقتاده نقل میکن که رسییول خ ا هر سییال یم ماه را در مجاورت
غار حرا سییضری میکرد ،تا ماه پیامبری ایشییان ،فرا رسییی ش در ماه رمضییان بود که به امر
خ اون  ،جبرئیل بر رسیول خ ا در حال خواب فرود آم ش فرشته وحی پس از سه بار امر
به خوان ن پیامبر و فشیار بر ایشیان ،گفت« :اقْرَأْ إِاسْ ِ رَإِّكَ الَّذِي خَلَقَ »ش جبرئیل خوان و
پیامبر نیز تا انتها خوان ن ش سییضس جبرئیل رفت و ایشییان از خواب بی ار ش ی ن ش رسییول
خ ا فرمود« :در آن هنگام بر آن ش م که خود را از کوه به پایین افکنم! از غار بیرون ش م
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تا چنین کنم؛ اما چون به میانه کوه رسیی م،

ایی از آسمان شنی م که میگفت :تو رسول

خ ایی و من جبرئیلم! و من سییر به آسییمان بلن کردم؛ جبرئیل را در هیبت مردی دی م که
پاهای

در افق آسمان است و می گوی  :ای محم ! تو رسول خ ایی! ایستادم و او را تماشا

کردمش این امر مرا از تصیمیمی که داشتم ،به خود مشغول کردش خ یجه کسانی را در پی من
فرستاد؛ آنان ب ون این که مرا بیابن ؛ به مکه نزد خ یجه بازگشتن ش سضس نزد خ یجه رفتم و
آنچه دی ه بودم ،نقل کردمش خ یجه گفت :ای پسییر عمو! سییوگن به آنکه جان خ یجه به
دسیت اوسیت ،امی دارم که تو پیامبر این امت باشی!» خ یجه سضس به سوی ورقهبننوفل
رفتش ورقه گفت « :ای خ یجه! اگر راسیت گفته باشی ،بی شم ناموس اکبر ،یعنی جبرئیل
بر او فرود آم ه اسیت؛ همان که بر موسی نیز فرود آم ش قبعاً او پیامبر این امت خواه
بودش پس ،به او بگو محکم و اسیتوار باش »ش خ یجه نزد رسول خ ا بازگشت و ایشان را
از سیخنان ورقه آگاه سیاختش پیامبر از این خبر خوشحال ش و ان وه

رخت بربست

(قبری ،1447 ،ج)592 :1ش
این ح ی

را عبی بنعمیر به ورت مستقیم از پیامبر نقل میکن ؛ درحاتیکه به گفته

ابنحجر ،او اگرچه در عه رسول خ ا به دنیا آم ه است؛ وی را در شمار کبار تابعین به
حساب آوردهان (ابن حجر ،1446 ،ج)977 :1ش از این رو ،محتمل است او در سالهای آخر
عمر رسول خ ا به دنیا آم ه باش ؛ تذا او جز

حابه به حساب نیام ه و در قبقه تابعین

قرار گرفته استش بنابراین ،نمیتوان روایت بعتت را به ورت مستقیم از پیامبر نقل کن ش
تذا ح ی

مذکور مرسیل اسیت و از درجه اعتبار سیاقس اسیتش عف دیگر سن ح ی ،

حضیور محم بنحمی اسیت که در کتابهای رجال جرح ش ه است (مزی ،1444 ،ج:25
)145-142ش
هی) عکرمه از ابنعباس اینگونه روایت مىکن  :رسول خ ا در سرزمین اجیاد ،ناگهان
فرشتهای را دی که در افق آسمان قرار دارد و پای بر روی پای دیگر افکن ه و فریاد میزن :
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«ای محم ! من جبرئیل هسیتم ،ای محم ! من جبرئیل هسیتم!» پیامبر هراسناک ش و هر
بار که به آسیییمان مینگریسیییت ،جبرئیل را در آن هیبت میدی ش بیدرنگ سیییوی خ یجه
بازگشیت و فرمود« :ای خ یجه! به خ ا سوگن  ،نزد من منفورتر از این بتها و جادوگران
کسیی نیسیت؛ اما ترس آن دارم که خود کاهن شی ه باشیم!» خ یجه گفت« :ای پسر عمو!
هرگز چنین نیسیتش» برای نخسیتین بار نزد ورقهبننوفل رفتش ورقه گفت« :پسر عموی تو
سییخن راسییت گفته و این رخ اد گویای آغاز نبوت او بوده و ناموس اکبر بر او فرود آم ه
است» (ابن سع  ،1414،ج)159 :1ش
و) در روایت دیگری از ابنعباس چنین نقل ش ه است :پیامبر به خ یجه فرمود« :من
ی ایی شینی ه و نوری میبینم؛ بیم آن دارم مجنون شی ه باشم!» خ یجه گفت« :ای فرزن
عب اهلل! خ اون با تو چنین نخواه کرد!» خ یجه نزد ورقهبننوفل رفت و ماجرا را برای او
نقل کردش ورقه گفت « :اگر راسیت گفته باشیی ،این همان ناموس اکبر اسییت؛ بسان ناموس
اکبر که بر موسیی نازل میش ش اگر برانگیخته شود و من نیز زن ه باشم او را یاری کرده
و به او ایمان خواهم آورد» (همان ،ج)159 :1ش
گزارشگر دو روایت اخیر ،ابنعباس اسیتش وی سه سال پی

از هجرت پیامبر توت

یافته (ابن حجر ،1415 ،ج)121 :4؛ یعنی در سیال دهم بعتتش بنابراین ،مقارن بعتت حضور
ن اشییته که بتوان روایت بعتت را مسییتقیم از پیامبر گزارش کن ش غیر از این ،در سییلسییله
سین روایت نخسیتین ،ابراهیمبناسیماعیل (مزی ،1444 ،ج )49 :2و داودبنحصین (همان،
ج )981 :8و در سیین روایت دوم ،حمادبنسییلمه (بهبی ،1982 ،ج )234 :1قرار دارن که
تضعیف ش هان ش
ز) عروه بن زبیر چنین نقیل میکن  :پیامبر به خ یجه فرمود« :ای خ یجه! من نوری
دی ه و ی ایی میشینومش ترس آن دارم کاهن شی ه باشیم!» خ یجه به پیامبر گفت« :ای
زاده عب اهلل! خ اون با تو چنین نخواه کردش بیشیم تو راستگو و امانتدار هستی و له
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رحم میکنی» (ابنسع  ،1414،ج)159 :1ش عروهبنزبیر در اوایل خالفت خلیفه سوم ،عتمان
متوت شی ه اسیت (ابنحجر ،1446 ،ج ،)983 :1وی در عصیر پیامبر حضیور ن اشته ،در
حاتیکه روایت را بیواسییبه از ایشییان نقل کرده اسییت! بنابراین ،روایت مرسییل و غیرقابل
استناد استش
 .2.1روایات دسته دوم :نزول قرآن بر پیامبر در هنگام خواب

بر اساس این دسته از روایات ،پیامبر آیات قرآن را نه در بی اری ،بلکه در خواب دریافت
کرده اسیتش در منابع اهل سنت روایتی از انسبنماتم گزارش ش ه که به نزول سوره کوثر
بر پیامبر در زمان خواب اشاره داردش وی میگوی  :روزی پیامبر در میان ما بود که ناگاه
به خواب سییبکی فرو رفتش سییضس بی ار ش ی و درحاتیکه خن ان بود سییرش را بلن کردش
عر یه داشتیم :ای رسول خ ا !چه چیزی سب

