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  یوح یو چگونگ یستیچ
  یعرب	و ابن آملی ياهللا جواد	تیدگاه آید یقیتطب یبررس

  *یقشالق یزمان یعل
  دهيچک
ت موضـوع و  يل اهمي. به دلي دارندنزول وح يقت و چگونگيحق هاي متفاوتي پيرامون ديدگاهشمندان ياند

با طرح نظـر دو تـن    داردمقاله تالش ن يشود، ا که گاه به نظر عرفا نسبت داده مي پرشماريطرح شبهات 
خداوند در مراتب متعدد وجود  يذات يواقع تجلبپردازد. حقيقت وحي درن مسئله يبه ا ي،اسالم ياز عرفا

قـت کـه در   ين حقيا ،رو نيازا .ابدي	يگر ظهور مياست که در هر مرتبه متناسب با آن و متفاوت با مراتب د
از صـوت و لفـظ    يب و کثرت و مبـرا يهرگونه ترکط و فارق از يمجرد و بس يامرصورت  به مراتب باال

ـ    يپ يعت در دستگاه ادراکيطببة افته است، در مرتيظهور  شـود.  	يامبر در کسوت صـوت و لفـظ ظـاهر م
 يوح يامبر محل تجليپ چشم و گوش و زبان ،ز فعل خداوند بودهي، نينب زبانشده بر ، الفاظ ظاهرنيبنابرا
  است. يليتحلـ  يفين مقاله توصيق در ايحقندارد. روش ت اي ينقش فاعل او ،بوده

  عربي، کيفيت نزول، مراتب نزول. ابن، يها: وح	دواژهيکل
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  مقدمه
اند و با توجه به اینکه برخی  هاي گوناگونی مطرح دربارة چیستی وحی و چگونگی نزول آن دیدگاه

انـد   معاصر آن را تا حد شعر و شـاعري فروکاسـته و محصـول خیـاالت انبیـا دانسـته        فکران روشن
هـاي بیشـتري انجـام     بـاره پـژوهش   ، شایسته است که در این)ZemZem(سروش، مصاحبه با مجله 

معاصـر در بـاب     فکران شود که با برخی نظرات روشن گاه روشن می اهمیت این پژوهش آن پذیرد.
رو  شویم که معتقدند قـرآن تجربـۀ بـاطنی و درونـی پیـامبر اسـت؛ ازایـن        رو می حقیقت وحی روبه

روحیات و حاالت آن حضرت بر این تجربه (قرآن) اثر گذاشته است. از دیدگاه ایشان پیامبر خـود  
بل وحی است و در آن موضوعیت دارد، نه طریقیت. لذا ایشـان وحـی را در مواجهـه بـا     فاعل و قا

دانند. آنان الفاظ وحی و قرآن  مسائل مربوط به این جهان و علوم روز و جوامع انسانی خطاپذیر می
پندارنـد کـه در نـزد اصـناف      اي بسـیار عـام مـی    را ساختۀ شخص پیامبر و وحی و نبوت را مقولـه 

داننـد   شود و این ادعاي خود را برگرفتـه از نظـر عرفـا دربـارة وحـی مـی       ان یافت میمختلف آدمی
رو براي اینکه درستی یا نادرستی این ادعا روشن شود در این نوشتار دیـدگاه دو تـن    (همان). ازاین

 شـود: یکـی دیـدگاه    صورت تطبیقی بررسـی مـی   بارة چیستی وحی و کیفیت نزول آن به از عرفا در
کـه هـم در    اهللا جوادي آملـی  آیتاي در عرفان نظري دارد و دیگري نظر  ه نقش برجستهکعربی  ابن

بـاره آشـنایی کامـل دارد و از سـویی      باب عرفان نظري متبحر است و هم با آیات و روایات در این
نیز هست. مسئلۀ اصلی ایـن مقالـه تحلیـل چیسـتی       فکران هاي روشن مباحث ایشان ناظر به دیدگاه

  نگی نزول آن است.وحی و چگو
، عبـداهللا نصـري  صورت یک اثر منسجم بـه سـه مقالـه از آقایـان      دربارة تحلیل عرفانی وحی به

حسـن   محمـد ) و 1387(بهشتی و یعقوبیـان،   یعقوبیان محمدحسنو  بهشتی احمد) 1387(نصري، 
انـد؛ امـا    ) دست یافتیم که به تحلیل وحی از نگاه عارفان پرداختـه 1381(قراملکی، قدردان قراملکی

بـه  و یا  قرار نگرفتهمورد توجه  ایم و در آثار دیگران یا کالً آنچه ما در پژوهش حاضر بدان پرداخته
یکی دربارة چگونگی نزول وحی است کـه  : بارة وحی است دو نکته در، شده بدان پرداخته اختصار

فاظ وحی قرآنی. البته الالهی بودن  چگونگیدربارة  يایم و دیگر تري بدان پرداخته صورت مفصل به
اند کـه در ایـن    با تفصیل به مسئلۀ وحی پرداخته الوحی و النبوةخود در کتاب  اهللا جوادي آملی آیت

پژوهش عالوه بر مطالـب ایـن کتـاب، از آثـار دیگـر ایشـان نیـز اسـتفاده، و نظـرات ایشـان را بـا            
 ایم. تطبیق کردهعربی  ابن هاي دیدگاه



  ۹عربي  و ابن آملي اهللا جوادي چيستي و چگونگي وحي بررسي تطبيقي ديدگاه آيت

  يربع ديدگاه ابناز  يف وحيتعر
  کند: یف میتعر چنینرا  یوح یعرب ابن

کند  شود. عبارت پلی است که مخاطب از آن گذر می است که جانشین عبارت می» اي اشاره«وحی 
گویند؛ ولی در وحی عبور از چیـزي بـه    معناي مقصود برسد؛ به همین خاطر به آن عبارت می تا به

دهـد، فهـم و    سرعت روي می است و چون بهچیز دیگر نیست؛ بلکه اشاره عین مشارالیه و مقصود 
افهام و مفهوم از آن، یک حقیقت است، و وحـی درواقـع همـان مفهـوم اول و افهـام اول اسـت       

 ).329، ص12ق، ج1405عربی،  (ابن

 یمجـرد عقلـ   ی، انزال معانیوح« د:یگو یشود م یا میکه بر انب يا یوح دربارة نخستین گرید يدر جا يو
ال اسـت و از مـدرکات   یـ خ ۀد در مرتبـ یـ است که مق يا یحس يها در قالب - ياردیا در بیدر خواب  - 

  ».)184(همان، ص  باشد یال میخ ۀمحسوس و مرتب ۀحس در مرتب
 یموجـب آن معـارف   ا انزال اسـت کـه بـه   یاشاره  نوعی ید وحیآ یم مزبور برگونه که از عبارات  همان

ق یـ گر شناخت همچـون طر ید يها در کنار راه یق معرفتیک طرین یشود؛ بنابرا یشخص حاصل م يبرا
همـان محتـوا و    یمراد از وح یدو کاربرد دارد: گاه» یوح« ةواژآید ( شمار می به یو تجرب یو حس یعقل

 یق آن به معـارف یا از طریاست که انب یمعرفت يابزار، ز مرادین یگاه ؛شود یا داده میاست که به انب یمعارف
 دگاهیـ از د یقـت وحـ  یآنکه بـا حق  يبرا .دوم به کار رفته است) يدر معنا ینجا وحیابند. در ای یدست م

  م.یپرداز ین اشاره و انزال میقت ایحقدربارة  ان چند نکتهیم به بیشتر آشنا شویب یعرب ابن
از هرگونه خطا و اشـتباه   است که منزه ياز سنخ علم حضور یق وحیاز طر یانیدرك معارف وح .1

ن تفـاوت کـه در   یـ شـود؛ بـا ا   ین عبارت میداند که جانش یم» يا اشاره«را  یوح یعرب ابن رو نیا است؛ از
سـت  یگر مطـرح ن یز دیبه چ يزیعبور از چ ، ولی در وحی اساساًعبارت گذر از لفظ به معنا مطرح است

