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Abstract 

In discussing the division of revelation, Sadr al-Mutallahin divides 

education into three types of human education, angelic education, and 

divine education. According to Allameh, "divine revelation" is 

presented in three ways: "revelation", "speech from behind the veil" 

and "speech delivered by Maliki". But the truth of it is a meaning and 

concept, and that Gabriel feels it, brings it to the earth with him, and 

places it in the Prophet's soul. One of the goals of this article is to 

express the characteristics of revelation perception according to these 

two wise sages, which is presented with a descriptive-analytical 

method in the form of library research. From the results of this 

discussion, in the opinion of Sadr al-Mutalahin, what was revealed to 

the heart of the Holy Prophet (PBUH) are the facts of the Qur'an; not 

its words or writing; therefore, the prophet's heart has been given the 

light of reason, because of that light, the truths of things are clear and 

illuminating in it. According to his belief, what is in the issue of 

revelation is the intuitive understanding of an event or a mystical 

truth, which cannot be realized except by the ascension of the soul to 

the source of revelation. Allameh Tabataba'i also believes that 
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revelation is a hidden word and understanding is through hints. He 

considers it a human perception and a mysterious consciousness that is 

beyond reason and sense and with the support of the unseen; therefore, 

it has a divine origin and was given to the Prophet by breaking the 

habit. 

Keywords: Theological Talk, Mysterious Intelligence, Sadr al-Mutalahin, 

Active Intellect, Allameh Tabatabai, Revelation. 
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و اقسام آن ازنظر صدرالمتألّهین و عالمه  یانیادراک وح یبازشناس

 یطباطبائ

الدین  سیدسعید شرف

  طباطبائی 
 ، ایران.زاهدان واحد زاهدان، یدانشگاه آزاد اسالم ،فقه و حقوق اریاستاد

  

  سیدحجت طباطبائی 
گروه معارف دانشگاه  یقم و مرب هیحوزه علم یفلسفه اسالم 0پژوه سطح  دانش

 ، قم، ایران.قم یا و حرفه یفن
 

 چکیده
تعلیم الهی تقسیم  کی وتعلیم مَلَ ،تعلیم بشری نوعتعلیم را به سه صدرالمتألّهین در بحث تقسیم وحی، 

گفتاری »و  «سخنی از پشت حجاب» ،«وحی»؛ مطرح است به سه صورت« وحی الهی»عالمه،  ازنظركند.  می

جبرئیل آن را  كه نیو آن ا استاما حقیقت آن یک معنا و مفهوم  ؛«شودلکی رسانده میمَ  لهیوس كه به

از اهداف این نوشتار، بیان  .دهد یقرار م و در جان پیغمبر آورد با خود به زمین می كند، میاحساس 

تحلیلی و در قالب تحقیق  -این دو حکیم متألّه است كه با روش توصیفی  ازنظرخصوصیات ادراک وحیانی 

)ص(  بر قلب نبی اكرم آنچهكه  این در نظر صدرالمتألهینای ارائه شده است. از نتایج این بحث  كتابخانه

 ه سببشده كه ب نور عقلی قرار داده ،قلب نبی روازاین ؛آن نوشته یاالفاظ است؛ نه  حقائق قرآن ،شده نازل

درک هست،  وحی  آنچه در مسئلهبه اعتقاد او  .ندمنورآشکار و مانند نوری  در آن ق اشیایحقا نور، آن

 وحی محققر جز با صعود نفس به مصد این ادراک كه یا یک حقیقت عرفانی است هشهودی یک واقع

را  است. او آنكالم خفی و تفهیم به طریق اشاره  ی نیز معتقد است كه وحی،عالمه طباطبائ. شود نمی

 منشأ الهی پس ؛امر غیبی است  پشتوانه و باكه فراتر از عقل و حس  داندمیو شعوری مرموز ادراكی بشری 

 به نبی داده شده است. ،خرق عادت اب دارد و

 .یوح ،یعقل فعّال، عالمه طباطبائ ن،یشعور مرموز، صدرالمتألّه ،یاله تکلّم :ها واژهکلید
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 مقدمه 

