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  یوح یو هست یستیچن ییدر تب عربیابن یشناختینقش نگاه هست
  

 بین المللی قزوین دانشگاه دکتري فلسفه اسالمی يدانشجو/  يدمحمد قادریس  mohammad.ghadery@yahoo.com 
    اخالق دانشگاه باقرالعلوم ۀفلسف دکتري يدانشجو/  سیدرضی قادري

  13/7/1393 :پذیرشـ  19/2/1393: دریافت

  دهكيچ
ات یـل آن نظریـن و تحلییتب يشمندان برایه علما و اندکاست  یاز مسائل غامض یدر قلمرو اسالم یوح یو هست یستیچ

شـمندان قـرار یر اندیتوجـه سـا کانونو یافته  ژهیو یگاهیجا، یوح از یعربن ابنییتب انیمن یدر ا. اندردهکارائه  یگوناگون
 یمراتـب وحـ، یضرورت وحـ، یوحشناسی مفهوم از جمله یوح یرامونیمباحث پ یبرخنخست ن مقاله ی. در اه استگرفت

او گـره  ۀشناسـانیبا نگاه هست یت نزول وحیفکیاز  عربیابنل یه تحلکازآنجا و ایمکرده یبررسرا اشفه کو م یوح ۀرابط و
 یژگـیچهـار و ۀارائـ و سپس باایم دادهان یباره بنیدر ا مختصر یحیابتدا توضویژه ن نگاه یبا مبنا قرار دادن ا ،خورده است

و  یت نـزول وحـیـفکین یـیل و تبیـبـه تحلایم، برگرفته نیالدیمح یشناختیهمان نگاه هست از را هاه آنک یوح یاساس
  .میاهپرداخت عربیابندگاه یقت آن از دیحق

  .یوح، يماد عنصر، لیجبرئ، تیواحد، تیاحد، ن ثابتیع، هیقت محمدیحق :هاهکلیدواژ

    

۶۸     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهپنجم،  سال  

  مقدمه. ۱
از آن جهـت  ،ینـید يهـاآموزهدر شمندان مسلمان بوده اسـت. یدان ۀشه دغدغیهم ینید يهان مؤلفهییتب
 ییشمندان و علمـایوجود ندارد؛ لذا اند ايیچ انحراف و نادرستیاحتمال ه، دهندیاز متن واقع خبر مه ک
امامـان نبی خـاتم و  هکاست  ییهان انگارهییه و تبیتوج شانیاصل تهم .نداهمدآه درصدد فهم واقع برک

 ینـید يهـااز آموزه ياریفهم بسـ سوییاز . اندکرده يزیرارائه و طرح در شریعت مقدس اسالم معصوم
عت اسـالم بـر آن قلـب یشـر ۀتـا معـارف حقـ استر صاف و زالل یباطن و ضم يدر گرو داشتن صفا

. قت دانسته شـده اسـتیبه حق رسیدناز طُرق گوناگون  یکی يشهود كن ادرایبنابرا. بتابندخورده قلیص
 اسـتوار یعرفـان عملـ ۀیـخود را بر پا یعلم يهاچون داشته يعرفان نظر يه علماکن جهت است یاز ا

عت اسـالم و یبـه شـر، يرکـمختلـف ف يهـاشـمندان در حوزهیگـر اندید هخود را نسـبت بـ، دانندیم
  .بینندیتر میکتر و نزدنیقر، شده در آنمطرح یمعرفتهاي آموزه

ات یوجـداناشفات و کتا آن مکوشیده ، بوده است ییاشفات و شهودهاکه خود صاحب مکابن عربی 
ه پدر عرفـان ک آرا و نظرات او ند.کعرضه  یبرهان يهااستدال یۀو بر پا يرا در قالب مطالب نظر يشهود

 .رگـذار بـوده اسـتیثأت ۀفالسف یحت یاسالم يعرفا ۀشیبر اند يبعد يهادوره همۀدر ، سته زین ينظر
ها و شـهینـد خـود را از افـق انده بتواکـژه در عرفان نبوده است یوبه و در فلسفه یشمند مطرحیچ اندیه

از . ق اسـتیـاش و تحقکـنکدرخـور  یعربـابن ۀشیر و عمق اندکن تفیبنابرا. جدا سازد یعربابننظرات 
 »قـت آنیو حق یت نـزول وحـیفکین ییتب«ش بدان پرداخته یخوهاي در بحث یعربابنه ک یجمله مطالب

بحـث الزم بـه نظـر  آغـازچـه در آن م.یازدپریمله ئمس نیهم یل و بازخوانین نوشتار به تحلیدر ا. است
 یعربـابنن نظـر ییبه تب، است تا پس از روشن شدن آن یوح یرامونیاز مسائل پ یبعض حیتوض ،رسدیم