خن ه شما ش ه است؟ فرمودن « :در این

تحظه بر من سیییورهای نازل شیی ش» آنگاه خوان ن « :إِسِِْ ِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِي ِ إِهَّا أَلْيَيْاَا َ
الْكًَْثَرَ( »...ابن حنبل ،1413 ،ج142 :9؛ مسلم ،بیتا ،ج12 :2؛ ابوداود ،1414،ج)429 :2ش
این روایت را انسبنماتم بیواسیبه در مورد پیامبر گزارش کرده استش وی در سال
سیوم بعتت متوت شی ه و قبعاً در سیال سیزدهم بعتت تنها ده سال داشته است (ابن حجر،
 ،1415ج)276 :1؛ سوره کوثر نیز از سورههای مکی است و بنا بر مشهورترین اخبار شیعه،
این سیوره در سیال پنجم بعتت بر پیامبر نازل ش ه است (قبرسی ،)221 :1934،بنابراین،
انس هنگام نزول سوره کوثر فقس دو سال داشته و امکان ن ارد این واقعه را به قور مستقیم
از پیامبر گزارش کرده باشی ؛ مگر آنکه فرض شود وی با واسبه یکی از حابه ح ی
را نقل کرده اسیت که در این ورت ،با توجه به وثاقت باقی رجال سن  ،ح ی
اساس معیارهای رجاتی و درایهای اهل سنت حیح خواه بودش

مذکور بر
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 .3.1روایات دسته سوم :عرق ریزی پیامبر در هنگام نزول قرآن

این دسته از روایات ،حکایت از آن دارن که نزول قرآن بر پیامبر در حاتتی بوده که ایشان
به شی ت عرق میریخته ،متحمل فشیار ش ی ی گردی ه و حاتشان دگرگون میش ه استش
در این زمینه سیزده روایت گزارش گردی ه است:
أ) از عایشیه چنین نقل ش ه است« :من رسول خ ا را در روزی سخت سرد دی م که
بر ایشییان وحی نازل میشیی ش چون وحی قبع شیی  ،از پیشییانی ایشییان عرق جاری بود»
(بخاری ،1441 ،ج9 :1؛ ترمذی ،1449 ،ج258 :5؛ نسائی،1948 ،ج143 :2؛ ابنشهرآشوب،
 ،1976ج)41 :1ش سیین روایت بر اسییاس معیارهای رجاتی و درایهای اهل سیینت ،ییحیح
استش
ب) عب اتحمی بنعمرانبنابیعمر از پ رش ییمن گزارشییی از عایشییه اینچنین نقل
میکن « :چون وحی بر رسیول خ ا نازل میشی  ،از سر ایشان

ایی چون

ای کسی

که خفته اسییت ،برمیخاسییت؛ رنگ چهرهاش سییرو و دگرگون ش ی ه و در دن انهای ثنایا
احساس سرما میکرد و عرق بسان دانههای مرواری  ،از او جاری میش » (ابن سع ،1414،
ج282 :8؛ اتحی شامی ،1414 ،ج)257 :2ش این روایت نیز چون روایت سابق استش
ج) از عمربنخباب اینگونه نقل اسیت« :چون وحی بر پیامبر نازل میش  ،از اقراف
یورت ایشان

ایی مانن

ای زنبور شنی ه میش » (ترمذی ،1449 ،ج8 :5؛ ابنحنبل،

 ،1413ج92 :1؛ حاکم نیشییابوری ،1411 ،ج717 :1؛ ابنشییهرآشییوب ،1976 ،ج)41 :1ش در
سیلسیله سین این روایت یونسبنسلیم قرار دارد که عاتمان رجال نسبت به او اظهار جهل
کردهان (مزی ،1444 ،ج)543 :92ش نسیییایی در مورد این ح ی

گفته اسیییت« :هذا حديث

ماكر» (بهبی ،1982،ج)481 :4ش در این روایت ،اگرچه به دشواری تحمل وحی اشاره نش ه
است؛ با توجه به
استش

ایی که از اقراف ورت ایشان خارج میش ه ،به ح ی

اخیر ملحق
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د) از عایشیه نقل اسیت که هرگاه بر پیامبر وحی فرود میآم  ،ایشان عرق میریختن
(ابن حجر ،1973 ،ج476 :8؛ ییاتحیشییامی ،1414 ،ج)253 :2ش این ح ی

نیز ییعیف

اسیت؛ چه اینکه در سلسله سن آن ،عمربنابیسلمهبنعب اترحمان قرار دارد که رجاتیان او
را یییعیف اتحی یی

و «ليس إقًي ي الحِديِِث» ،معرفی کرده انی (مزی ،1444،ج:21

)978-977ش
ه) ابنعبیاس میگویی « :آنگیاه کیه قرآن بر رسیییول خی ا فرود میآمی  ،بیا زبان و
ت هایشییان آن را دریافت میکردن و ب ین سییب

به سییختی میافتادن ش آیه نازل شیی که

زبانت را ب ان مجنبان! چون وحی بر ایشیان نازل میش  ،درد ش ی ی از آن احساس کرده،
به سییردرد دچار ش ی ه و احسییاس سیینگینی میکردن » (ابنشییهرآشییوب ،1976 ،ج41 :1؛
مجلسی ،1449 ،ج)261 :18ش
این گزارش فاق سین متصیل بوده و مرسل استش گویا جمله «زبانت را ب ان مجنبان!»
(ال تحرک به تسیانم) ،در روایت به آیه  16سیوره قیامت « :ال تُحَرِّ ْ إِهِ لِساهَكَ لِتَعْجَََ إِهِ»،
اشاره دارد ،این آیه به دشواری و عوبت دریافت وحی اشارهای ن ارد؛ بلکه با فرض آنکه
مخاقب

پیامبر باش  ،از شتابزدگی در خوان ن آیات نهی میکن ش

و) از ابنعباس چنین نقل ش ی ه اسییت« :زمانی که بر رسییول خ ا وحی فرود میآم ،
رنگ گونه و رخسییار ایشییان دگرگون میشیی ش ا ییحاب از ایشییان کناره گرفته و سییخن
نمیگفتن » (بیهقی ،1424 ،ج647 :7؛ قیاتسیییی ،1413 ،ج)988 :4ش در سییین این روایت
عبادبنمنصور قرار دارد که تضعیف گردی ه است (مزی ،1444 ،ج)153-158 :14ش
ز) ابوهریره میگوی « :چون بر رسیییول خ ا وحی میآم  ،هی یم از ما یارای آن را
ن اشیت دی ه به ایشان افکن تا آنکه وحی به پایان میرسی » (ابن حنبل ،1413 ،ج598 :2؛
مسلم ،بیتا ،ج171 :5؛ ابن حبان ،1414 ،ج)75 :11ش این ح ی
و درایهای اهل سنت ،حیح استش

بر اساس معیارهای رجاتی
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ح) از عبادهبن یییامت چنین نقل شیی ه اسیییت« :هرگاه بر پیامبر وحی فرود میآم ،
سیرشان را پایین افکن ه و ا حاب نیز چنین می کردن ش چون نزول وحی به پایان میرسی ،
سیر را باال میآوردن » (مسیلم ،بیتا ،ج)1817 :47ش در سن ح ی  ،قتاده قرار دارد که وی
در کتابهای رجاتی اهل سینت به دو دتیل تضیعیف شی ه است :اول آنکه او را به ت تیس
متهم کردهان و دوم اینکه گفتهان وی به مذه

ق ریه گرای

داشیته است (بهبی،1982 ،

ج985 :9؛ مزی ،1444 ،ج)543 :29ش
ا) در روایتی دیگر از عبادهبن یامت چنین آم ه اسییت « :چون بر رسول خ ا وحی
نازل میشی  ،بر ایشان دشوار میآم و رنگ رخساره ایشان دگرگون میگردی » (ابن حنبل،
 ،1413ج918 :5؛ مسیلم ،بیتا ،ج115 :5؛ بیهقی ،1424 ،ج965 :8؛ ابنشیهرآشوب،1976 ،
ج)41 :1ش این ح ی

نیز به همان دو عار ه ح ی

پی گفته دچار استش

ی) سیییعیی بن جبیر از ابنعباس چنین نقل میکن « :چون جبرئیل وحی نازل میکرد،
پییامبر زبان و ت های