 خود معلـوم بـدون واسـطه نـزد عـالم حاضـر       ،گریعبارت د ه و مقصود است. بهیالن مشاریبلکه اشاره ع
از  ین وحـ یبنابرا .قت استیک حقیفهم و افهام و مفهوم از آن،  دهد، روي میسرعت  شود و چون به می

  ؛ر استیپذ نا و خطا ،از عصمت برخوردار یعرب ابن دگاهید
مجـرد در   یانـزال معـان   يا برهـه  رد ،شـود  یا نـازل مـ  یـ که بر انب يا یوح ،که گفته شد گونه همان .2
از  یکـ یاسـت:   یبررس از دو جهت درخور یعرب ابن دگاهین انزال از دیاقت یاست. حق یحسهاي  قالب

اقـع  وقد است که وحی درکننده، او معت یاز جهت وح شونده. کننده و دیگري از جهت وحی یجهت وح
م  «ی، مالئکـه مـدهوش   هنگـام وحـ  در ل یـ ن دلیبه همـ  همان تجلی ذاتی پروردگار است. إنّ اهللاَ اذَا تَکَلـَّ

ـ ، کَاَیبِالوح عقَت الملَائکَـه    ینَّه سلسلَۀ علَ انٍ صـفو کـوه  )209، ص 56ق، ج 1404، یمجلسـ (ر.ك: » صـ ،

۱۰     ۱۳۹۱، سال سوم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

  موسـى  خَـرَّ  و«بیهـوش   ی) و حضـرت موسـ  143(اعراف: » فَلَما تَجلَّى ربه للْجبلِ جعلَه دکا«متالشی 
کننـده، تجلـی    یوح یۀقت انزال از ناحین حقیبنابرا). 330ق، ص1405، یعرب ابنشود ( ی(همان) م »صعقا

از  یوحـ  ی) و تلقـ 233- 230، ص 1378، یزاده آملـ  (حسنیروح یشونده، ترق یوح است؛ اما از ناحیۀ
) اوست. لذا فاعـل وحـی خـود خـداي سـبحان      376- 375، ص2تا، ج بی، عربی  ابن( یادراک يق قوایطر

نـدارد کـه    یتیگونه فاعل چیباشد و ه یعالم ماده مآن در  دهندة ود پیامبر محل تجلی و بازتابو وج است
  ضیح این مطلب در ادامه خواهد آمد؛تو

. این معانی مجرد عقلی که در مرتبه عقل، فارق از هر گونـه صـورت ذهنـی، لفـظ و صـوت      3
کنند و سرانجام بـا رسـیدن    صورت مفهوم و صورت ذهنی ظهور می است، با عبور از مرتبۀ خیال به

). 108، ص3شـوند ( همـان، ج   صورت صوت و لفظ و حروف و کلمات ظـاهر مـی   بهبه عالم ماده 
بنابراین قواي پیامبر نیست که سازندة الفاظ وحی است؛ بلکه ویژگی وحی ایـن اسـت کـه در هـر     

در  یابد؛ لذا در مرتبۀ مادي پیـامبر اکـرم   اي از وجود، متناسب با آن مرتبه تجلی و ظهور می مرتبه
  کند؛  روز و ظهور پیدا میقالب صوت و لفظ ب

ـ  ابـن  ر است و به اعتقـاد یپذ هم در خواب و هم در بیداري امکانمجرد  یو انزال معان یوح .4  یعرب
نقـل شـده اسـت    شـه  یعاکـه از   یتـ یطبـق روا  ؤیاست و آغاز وحی به پیـامبر اکـرم  با ر یشروع وح

ا بـود. سـزاوار   یرؤ قی) در شش ماه نخست رسالت آن حضرت از طر194ص ،18ج ،ق1404، ی(مجلس
تـر   باشد که با حـس متناسـب   يا گونه د بهیدر آغاز با یرا وحیا باشد؛ زیبا رؤ ین است که آغاز وحیهم ا
اسـت   یعیتشر ینجا وحیدر ا یابد. البته مراد از وحیخارج از حس ارتقا  و سپس به امور مجرد و است
 .)189- 187، ص12ج ،ق1405، یعرب (ابن

سـت؛  یاند، قابـل درك ن  افتهیکه به آن مقام راه ن یکسان يرو برا نیاژة انبیا. ازرسالتی است وی یوح .5
اسـت کـه    یشـود؛ بلکـه فضـل    یاست که از راه تالش و عمل و مکاشفه کسب نمـ  یاله یرا اختصاصیز

از لطـف   یدارد که نقل آن خال ینجا سخنیدر ا یعرب ابن است. برخی بندگان خود عطا کردهپروردگار به 
و کـالم اهللا بـه    یوح يمعنا نبوت را به عربی ابن( عیکه در نبوت تشر ید کسیگو می باره نیاو در است. ین

سـخن گفـتن از    سـت، ین یرا ذوقـ  ي) و در رسالت، و376- 375، ص2، جق1405، عربی ابنبرد.  یکار م
ـ  یکـه بـه مقـام شـر     ین چگونه من و امثـال مـن و کسـان   یحرام است؛ بنابرا يآن بر و ار عت و رسـالت ب

  )392، ص11همان، ج( م؟ییم سخن گویا دهیکه نچش یم و حالیا دهیکه به آن نرس یاند، از مقام افتهین
  د:یگو یگر مید يدر جا يو
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خداوند که  شان؛ چنانیا از افکارشان و از ساختار ایا و یاز جانب خداوند است نه از جانب نفس انب یوح
ـ یاتیز فرمود: ال ین) و 42 د (فصلت:یم حمیل من حکید: تنزیفرما یم ـ دین یه الباطل من ب ه وال مـن خلفـه   ی
شده از جانب خداوند است نه از جانب  یامبر وحیکه بر پ یخاطر آن است که کتاب ن بهیا ) و42فصلت: (

  ).269، ص4، جهماناش ( شهیانسان و اند
و  یترقـ  يگـر ید ياست و از سو یانزال و تجل یکی ي؛ از سواند بنابراین فاعل و قابل وحی دو شخص

متناسب بـا همـان مرتبـه     یاز مراتب هست يا و انزال در هر مرتبه ین تجلیالبته ا .شدن است یمحل تجل
ز یـ ن ین کلمات وحـ یبنابرا است.ابد و ظهور آن در عالم ماده در قالب اصوات و الفاظ ی یظهور و بروز م

  .)108، ص3همان، جاست (خداوند  ياز سو

  ي آملي جوادهللا ديدگاه آيتاز  يف وحيتعر
گـر از  یکننـده و د  اویه است: یکی از جهـت فاعـل و وحـی   از دو ز یبه وح ي آملیاهللا جواد تیآنگرش 

اي  گونـه ، عبـارت اسـت از   ی استکه کلمه و فعل اله یاز جهت فاعل یوح کننده. دریافتجهت قابل و 
، یآملـ  ي(جـواد کنـد   می القااش  را به بنده یا عمل و عزمیو  طی آن خداوند، علم و جزمکه  یخف يالقا

  است:یی ها یژگیو يدارا ین جهت وحیاز ا. )152ـ145ص ،1387
لَو أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ علی جبلٍ لَرَأَیتَه خاشعاً متَصدعاً منْ خَشْـیۀِ  «: تعالی است وحی تجلی ذاتی حق .1

خداونـد   یذاتـ  یآن است کـه قـرآن تجلـ    يارد، برانکه کوه توان تحمل قرآن را ندیا .)21 (حشر: »...اللَّه
آمـده اسـت کـه     ست رؤیت خداونـد از سـوي حضـرت موسـی    درخوا يکه در ماجرا است؛ همچنان