  م.یدازبپر ینظر عرفان اسالم يریو به تعب

  يوحشناسي مفهوم. ۲
ع است و به خـاطر یاشاره سر یوح«ند: کمی فین تعریچننیرا ا یخود وح مفرداتدر  یراغب اصفهان

راغـب (» شـودمی گفته یوح، ض گونهیتعر يبه مطالب رمز ینهفته است گاه یه در واژه وحک یسرعت
  ن آورده است:یچن لسان العرب صاحب. )552ص، 1376، یاصفهان

 دهیمنا یز وحیل الهام نین دلیاست و به هم یاعالم در پنهان يدر لغت با تمام مشتقاتش به معنا یاصل وح
 یز به تو وحیفالن چ ةشود دربارمی گفته یو لذا وقت شودمی دهینام یوح تابتکما و یاشاره و ا شود...می
  ).381ص، 1362، منظورابن( ردمکز به تو اشاره یفالن چ ةدربار یعنی ،ردمک
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ـائ(اسـت  گرفته »عیسر ةاشار« يرا به معنا یوح ییامه طباطباعلّ ـابی، یطباطب ) 423ص ، 12ج ؛107ص، 1ج، ت
ده یـنام »یوحـ«ه در قرآن کب همان است یاز غ یو تلق كادرا ند:کیف مین تعریرا چن یگر وحید ییو در جا

  ).172ص، 2ج، همانشود (نبوت خوانده می ،ردیگیم یه انسان از وحک یشود و آن حالتیم
، نوشـته، تابـتک، آمده است از جملـه: اشـارت یمختلف یبه معان یه وحکد گفت یطور خالصه با به
ه کـا اشـاره یـغام یا پیا نوشته یالم کشتاب و عجله و هرچه از ، اعالم در خفا، دهیسخن پوش، امیپ، رساله
  .م شودیالقا و تفه يگریبه دور از توجه د يگریبه د

ارتبـاط  .4 ؛رنـدهیگ. 3 ؛فرستنده .2 ؛امیپ .1: است کیچهار عنصر مت رب یا هرگونه ارتباط زبانی یوح
تـوان یم )3 :عمـرانآل( »تاب بالحقکال یکنَزّل عل«ه یآ بارةمثال درراي ). بیو روح ي(اعم از ارتباط ماد

م یرمسـتقیغ یاز نـوع وحـ ین وحـی؛ و چون اهه نازل شدکاست  ياهیآ يام همان محتوا و معنایگفت پ
فرسـتنده خـود ذات ، میمسـتق یل) بـوده اسـت. در وحـیـ(جبرئ یآن فرشته حامل وحـ ةفرستند، است

  است. یو تماس هم از نوع تماس روحاست  پیامبر كنفس مبار، رندهیاست. گ یتعاليبار

 ياقسام وح. ۳

 .مینکیم بیانرا  هاوار آنه ما فهرستکند کیان میرا ب یوح از یمتفاوتهاي م گونهیرکقران 
سـاختن مـادر  بارة آگاهه قرآن درکچنان »یروحان الهام« )الف :است ه خود بر دو نوعک ،»یالهام یوح. «1

 )ب؛ )12:انفـال؛ 7:قصـص( رده استک یر به وحیتعب ،لینبه فرزندش براي انداختن  یحضرت موس
  ؛)121:انعام( یطانیشهاي وسوسه

 ؛)11 :میمر( اشاره .2
  ؛)69ـ68 :نحل( ندکیاد می یزنبور عسل با عنوان وح يزیت غریهدااز قرآن  يزیت غریهدا .3
 ؛)12 :فصلت( نشیدر نظام آفر ینیوکت تیهدا .4
در حالـت  ین نـوع از وحـیـا: ییایـؤر یوحـ )الف: دارد یخود انواع ین قسم از وحیا ،ينبو یوح .5

: ذبح فرزندش (صـافات يبرا میبر حضرت ابراه یمانند وح ،شودمی امبر نازلیپ ا بریؤخواب و ر
در قالب نوشته و لـوح ماننـد الـواح  یآسمان تبک: به صورت نزول يو نوشتار یتابک یوح )ب؛ )2

اول:  ن خود بر سـه قسـم اسـت:یو ا: يداریشن یوح) ج؛ )154- 150- 145: (اعراف یحضرت موس
د بـر یشـد يه هنگام نـزول آن دردک استو مشقت همراه  یخاص با سخت ین وحیم ایمستق یوح

شـان یبـر ا یهوشـیو برد و حالـت غـش کـمـی رییامبر تغیشد و رنگ صورت پمی عارض امبریپ
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مانند سـخن گفـتن خـدا  ،حجاب يدوم: از ورا؛ )260ص، 18ج، ق1404، ی(مجلس شدمی یمستول
داسـت یناگفتـه پ). 195ـ192 :(شعرا ق فرشتهیسوم: از طر؛ )13:وه طور (طهک در یبا حضرت موس