را تکان میداد و به سیییختی میافتاد» (بخاری ،1441 ،ج76 :6؛

مسلم ،بیتا ،ج)95 :2ش این ح ی

بر اساس معیارهای رجاتی و درایهای اهل سنت ،حیح

استش
ک) از ابوهریره چنین نقل ش ه است« :هرگاه وحی بر پیامبر نازل می ش  ،به سر درد
مبتال شی ه و سیرش را با حنا خضاب میکرد (قبرانی ،1415 ،ج5 :6؛ متقی هن ی،1443 ،
ج)152 :7ش در سیلسیله سین این روایت ،سلیمانبنحکمبنعوانه قرار دارد که او را متروک
اتح ی

دانستهان (نسائی)185 :1446 ،ش

ل) از یفوان بن یعلی بن امیه نقل ش ه که یعلی میگفت« :ای کاش پیامبر را هنگام
نزول وحی میدی م! آن وقت که پیامبر در جعرانه حضور داشت ،در حاتیکه زیر سایبانی
از پارچه نشیسته و همراه ایشان نیز برخی از حابه بودن ؛ شخصی اعرابی که تباسی معبر
به تن داشت ،نزد پیامبر آم و گفت :ای رسول خ ا !حکم کسی که با تباس معبر برای
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حج عمره محرم میشیود ،چیست؟ عمر با دست

به یعلی اشاره کرد که بیای ! یعلی آم ه و

سیرش را در سیایبان داخل کردش ناگاه یورت پیامبر سییرو شی ه و مانن شخ

خفته

ی اهایی از ایشیان شینی ه میش ش سضس این حاتت برقرف گردی » (بخاری ،1441 ،ج:5
149؛ مسیلم ،بیتا ،ج4 :4؛ بیهقی ،1424 ،ج84 :7؛ نسائی ،1948 ،ج)194 :5ش این روایت را
عبا (عبا بنابیمسیلم خراسیانی) از فوانبنیعلی نقل کرده استش ابنحجر درباره عبا
مینویس « :وی روایات خود را از حابه مرسل نقل میکرده و به آفت نسیان و ع م بس
دچار بوده است» (ابنحجر ،1444 ،ج)131-134 :7ش
م) حف

بنسییعی قرشییی از مادرش و او از مادرش که خ متگزار رسییول خ ا بود،

روایت کرده است که توتهسگی بر خانه پیامبر وارد ش و زیر تخت رفت و آن جا بمردش
چهار روز گذشت و بر پیامبر وحی نازل نش ! ایشان فرمودن  « :ای خوته! در خانه رسول
خ ا چه اتفاقی رو داده که جبرئیل نزد من نمیآی ؟» خوته میگوی  :با خود گفتم خوب
اسییت خانه را مرت

و جاروب کنم؛ چون جاروب را زیر تخت کشییی م ،توته سییگ خارج

ش ش پیامبر در حاتیکه محاسن حضرت

میترزی  ،آم ن ش هرگاه که وحی فرود میآم بر

ایشیان ترزه عارض میش و تذا خ اون آیات «وَالضُّحى» تا «يَتَرْضى» را نازل کرد (قبرانی،
 ،1421ج)243 :24ش
حف

بنسییعی قرشییی هویتی مجهول دارد (بهبی ،1982 ،ج ،)476 :2گذشییته از آن،

داسیتان به تأخیر افتادن نزول جبرئیل به سیب
که گزارش شی ه ،مشیهور اسیت و سب
مردود است (ابنحجر ،1973 ،ج)714 :8ش

وجود توته سگ در زیر تخت خانه پیامبر

نزول این داستان برای سوره ،غری  ،بلکه شاب و
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 .4.1روایات دسته چهارم :نزول قرآن بر پیامبر در حالت سوار بر مرکب

این دسته از روایات حکایت از آن دارن که نزول قرآن بر پیامبر  در حاتتی بوده که ایشان
سیوار بر مرک
استش ش

بودن و مرک

تاب سینگینی ناشیی از سنگینی وحی بر پیامبر را ن اشته

روایت در این زمینه وجود دارد:

أ) از عایشه نقل ش ه است که هرگاه بر رسول خ ا ، در حال سوار بر شتر وحی نازل
میشییی  ،شیییتر به زانو در میآم (ابنحنبل ،1413 ،ج118 :6؛ ابنکتیر ،1412 ،ج464 :4؛
قبرسییی ،1415 ،ج)169 :14ش گذشیییته از توقف سییین ح ی

در عایشیییه ،در سییین آن

عب اترحمان بن أبی اتزناد وجود دارد که جرح ش ه است (مزی ،1444 ،ج)33-38 :17ش
ب) از عب اهلل بن عمرو بن عاص چنین نقل شی ه است « :سوره مائ ه بر رسول خ ا
در حال سیوار بر شیتر نازل ش ش شتر نتوانست تحمل کن ؛ تذا پیامبر از شتر پایین آم ن »
(ابن حنبل ،1413 ،ج176 :2؛ ابنکتیر ،1412،ج)9 :2ش در سییلسییله سیین ح ی  ،حیی بن
عب اهلل قرار دارد که رجاتیون او را جرح کردهان (مزی ،1444 ،ج)483 :7ش
ج) اسیما بنت یزی میگوی « :من زمام غضیبا ،شیتر رسول خ ا را به دست داشتم؛
چون تمام سییوره مائ ه بر ایشییان نازل ش ی  ،نزدیم بود بر اثر سیینگینی وحی بازوی شییتر
بشیییکن » (ابنحنبل ،1413 ،ج455 :6؛ قبرانی ،1444 ،ج)178 :24ش در سییین این ح ی
تی بنأبیسیلیم قرار دارد که تضعیف ش ه (مزی ،1444 ،ج)286-285 :24؛ از این رو ،این
روایت عیف استش
د) ابوارویدوسییی چنین نقل میکن « :دی م که وحی بر پیامبر نازل شی ه و ایشییان بر
شیتر خود سیوار هسیت ش بر اثر سنگینی وحی ،شتر نعرهای زد و دستان
پیعی که گمان بردم بازوی
دسیتهای

قوری به یک یگر

شکست؛ به همین دتیل شتر گاه به زمین نزدیم میش و گاه

را راست کرده و بلن میش و اینگونه سنگینی وحی را مینمایان و در همان
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حال ،عرق همانن دانههای مرواری از پیشییانی ایشییان سییرازیر بود» (ابن سییع  ،1414،ج:1
155؛ اتحی شامی ،1414،ج257 :2؛ مجلسی ،1449 ،ج)264 :18ش
سیه راوی در سیلسیله سین این ح ی

تضعیف ش هان  :محم بنعمراألسلمی (مزی،

 ،1444ج ،)188-186 :26ابوبکربنأبیسیییبره (همان ،ج )146-145 :99و یییاتحبنمحم
(همان ،ج)188-186 :19ش بنابراین ،ح ی