عقاً     « :شد یخداوند بر کوه، کوه متالش یهنگام تجل وسـی صـخَـرَّ م ا و کـد لَـهعلِ جبلْجل هبلَّی را تَجفَلَم «
  ).27- 24، ص ب1389، یآمل ي(جواد )143 اعراف:(

نیز تمسک کرده است: یکـی   ایشان براي تأکید بر این مطلب به دو روایت از ائمه معصومین
البالغه،  (نهج »فتجلّی لهم سبحانه فى کتابه من غیر أن یکونوا رأوه«فرماید :  که می از امیرالمؤمنین

آنکه بتوانند او را ببیننـد؛ و روایـت   )؛ خداي سبحان در کتابش براي مردم تجلی کرد، بدون 147خ 
» لقـد تجلّـی اهللا لخَلْقـه فـى کالمـه ولکـنّهم ال یبصـرون       «است کـه فرمـود:    دیگر از امام صادق

)؛ خداوند در کالم خود براي خلقش تجلـی کـرده اسـت، ولـی     107، ص89ق، ج 1404(مجلسی، 
  ب)؛1389بینند (جوادي آملی،  آنها نمی

فـارق از هرگونـه صـوت و لفـظ اسـت. آن       ی بنـابر بیـان امیرالمـؤمنین   د از وحن بعیقت ایحق .2
ا       یقْرَع  یقُولُ لمنْ أَراد کَونَه کُنْ فَیکُونُ لَا بِصوت«: فرماید مین باره یحضرت در ا إِنَّمـ و عم سـی اءد لَـا بِنـو
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ثَّلَهم و أَنْشَأَه نْهلٌ معف انَهحبس هقول خداوند، فعل اوست کـه منـزه از صـوت     .)186، خ البالغه نهج(» کَلَام
است، که با نزول بـه عـالم    یده شود. کالم خداوند افاضۀ هستیاست که شن ییاز ندا يشده و مبرا دهیکوب

قـت قـرآن کـه در مقـام لـدن بـر       ین حقیکند. بنابرا یم یتجل یا قرآن عربیتورات ملفوظ صورت  به ماده،
ـ   ،ازل شدهامبر اکرم نیپ ، ردیـ گ یقـرار مـ   يدر مرتبـۀ وجـود مـاد    یوقتـ  یمبرا از صوت و لفظ اسـت؛ ول

  ؛)69- 57، صب1389، یآمل ي(جواد شود. یظاهر م صوت و لفظصورت  به
ط و یبسـ  یقتـ یاز تنزل به عالم مـاده، حق پیش ، کند می نازل سبحان آن را يکه خدا یوح قتیحق .3

 ؛)1: (هـود  »خَبیـر  حکیمٍ لَدنْ منْ فُصلَت ثُم آیاتُه أُحکمت کتاب«ل است: یگونه کثرت و تفصه از هرمنز
»و لَقَد متابٍ جِئْناهبِک لْناهلى فَصلْمٍ  عع دىه ۀً ومحمٍ رقَونُـونَ  لؤْمات یـ ن آیـ آنچـه از ا  .)52: (اعـراف » ی
کتـاب اسـت، امـري بسـیط و     خود که مقام لدن و ام ال ين است که قرآن در مرتبۀ اعالیا آید دست می به

اثـر   بـر عـت  یات و سور در عـالم طب یب آن از کلمات و آیب است و ترکیل و ترکیگونه تفصفارق از هر
ـ  الْکتـابِ  أُم  فـی  إِنَّه و*تَعقلُونَ لَعلَّکُم عرَبِیا قُرْآناً جعلْناه إِنَّا«تنزل، عارض بر قرآن شده است  ی  دینالَ لـلَع 

کیم71، ص1369، یآمل يجواد( )4- 3 (زخرف:» ح(.  
ن یکـه در تـأم   یق و معـارف یحقـا  ۀهمـ  ة حضورياز مشاهدرنده عبارت است یاز جهت گ یاما وح

مسـموع بـا علـم     مفهـوم و صـورت   بـه  از تنـزل  پسز ادراك کامل آنها یو ن ندمؤثر یات معقول انسانیح
 ي(جـواد اسـت   يافت معارف به علـم حضـور  یو  ،قیان شهود حقامه یقت وحین حقیبنابرا .یحصول

  :هایی است دربردارندة ویژگیز ین بعد نیاز ا یف وحیتعر .)288، ص1369، یآمل
ادت و یـ رو از هرگونه خطـا و اشـتباه و ز   ي است؛ ازایناز سنخ ادراك حضور ینکه ادراك وحیا نخست

  ؛مبراست ینقص
عقلی منوط بـه ترقـی روحـی مخاطـب اسـت، کـه توضـیح آن        اینکه شهود این معارف مجرد دوم 

  خواهد آمد؛
و الفاظ و حـروف و   یم ذهنیو مفاه یعلم حصولصورت  به از نزول پس ین معارف عقلینکه همیاسوم 

    شود؛ یکلمات ظاهر م
ز مبـرا  یـ ، پس از نزول و ظهور در قالب الفاظ و کلمات نينبو یوحبارة در ین بعد از وحینکه ایاچهارم 

 فَإِنَّه رسولٍ منْ  ارتَضى منِ إِالَّ أَحداً غَیبِه  على یظْهِرُ فَال الْغَیبِ عالم«: است ادت و نقصیاز هرگونه ز
لُکسنْ ینِ میب هیدنْ یمو هداً خَلْفصر لَمعیأَنْ ل لَغُوا قَدأَب رِساالت هِمبأَحاطَ ربِمـا  و  هِمیصـى  لَـدأَحو  

  .)28ـ26 (جن:» عددا ء شَی کُلَّ
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  دگاهيدو د هاي و تشابه هازيتما
ن یـ . در اکـردیم ان یـ ب هـر دو اندیشـمند   دگاهیـ د را از آن يها یژگیاز و یو برخ یوح یستینجا چیتا بد

  م. یکن یان میوجوه شباهت و تفاوت آنها را ب یبرخ ،ق آن دویبا تطب بخش
لفـظ   ۀ، بدون واسـط یاست که مدرك وح ياز سنخ ادراك حضور یوح دگاه ادراكیهر دو د در .1

ن معنـا  یو ا ،استی کیا علم و معلوم ی، ادراك و مدرك و یواقع در وحیابد. در یو مفهوم به آن دست م
 لـذا  .شـود  مـی  ن عبـارت یکه جانشـ  است یاشارت یقت وحیافت که حقی یعرب ابن توان در کلمات یرا م
ن نکتـه  یـ ز بـه ا یـ ن ي آملـی اهللا جـواد  تیـ آه و مقصود است. ین مشارالیاشاره ع جه گرفت کهینت توان می

 البتـه  .دانـد  مـی  يافت معارف به علـم حضـور  یو  یبیغق یشهود حقارا  یقت وحیو حق کند میح یتصر
صـورت   ی بـه وح گاهکرد  برداشتتوان از آن  می دارد که یسخن یعیتشر یت نزول وحیفیدر ک یعرب ابن

افـت  یدر یق فرشـتۀ وحـ  یـ از طر تنهـا  یعیتشـر  یشود. او معتقد است که وح یافت میدر یعلم حصول
را بـر قلـب    یا وحـ یـ د فرشته یگو یو م داند میت نزول فرشته را به دو صورت یفیک ییشود و از سو یم
امبر یـ را بر چشم و گـوش پ  یو وح شود میدر خارج ظاهر  يجسدصورت  به ایو  فرستد فرو میامبر یپ

صـورت   بـه  را کـه  يا توان وحـی  می نوع دوم يبرا .)357- 356، ص 2، جق1404 ،یعرب (ابن .کند یالقا م
د از یـ ز بایـ درك آن ن عتـاً یبـوده و طب  یو جسـمان  يماد يم که امریمثال بزن ها نازل شدیانب یالواح بر برخ