  است. يداریشن یوح ،ن مقاله استیه آنچه مدنظر اک

 يضرورت وح. ۴

رد یکـدر رو بحـث کـرد. ینـیدو بـرون ینیدرد درونیکتوان با دو رومی و نبوت یضرورت وح بارةدر
ن مقالـه یـآنچه مناسـب ا .ردکبحث  یناختشو جامعه یعرفان، یفلسف، یالمکتوان از منظر می ینیدبرون

 .میپردازمیرد یکن رویه ما تنها به اکاست  یاست منظر عرفان
ات یـحعبـارت اسـت از ، ات برتـریـه حکبل ،ستین يویو دن يات مادیمنحصر در ح یات انسانیح

ن جهـت الزم اسـت یه همب .يل شدن به سعادت اخرویو نا یدن به مقام الوهیرس؛ یعنی يو معنو یعقل
ات یـن حیـت را از توجـه تـام بـه ایرده باشد تـا بشـرکامبران نازل یرا در قالب پ ییهاه خداوند انسانک

 امبرانیـپ ،تیـن غایـدن بـه ایرسـ يبـران شوند. ل رهنمویاصات یو به آن ح رندبازدا يو ظاهر يصور
ت و ارشـاد یباشند تا بتواننـد هـداپیموده شود می ادیاسفار اربعه  ه از آن بهکت را یر هدایمسد کل یبامی

ق یو خبـر دادن از حقـا یدر نگاه عرفـا را آگـاه یضرورت وح یدر آملیدحیس .دار گردندمردم را عهده
پـر واضـح  ند.سـتیجز ذات و اسما و صـفات ن يزیچ یق الهیحقا .)379ص، 1368، یآمل( داندمی یاله

  .افته باشدیبار  یه خود به عالم الهکخبر دهد  یق الهیحقا تواند ازتنها کسی می هکاست 

 يعرفان ةاشفكبا م يتفاوت وح. ۵

 كسـلو ر ویاثـر سـ بـرشـف شـهود و کق یـه از طرکاست یق اشیاز حقا یشناخت برخ یعرفان ۀاشفکم
 :داردی یهاتفاوت یبا وحشود و میحاصل 

 . اینکـهشودمی دهیز دیگاه خطا و اشتباه ن یدر مشهودات عرفان یول ،همواره به دور از خطاست یوح .1
اسـت  ایـن مکاشـفهاز  ياده نمونـهیـر دیـعه را به صـورت خنزیش شیاز شهودها یکیدر  عربیابن

ه کـند کیان میخود ب فصوصدر شرح  يصریقه کل است ین دلیبه هم .)8ص، 2ج، تابی، عربیابن(
ه مزاج آنهـا بـه ک یسانک ؛امل استک يایا و اولیها از آن ارواح انباشفهکن میترنقصین و بیترحیصح

 )؛111ص، 1375، يصریق( ده استیاعتدال تام رس
بـه  یعرفـانهاي افتـهی یار است ولـیخود مع یوح هکن است یا ،دیآمیدست به یآنچه از تفاوت اول .2

از مشـهودات  یح عرفـانیزان دارند تا مشـهودات صـحیار و میاز به معین یاحتمال داشتن خطايل یدل
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ات یـشهودات خود را بـا آ، نانیاطم يد برایل عارفان باین دلیبه هم .ز داده شوندییو باطل تم یطانیش
  شان نباشد؛هایاشفهکدر م یبزنند تا خلل کات محیو را

 ياز سـو یتفضـل یافت وحیمقام نبوت و در یول ،است یتسابکا یعرفانهاي اشفهکبه مقام مدن یرس .3
قلبـه فَوَجَـدهُ افضـل  یوجـل الـ نَظَر اله عزّ: «استچنین آمده  االنواربحاره در کچنان ؛خداوند است

خداونـد قلـب و  نیبنـابرا ».القلوب واَجَلّها واطوعها واخشعها واخضَعَها أَذِن لِأبواب السماء فَفُتِحَـت
، یمجلسـ( دیـنبـوت برگز يگـاه او را بـراپـس آن ؛افـتیها ن قلبیراترین و پذیامبر را بهتریجان پ
  ).206ص، 8ج، ق1404

ن یـیاز تب يه فهـم بهتـرکآن يبرا ،آن یرامونیمباحث پ و یوحشناسی با مفهوم بارةوتاه درکپس از بحث 
از  یعربـابنه خـود کـ را عرفاشناسی یساخت هستد ید بایبه دست آ یت نزول وحیفکیدر  ینیالدیمح
از  شـود.ت نزول آن روشن یفکیدر  یگاه وحیم تا جاینک یاست بررسشناسی ین نوع هستیگذاران اانیبن