دارای عف سن ی استش

هیییی) از زی بنثابت اینگونه نقل شی ه اسیت« :آنگاه که رسییول خ ا آیه الَ يَسْتًَِى
الْقَِالِِدُونَ مِنَ الْمُمْمِاِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ يِى سِ َِبِيَِ اللَّهِ (اتنسیییا  )35 :را بر من امال میکرد ،ام
مکتوم-که مردی نابینا بود -آم و گفت :اى رسول خ ا !اگر می توانستم جهاد کنم ،جهاد
میکردم؛ بع از آن ،خ اون غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ را نازل کرد؛ در حاتیکه ران پیامبر روی ران
من قرار داشیتش ران پیامبر چنان بر من سینگین آم که ترسیی م رانم خرد شود! این حاتت
سیضس برقرف ش » (بخاری ،1441 ،ج 37 :1و ج 212 :9و ج 182 :5؛ نسائی ،1948 ،ج:6
3؛ ترمذی ،1449 ،ج)943 :4ش
ا ییل آیه یاد ش ی ه در روایت چنین اسییت« :ال يَس ِْتًَِي الْقالِدُونَ مِنَ الْمُمْمِاينَ غَيْرُ أُولِ
الضَّرَرِ وَ الْمُجاهِدُونَ ي سَبيَِ اللَّهِ» ،برابر این گزارش« ،غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ» که اواسس آیه است،
در ابت ای نزول آیه وجود ن اشییته و پس از حضییور ابن ام مکتوم و سییخن وی فرود آم ه
اسیتش رجال سلسله سن این روایت ،بر پایه معیارهای رجاتی و درآیهای اهل سنت حیح
استش
و) عیاشییى در تفسیییر خود از عیسییىبنعب اهلل ،از پ رش ،از ج ش ،از امام على
رواییت کرده که فرمود« :برخی آیات قرآن برخی دیگر را نسیییخ میکنن و به امر رسیییول
خ ا بای آخرین آیه ای را که نازل ش ه است نیز تحاظ کردش از آخرین آیاتی که بر رسول
خ ا فرود آم  ،سییوره مائ ه اسییت که ناسییخ آیات قبل بوده؛ اما هی آیهای ،آیات آن را
نسیخ نکرده اسیتش این سیوره بر رسول خ ا در حاتی نازل ش که حضرت بر شتر شهبا
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سیوار بود و وحی چنان بر شتر سنگین آم که از حرکت بازایستادهش شکم

پایین آم  ،آن

سان که نزدیم بود ناف شتر زمین را تمس کن ! و حاتت اغما بر رسول خ ا عارض ش ؛
به قوریکه دسیتشیان را بر موی پیشانی منبهبنوه

جحمی قرار دادن ش پس از اتمام ،این

حاتت برقرف ش ی و سییوره مائ ه را بر ما قرائت فرمود و ایشییان و ما به این سییوره عمل
کردیم» (عیاشی ،1984 ،ج)288 :1ش
در این روایات به دو حاتت پیامبر در هنگام نزول وحی اشاره ش ه است:
نخست :سنگین آم ن بر شتر و دیگر :رو دادن حاتت اغما بر حضرتش بر اساس حاتت
نخسییت این روایت در این دسییته قرار دارد و بر پایه حاتت دوم میتوان در دسییته شییشییم
روایات نیز جای دادش ما بر قبق حاتتی که نخسییت بکر شیی ه این روایت را در این دسییته
آوردیم؛ اگرچه بر ای گزارش آن ،در دسیته شیشم نیز منعی نیستش بر هر حال سن ح ی
فاق روایان بین عیاشی تا عیسىبن عب اهلل استش بنابراین ،روایت ،مرسل و عیف استش
 .5.1روایات دسته پنجم :شنیدن صدای جرس ،هنگام نزول وحی

این دسیته از روایات حکایت از آن دارن که هنگام نزول قرآن بر پیامبر ایشیان
مانن

اهایی

ای جرس]زنگ[ میشنی ن ش دو روایت در این زمینه وجود دارد:
أ) از عایشیه نقل ش ه است که حار بنهشام از رسول خ ا پرسی  :چگونه وحی بر

شیما نازل میشیود؟ ایشیان فرمود« :گاه

ایی چون

ای جرس]زنگ[ میشنوم که این

حاتت بر من گران اسیتش چون این حاتت بر قرف میشیود ،آنچه شنی م ،حفظ میدارم و
گاه فرشیته وحی ،چون انسیانی بر من متمتل شی ه ،با من سخن میگوی و آن چه را گفته
اسیت ،از برر میکنم» (بخاری ،1441 ،ج2 :1؛ مسلم ،بیتا ،1424 ،ج82 :7؛ قبرسی،1415 ،
ج169 :14؛ ابنشییهرآشییوب ،1976 ،ج)41 :1ش سیین این روایت متصییل بوده و بر اسییاس
معیارهای رجاتی اهل سنت حیح استش
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ب) عب اتلّهبنعمرو میگوی  :از پیامبر چنین پرسیییی م :رسیییول خ ا !آیا وحی را
احسیاس میکنی ؟ در جواب فرمودن « :آری؛ ی اهایی میشنوم و سکوت پیشه میکنم و
هر بار که ]این گونه[ بر من وحی میشییود ،گمان میبرم جانم گرفته میشییود!»(ابن حنبل،
 ،1413ج222 :2؛ ابنکتیر ،1412،ج)464-115 :4ش در سیین این روایت عب اهللبنتهیعه قرار
دارد که تضعیف ش ه است (بهبی ،1982،ج)476:2ش
 .6.1روایات دسته ششم :ناهشیاری پیامبر (از خلق و نه از حق) و غشّ پیامبر ،هنگام
دریافت وحی

1

براسیاس با این دسته از روایات ،هنگام نزول وحی بر پیامبر ، ایشان حاتت عادی خود را
از دست داده و بر ایشان حاتت م هوشی روی میدادش در این زمینه سه روایت گزارش ش ه
است:
أ) از عکرمه چنین نقل شی ه است« :هنگامی که بر رسول خ ا وحی میش تا ساعتی
بسیان م هوشان به سستی دچار میگردی » (ابنسع  ،1414،ج155-154 :1؛ اتحیشامی،
 ،1414ج)258 :2ش ح ی

را عکرمه تابعی به یورت مستقیم گزارش کرده استش بنابراین،

روایت ،مرسل و عیف استش
ب) از امام ادق سؤال ش  :آیا غشوهای که بر پیامبر در هنگام نزول قرآن دست
میداد ،بیه هنگیام هبوا جبرئییل بوده اسیییت؟ امام فرمودن « :خیر؛ هرگاه جبرئیل نزد
پیامبر میآم  ،ب ون اجازه ایشییان داخل نمیش ی و چون داخل میش ی  ،مانن بن های نزد
حضیرت مینشیسیتش حاتت غشیوه وقتی بر ایشیان عارض میشی که آن حضرت ب ون
حضیور فرشته و واسبهای مخاق
این ح ی

خ اون قرار میگرفت» (

وق ،1935 ،ج)86-85 :1ش

فاق سن متصل است ،در نتیجه مرسل و عیف استش

 1ش مراد از ناهشیاری و غشوه به معنای مصبلح امروزی نیست؛ بلکه مراد ناهشیاری از خلق یا م هوشی استش
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ج) زراره میگوی  :به امام یادق عرض کردم :ف ایت گردم ،غشوهای که بر رسول
خی ا هنگام نزول وحى رو می داد ،چگونه بود؟ امام فرمود« :آن حاتت وقتى بود که
میان ایشیان و خ اون کسیی نبود و خ اون بر ایشان تجلی میکردش» راوى میگوی  :آنگاه
امام فروتنانه فرمود« :ای زراره! این نبوت اسیت» (همان)115 :1938 ،ش در سیلسله سن
این روایت فضیییل بن محم االشیییعری قرار دارد که علمای رجال هی م ح و بمی از او
نکردهان ش بنابراین ،روایت مجهول اتسن و عیف استش
 .7.1تحلیلی درباره اسناد روایات

بر اسییاس آنچه گفته شیی  ،در مجموع سییی و دو روایت در زمینه کیفیت نزول وحی بر
پیامبر در منابع فریقین گزارش شی ه اسیت؛ بیسیت و نه روایت سییهم اهل سیینت و سه
روایت سیهم شییعه بوده ،و سن آنها غاتباً عیف استش آیا در خصوص این روایات بای
همانن روایات فقهی و مانن آن (که به اسیتواری سن نیاز دارد) حکم کرده و از حیز انتفاع
خارج دانسییت و یا بسییان روایات اسییباب نزول نگریسییت که درباره آنها گفتهان « :کالم
یحابی به منزته شیهادت از دانسیتههایی که از قریق مشییاه ه و حضور در حال و هوای
زمیان نزول آیات ،به دسیییت آورده اسیییت؛ حجیت دارد؛ نه از باب ح ی
اتحی ی  ،تا درباره مرسیییل و مقبوع یا موقوف بودن آن بح