و  يحضـور صورت  نخست به زین ین قسم از وحیم همیینکه بگویباشد؛ مگر ا ی بودهق علم حصولیطر
آیـد   یمـ آمده بر» یا ... یا«صورت  که به یعرب ابن میگرچه از تقس ؛شود یدرك م یحصولصورت  به سپس
  است؛ یحصولصورت  تنها به ي، و گاهحضورصورت  به فقط که گاه
نظر دارند که وحی پیش از نزول داراي بساطت و مجرد از هرگونه کثرت است.  . دو اندیشمند اتفاق2

صـورت   ی فرایند وحی و نزول در عالم محسوسات و در دستگاه ادراکی پیـامبر بـه  همین امر بسیط در ط
باره معتقد بود که در فراینـد وحـی معـانی     در اینعربی  ابن شود. مفاهیم و الفاظ و علم حصولی ظاهر می

شوند و با گذشتن از عالم خیال در نشئۀ عنصري ـ در سمع و   هاي حسی ریخته می مجرد عقلی در قالب
هـاي   ). بدیهی است که آنچـه در قالـب  376ـ375، ص2تا، ج عربی، بی کنند (ابن مخاطب ـ ظهور می  بصر

شود، از سنخ علم حصولی اسـت.   حسی نازل و توسط حس، ادراك و در گوش و چشم مخاطب القا می
 نیز معارف وحیانی پیش از نزول امري بسـیط و فـارق از هرگونـه کثـرت و     اهللا جوادي آملی آیتاز نظر 

  شوند؛ ی درك میحصول  مسموع با علم مفهوم ولفظ و صورت  از تنزل به اند، ولی پس مفهوم و لفظ
و از جهـت   شـود  مـی پروردگـار دانسـته    یذات ی، تجلیاز آن جهت فاعل یدگاه، وحیهر دو د . در3

  ؛و ظهور است ی، محل تجلیقابل
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ا کـالم  یـ  یرا همان خطاب، اخبـار الهـ   یوح یعرب ابن است. ی، فعل الهیدگاه، وحیهر دو د بنابر .4
) است و ساخته و پرداختـه ذهـن و افکـار و    42،(فصلت »تَنْزِیلٌ منْ حکیمٍ حمید«(همان) که  داند یاهللا م

نْ    «فرماید:  خداوند میرو  )؛ ازاین269، ص4ق، ج1404، عربی ابن(نیست  االت بشریخ لُ مـ الْباطـ یـهأْتال ی
 و هیدنِ ییبهنْ خَلْفدانـد کـه    ی مـی را کلمه و فعل الهـ  یز وحین ي آملیاهللا جواد تیآ .)42: (فصلت» ال م

    ؛خود او افاضه فرموده است
شـود کـه بـا     می ا حاصلیشود، در عالم رؤ می امبر نازلیکه بر پ يا یوح نخستین یعرب ابن اعتقاد به .5

افـت  یدر ي آملـی اهللا جـواد  تیـ آابد؛ امـا از نظـر   ی یسپس به امور مجرد ارتقا م و تر است حس متناسب
غمبـر از بـاطن و   ین صـورت پ یر ایرا در غیرد؛ زیگ یامبر در عالم لدن صورت میپ ياز سو یقت وحیحق
عـالم بـه بـاطن و     ،د کـه آن حضـرت  یـ آ یات برمیکه از مجموع آ یحال؛ درآگاه نخواهد بود یل وحیتأو
  ات قرآن بوده است.یل آیتأو

  عربي ابن ديدگاهکيفيت نزول وحي از 
ـ البته نـه بـه ا   .شوند ینازل نم سبحان يفرشتگان جز به امر خدا  ۀن معنـا کـه خداونـد آنـان را از مرتبـ     ی

را براي انسـان   یخواهد وح یمسبحان  يکه خدا ید؛ بلکه هنگامیخطاب، به انزال و فرود آمدن امر فرما
نفسشـان القـا    بـه کـه   يا یوح خود را شایستۀگاه آنان  . آنکند یآن را در نفس فرشتگان القا م فرو فرستد

گـاه صـورت    آن کننـد.  قت را به بشر القـا ید نازل شوند و آن حقیبرند که با یم یابند و پی یشده است، نم
نند و از آن صور، صاحب صـورت را  یب یی میها که قرار است بر او نازل شوند در قالب صورت ی راکس

ن القـا  یکنند که از ا یچه را به آنها القا شده است، به او القا مآیند و آن یو بر او فرود م شناسند مین یدر زم
خداوند به حکـم صـفت   اگر به  پس است؛ مختص بشر ین نوع از وحیشود. ا یر میتعب یبه شرع و وح

خداونـد بـه   شود و اگر بـه   یده میل و صحف نامی، قرآن و فرقان و تورات و زبور و انجنسبت داده شود
ز از مرتبـۀ  یـ ن فرشـتگان گـاه   . البتهگیرد یم د، حدیث و خبر و رأي و سنت نامحکم فعل نسبت داده شو

کـه فرمـود:    سـبحان  ياز قول خـدا  ند. سخن جبرئیل به پیامبر اکرمشو یخطاب به امر خداوند نازل م
) متضـمن  63: می(مـر  »نَسیا ربک کانَ وما ذلک بینَ وما خَلْفَنا ماو أَیدینا بینَ ما لَه ربک بِأَمرِ إِلَّا نَتَنَزَّلُ وما«

  .)638، ص2، جتا بی، یعرب (ابناست هر دو وجه تنزل فرشتگان 
ا یـ را بـر قلـب انب   ی، وحـ یا فرشتۀ وحـ یشود:  بر انبیا به دو صورت انجام می یالبته نزول فرشتۀ وح

کنـد و   ید و آنچـه را آورده بـه گـوش او القـا مـ     یآ یاز خارج فرود م يجسدصورت  به ایکند و  ینازل م
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ن یـ ند و محصـول ا یب یامبر آنرا میکند و پ یصورت الواح) القا م ا بر چشمش (بهیو  ؛شنود یامبر آن را میپ
را القـا   یوح یحساس نب يگر قوایطور ممکن است که بر د ن همانند محصول شنیدن است و همیندید
از  پـس  یعتیچ شـر ید و لـذا هـ  کراست که خداوند با رسول مکرم اسالم آنرا ختم  روندين ید. البته اکن

 عت اسـالم حکـم  ید به شـر یآ یز که در آخرالزمان مین یسیو حضرت ع ،شود عت اسالم نازل نمییشر
 .)357ـ356، ص 2، جق1405، یعرب (ابن دکن می

حضرت خیال (خیال واسطه بین عـالم   ، انبیا نخستین ظهور مبادي وحی را درعربی ابناعتقاد  به
رو نـزول وحـی (مـراد از     کنند؛ ازاین حس و مثال مطلق است) و پس از آن در عالم باالتر درك می

شـود؛ زیـرا وحـی     وحی در اینجا همان تشریع شرایع است) بر نبی مکرم اسالم نیز با رؤیا آغاز می
امور مجرد و خارج از حس ارتقا یابد  در آغاز باید چنان باشد که با حس متناسب است و سپس به

). لذا آن بزرگواران باید داراي خیال منور باشند تـا بتواننـد   188-187، ص12ق، ج1405عربی،  (ابن
ــد (حســن   ــق مشــاهده کنن ــال مطل ــال و ســپس در مث ــی،  فرشــتۀ وحــی را در خی ، 1378زاده آمل

کند که یکی از مراتب آن مرتبۀ خیال یـا   وجود را به پنج مرتبه تقسیم می عربی ابن). (233ـ230ص
گونـۀ حـد وسـط     مرتبۀ مثال است. از نظر او عالم مثال، عالمی حقیقی است که صور اشیا در آن به

میان روحانیت محض و مادیت صرف وجود دارد. این عالم همان عالم مثال مطلق یا مثال منفصـل  
کند که همان  ال قسم دیگري هم دارد که از آن به مثال مقید یا مثال متصل یاد میاست. البته عالم مث