  رد.کر یتعب »ثرت از وحدتکت صدور یفکی«توان به یعرفا مشناسی یهست

  يعربابن يعرفانشناسي يهست. ۶
ر عرفـا جـز در یساشناسی یهست يریو به تعبنیز پذیرفتند عرفا  را دیگر عربیابن شناسییه هستکازآنجا

و کنیم مـیبسنده نعربی ابنتب کتنها به  بخشن یما در ا ،استعربی ابنشناسی یهمان هست كموارد اند
ح یه در دو بخـش بـه توضـکناگفته نماند . قول خواهیم کردنقلشناسی ین هستیعرفا در طرح ا دیگراز 

 در آن و يثـرات اعتبـارکذات حـق و  بـارةبخش نخست در :مزیپردامیعربی ابن یعرفانشناسی یهست
و بخـش دوم دارد،  عربـیابنشناسی یدر وحمهم را ار ین بخش نقش بسیه اکاسما و صفات حق است 

  است. یگاه آن در هرم هستیامل و جاکانسان  ةدربار

  بخش اول. ۶ـ۱

گـر غلبـه یبـر اسـم و صـفت د یچ صـفتیچ اسم و هیه یعنی ؛است یمقام اطالق مقسم ،مقام ذات حق
خداونـد  اسـما در ذات ۀه همـکـسـت بـا آنین اسما و ذات نین خود اسما و بیب یاز نسبیامت یحت ؛ندارد

ال اسـم لـه وال رسـم « ریتعب .ز هستیان است فوق آن نین سریه عکذات مطلق در همان حال  ،وجودند
، چ وصـفیهـ يرایه دارد پذک ايیرا حق از جهت اطالق مقسمیز ؛ج استیدر اشاره به مقام ذات را »له

  .)108ص، 1362، ي(قونو ستین يرسم و حد، اسم
ه کـرسـد مـی در همان مـوطن ذات نات حضرت حقیات و تعینوبت مراتب تجل، ذات پس از مقام
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ان یـن میـدر ا .ردکـخواهـد  یتجلـ، ینیر مراتب تعگیبه د گاهو آن ین ثانیسپس به تع ،ن اولیابتدا به تع
دارد و فهـم  یعرفـانشناسی یل ساختار هستکبه  یدهلکدر ش یار مهمیبسقش ن ین ثانین اول و تعیتع
ذات مطلـق و واحـد بـه . ز خواهـد بـودین گر مراتبیفهم د يبرا ییمبنا ،آنهاهاي یژگیگاه و ویق جایدق

ره یـات و غیح، قدرت، ام و صفات آن همچون علمکگرفتن اح بدون در نظرتوان می را یقیوحدت حق
 تیواحـد ت و اعتبـار دوم را لحـاظیحـدا اعتبار نخست را لحـاظ .ردکا با در نظر داشتن آنها لحاظ یو 
  .)35ص، 1370، یجام؛ 123ـ122ص، 1379، ی(فرغان ندیگومی

 ثـرتکان وحـدت و یـدر مقـام ذات را حلقـۀ واسـط م یتعـالعرفـا علـم حـقه کـشتر آنیح بیتوض
پـس مقـام ذات هـم شـامل علـم  .ت را داراستیت و واحدیحدادو لحاظ  ،ذاتبهعلم ذات پندارند.می

ه خـود شـامل دو کشود می یقیث وحدت حقیذات از حبهو هم شامل علم ذات ،دیذات به ذات بدون ق
 ۀحلقـ، ثـرتک ير از مقـام ذات بـه سـویدر سـ ؛ت اسـتیت و واحدیحدا یعنی، یقیلحاظ وحدت حق

 ذاتبـهد علـم ذاتیبا پس اوالً .ثرات استکز علم به ین ین علمیچن ۀذات است و الزمبهواسط علم ذات
، ن علـمیـا ۀالزمـ اًیثان ؛ن اول استیه همان تعکاز تنزالت موجود باشد  یاز مقامات و تنزل یمقاممنزلۀ به

 .شـودمـی شـناخته ین ثـانیتعـ یعنـی ،زیمتمـا یمقاممنزلۀ به هکل است یثرات به نحو تفصک ۀعلم به هم
 ین اول ناشـیو مـادون آن از تعـ ین ثانیو خود تع ،آغاز ین ثانیثرت به نحو بالفعل از تعکه کنیخالصه ا

  ).402ص، 1388، پناهزدانیشود (می
گـر ید یئـجز يخـود را در همـۀ اسـما ن اسـمیا .اسم جامع اهللا است ین ثانیاسما در تع ۀلسرسلس