و خاص مقصد  یسو بهكه ی دارند كماالت و اهداف ها، انسان خصوص بهو  موجودات

 :از اند عبارتحركت انسان در این ابزار شناختی . كنند حركت می یشخو هدایت ویژه

 اب و دینی او، اجتماعی ،با توجه به خصوصیت فردی انسان ملیاکتحس، خیال و عقل. سیر 

ج ، 8811 ،یاست )عالمه طباطبائنیز همراه « وحی»و  «الهام»به نام  دو ابزار ضروری دیگر

الهی و مبدأ هستی  ی)واقعی( بین نفس پاک انبیا غیبی و عینی  از رابطه «وحی». (818/ 8

درک شهودی یک واقعه یا حقیقتی عرفانی و معنوی است كه فقط  امر،. این دهد میخبر 

 8181 طهرانی، حسینیشود ) و محقق می ریپذ امکان ،نفس به مصدر وحی یبا صعود و ارتقا

در  هدایتی آن و تأثیر تربیتی و نقش، عالوه بر اهمیت بحث از وحیضرورت  (.782/ ق

اقسام آن و نیز  و حقیقت وحی در ترسیم و تفهیم اذهان طالب حقیقت نیروش قلوب،

نوع ادراک؛ نظیر گویی به شبهات و تردیدهای مطرح در این  برای پاسخ طریقی هموار

با نزول آیات قرآن توان گفت كه  است. در پیشینه بحث می بشری دانستن و خطاپذیری آن

 نزد دانشمندان اسالمی در معارف الهی ی، مطالبوحی بیان اقسام و كیفیت نزول وكریم 

سینا، صدرالمتألهین و در قرن اخیر  فارابی، ابن كه در مباحث فیلسوفانی نظیر شده مطرح

برخی دیگر تبیین گردیده است. در برخی نوشتارها، مسائل مربوط به و  یعالمه طباطبائ

مقاله وحی؛ نظیر ارتباط عقل با وحی، علم با وحی، مسائل اجتماعی و وحی و غیر آن؛ مثل 

مسئله وحی و پاسخ به »علی نصیری(، كتاب «)ماهیت و مراتب وحی از نگاه صدرالمتألّهین»

محمد جعفری(، مقاله «)چیستی وحی از منظر مالصدرا»حسین علوی مهر(، مقاله «)شبهات

بیان شده است، ولی  آن ریغپور( و  روح اله بهشتی«)طباطبائیعقل و وحی از منظر عالمه »

به حقیقت ادراک وحیانی و اقسام آن و تحلیل و بازشناسی آن از سایر  در این نوشتار

است؛ زیرا با این بازشناسی  نجایاشود و همین ضرورت بحث در  ادراكات پرداخته می

شود. از  مسئله تجربة دینی و برخی شبهات مربوط به علم نبی و سنخ آن پاسخ داده می

این دو حکیم متألّه است.  ازنظرک وحیانی اهداف این نوشتار، بیان خصوصیات ویژه ادرا

شود آن است كه آبا وحی نوعی ادراک  برخی از سؤاالتی كه در ابن باب پاسخ داده می
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با  طباطبائیاست؟ اقسام وحی چیست؟ رابطه وحی با كالم كدام است؟ فرق تبیین عالمه 

تحلیلی و  -فیصدرالمتألّهین از اقسام وحی در چیست؟ روش بحث در اینجا به شکل توصی

 ای ارائه شده است. در قالب تحقیق كتابخانه

 قرآني آن ي وحي و استعمالمعنا

رمز و با تعریض است.  صورت بهكالم باشد  اسریع است كه اگر ب  اشاره لغت، وحی در 

موارد برخی و گاهی همراه اشاره به بعضی جوارح و در  مخالی از كال ،گاهی صوتی

كالم خفی مبعوث كردن، . وحی به معنای اشاره، كتابت، نامه، الهام، استكتابت  صورت به

؛ ر.ک: 827/ 81ج ، م 7111منظور،  ابناست )بر آن صدق كند، آمده  القا به غیر چه و هر

وجودی و غیبی كه  ؛ یعنی امر«الهی  كلمه»به (. وحی 11/ 81و  88ج ، ش 8828، مصطفوی

 :دیفرما یمقرآن  آنچهدارد؛ همانند های مختلفی  گونه كه شده گفتهنیز  شود القا می ،بر انبیا