و احکام علم

شیییود؛ یییمن آنکه بای

هوشیییارانه تمامی مالکهای پذیرش خبر را در نظر داشییت» (پیروزفر )74 :1984 ،و چنان
که عالمه قباقبایی معتق اسیییت« :آن چه در زمینه روایات غیر فقهی برای پژوه گر مهم
اسیت ،این اسیت که در جستوجوی موافقت روایات با آیات قرآن باش ش اگر این موافقت
وجود داشت ،خود مالکی برای اعتبار آن استش در این ورت ،برخورداری از سن

حیح

بی ان زینت می بخشییی  ،و اگر این موافقت وجود ن اشیییت ،هی ارزش و اعتباری ن ارد»
(قباقبایی ،1417 ،ج)212 :3ش ایشییان اسییتفاده از روایات سییب

نزول را در ییورتی که

متواتر یا خبر قبعى اتصی ور نباشین  ،رد نمیکن و بهره گیری از آنها را در ورتی که با
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مضمون آیه و قرائنى موجود در اقراف سازگار باش ؛ موج

اعتماد به آنها میدان (همان،

)176 :1959ش
به نظر میرس در خصوص روایات حاالت پیامبر هنگام نزول قرآن ،بای به نظر دوم
متمایل شیی و درباره آنها چون روایات اسییباب نزول ،حکم کرد و با غور در مضییمون و
محتوا و ارزیابی آنها با ادته عقلی و نقلی ،اگر غیر از تردی های سن ی ،سایر شرایس احراز
حت را داشته باشن  ،آنها را پذیرفت؛ به ویژه در مواردیکه از کترت قرق برخوردارن ش
 .2ارزیابی محتوای روایات حاالت پیامبر ،هنگام نزول قرآن
بررسی مضمون ش

دسته روایات برای پژوه گر قرآنی ،این فر ت را فراهم میدارد که

چنانعه ییعف سیین ی روایات بر او نمایان گردی  ،شییتابزده آنها را به کنار ننه ؛ بلکه در
ییورت اتقان و اسییتواری متن ،از آنها در جهت تکامل بخشییی ن به مجموعه دان های
قرآنی بهره گیردش قبل ورود به این بخ

از مقاته یادآور می شوم که با توجه به فضای یق

مقاالت علمی ،سییعی بر اختصییار و ایجاز اسییت ،مگر در خصییوص روایات دسییته اول به
تو یح بی تری نیاز داردش
 .1.2روایات دسته اول :حالت ترس و اضطراب پیامبر هنگام نزول وحی

در رواییات مربوا بیه آغاز بعتت که تنها در منابع اهل سییینت آم ه ،جریان بعتت اینگونه
مبرح شی ه است که چون پیامبر به نبوت برانگیخته گشت و فرشته وحی نخستین آیات
سوره علق را بر ایشان خوان  ،آن حضرت به تردی و ا برابی ش ی دچار ش ن ش برخی از
گزارشها از این نکته فراتر رفته و بر اساس مفاد آنها پیامبر بیم آن داشته که به جنون یا
کهانت گرفتار آم ه باش و از ش ت ترس تصمیم داشته خود را از کوه پایین افکن ! شگفت
انگیزتر آنکه ترس و نگرانی پیامبر هنگامی زوال میگیرد که ایشییان همراه همسییرشییان
خ یجه نزد مردی نصیییرانی به نام ورقه به نوفل رفته و او به ایشیییان پیامبری را بشیییارت
میده ش
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این دسته از روایات گذشته از آن که عف سن ی دارن  ،از نظر محتوا نیز با محکمات
آیات و روایات یحیح معارض میباشن ش عالمه قباقبایی مینویس  :قصه خاتی از اشکال
نیستش کمترین اشکال قصه ،آن است که پیامبر در دریافت وحی االهی از فرشته آسمانی،
تردی میکن  ،و ایشیان شیم ،بلکه گمان داشیته است که شیبان او را به جنون دچار کرده
باشی  ،و با سیخن مردی راه

و نصرانی کی

آرام

گرفته و دریافته که پیامبر است؛ در

حاتیکه خ اون متعال فرموده اسییت« :قَُْ إِهِّ لَلى إَيِّاَةٍ مِنْ رَإِّ » (انعام ،)57:ک امین حجت
آشیکار در سیخن ورقه است؟ نیز خ اون فرموده است« :قَُْ هذِهِ سَبِيلِ أَدْلًُا إِلَى اللَّهِ لَلى
إَصِِيرَ ٍ أَهَا وَ مَنِ اتَّبَعَاِ » ،آیا بصییرت پیامبر ،همان آرام

یافتن با سیخنان ورقه است؟ و

بصیرت کسانی که از او تبعیت میکنن  ،در گرو آرام گرفتن به چیزی است که در آن حجت
قیاقعی وجود ن ارد؟ نیز خ اون فرموده« :إِهَّا أَوْحَيْاا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْاا إِلى هًُحٍ وَ الاَّبِيِّينَ مِنْ
إَعْدِهِ» (اتنسا )169 :ش آیا آن پیامبران برای اقمینان یافتن از پیامبری خود داستانی چون پیامبر
اسییالم داشییتهان ؟ برابر با روایات اهل بیت حقیقت آن اسییت که نبوت و رسییاتت با
یقین نبی و رسول که از جان

خ اون است ،مالزم است (قباقبایی ،1417،ج)923 :24ش

غیر از آن چه عالمه بیان داشته ،آیاتی چن از قرآن بر این حقیقت رهنمودن که پیامبران
سیلف نه تنها به ظهور پیامبر خلف و ختمی مرتبت بشارت دادهان ؛ بلکه او اف ایشان در
کتابهای آسییمانی آنان (تورات و انجیل) یاد شیی ه اسییت -1 :سییوره آل عمران ،آیه81؛
 -2سوره اعراف ،آیه )157؛  -9سوره ف ،آیه6؛  -4سوره فتح ،آیه  23که در باب سیمای
ییاران پیامبر بیان شییی ه اسیییت ،گویای از مبابقت او یییاف آنان اسیییت با آن چه در
عه ین(تورات و انجیل) سیییخن به میان آم ه اسیییتش این آیات جملگی اشیییعار دارن که
مو ییوع پیامبری حضییرت محم  ،پی

از ایشییان مبرح بوده و حتی پیامبران پیشییین،

ویژگیها و یییفات ایشیییان را به مردم عصیییر خوی

عنوان کردهان ش بنابراین ،غیرممکن

مینمیای که پیامبران گذشیییته به رسیییاتت پیامبر اسیییالم وع ه دهن ؛ اما خود پیامبر از
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پیامبریاش بیاقالع باشی و مقارن با بعتت

در حیرت و سرگردانی به سر برده و به ترس

دچار شیودش از این روی تمامیآین دسیته از روایات -که در منابع اهل سنت آم ه است -از
نظر محتوا مردود هستن و قابل پذیرش نمیباشن (عسکری ،1983 ،ج)246-297 :1ش
گذشیته از آیات ،روایاتی یحیح نیز در کتابهای روایی معتبر و معتم شیعه گزارش
ش ی ه که نشییان دهن ه آرام

پیامبر در آغاز وحی اسییت؛ از جمله شیییخ کلینى با سیین

حیح گزارش کرده است که احول (محم بنعلیبناتنعمان) میگوی  :از امام باقر فرق
میان رسیول و نبى و مح

را سیؤال کردم؛ امام فرمودن « :رسول آن است که جبرئیل

برابرش میآی  ،او را میبین و با او سیخن میگوی  ،چنین شیخصییی رسول استش نبى ،آن
اسییت که در خواب ببین ؛ مانن رییاى ابراهیم و خوابى که رسییول خ ا پی

از دریافت

وحى ،اسیباب نبوت را مى دی  ،تا آن که جبرئیل از سیوی خ اون برای رساتت نزد او آم ش
چون نبوت در محم  فراهم ش ه و رساتت از جان