نـات یجـاد تعیا ۀمسـئل، نیـعالوه بر ا .اندز خواندهین تیالوه ۀرا مرتب ین ثانیرو تعنیازا .سازدمی یمتجل
لذا اسم جـامع اهللا خـود را در همـه جـا  ؛شودمی اسم جامع اهللا مطرحۀ واسطه بنیز  ین ثانیدر تع یخلق

 ات اسم جـامع اهللا اسـتیلهمان تج ،شودمی دهیمفصالت دمنزلۀ به پس آنچه در عالم .سازدمی گرجلوه
  .)203ص، 1374، يفنار(

ن یـبه ا ؛اندیاله يان ثابته صور و مظاهر اسمایقت اعیدر حق .ان ثابته استیاع ، مرتبۀيمهم بعد ۀمرتب
ن ین مظهـر همـان عـیـا یابد.مینمود  يل مظهرکدارد و در ش ي ویژهخود مظهر يبرا یهر اسم هکمعنا 
از  یارتبـاط، انیبا اع توان گفت ارتباط اسمامی بیترتنیبد .اسم استت خاص مربوط بدان یا ماهیثابت 

اشـاره  ین ثـانیات موجـود در تعـیـماه ، بهان ثابتهین اصطالح اعیبنابرا .ارتباط ظاهر و مظهر است ۀگون
شـه در ثبـوت یان ثابتـه همیاع یعنی ؛»الوجود یحۀان ما شمت رایاالع« د:یگومی بارهنیدر ا عربیابن .دارد
آثـار آنهـا هرچند  ؛)76ص ، الف 1370، عربیابن( رندیپذینم یخواهند ماند و وجود خارج یباق یعلم
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 یبر اقتضـائات بنا ،دهدمی ن عالم رخین آنچه در ایبنابرا موجود است؛ه در خارج یان خارجیبه صورت اع
  ثابت بوده است. یان ثابته به طور ازلیه در اعکاست 

  بخش دوم. ۶ـ۲

 بـاه کـتنها انسان است ، ان موجوداتیدر م .رده استکق را در خود جمع یحقا ، همۀاملکقت انسان یحق
و  یق خلقـیجـامع حقـا یعنی ؛ندکرا در خود جمع  یمراتب تجل همۀتواند می اهللا استيه از ماسوکنیا

ه کـاسـت  يانهیآ، عربیابنامل در نگاه کپس انسان  .برسد ین اول و ثانیتع ۀشود و بتواند به مرحل یاله
قـت یحق .)55ص ، الف 1370، عربیابنسازد (می را در خود ظاهر یو اله یات خلقیمراتب و تجل همۀ
ن یـاز ا .ن ثابـت اسـم جـامع اهللا اسـتیقت و عـیهمان حق، ان ثابتهیان اعیدر م املکن ثابت انسان یو ع
ن مقـام بـار یـه بـه اکـاسـت  یسکتنها  را حضرت رسولیز ؛شودمی ادی يقت محمدیقت به حقیحق

تمام اسـما در وجـود  یعنین یداده است و ا یلذا آن حضرت اسم جامع اهللا را در وجود خود تجل .افتی
انسـان  .)3ص ، ب1370؛ همـو، از اسـم جـامع اهللا اسـت (همـان یشأن یرا هر اسمیز ؛دننکمی او جلوه

ه کـو از آن جهـت شـود می یسرشت حق يدارا ،رسدمی ین اول و ثانیه به مقام تعکامل از آن جهت ک
انسـان ه کـن سرشت دوگانه است یل همیبه دل .است یسرشت خلق يدارا ،حضور دارد یانکام ةریدر دا
 یقتـیحق امـلکانسـان  عربـیابندگاه یـبنا بـر د لذاشود. یاهللا خوانده مۀفیخلدر لسان اهل معرفت کامل 
 ۀدر همـ سـازد ومی از عرش تا فرش را در خود ظاهرات یه تمام مراتب و تجلکاست  يانهیو آ یوحدان
ات در یـجزئهمـۀ از  یآگـاه ،ن حضـوریـج ایاز نتـا یکـی هکدارد  يان و حضور وجودیهللا سرايماسو

صـورت و ، تمام عالم یعبارته ست و بیامل نکل انسان یجز تفص يزیعالم چکل لذا  .سرتاسر عالم است
  .)67ص، 2ج، تابی، عربیابنل است (امکانسان  از شئون یمظهر و شأن

  عربيابناز نگاه  يت نزول وحيفكي. ۷
را از همـان سـاخت  یم اصـول مـرتبط بـا وحـیفارغ شد عربیابن یشناختین نگاه هستییه از تبکحال 
از نظرگـاه  یت نـزول وحـیـفکیل یـو در قالب آن اصول به تحل کنیماستخراج می یعرفانشناسی یهست
  م.یپردازمی عربیابن