(؛ 18 شوری،«)من ورآء حجاب او یرسل رسوال و ما كان لبشر ان یکلمه اهلل اال وحیا او»

خداوند با انسان یا از طریق وحی یا از پشت پرده و یا از راه ارسال فرستادگانی سخن 

 ،اشاره سریع را« وحیاً» كلمه  یمه طباطبائعال(. 117، ق 8837 االصفهانی، الراغب) دیگو می

 «من وراء حجاب») و دو امر دیگر مفعول مطلق نوعی این آیه، در «وحی» است.معنا كرده 

پس به بیان عالمه، اند.  مصدر نوعی ،اند در معنا عطف شده  «وحی»كه بر  («ارسال رسل»و 

گفتن با  از تکلیم و سخن ینوع بهكه خداوند  نیست بر بشری مگر این: »استمعنای آیه این 

وحی یا از وراء حجاب یا ارسال  ،گفتن در قالب از سخن  كند كه این نحوه او تکلم می

این نوع از تکلُّم به اذن  بنابراین،؛ (21/ 81ج ، ق 8177 ،یعالمه طباطبائ«)استرسل 

 شود. خداوند بر اشخاص خاص وحی می

 گری الهی در عالم هستی الهام و هدایت نوع شامل هر وحی، عالوه بر وحی نبوی، 

 وحیطبق نظر صدرالمتألّهین مراد از  (.117/ 1ج ، ش 8823مطهری،  مرتضیشود ) نیز می

است و  ربوبی ۀبه اراد، به كمال خلقتشو رساندن او زندگی  یمش خط یالقا ،زنبور عسل به

  شده نییتعبه سمت هدف  ، راهنمایی او)ع( حضرت موسی مادرالقای وحی بر قلب  مراد از

. در وحی به كُرات سماوی استصورت علمی وقایع بر او  خدا و آشکار ساختناز جانب 
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 وجودی در نفس« كنِ» با كلمه مشیت الهی صادر و كه ازرا  آنچه ،هنگام حشر ،نیز زمین

، از این كیفیت حركات و آثار وجودی ارض و سماء سازد. نمایان می، شده ها حک آن

برخی استعماالت قرآنی . (767-782، 8812، ب: صدرالمتألهینشود ) می« وحی» به تعبیر

ُث أَْخبَارََها ِبأَنَّ َربََّك أَْوَحى » :تکوین وحی در .1 از: اند عبارت «وحی» يَْوَمِئٍذ تَُحدِّ
النَّْحِل أَِن أَْوَحى َربَُّک إََِل  و»: وحی در حیوانات .7؛ عالم اجزای به (؛ القا1زلزال، «)لََها

؛ رسیدن به كمال مطلوبشان و(؛ هدایت عام موجودات 61 نحل،«)اتَِّخِذی ِمَن الِْجَباِل بُیُوتًا

 .1؛ (؛ استمداد87 انفال،...«)إِْذ يُوِحي َربَُّك إََِل الَْمآلِئَكِة أَِّنِّ َمَعُكمْ »: وحی در مالئکه .8

يَاِطنَي لَيُوُحوَن إِ » :وحی شیاطین (؛ افکندن 87 )انعام، «ََل أَْولِيَآئِِهْم لِيَُجاِدلُوكُمْ َوإِنَّ الشَّ

نَّا أَْوَحيَْنا إِلَيَْك كَََم أَْوَحيَْنا إََِل نُوٍح إِ»ا: وحی مربوط به انبی .1؛ وسوسهیا  خطورات به ذهن
َو »: )ص(وحی مربوط به شخص پیامبر .6؛ (؛ وحی نبوی868 نساء،..«)َوالنَِّبيِّنَي ِمن بَْعِدِه.