خ اون سوی او آم  ،جبرئیل آن را

برای او آورده و برابر او مى آم و رویاروی با او سخن مى گفتش برای برخى پیامبران نبوت
فراهم میشییی ] ،پییم وحی را[ در خواب میدیی و روح نزد او میآمی و با او سیییخن
میگفت ،بى آنکه در بی ارى فرشیته را ببین ش مح

آن اسیت که با او سخن میگوین ؛ او

میشنود؛ وتى رویاروی و در خواب ]پیم وحی را[ نمیبین » (کلینی ،1447 ،ج)176 :1ش بر
اسیییاس این روایت ،پی

از برانگیخته شیی ن پیامبر به رسیییاتت ،در خواب آمادگی این

تکلیف سییترب برای ایشییان مهیا شیی ه بود و در روایت ،به ترس پیامبر خاتم ،بلکه مبلق
پیامبران در مواجهه با پیم وحی اشارهای نش ه استش از روایت استفاده میشود که رسوالن
االهی پی

از رسیی ن به مقام رساتت ،به مرتبت نبوت رسی هان و چون شرایس رساتت در

آنان فراهم میآم  ،برانگیخته میشی ن ش بنابراین ،هرگز متصییور نیسییت که پیامبر در آغاز
بعتت به شم و تردی دچار ش ه باشن ش
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بر اسییاس روایتی دیگر ،زراره از امام ییادق سییؤال میکن  :چگونه رسییول خ ا
اقمینان داشییت آن چه دریافت کرده ،از جان

خ اون بوده و نه وسییوسییههاى شیییبانى؟

امیام فرمودنی « :هرگاه خ اون بن ه اى را به رسیییاتت برگزین  ،آرام
میده  ،و آنچه از جان

و اقمینان به او

خ اون سییوی او میآی  ،بسییان آن اسییت که با دی ه خود در

مینگرد» (عیاشی ،1984،ج)241 :2ش
امام علی در خببه قا یعه در و یف پیامبر میفرمای « :هنگامىکه از شیر گرفته
ش ی  ،خ ا بزربترین فرشییته از فرشییتگان

را ش ی

و روز همنشییین او فرمود تا راههاى

بزرگوارى را پیمود ،و خویهاى نیکوى جهان را فراهم نمود و من در پى او بودم -در سفر
و حضییر -؛ چنانکه شییتر بعه در پى مادرش هر روز براى من از اخالق خود نشییانه اى بر پا
مىداشت و مرا به پیروى آن مىگماشتش هر سال در حرا خلوت مىگزی ش من او را مىدی م
و جز من کسییى وى را نمى دی ش آن هنگام جز خانه اى که رسییول خ ا و خ یجه در آن
بودن  ،هی خانه اى مسیلمانى را نیافته بودش من سومین آنان بودمش روشنایى وحى و پیامبرى
را مىدی م و بوى نبوّت را مىشیینودمش من هنگامىکه وحى بر او فرود آم  ،آواى شیییبان
را شینی مش به پیامبر گفتم :اى فرسیتاده! خ ا این آوا چیست؟ حضرت گفت :این شیبان
اسییت که از آن که او را نضرسییتن نومی و نگران اسییتش همانا تو مى شیینوى آنعه را من
مىشیینوم و مىبینى آنعه را من مىبینم؛ جز این که تو پیامبر نیسییتى و وزیرى و بر راه خیر
مىروى و مؤمنان را امیرى» (سی ر ی)229-222 :1987 ،ش
این سیخنان در غایت و یوح دالتت دارن بر اینکه پیامبر پی

از بعتت با فرشتگان

خی اونی مأنوس بوده و از آنان سیییجایا و مکارم اخالقی را فرا میگرفته تا آمادگی وظیفه
رساتت در او فراهم آی و نیز در آغاز رساتت و هنگام دریافت پیام االهی ،ناته شیبان را نه
فقس پیامبر ،بلکه مصیاح

او -علی -نیز شینی ه و اینگونه آشکارا برای آنان سره از

ناسییره و ییحیح از سییقیم نمایان شیی ه اسییتش اینم چگونه میتوان پذیرفت پیامبر و
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همراه

-که بار رسیاتت به دوش ن ارد -از ناته شییبان آگه ش ه باشن  ،در عین حال ،آن

حضیرت همعنان در سیرگردانی و نابسیامانی به سر برد و تنها با سخنان یم نصرانی برای
وی اقمینان حا ل ش ه باش ؟!
ورقه بن نوفل نیز دارای هویتی مبهم استش در گزارشها آم ه که وی کی

نصارا داشته

و پیامبر را اقمینان خاقر میده که آنعه بر پیامبر نازل ش ه ،پیم وحی و همان ناموس
خ ا اسییت که پی

از این ،بر موسییی فرود آم ه بودش سییؤاتی که برای خوانن ه شییکل

میگیرد ،این است که آیا پیم وحی بر حضرت عیسی فرود نیام ه بود تا ورقه به پیامبر
کی

خود اسیییتنیاد ده ؟! چرا در تمامی گزارشها فقس به نزول پیم وحی بر حضیییرت

موسییی اشییاره رفته اسییت؟! گذشییته از آن در روایات آم ه که ورقهبننوفل به پیامبر
میگوی  :اگر زن ه باشم ،یاریات میکنم؛ این ،در حاتی است که وی پس از بعتت پیامبر،
اسیالم نیاورد! ابنحجر به نقل از ابنعسیاکر مینویسی  :کسیی را نمیشناسم که گفته باش
ورقه ایمان آوردش ابن حجر از ابن عباس نیز نقل میکن که ورقه بر کی

نصییارا جان سضرد

(ابن حجر ،1415 ،ج)476-475 :6ش
 .2.2روایات دسته دوم :نزول قرآن بر پیامبر هنگام خواب

آیت اهلل معرفت در مورد نزول سیوره کوثر در خواب بر پیامبر  معتق است« :این مبل
یحیح نیسیتش هی آیه و سوره اى در خواب بر پیامبر نازل نش ه است؛ مگر آن که آیه یا
سییوره از پی

نازل ش ی هاى را در خواب براى ایشییان بازگو کرده باشیین » (معرفت:1981،

)35؛ اما درباره دریافت وحی در خواب ،تردی ی نیست؛ چنانکه از امام علی نقل است:
رییای انبیا وحی اسیت (قوسیی ،)998 :1414 ،خواب و بی اری رسیول خ ا نیز یکسان
اسییت؛ چه این که فرمودن « :دی هام به خواب میرود و قلبم بی ار اسییت» (بخاری،1441 ،
ج)168 :4ش قل

همواره بی ار ایشییان در خواب نیز پیامهای االهی را دریافت میکن ؛ اما در

خصیوص نزول قرآن هنگام خواب به قرائن دیگری نیاز اسیت و شای بتوان برای این نوع
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نزول مؤی اتی از برخی روایات به عنوان سب

نزول آورد که خواب پیامبر را سب

نزول

برخی آیات دانستهان ؛ مانن آیه «لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسًُلَهُ الرُّؤْيا إِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ
شِاءَ اللَّهُ ممِاينَ(»...فتح)27:ش در سب
همراه یاران

نزول این آیه گفتهان  :پیامبر در م ینه خواب دی به

براى انجام مناسیییم عمره به مکه وارد مى شیییون  ،این خواب را براى یاران

بازگفت و همگى شیییادمان گردی ن ؛ اما چون جمعى تصیییور مى کردن تعبیر و تحقق این
خواب در همان سیال به وقوع خواه پیوسیت ،هنگامى که مشرکان در ح یبیه راه ورود به
مکیه را بر روى آنیان بسیییتنی  ،به تردی گرفتار شییی ن ش آیه مذکور در این زمینه و در راه
بازگشییت به م ینه نازل ش ی و تأکی کرد که این رییا ،ییادقه بوده و این مسییئله قبعى و
انجام شی نى اسیت (مکارم شییرازی ،1974،ج)149-142 :22ش عالمه قباقبائی در تو یح
«فتح قری » در آیه مینویس « :مراد از فتح قری