  قيط تمام حقايو بس ينيشيوجود پ. ۷ ـ۱
قـت پرتـو و یدر حق ايیانکـن امیو تعـ هر موجـود ،دست آمدهب یعرفان یشناسیه از هستکگونه همان
در مقـام ، يز در تنزل بعدیقت نیوجود دارد و آن حق یثان ن اول ویه در تعکاست  یقتیاز آن حق يمظهر

۷۴     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهپنجم،  سال  

 .اسـت یه در عـالم الهـکدارند  ینیشیط و پیوجود بس ،یانکق امیحقا همۀپس  .شودمی ان ثابته ظاهریاع
 طیبسـ یقتـیحق يم دارایرکست؛ لذا قرآن ین ان قاعده مستثنیاز ا یمقدس و آسمان یتابکمنزلۀ به زین قرآن
 ن امـر صـحهیم هم بر ایرکه قرآن کاست  عربیابن شناسییج مهم هستیاز نتا یکین یا .است ینیشیو پ
ه بـه کـشـود یافـت میقـرآن  ینیشـیپ ط ویبسـ دال بـر وجـود یاتیم آیرکبا مراجعه به قرآن  .گذاردمی

بَلْ هُوَ قُـرْآنٌ مَجِیـدٌ «)؛ 4 :زخرف( »وَ إِنَّهُ فِی أُمِّ الْکِتابِ لَدَیْنا لَعَلِیٌّ حَکِیمٌ« م:ینکیاز آن اشاره م ییهانمونه
 »تَنْزِیلٌ مِـنْ رَبِّ الْعـالَمِینَ«)؛ 1:هود( »أُحْکِمَتْ آیاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْکِتابٌ «)؛ 22ـ21 :بروج( »فِی لَوْحٍ مَحْفُوظٍ

  ).77ـ79: واقعه( »ال یَمَسُّهُ إِالَّ الْمُطَهَّرُونَ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَرِیمٌ فِی کِتابٍ مَکْنُونٍ«)؛ 80: واقعه(
افتـه یلیات قرآن از ابتدا تفصیه آکنیو ا »نونکتاب مک«، »تابکامّ ال«، »نایلد«، »لوح محفوظ« يرهایتعب
، عربـی(ابن دنـقـرآن دار ینیشـیوجود پ داللت بر یم همگیآوردل دریه بعداً ما آن را به تفصکبل اندنبوده

  .)111ص، 1ج، تایب

  يوح يامرتبه نزول. ۷ـ۲
ه قرآن لباس الفاظ و عبارات را بر تـن کآن يط است و برایو بس ینیشیپ يوجود يدارا یه وحکیم دانست

اهللا همـان رسـول يه بـاطن وجـودکـیم هم دانسـت یاز طرفشود. موجود  يند الزم است به وجود مادک
ه کـآن ين قـرآن بـرایبنـابرا .رده اسـتکـرا پر  یانکتمام مواطن ام ،قتیه است و آن حقیقت محمدیحق

امـل کو انسـان  بپیمایـدرا  در مـواطن گونـاگونا هـن تنزلیالزم است ا ،ندکبر تن  یعیو طب يلباس ماد
ش از یخـوهـاي ه قـرآن در تنزلکـتوان گفـت می یپس به عبارت .است ن مراتب و مواطنیا همۀشامل 
و در واقـع از  دهـدیاز خـود نشـان م يایظهور و تجل و در هر مرتبه کندمیعبور  ینب يوجود يمجار

بـه صـورت حـروف و  ییتـا در تنـزل نهـا ابـدیمـی یاو تجل يو عنصر یعیاهللا به ظاهر طبباطن رسول
  ات ظاهر شود.یلمات و آک

ه کـخود ۀ عاقل ةبا قو ینفس نب یعنیپیماید؛ میمراتب خود را  ،يط در ارتباط با نفس نبوین امر بسیا
در  یعنـین مقـام یقت در این حقیا. ندکمی افتیل را درینازله توسط جبرئ یاست وح یانسان ةن قویبرتر

 ینبـ یحسـ يو از آنجا به مجرا ینب یالیبه مرتبه خ خود یر تنزلیط است در سیبس يامر ینب ۀمقام عاقل
، 1375، يصـریق ؛71و376ص، 2ج، تـابی، عربـیابن( دیـرسد تـا بـه صـورت الفـاظ و عبـارات درآمی
قـت یحق ،قـرآن یانکـام ةن مخاطب و شـنوندین نخستیبنابرا .)614و 613ص ، 1379، یفرغان؛ 129ص