  ).74 ص ،تا بی عربی، عالم خیال انسانی است) (ابن
ال یـ آنچـه بـه خ   کنـد: گـاه   یم مـ ید به دو دسته تقسینآ یال انسان میکه به خ ي رامنشأ امور یعرب ابن
هی گـا  ؛ال شـخص اسـت  یو ساخته و پرداختۀ خرد یگ یم سرچشمهال خود شخص ید از خیآ یانسان م

معـروف   نـزد عرفـا  (آنچـه   یا تجلـ یـ  یل روحانثک تمی، که در قالب نیز از امري خارجی نشأت گرفته
شـود،   یا نـازل مـ  یـ که بـر انب  يا و فرشته ین به اعتقاد او وحیشود. بنابرا یال شخص وارد میبر خاست) 

ا یـ شـد تـا حکـم     یامبر نـازل مـ  یبر پ یوح ۀکه فرشت یهنگامرو  این ؛ ازاست یال نبیخارج از خ یقتیحق
ند و یکـی شـنونده   که هر دو از نوری ـ  و صورت ملک یاثر برخورد روح انسان بررا به او برساند،  يخبر

رفـت و   یو حرارت بدنش بـاال مـ   پذیرفت میر یز تأثیبدن آن حضرت ن یحتـ   کننده استو دیگري القا
؛ اسـت د و دشوار یشود که شد یر میتعب» حال«به . از این وضع شد ین مایاثرش در چهرة آن حضرت نما

ن حالـت  یـ گردد. البتـه ا ود و فرشته بازش از او منقطع  یتا آنکه وح ریخت میامبر عرق ین خاطر پیبه هم
  .)39، ص 3، جتا بی، عربی ابنباشد ( یروحانصورت  به ل بر قلب ویاست که تنز یدر صورت
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گونه که باید وحی نازل شود، نفـس نبـی نیـز بایـد عـروج و       وحی، همان البته در مقام دریافت
ترقی کند، تا بتواند وحی را در خیال و سپس در مثال مطلق دریافت کند. بنابراین هم فرشتۀ وحـی  

کند هردو باید از خیال بگذرنـد؛   شود و هم نفس نبوي که براي دریافت وحی ترقی می که نازل می
رو پیـامبر هنگـام نـزول وحـی از      عـالم حـس و مثـال مطلـق اسـت. ازایـن      زیرا خیال واسطۀ بین 

گرفت و با پوشش لباس مثـالی از حاضـران غایـب، و هنگـامی کـه       محسوسات روزمره فاصله می
گشت؛ بنابراین پیامبر وحی را در حضرت خیـال مطلـق و    شد، به عالم حس بازمی وحی منقطع می
شد، ایـن تمثـل در    صورت مردي متمثل می وحی بر او بهکرد. همچنین وقتی فرشتۀ  مقید ادراك می

شد؛ زیرا فرشته همانند انسان نیست که در عالم حس موجـود باشـد؛ بلکـه     حضرت خیال واقع می
). بنابراین نقش خیال در فراینـد  1378زاده آملی،  آمد (حسن صورت انسانی درمی ملکی است که به

گري نـدارد؛ بلکـه وحـی از     اع وحی، خیال نقش واسطهوحی، نقشی بنیادین است. البته در همۀ انو
این جهت داراي اقسامی است. در برخی از اقسام وحی، خیال واسـطۀ دریافـت وحـی اسـت و در     

  ).632، ص 2تا، ج عربی، بی برخی اقسام نیز نقشی ندارد (ابن

  آملي يهللا جوادا تيآ ديدگاهکيفيت نزول وحي از 
 پرشـماري ، مراتـب  کنـد  ش میامبر اظهاریجاد و پیاآن را که خداوند  یوح ي آملیاهللا جواد تیآاعتقاد  به

نـد نـزول، مراتـب    یهـا برسـد. در فرا   عت و ماده نازل شود و به گوش انسانیکند تا به عالم طب یم یرا ط
 ۀدر مرتبـ  یوحـ  یواسـطۀ تلقـ   ،امبریـ پ یعال ۀگونه که مرتب نیشود؛ بد یامبر واسطه میپ يمتفاوت وجود

عـالم مـاده و انسـان     یعنـ ین مرتبه یتر نیینکه در پاین وساطت هست تا ایا گونه نهمی شود و یمتوسط م
  .)178- 171، ص1387، یآمل يند (جوادیرا بشنود و فرشته را بب یمحسوس، وح

و نـاقص   يمرتبۀ ماد یعنی ي است؛مراتب وجود همۀنکه انسان کامل، برخوردار از یح مطلب ایتوض
کـه مقـام صـادر     ـ  محض و مرتبۀ تام محض ریو مرتبۀ تام غ ـ  است یعین طبیقوانکه مقهور و محدود ـ 

ن مرتبـۀ  ی، بـاالتر ینش نظام هسـت یچ بنابرو ممکنات است.  یتعال ن واجبیب ۀاول و انسان کامل و واسط
رد و آن را تنـزل  یـ گ یمـ  یتعـال  يم از ذات بـار یمسـتق بـه گونـۀ   انسان کامل معارف و احکام را  يوجود

ن مراحل انسـان کامـل و بلکـه    یا يمحض قرار دارند و همتا ریکه در مراحل تام غ یگاه مالئک آن دهد. یم
 ،شده را گرفتـه  نازل یشوند و وح می واسطه يتام محض و ناقص و ۀن مرتبیب ،از شئون او هستند یشأن

را از مرحلـۀ تـام    یگر، وحـ ید یا گروهیگاه همان فرشتگان  رسانند و آن یم يمحض و ریتام غ ۀبه مرحل
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، 1، جالـف 1389، یآملـ  يرسـانند (جـواد   یمـ  يناقص او مانند زبان و ۀر محضِ انسان کامل به مرحلیغ
طـور   نیشـود و همـ   می متوسطه ۀدر مرتب یوح یتلق ۀامبر واسطیپ یعال ۀالبته گرچه مرتب .)153ـ150ص

ـ با ،نـد ید و فرشـته را بب را بشـنو  ینازله و انسان محسوس وحـ  ۀنکه در مرحلین وساطت هست تا ایا د ی
از مراتـب   يا چ مرتبـه ین هـ یبنـابرا  ،ت خداونـد اسـت  یـ امبر تحـت وال یشئون پ همۀ که چون کردتوجه 
قـت  یدر حق یو فاعـل وحـ   کند می اظهار وحی راامبر یپ .ندارد ینقش یوحفقط جاد یامبر در ایپ يوجود

  .سبحان است يخدا
طبیعت و کثـرت بـدون ترقـی روح پیـامبر ممکـن      البته تنزل وحی از مقام عقل محض به عالم 

نَزَلَ بِه الرُّوح الْـأَمینُ علـی قَلْبِـک    «نیست؛ یعنی در نزول وحی هم تنزل از مقام غیبی مطرح است: 
) و هم ترقی روح پیامبر به مقام عقل محض و تلقـی از نـزد   193ـ194(شعرا: » لتَکُونَ منَ الْمنْذرِینَ

 ). ایـن معنـا را دربـارة پیـامبر اکـرم     6(نمل:  »لَتُلَقَّی الْقُرْآنَ منْ لَدنْ حکیمٍ علیمٍ و إِنَّک«خداوند: 
  توان از آیات قرآن به دست آورد. می

» الکتـاب  ام«توضیح مطلب اینکه قرآن کریم عالوه بر ظاهر و باطن، تأویل نیـز دارد کـه همـان    
است و حال اگر تنزل وحی بدون ترقـی روح انسـان   است. از طرفی، قرآن از مبدأ غیبی تنزل یافته 

زیرا آنچه تنـزل یافتـه و      اش آن است که پیامبر از تأویل و باطن وحی آگاه نباشد؛ کامل باشد، الزمه
بندي آیات قرآن بـه   است که از جمع  باشد. این در حالی به مقام لفظ و مفهوم رسیده ظاهر قرآن می

الکتاب از مقام لدن و از طریق ترقی روح، از تأویل قـرآن   دریافت امآید که آن حضرت با  دست می
  ).44ـ43ب، ص 1389آگاه بوده است (جوادي آملی، 

البته تنزل وحی و ترقی پیامبر یک چیز است و رسیدن پیامبر، همان رساندن خداسـت بـا ایـن    
با ترقی روحی، کـالم  شود که مستمع  تفاوت که اگر کالم الهی به مستمع نسبت داده شود، گفته می

شود که متکلم بـا تجلـی و تنـزل     خدا را استماع کرده و اگر کالم را به متکلم نسبت دهیم، گفته می
  فیض، کالم خود را به مستمع رسانده است (همان).