ج ، ش 8828 )ص()مصطفوی، پیامبر  (؛ معجزه2 )شوری، «كََذلَِك أَْوَحْينَا إِلَْيَك قُرْآنًا َعَرِبيًّا

، ج 8818؛ ر.ک: جوادی آملی، 711-711 دوم، اپچ ،ق 8118ی، مجلس؛ ر.ک: 117/ 88

8 /22.) 

 آنادراك  حي و بیان حقیقت ونزول و 

 صدرالمتألّهین دیدگاه -4

این »فرماید:  عمران كه می از سورۀ آل 8  با توجه به آیهدر باب نزول وحی، هین صدرالمتألّ 

بر تو  حق به، باشد های آسمانی( پیش از خود می از كتابآنچه )كه مؤید  حالی كتاب را در

ق قرآن یحقا ، معتقد است كه)ع( )ص( با سایر انبیا پیامبرانزال وحی بر و در فرق « نازل كرد

 نوشتهالواحی  كه شنیده یا بر اشدكه فقط صورت الفاظی ب نه این شده، میبر قلب نبی نازل 

فرود آوردیم و  یقتاًآن قرآن را حق و»فرماید:  كه می همچنان، شده است و سپس قرائت می

 مراتب تکوینی و با تمامی شئون وقرآن كه   بیاناین  اب. (811 ،اءاسر«)فرود آمد حق به

 باشد.داشته  سازی مفهومگری و  فقط حکایتكه  ایننه  ست،اراستی  و یدرست بهاش  حقیقی

توضیح  (.17 )شوری، «...و لَِكن َجَعلْنَاُه نُوًرا نَّْهِدي ِبِه َمْن نََّشاء» فرماید؛ می كه همچنان
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بلکه خداوند قلب  گیرد؛ ها نمی )ص(، صورتی را از معلومات در كسب آگاهی كه پیامبر این

، سبب آشکارشدهو احقایق اشیا مانند نوری در  ،آن ه سببب تانور عقلی قرار داده را  او

 (.83، ق 8171 صدرالمتألهین،شود ) زمین  ملکوت آسمان و یسو به اوقلب  هدایت

 واعتماد جدا و از ، روح انسانی از بدن، معتقد است وقتی سبب نزول وحیاو در باب  

پروردگارش  یسو به خود هجرت و دتجرّ ، درجهینتدر و اش به بدن كاسته شود دلبستگی

وساوس عادی و  ،شهوات، از زشتی معاصی وقتی و باشد باعظمتشهای  نشانه ۀبرای مشاهد

نور معرفت و ایمان به خدا و ملکوت اعال برای او جلوه  پاک شده باشد،دیگر، قات تعلّ

معارف حقه  ظهور ی وقابلیت تجلّ، یهای مادّ مشغولیت خالی بودن نفس از با پس، .كند می

جوهر قدسی  ،و جوهری شدن آن نوربا قوّت گرفتن این  د.شو می پیدا او عالم هستی در

 شود. خوانده می« روح قدسی»، و در لسان شریعت« العقل فعّ» ،خواهد شد كه نزد حکما

 ،عالَمِ ملکوتالهامات  به تلقیّات و این روح قدسی به جانب حق وكه  یزمان در  جهیدرنت

ناحیه  اگر معارف الهی از، در این حال، جانبه داشته باشد درک حضوری همهو  یابد توجه

 یا گونه بهدر قوای شخص ها  آن و تأثیر او تلقی شود تعلیم بشری بر بدون وجودو  خداوند

شود، ل متمثّ اش برای روح انسانی كند( اش مشاهده می )كه با روح قدسی باشد كه تصویری

اش تمثل  برای حواس ظاهری یابد و میظهور ، در این صورت با همین نگاه به عالم ظاهر

پس چشمانش  اند. ها اشرف حواس ظاهره برای سمع و بصر؛ زیرا این ژهیو به ؛كند پیدا می

كه در شنود  میرا  منظومی گوشش كالم  واسطه بهبیند و در نهایت  می شخص محسوس را

همان مَلَک نازل به اذن تواند  می ،شخص تمثل یافته بنابراین، است.غایت فصاحت و اتقان 