  رسول اهللا است
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  يليشف تفصكن يدر ع ياجمال فهم .۷ـ۳
افـت یدررا آن  ییسطوح معنا ، نبی همۀیوح الفاظ يبا القاه کد یآیمدست بهگفته پیشاز دو اصل 

نـازل  یت برسـد از سـطوح و مقامـاتاالفاظ و عبـار ۀتا به مرحل یوح یمه گفتکگونه مانه کند.می
 ۀشـود تـا بـه مرحلـیر میت سرازیت است و از سرچشمه احدیاحد ۀه صدر آن در مرتبکشود یم

قـت یحق ،یر نزول وحـیمس کلدر  ل الفاظ و اصوات است برسد.که به شکخود  يو عنصر یعیطب
ه در کـ ییهـامعـارف و آمـوزه .ز حضور داردیاهللا است نرسول يعنصر يه باطن وجودکه یمحمد
هـر ؛ زیرا دنریگبه خود میپرشمار  يهار قالبیمس نیا یدر ط ،دنط وجود داریبس ين معنایباطن ا
 ینفـس نبـ يو ماد ين مقام عنصریدر ا ین وقتیطلبد. بنابراخود را میي ویژة ظرف و وعا یموطن

امبر تمـام یـپ، ن الفاظ و عبـاراتیدر باطن هم، دیآط در قالب الفاظ و عبارات درمییقت بسیآن حق
(قـرآن ملفـوظ) آمـده اسـت  یلـیمثال در قرآن تنزراي د. بنکافت مییام را درین پیا ییسطوح معنا

ن الفاظ بـر یا یات آن خبر داده نشده است. وقتیاست و از جزئ یلکم کح یکن ی. ا»ةموا الصالیاق«
فهمـد و بـا می زین را یآن سطوح معان، ن الفاظیدر باطن هم ینب كنفس مبار ند،شویر نازل مبامیپ

ه را بنـا یـومی ينمازهـا، قـرآن ۀین آین همییاهللا در تبلذا رسول .شودآشنا می ةهاي صالیژگیو همۀ
 یات در آن وحـیـن جزئیـوع و... اسـت. اکـر، سجود يدارا، و عتکه در قالب هفده رکگذارد می

ر نـازل یـتطه ۀیـآ یا وقتـیـ .ندکیم ینها را تلقین الفاظ تمام ایامبر با همیپ یول نیامده بودند،نازله 
و  فرمایـدیم یمعرف، ن باشندیه حضرات معصومکه را در چهارده نفر ین آیامبر مصداق ایپ ،شودمی

 یقـیر حقن مفسـیبنابرا .در باطن الفاظ است یافت سطوح معانین فهم و دریهم سببها همه به نیا
و  ياتـهکا و بطون قـرآن آگـاه اسـت. پـس نیزواهمۀ ه به کاوست  اریز ؛رم استکا یقرآن خود نب

ه گفتـه شـد خـود کـ گونـهه همانکـبل ؛از آن خبر نداشـته باشـد امبر اسالمیه پکست ین یظرافت
  شود.یم یوح ۀه سبب نزول فرشتکحضرت است 

  كمل بودنواسطه. ۷ـ۴
و  اسـت ان ثابتـهیـن اعیشان برتـرین ثابت ایو ع استه یقت محمدیاهللا همان حقباطن رسول یوقت

شـان یا يپرتـو وجـود یانکـالجـرم تمـام عـوالم امشود، میخود آن حضرت مظهر اسم جامع اهللا 
ه کـن جهت اسـت یبه هم .تاب هستندد عالمیآن خورش ۀاشع یانکموجودات امند بود و همۀ خواه

امبر اسـالم یـه پکـچنان ؛خواهـد بـود کملـ ۀواسـطیاهللا گـاه بـرسـول يبر عنصر ماد ینزول وح

۷۶     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهپنجم،  سال  

، 79ج، ق1404، ی(مجلسـ »مرسـل ینبـ مقـرب وال که ملیف یسعنی مع اهللا وقتٌ ال یل«د: یفرمامی
افت یحضرت حق در ازم الزم بوده یبه طور مستق یاله یاز وحرا هرآنچه پیامبر ن یبنابرا .)243ص

م حضـرت یاز تعلـ ایشان لذا است؛خود حضرت حق  ،م حضرت رسولرده است و در واقع معلک
نـوع  اسـت،همـراه  کملـوسـاطت با  یه نزول وحکدر آن هنگام همه با این. است ازینیل بیرئبج

 يوۀ نزول فرشـت ةاراد یه اگر نبک گونهنیبه ا ؛خاتم است ینب ةبسته به اراد یحامل وح کتمثل مل
ل در عالم مثـال یانزال جبرئ ةو اگر اراد ،افتیخواهد  »یتمثل عقالن«ل یجبرئ ،ندکرا در عالم عقول 