  پرسشک يپاسخ به 
شود تا  ینکتۀ دیگر اینکه در فرایند نزول، موجود مجرد تامی که در خزانۀ غیب الهی وجود دارد و نازل م

نْ شَـی  «شود:  سورة حجر استفاده می 21که از آیۀ  به عالم طبیعت و ماده برسد، (چنان إِنْ مـ نا   ونْـدإِالَّ ع ء
در همۀ عوالم وجود (در مقام لدن و عقل و مثال و مـاده) امـري عینـی    » خَزائنُه و ما نُنَزِّلُه إِالَّ بِقَدرٍ معلُومٍ

کرد که هر چیزي در هر عالمی ویژگی خـاص همـان عـالم را دارد. بنـابراین ایـن       است. البته باید توجه
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شود. براي نمونه دربـارة چهارپایـان و آهـن در     گونه که در عالم خزاین است، نازل نمی موجود مجرد آن
» یخْلُقُکُم فی بطُونِ أُمهـاتکُم  و أَنْزَلَ لَکُم منَ الْأَنْعامِ ثَمانیۀَ أَزواجٍ«استفاده شده است: » نزول«قرآن از تعبیر 

). روشن است که نزول انعام و آهن 25(حدید: » و أَنْزَلْنَا الْحدید فیه بأْس شَدید و منافع للنَّاسِ) «6(زمر: 
اي که در مخزن غیبی است نبوده است. در چنین مواردي اشکالی ندارد که امر عالی، حقیقت  به همان گونه

شده از سوي خداوند  شده نیز مرتبۀ ضعیف آن امر عالی؛ اما دربارة کتاب نازل شده باشد و امر نازل امر نازل
اي دیگر است؛ زیرا حقیقت آن در مراتب عالی، امري حقیقی و عینی است اما در عالم ماده  گونه مسئله به

ضع واضع و اعتبار معتبر اسـت و  صورت امري اعتباري و وضعی است؛ چراکه داللت لفظ بر معنا به و به
همین دلیل حقیقت  ). به279، ص 1387شود امري ذهنی است (جوادي آملی،  مفهومی که از آن فهمیده می

کند (جوادي  صورت عبري و زمانی به زبان سریانی و... ظهور می صورت عربی و گاهی به تکوینی گاه به
نه ممکن است آن امر مجرد تام حقیقی عینی ). اکنون پرسش این است که چگو49- 46، ص1369آملی، 

  ).280، ص1387صورت یک امر اعتباري ذهنی ظهور یابد؟ (جوادي آملی،  در عالم ماده به
علل و مراتـب یـک واقعیـت      هاي سلسلۀ توان گفت اگرچه باید در حلقه در حل این مشکل می

کـه در   اعتبـار اسـت؛ و چنـان   منزلۀ حس مشترك بین تکـوین و   شده، هماهنگی باشد، انسان به نازل
صورت فعل یـا   قوس نزول، امور معقول از عالم عقل به عالم مثال متصل، و از آنجا در عالم ماده به

شوند، و در قوس صعود از راه خواندن و شنیدن الفاظ اعتبـاري بـه تکـوین     قولی اعتباري نازل می
ن کامـل واسـطۀ جمـع بـین     کنند، در بحث تنزل وحی نیز ممکن است نفس انسا محض صعود می

تکوین و اعتبار باشد و وحی را از مرتبۀ مجرد عینی بسیط بـه مرتبـۀ کثـرت اعتبـاري عبـور دهـد       
  ).49-46ب، ص1389(همان، 

ل آن در قالب الفاظ اختصاص به خداونـد  یز تنزیتوضیح مطلب اینکه گرچه ایجاد حقیقت وحی و ن
زل شود که بتواند در قالب لفظ و اعتبـار ظـاهر گـردد    باید از مسیري نا یحقیقت تکوینی وحنزول  ،دارد

ض، سـمع و بصـر   یاثر قرب نوافل و فـرا  برامبر باشد؛ زیرا ینفس مبارك پ ةویژ ،که ممکن است آن مسیر
ل تنـزل تکـوین بـه اعتبـار، در     ین دلیو به هم شود میو نطق او مظاهر و نمودار سمع و بصر و نطق خدا 

  .(همان)گیرد  نفس مطهر او صورت می
ر لـوازم آن در  یو سـا  یک وحـ یـ متمثـل و پ  یست که وحـ یمعنا ن بدانسخن  این که کردد توجه یبا

آنرا رد کـرده   ملّاصدرا. به همین خاطر ل صرف استیو تنها در حد تخرد وجود ندا يخارج از نفس نبو
رد صـورة خیالیـۀ   وهذا األمر المتمثل بما معه أو فیه لیس مجـ « :)93، ص1369، جوادي آملید (یگو می و
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ال وجود لها فی خارج الذهن و التخیل کما یقوله من ال حظّ له من علم الباطن و ال قـدم لـه فـی أسـرار     
  .)25، ص7، ج م1981، ملّاصدرا( »الوحی و الکتاب

  در باب کيفيت نزول وحيدگاه يق دو ديتطب
ـاده بـه    ي را طی میشود و مراتب پرشمار . بنا بر هر دو نظر، وحی از سوي خداوند نازل می1 کند تا در مرتبۀ م

  شود؛ هاي همان مرتبه ظاهر می اي متناسب با ویژگی مرتبهگوش و چشم مخاطبان برسد؛ ولی در هر 
کنـد.   یافـت مـ  یفرشـته در  ۀرا بدون واسـط  یقت وحیخدا حق یدگاه انسان کامل و ولیهر دو د . بنا بر2

ت یـ فین کیبه ا ینزول وح یعرب ابن بر نظر اما بنا ؛ردباره صراحت دا نیکه در ا ياهللا جواد تیسخن آ
ق یـ را از طر یعت و احکام الهـ یاست شر یابالغ احکام اله شاز شئون یکیکه  یعیتشر یاست که نب

(که عبارت از خبـر دادن از معرفـت ذات    یفیکه او در نبوت تعرکند. ازآنجا یافت میدر یوح ۀفرشت
معرفـت   اسـت کـه عبـارت از خبـر دادن از     یعینبوت تشردر مقابل  حق و اسماء و صفات او است

م بـه حکمـت و   یتعلـ  ک وین يب به اخالق و خوهایتأد ز ابالغ احکام ویصفات و اسماء و ن ذات و
اسـت،   یعیاز شـئون نبـوت تشـر    یکـ ی) که 410، ص2، ج1383، ياست است) (خواجویام به سیق

ـ نبی، است معتقد   ردیـ گ یقـام قـرب و بـدون واسـطه مـ     معـارف را از م  ،اسـت  یاز آن جهت که ول
 همـۀ ت خـود  یـ وال ۀاز جنب یعیتشر یجه گرفت که نبیتوان نت ی) م265، ص3ج ،ق1405، عربی ابن(

کـه   کنـد  یح مـ یچنانکه در بحث مراتب نزول، تصرـ رد  یگ یم از مقام قرب میمستقگونۀ  بهمعارف را 
مراتـب   و آن را بـه  - قـل اسـت   است بـر ع  یاله يکه در صورت اسما ینزول امر اله ۀمرتب نخستین