در این آیه ،فتح ح یبیه است؛ چرا که این

فتح بود که راه را براى داخل ش ن مؤمنان به مسج اتحرام با ایمنى و به آسانى هموار کرد»
(قباقبائی ،)231:17 ،1417 ،بنابراین ،پیامبر این خواب را در سییال ح یبیه ،یعنی سییال
ششم هجری دی و در سال فتح مکه سال هشتم هجری تعبیر ش ش
نیز آیه «وَ إِنْ قُلْاا لَكَ إِنَّ رَإَّكَ أَحاطَ إِالاَّاسِ وَ ما جَعَلْاَا الرُّؤْيَا الَّت أَرَيْاا َ إِالَّ يِتْاَةً لِلاَّاسِ
وَ الش َِّجَرَ َ الْمَلْعًُهَةَ يِ الْقُرْمنِ( »...اسییرا  )64:اسییت که مفسییران در شییأن نزول آن گفتهان :
رسییول خ ا در خواب بنیامیه را دی که از منبرها باال میرون ! ایشییان از این مو ییوع
ان وهناک ش ن ش آنگاه خ اون به ایشان وحی کرد که ناراحت مباش؛ این دنیای آنان استش
رسیول خ ا خرسین ش و معنای آیه این است که این پیشام برای آزمای

مردم است

(سیوقی ،1444 ،ج)131 :4ش
 .3.2روایات دسته سوم :عرقریزی پیامبر ،هنگام نزول قرآن

این دسته از روایات که اشاره داشتن پیامبر هنگام نزول قرآن به حاالتی چون عرقریزی،
دگرگون شی ن رنگ چهره و یا سر درد دچار میش ن  ،مشتمل بر سیزده روایت هستن که
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بیان شی ن ش این روایات از نظر سین ی دارای عف هستن ؛ اما محذور عقلی و نقلی برای
نفی مضییمون آنها وجود ن ارد و میتوان آنها را فی اتجمله پذیرفت و وزانت و سیینگینی
قرآن را موج

شیییکل گیری چنین حاتتی در پیامبر دانسیییتش این روایات را میتوان به

روایات دسته ششم بازگردان ش
نکته در خور توجه در این دسته آن است که پارهای از روایات به این نکته مقی ش هان
که هنگام نزول جبرئیل ،پیامبر به این حاالت دچار شیی ه اسییت و با ییمیمه کردن این
روایات مقی به روایات مبلق (که به حضیور جبرئیل اشاره نرفته است) این احتمال ممکن
است که این حاالت ،زمانی بر پیامبر رو میداد که جبرئیل بر ایشان نازل ش ه و وحی را
با واسیبه دریافت میکردش این احتمال به دو گونه متصور است :نخست آنکه جبرئیل چون
نزد پیامبر تمتل بشییری مییافته ،این حاالت به ایشییان دسییت میداده اسییتش این احتمال
حیح به نظر نمیآی ؛ چرا که از رسول خ ا روایت ش ه است« :جبرئیل بی تر به شکل
دحیه کلبی بر من وارد میش » (ابنسع  ،1414،ج )183 :4نیز از امام ادق چنین نقل
است« :جبرئیل هی گاه ب ون اجازه بر آن حضرت وارد نمیش و چون داخل میش  ،چون
بن های در برابر ایشان مینشست» (

وق ،1935 ،ج)85-86 :1ش بنابراین ،برای این احتمال

مجاتی باقی نمیمان که عرقریزی و سیردرد پیامبر ناشی از نزول جبرئیل بوده باش ش اگر
تنها این احتمال متصییور باشیی  ،بای گفت :با فرض احراز یی ور این روایات در روایات
مقی  ،اشتباه از راوی در ا افه کردن جبرئیل ورت گرفته باش ش دومین احتماتی که در این
روایات وجود دارد ،همان اسیت که مال

را از آن سخن گفته استش وی مینویس « :تمتل

جبرئیل نه در عاتم ملم؛ بلکه در عاتم ملکوت برای پیامبر رو می داده استش پس از سیر
درونی ایشیان از عاتم شهادت به عاتم غی  ،فرشته را به شکل خلقت ق ریاش ،نه آنسان
که در عاتم امر بود ،میبین و سییخن
دست

را که وحی اسییت ،میشیینود یا توحی مکتوب را به

میبین و آنچه بر او وحی ش ه است به باقن و روح فرشته متصل گردی ه و از او،
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معارف االهی را دریافت میدارد و سخن
شینی ه و فعل و کتاب
و کتاب

را به ورت ا وات و حروف منظوم و مسموع

را آشکارا به ورت نوشته و نقوش مشاه ه میکن ش فرشته و کالم

از باقن پیامبر به حواس ظاهری متصل میگردن ؛ این ارتباا انتقال فرشته وحی

و بار وحی او به پیامبر نیسییت؛ بلکه حرکت نفس پیامبر از نشییئه باقن به نشییئه ظاهر
اسیتش ب ین سیب

حاتتی مانن بیهوشیی به ایشیان دسیت میده » (

راتمتأتهین:1969 ،

)96ش
 .4.2روایات دسته چهارم :نزول قرآن بر پیامبر در حالت سوار بر مرکب

برابر با این روایات -همانقور که گذشیییت -وحی چنان بر پیامبر سییینگین میآم ه که
مرک

ایشان یارای ایستادن بر پاهای خود را ن اشته و به ناچار زانو میزده استش آنچه در

وهله نخسیت از این دسته روایات به بهن خوانن ه متبادر می شود ،سنگینی وحی است؛ اما
این گرانباری نیز به دو ییورت معنوی و مادی قابل تصییور اسییتش عالمه قباقبائی بیل
روایت عیاشییی -که پنجمین روایت این دسییته بود -مینویسیی « :بر فرض آن که روایت
حیح باش  ،ظهور گرانباری وحی بر شتر یا استر از قبیل تجسم معانى است (که وزانت و
سینگینی در پی دارد) و مانن آن فراوان در معجزات و کرامات اوتیا نقل ش ه است ،اما اگر
مراد از سینگینی وحی ،گرانسینگی مادی باش  ،امری نامعقول مینمای » (قباقبایی،1417 ،
ج)72 :24ش قبق تعریفی که از وحی گذشت ،وحی امری معنوی است که نمیتوان آن را به
جسییمی مادی یا چیزی مانن آن تشییبیه کرد که با نزول آن نوعی سیینگینی مانن به زانو در
آم ن شتر به وجود بیای ش اتبته گاهی اوقات وحی برای پیامبر عوارض جسمانی هم در بر
داشته که آن نیز به سب

گرانسنگی مادی نبوده استش

 .5.2روایات دسته پنجم :شنیدن صدای جرس در هنگام نزول وحی

احتماالً این حاتت زمانی بر پیامبر رو میداده که ایشیان میخواسیتن وحی را به ورت
مستقیم دریافت کنن ؛ چنان که آیت اهلل معرفت در این مورد مینویس « :به نظر میرس این
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ی ا زمینهساز نزول وحی بر او بود تا برای این ارتباا روحی سخت آماده شود» (معرفت،
 ،1415ج)68-67 :1ش شینی ن ی ای جرس ،فشیار ش ی ی بر پیامبر متحمل میکرده تا
ح ی که ایشیان میفرمودن « :گمان میکنم که جانم گرفته میشود!» ممکن است این توهم
ایجاد شیود که پیامبر با این و یعیت هشیاری خودش را از دست میداده و نمیتوانسته
در آن حیاتیت وحی را به درسیییتی دریافت کن ؛ اما از آنجا که خود فرمودهان « :وقتی آن
ی اها بر قرف میشییود آنچه وحی شی ه در حافظه دارم»؛ این توهم برقرف میشییود و
مشیخ