، 1ج، تـابی، عربی(ابن افتیخواهد  »یناسوتتمثل «و  »یتمثل مثال«ل یند حضرت جبرئکو حس را 
 یه وحکل یجبرئکه جه گرفت ین نتیتوان چناساس مینیبرا .)376 و 254 و 71ص، 2ج ؛204 ص

اهللا رسول يه قرآن را از باطن وجودکست یش نیب ياواسطه ،ندکامبر عرضه مییپ يرا بر عنصر ماد
امبر آنچـه را از یـه پکـ گفـتن یتوان چنن میییتب نیبا ا .دهدآن تنزل می يو به عنصر مادگیرد می
خود به صورت الفـاظ  ين وجود عنصریدر ا ،افتیمی اعال ش در مألیخو يدر باطن وجود یوح

 نیالـدیمح .اسـت يادآوریر و کامبر از باب تذیل ظهور قرآن بر پین دلیبه هم .شنودو عبارات می
  د:یگون مییباره چننیدر ا

ره بمـا شـاهد کذیراً که مذیبناه عنه واحضرناه بنا عندنا ثمّ انزلنا علین جذبناه وغیلماشاهده حر کان هو اال ذ
 ینه فـیشاهده وعا ن ظاهر له لعلمه باصل مایان شاهدها عندنا مبکاء یجمع اش يوقرآن أ کر له لذلکهو ذ

  .)56ص، 1ج، تابی، عربیابن( بیالتقر کذل

مقـام  امبران دریـتفـاوت پ هستند.ه یقت محمدیاز حق ند،شویم امبران نازلیه بر پک ییهایتمام وح
ن یه به اک يامبریض است. هر پیقت و منبع فین حقیبه اآنها  زان اتصال و قربیدر م ینبوت و وح

امبر اسـالم چـون در یـپانبیـاي الهـی  میانز باالتر است. در یتر شود مقام نبوت او نیکقت نزدیحق
ز دوباره یه است و در قوس صعود نیقت محمدیباطن آن حضرت حققت و یان قوس نزول حقیجر

 يایـشـان مقـدم بـر انبیلـذا نبـوت ا گردد،یمقت بازیبه همان اصل و حق یمالکت استکحر یدر ط
ره یـو غ ۀیـعیالشر ةازال بالنبو ینب نایانّ نب«د: یگوباره مینیدر ا يصریقخواهد بود.  یو ازل ،گرید

 یل نبـکـ«: گویدین میچن یعربابن و ؛)843ص، 1375، يصری(ق »البعثۀ اال عندون یک اء الیمن االنب
نته فانّـه یخر وجود طأن تإن و ییخاتم النب اةکمشاخذ اِلّا من یمنهم احدٌ  ما یآخر نب یمن لدن آدم ال

شناسـی یو هست ینیوکـن امر همـان نظـام تیعلت ا .)63ص، ب 1370، عربی(ابن »موجود ۀقیبحق
ه یـزها بر اساس نظام حضرت علمیها و تماين برتریا همۀه بحث آن گذشت و کخاص عرفاست 



   ۷۷ چيستي و هستي وحيعربي در تبيين شناختي ابننقش نگاه هستي

ۀ ان ثابتـیمقدم و برتر از اع امبر اسالمین ثابت پیع، ان ثابته است. پس در همان عالمیب اعیو ترت
 يه رویـقـت محمدیل حقیـه در ذکـ ییهایبخشـیوضـات و هسـتیف همۀن یاست. بنابرایانب دیگر

دیگر،  ياینبوت انب جهیدر نت .دنریگهللا سرچشمه میانفس رسول يدر واقع از باطن وجود ند،دهمی
  ).307ص، (همان تم رسل استاز مقام نبوت خا یشعاع

  يريگجهينت
ه کـگونـه نـد و هماناهآن قلـم زد بـارةشمندان دریاز اند ياریه بسکاست  یاز مسائل غامض یوح ۀلئمس

بعـد آن مجـرد  یـکو  ،ییسونیو ا يبعد آن ماد یک یعنی ؛است يدوبعد یت وحیماه ،میردکمالحظه 
 .سـتین نکمم یشناختیالن هستکق و یبدون داشتن نگاه دقاین مسئله ن ییل و تبیتحل .است ییسوو آن

ه کـچنان .اوسـت یشـناختیهست یمبان ،خوش بدرخشد همسئل نین اییدر تب عربیابنه کآنچه سبب شد 
ن یـیبـه تبتـوان بـا آنهـا میه کـم یردکاستخراج را  یاصول عربیابن یشناختیهست یمالحظه شد از مبان

   پرداخت.ت نزول آن یفکیو  یت وحیماه

۷۸     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهپنجم،  سال  
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