ا القـا  یـ و بـر انب  ،میرسد و در آنجا به خبر و حکم تقس یم ینکه به مقام کرسیکند تا ا یتر نازل م پایین
افـت  یم دریمسـتق  گونـۀ  بـه  را یانسان کامل وح یعرب ابن نظر بنابرتوان گفت که  ین میبنابرا .شود یم

شـوند   یاو واسطه م یو دان ین مرتبۀ عالیدهد و فرشتگان ب یقرار مار مراتب مادون یو در اخت کند می
، یند نزول وحـ ایدر فر ،پروردگار است یذات یتجل ینکه در عالم ماده ظاهر شود. البته چون وحیتا ا

  ؛شدن ندارد یگاه امر اله لینه بودن و تجیجز آ ینقش چیانسان کامل ه
 ید ترقـ یـ ز باین ینب یافت وحیدر يد، برادهخداوند انجام  را یکه تنزل وح چنان ،دگاهیبر هر دو د بنا .3

 ؛افت کندیداشته باشد تا بتواند آن را در یروحان
، تعیصـاحب شـر   يایـ رد و انبیگ می ق ارسال رسل انجامیاز طر تنها یعیتشر یوح یعرب ابن اعتقاد به .4

 ،12، جق1405، عربـی  ابـن ( رندیگ می کند می عت را بر قلبشان نازلیکه شر یاز روح تنهاعت را یشر
 ي آملـی اهللا جـواد  تیآست؛ اما از نظر یق ارسال فرشته نیع جز از طریع شراین تشریبنابرا .)425ص 
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بـاره   نیـ شـان در ا یامبر نـازل شـده اسـت. ا   یـ واسـطه بـر پ   گونۀ بی به یعیتشر یموارد، وح یدر برخ
 نـد ا واسطه بر پیامبر نازل شـده  یدر شب معراج، شفاهاً و ب یۀ آخر سورة بقره بنا بر نقلی: دو آگوید یم

  ؛)55، ص ب1389 ،یآمل ي(جواد
وحی که در مرتبۀ عقل فارق از هرگونه صورت ذهنی و صـوت و   قت مجردیاز نظر هر دو محقق حق .5

و سرانجام در مرتبـۀ   کند میظهور  یمفهوم و صورت ذهنصورت  به الیاز مرتبۀ خ گذربا لفظ است، 
گاه و محـل   یتجل صرفاً نیز امبریشود. وجود پ یصوت و لفظ ظاهر مصورت  ي بهم و گوش مادچش

  ندارد.   اي یگونه نقش فاعل است و هیچ یظهور وح

  يعرب از منظر ابن يمراتب نزول وح
از هریـک   در ینازل شود. امر الهـ  يکند تا به عالم ماد یم یرا ط پرشماريمراتب  یوح یعرب ابن از نظر

کـه در   ین آن صـورت یرد؛ بنـابرا یـ گ یو رنگ آن مرتبه را به خـود مـ   یژگیو ،ردیگ یمراتب که قرار من یا
 لـی گر تجیو مراتب د یا کرسیا عرش یاست که در مرتبه نفس  یر از صورتیشود غ می عقل ظاهر ۀمرتب

اسـت کـه در    یر از صـورت یشود، غ یمختلف ظاهر م يها ن مراتب به صورتیگونه که در ا ابد و آنی یم
  قرار است: دینب یب مراتب نزول وحیترت .دکن یظهور م يعالم ماد

ي کـه در صـورت اسـما    یاله امراین مرحله،  ): در325، ص4، جق1405، یعرب (ابن قلم)( عقل ۀمرتب .1
 یک تجلـ یـ بـا   سـبحان  يگر خدایعبارت د شود. به یبر عقل نازل مي اراد لیک تجیاست در  یاله

 کنـد  یظهـور مـ   یعقلـ صورت  به کند که در آنجا یبه عقل افاضه م یلیتفصصورت  به علوم را ياراد
 )؛29، ص3تا، ج بی، عربی ابن(

 ؛ودش ینازل م ینفسصورت  ی بهق نفسیگاه در رقا لوح): آنۀ نفس (مرتب .2
 بـأول  انصـبغ  فلمـا «ن مرتبه عالم خلـق اسـت:   یاول یعرب ابن عرش از نظرۀ عرش (طبیعت کلی) (مرتب .3

 یعرشـ صـورت   بـه گیرد و در عرش  آن را می یعرش یسپس رقایق شوق »:العرش هو و الخلق عالم
 ؛شود یظاهر م

بـر آن   آید و در آنجا به صورتی غیر از صورتی کـه  . مرتبۀ کرسی (مادة کلی): سپس به کرسی فرود می4
مقـام تنفیـذ و    تـرین فرشـته بـه    کرسی نزدیک ).30- 28، ص3تا، ج عربی، بی شود (ابن بود، ظاهر می

عربـی،   شـود. (ابـن   مـی  اوامر الهی است. در مقام کرسی کلمه به حکم (اوامر و نواهی) و خبر تقسیم
عبـارت   ). مقام رسالت و نبوت تشریع در این مرتبـه قـرار دارد و بـه   598- 597، ص 14ق، ج 1405

  )؛578کند (همان، ص  دیگر از این مرتبه است که خداي سبحان رسوالن را مبعوث می



  ۲۱عربي  و ابن آملي اهللا جوادي چيستي و چگونگي وحي بررسي تطبيقي ديدگاه آيت

المنتهی (جسم کلی): مقصد نهایی امر الهی اگر عالم بهشت باشـد، از منـزل کرسـی     ة. مرتبۀ سدر5
شـود؛ ولـی اگـر مقصـد      هاي بهشتی ظـاهر مـی   صورت نعمت شود و در آنجا به دیگر نازل نمی

المنتهـی (آسـمان اول) فـرود     سدرةها باشد، همراه با فرشتگان مرتبۀ کرسی به  اش آسمان نهایی
گیرند و بـه آسـمان    المنتهی آن امر الهی را از فرشتگان کرسی می سدرةگاه فرشتگان  د. آنآی می

بنـابراین   رسـد.  یابد تا به آسمان هفتم (آسمان دنیا) می طور ادامه می دهند؛ و همین دوم تنزل می
شود اسم الهی عقلی نفسی عرشی کرسی است؛ یعنـی مجمـوع صـور هـر      امر الهی که نازل می

شـود تـا    صورت همان مرتبه ظاهر می مسیرش از آن گذشته است. البته در هر مرتبه بهآنچه در 
    ).30ـ28، ص3تا، ج عربی، بی آنکه در قلوب خالیق تجلی کند (ابن

  معناي کلمه و فعـل الهـی اسـت کـه همـان تجلـی       معناي عام (به مراتب یادشده دربارة وحی به
شـود بـا ایـن تفـاوت کـه وحـی        یعی نیز مـی باشد) است و شامل وحی تشر تعالی می ذاتی حق

، 3) توسـط فرشـتۀ روح (همـان، ج   590، ص14ق، ج 1405عربـی،   تشریعی از مقام کرسی (ابن
  شود؛  ) نازل می266ص

نـد  ینکه کـه در فرا یح مطلب ایتوض است. يانسان عاد ی،حلقه و مرتبۀ نزول وح واپسین: يبشر ۀمرتب. 6
رسـاندن کـالم    ۀز واسطیامبر نیپ ،امبر استیبه پ یرساندن وحن واسطۀ یاالم که روح چنان ینزول وح

وما کانَ لبشَرٍ أَنْ یکَلِّمه اهللا إِلَّا وحیاً أَو مـن  «ه یدر آ» رسول« ةن واژی؛ بنابراي استخداوند به بشر عاد
چنانکـه  . )332ص ،3ج تـا،  عربی، بـی  ابن( است امبریاعم از فرشته و پ» وراء حجابٍ أَو یرْسلَ رسوال

ـ     یامبر خطاب میبه پ ،» فَأَجِرْه حتَّى یسمع کَالم اهللا«ه یدر آ پنـاه بـده تـا کـالم      یکنـد کـه بـه آن اعراب
امبر اسـت؛  یل به پیهمانند نسبت جبرئ یامبر به آن اعرابین صورت نسبت پیخداوند را بشنود که در ا