میگردد که ایشان به روشنی وحی را دریافت کرده استش در نتیجه میتوان گفت

ای جرس ،قنین یا

ای خا ی بوده که مق مهای برای دریافت وحی بوده استش

 .6.2روایات دسته ششم :ناهشیاری از خلق و غشّ پیامبر ،هنگام دریافت وحی

چنان که گذشیت ،یکی دیگر از اقسام وحی بر پیامبر که برای ایشان عوارض ش ی ی را
در پی داشیته ،وحی مسیتقیم و بال واسبه بوده است؛ چنانکه در روایت از امام ادق
گذشیت :وحی مسیتقیم باع

حاتتی شبیه اغما برای پیامبر میش ه استش برخی از آیات

قرآن ،مانن آیه «اِهَّا سَِِاُلْق لَلَيْكَ قًَْالً ثَقيالً» (مزمل )5:و آیه «لًَْ أَهْزَلْاا هذَا الْقُرْمنَ لَلى جَبٍََ
لَرَأَيْتَهُ خاشِِعاً مُتَصَدِّلاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ» (حشر)21:؛ گویای وزانت و گرانباری قرآن میباشن ؛
پس عارض شی ن چنین حاتتی برای پیامبر دور از بهن نیسییت؛ اما بای توجه داشت که
قل

پیامبر از چنان ظرفیتی برخوردار بوده که با وجود چنین فشیییار شی ی ی ی ،وحی را

ب ون هی گونه کم وکاسییتی دریافت میکرده اسییتش آیت اهلل جوادی آملی در مورد ظرفیت
قل

پیامبر مینویس ی « :قل

پیامبر ،همانن قرآن کریم دارای دو و ییف ممتاز نرمی و

ییالبت اسییتش نرمی دل رسییول اکرم را می توان از آیه «يَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِاْتَ لَهُ ْ » ...
(آل عمران )153:اسییتنباا کرد ،و ییالبت آن را از مقایسییه با کوه فهمی ؛ زیرا کوه با همه
ییالبت در برابر وحی ،توان مقاومت ن ارد؛ وتی قل

رسییول اکرم آن را تحمّل میکن ش

قرآن کریم نیز دارای دو ییفت برجسییته آسییان بودن و وزین بودن اسییت؛ آسییان بودن را
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می توان از آیه «وَ لَقَدْ يَسَّرْهَا الْقُرْمنَ لِلذِّكْرِ يَهََْ مِنْ مُدَّكِر» (قمر )17:استنباا کرد ،و وزین بودن
آن را از آیه «إِهَّا سَِِاُلْقِ لَلَيْكَ قًَْلًا ثَقِيلًا» (مزمل )5:اسییتظهار نمودش بعضییی از امور ،افراد
ییعیف را می ترزان و افراد متوسییس و قوی در برابر آن مقاومن ؛ بعضییی از مسییائل ،افراد
متوسیس را به رعشه میافکن ؛ وتی افراد قوی را نمیترزان و بعضی از حقایق ،افراد قوی را
نیز به ترزه وا می دارد؛ وتی توان ترزان ن اوح ی از انسییانها را ن ارد و بعضییی از مرات ،
اوح ی از انسییانها را نیز به رعشییه می ان ازد ،نظیر غشیییه ای که هنگام تلقی وحی ،ب ون
وساقت جبرئیل ،بر حضرت رسول عارض میش » (جوادی آملی ،1985 ،ج)49 :8ش
در نتیجه قل

پیامبر از چنین ظرفیتی برخوردار بوده که حتی اگر حاتت اغما عارض

میش ه با هشیاری پیامبر در هنگام نزول وحی منافات ن اشته استش
مال ی را در تحلیل این حاتت پیامبر بیانی عرفانی و فلسفی داردش وی تحلیل خود را
بر اسیاس اسفار اربعه (سفرهای چهارگانه) استوار ساخته و مینویس « :هنگامیکه خ اون ،
پیامبر را ب ون حجاب مخلوقات  ،با واسییبه فرشییته یا ب ون واسییبه خباب قرار ده و
ایشان از آیات خ اون گارش آگاهی یاب  ،در نگین نفس ق سی اش نق

ملکوت و ورت

الهوت ،حم میگرددش در این وقت ،متاتی از وحی و حامل آن ،ایشیییان را در باقن یی ا
میکن ؛ آنگاه حواس ظاهر به باال کشی ه شود و ورتی همراه با روح حقیقیاش که چون
یییورت احالم و خیاالت نیسیییت ،برای او متمتل میگردد و برای او حقیقت فرشیییته به
یورت محسوس  ،آن قور که بر او ممکن است ،تمتل مییاب ش فرشته را به شکل خلقت
ق ریاش ،نه آنسیان که در عاتم امر بود؛ میبین و سیخن
توحی مکتوب را به دسیت

را که وحی اسیت ،میشنود یا

میبین و آنچه بر او وحی ش ه ،به باقن و روح فرشته متصل

گردی ه و از او معارف االهی را دریافت میدارد و سیخن

را به ورت ا وات و حروف

منظوم و مسییموع شیینی ه و فعل و کتاب

را آشییکارا به ییورت نوشییته و نقوش مشییاه ه

میکن ش از این رو ،فرشیته و کالم و کتاب

از باقن پیامبر به مشییاعر و قوه م رکه ایشان
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پیون میخورن ش این پیون انتقال فرشته وحی و بار وحی او به پیامبر نیست؛ بلکه حرکت
نفس پیامبر از نشیئه باقن به نشئه ظاهر و پس از سفر اول از عاتم شهادت به عاتم غی
اسیتش ب ین سیب

بر قوای حسی حاتتی چون سرگشتگی و بر کسی که وحی ش ه حاتتی

مانن بیهوشییی دسییت میده  ،پس از این حاتت میبین و میشیینود و ب ان خبر دهی واقع
گرددش این معنیای تنزییل کالم و انزال کتیابهیا از جیانی
(

خی اونی گار عاتمیان اسیییت»

راتمتأتهین)96-95 :1969 ،ش

نتیجهگیری
بر اساس آنچه ب ان اشاره ش  ،در مجموع سی و دو روایت در زمینه کیفیت نزول وحی بر
پیامبر در منابع فریقین گزارش شی ه اسیت :بیسییت و نه روایت سییهم اهل سیینت و سه
روایت سیهم شییعه اسیت و مجموع آنها در شی

دسته قابل تقسیم میباشن 1 :ش ترس و

وحشت پیامبر ،هنگام نزول قرآن؛ 2ش نزول قرآن بر پیامبر ،هنگام خواب؛ 9ش عرق ریزی
پیییامبر ،هنگییام نزول قرآن؛ 4ش نزول قرآن بر پیییامبر ،در حییاتییت سیییوار بر مرکی ؛
5ش شیینی ن ی ای جرس ،هنگام نزول وحی؛ 6ش ناهشیییاری پیامبر از خلق و غ

پیامبر،

هنگام دریافت وحیش
اگرچه از نظر سن ی بی تر روایات عیف میباشن ؛ به نظر نگارن ه عف سن باع
بیاعتباری روایت نیست؛ بلکه از آن جا که در غیر از فقه (که تعب ی است) متن ح ی
نق

نیز

برجسیته ای دارد و با توجه به کترت قرق و استفا های که در پارهای از این روایات

وجود دارد ،جان

متن در نفی و رد آنها تقویت گردی ه و بسییان احادی

آنها تعامل گردی ه اسییت؛ ب ین معنا که در ییورتیکه متن ح ی

اسییباب نزول با

با ادته نقلی و عقلی در

تضیاد و ا یبکاک نباش  ،پذیرفته ش ه ان ش روایات دسته اول گذشته از آن که از نظر سن
ییعیف میباشیین  ،به تحاظ متنی نیز در تقابل با ادته قرآنی و روایی و گاه عقلی دارن ش از
این رو ،آنها غیر معتبر دانسته ش ه ان ش پنج دسته دیگر روایات با تو یحاتی که از مضمون
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آن هیا ارائه گردی ه و بازنمودی که از زوایای گوناگون محتوایشیییان ارائه گردی ه اسیییت؛
حیح قلم اد ش ه ان ش
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