ز واسـطۀ رسـاندن آن بـه    یامبر نیپ ،امبر استیاهللا به پل واسطۀ رساندن کالم یکه جبرئ گونه همان یعنی
  .)71، ص 2(همان، جاست  يعاد يها انسان

  ي آملياهللا جواد تيآ ديدگاهاز  يمراتب نزول وح
ب یـ افتـه، در مخـازن غ  یعـت ظهـور   یقت آنچه در عالم طبیاصل و حق ي آملیاهللا جواد تیآدگاه یبنابر د

در هـر   يزیالبته هر چ .)21: (حجر»  عنْدنا خَزائنُه و ما نُنَزِّلُه إِالَّ بِقَدرٍ معلُومٍء إِالَّ و إِنْ منْ شَی«: ی استاله
 یبـ یگونه که در مخـازن غ  ا آنین اشیابد؛ بنابرای می متناسب با وصف و حد آن مرتبه ظهور و بروز یعالم

خـاص   یژگیو یبلکه در هر عالم شوند؛ یتر به همان صورت نازل نم هستند در مراتب پایین و مقام لدن
  رند.یگ یهمان عالم را به خود م
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کـه در مقـام    یقت وحین حقیست؛ بنابراین قاعده مستثنا نیز از این یقرآن ی، از جمله وحینزول وح
صـورت   ی بهمراتب و مراحل پیمودنند نزول و ایفر یاست، در ط يو شهود ینیع یقتیحقصورت  به لدن

 ي(جـواد  شـود  یدوباره در قالـب الفـاظ ظـاهر مـ     یسپس با تنزل و ابدی یمظهور  یمفهوم و علم حصول
  شمرد:برگونه  نیرا ا یتوان مراتب نزول وح ین میبنابرا. )280- 278، ص 1387،یآمل
) کـه سرچشـمه همـۀ حقـایق و     150، ص 1الـف، ج  1389آملی،  تعالی (جوادي . مرتبۀ ذات باري1

 عالم وجود از جمله وحی است؛
هـا و احکـام را    تام محض یا صادر اول: این مرتبه از وجود انسان کامل، معارف و حکمت. مرتبۀ 2

ترنـد   اي کـه در مراحـل پـایین    دهد و در اختیار مالئکه گیرد؛ آن را تنزل می از خداي سبحان می
 گذارند (همان)؛ می

تـر قـرار    ل پـایین گیرد و در اختیار مراح . مرتبۀ تام غیرمحض: این مرتبه وحی را از صادر اول می3
 دهد (همان)؛ می

 )؛47ب، ص 1389. مرتبۀ مثال که فوق مرتبۀ عالم طبیعت است (جوادي آملی، 4
، 1 الـف، ج 1389آملی،   . مرتبۀ ماده که مرتبۀ سمع و بصر و بدن مادي انسان کامل است (جوادي5

 )؛150ص
وجـود پیـامبر هماننـد     . مرحلۀ بشر معمولی: واپسین حلقۀ این سلسله سمع عموم مـردم اسـت و  6

هاي دیگر هم برسد. بنابراین قـرآن   فرشتگان، مجراي وحی و مسیر تکلم الهی است تا به انسان
اکنون خداوند است که بـا مـا سـخن     که کالم الهی است، تکلم الهی نیز هست و هم کریم، چنان

شـود،   جـاري مـی   پیامبر اکـرم  )؛ یعنی آنچه بر زبان6(توبه: » حتَّی یسمع کَالم اللَّه«گوید:  می
همـان وحـی و تکلـم      رسـد نیـز ادامـۀ    تکلم خداوند است و آنچه به سمع و قلب مؤمنین مـی 

أَ «فرمود که وقتی به آیـۀ   رو امام صادق )؛ ازاین64-61ب، ص1389خداست (جوادي آملی، 
وتی    الْمـ یِـیحلـی أَنْ یرٍ عبِقاد کذل سو امیرالمـؤمنین  » بلـی «بگـو  ) رسـیدي،  40(قیامـت:   »لَی

» ســبحان ربــی االعلــی«) هنگــام قرائــت ســورة اعــال 220-217، ص92ق، ج1404(مجلســی، 
 ).47-39، ص 1369گفت (جوادي آملی،  می

  يدگاه در باب مراتب نزول وحيق دو ديتطب
ام و بـا تنـزل بـه مقـ     شود آغاز مین یدهد که از عالم خزا می رخ پرشماريمراتب  یدر ط ینزول وح .1

    ؛رسد یگر به عالم ماده مید گوناگونعقل و مراتب 



  ۲۳عربي  و ابن آملي اهللا جوادي چيستي و چگونگي وحي بررسي تطبيقي ديدگاه آيت

  ) سمع و بصر مردم عادي است؛6(توبه: » فَأَجِرْه حتَّی یسمع کَالم اللَّه«. منزل نهایی وحی الهی بنابر آیۀ 2
رد و یـ گ مـی  و رنـگ همـان مرتبـه را    ها ویژگی ي،ا دیدگاه وحی با نزول در هر مرتبه بر اساس هر دو .3

  کند؛ می اسب با آن مرتبه ظهورمتن
  است؛  مراتب نزول وحی را در قالب مفاهیم قرآنی بیان کرده اهللا جوادي آملی آیتبر خالف عربی  ابن .4
، فرشتگان الهی در کنار مراتب وجـودي  اهللا جوادي آملی آیتهاي نزول وحی در کلمات  . واسطه5

انـد، امـا درواقـع همـۀ ایـن       ظاهر فرشتگان الهی بهها  این واسطهعربی  ابن پیامبرند؛ ولی در بیان
هـاي گونـاگون    اند که در مراتب پرشمار به صورت مراتب همان وجود منبسط حقیقت محمدیه

  .اند تجلی یافته

  گيري نتيجه
  م:یرس یج مین نتایاز آنچه گفته شد به ا

امبر یـ پ یدسـتگاه ادراکـ  شـود و در   مـی  نازل ین الهیمجرد است که از عالم خزا ي، امریقت وحی. حق1
محـل   امبر صـرفاً یو پ استخداوند  یذات یتجل یقت وحیگر حقیعبارت د ابد. بهی یو ظهور م یتجل
  است؛ آن یتجل

 يشـود، از سـنخ علـوم حضـور     یا نازل مـ یم بر انبیبدون واسطۀ الفاظ و مفاه یقت وحیحق کهآنجا. از2
    ؛در آن راه ندارد ییگونه خطا است و لذا هیچ

خداونـد   یکننـدة وحـ   شود، فاعل و ایجـاد  یا نازل میبر انب یکه با واسطۀ فرشتۀ وح یعیتشر یوح. در 3
  ؛ندارند یتیگونه فاعل چیا هیو انب است

ن مرتبـۀ وجـود   یتر پیمایند تا به پایین یرا م پرشماري يمراتب وجود ،دنشو یا نازل میکه بر انب ی. معارف4
 يا پروردگـار اسـت در هـر مرتبـه     یواقع تجلـ ازآنجاکه وحی درند و به مرتبۀ گوش مردم برس یعنی

ن یبنـابرا  .شود یلذا در مرتبۀ ماده در قالب صوت و لفظ ظاهر م .ابدی یمتناسب با همان مرتبه ظهور م
اسـت کـه    يا گونه قت آن بهیست، حقیصوت و لفظ نصورت  به وجود يدر مراتب باال یاگرچه وح

 .شـود  یدر قالـب صـوت و لفـظ ظـاهر مـ      ،در مرتبۀ ماده ظاهر شـود  یام الهیاگر بخواهد در قالب پ
کننـدة   کننده و اعـالم  تنها ظاهرامبران یو پ ستخدا يو هم الفاظ آن از سو یقت وحین هم حقیبنابرا
  .هستندآن 
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