ه كتاب اللّ آن، در دستلوح  و كالم خدا ش،پس كالم باشد.حامل وحی الهی و  الهی

 .(71/ 2ج  تا، بی صدرالمتألهین،است )

 :دوم ؛قلم ربَانی :اول :از اند عبارت نزول كالم الهی  مالصدرا مراحل چهارگانه ازنظر 

به رسول و القای وحی  درلسان جبرئیل  :چهارم ؛لوح قَدَرِ سماء دنیا: سوم ؛وح محفوظل

-81 نجم،...«)ثم َدنی فَتََدلّی»است؛ نظیر:  خود خداوندناحیه از تلقی  گاهی. )ص( اكرم

( و گاهی از مقامی 1-8 نجم،«)الّا وَحیٌ یُوحی... اِن هو»است:  جبرئیل  واسطه هگاهی ب ،(88
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طور  . برای مثال، جبرئیل به(81-88 نجم،...«)و لقد رآه نزلًة اخری» شود: می اخذدیگر 

شده  حاضر می كرد مینازل  پیامبرفاران بر  را یادر كوه حَو اول بعثت  در آنچهمحسوس در 

 همه آنمخاطب  كهمدون در كاغذهاست   مرحله ،منازل كالم الهی از یکی دیگر است.

 آنچه. در نظر او (117، ش 8816 جی،یاله) ردیگ صورت می رقرائت و شنیدا ،با آن است و

 شود بر دو وجه است: یا الهام می تلقی ،در عالم بیداری بر نفس

امور  او را از(، یمادّ) یویدنمشاعر  دارد واطرافش را  ضبط همه قوت ،گاهی نفس .8

كه توانایی  چنان دارند؛قوی  ی هلمتخیّ برخی نفوس،كند.   نمیمشغول  دبه خو ،ادراكی عالیه

آماده او را برای شهودات باطنی ند و د ظاهری دارمشترک را از مشاهِ جداسازی حسّ

 ؛بینند را در خواب می آنچهبعید نیست كه چنین افرادی مالصدرا معتقد است، گرداند.  می

. این ببینندالهامات، در بیداری نیز  علوم و دریافت یا درک باطن اعمال و یا یغیب مثل اخبار

 ؛دوم احتیاجی ندارد وكه به تأویل  صریح« وحی»اول؛  دارد:دو صورت دیگر  ،قسم خود

له در انتقال مطالب و متخیّ ؛ یعنی صورتی كهدارداحتیاج به تأویل  اضغاث احالم كه

 ،حضوری درک گاهی انسان باكه  توضیح این كند. مانع ایجادها  آن از گری حکایت

 اكنون شود. ذهن ایجاد می كلی در صورت بهآن  مفهومی از كه كند كسب می معلومات را

 است؛ «وحی»، شودبگر  و برای نفس نمایان درک ،حقیقت شیء عینه همان معلوم و به اگر

اش  حقیقت اصلی از را كه او و چیزهایی ابداع كند تصرف كند او له درمتخیّ ،بسا چهوگرنه 

 پریشان و یرؤیاها بلکهیست؛ ن (واقع) قتیحقآن  گر حکایت ،این علم ؛ پسسازد جدا

، چ ش 8812؛ همو، الف: 817/ 8ج ، 8817صدرالمتألّهین، ر.ک: است )بدون تأویل 

 .(611 ،چهارم

مشغول به خود،  را دنیوی او مشاعر ورا ندارد قدرت ضبط اشیا  نفسگاهی  .7

؛ مثل كنند ایجاد میدر او  ای عدهحاالتی كه  یا ؛، پس یکی از این دو حال را داردسازد می

آورد،  میبرای خیال سرگردانی  وس تر چیزهایی كه برای حواس انسان ازكمک گرفتن 

به دلیل مرضی  یا و مشاعر بلکه این حاالت به سبب ضعف طبیعی بدن و؛ نیستگونه  این یا

 رند؛دا می وادهی(  )اطالع همانند كسانی كه دیگران را به نطق: . مورد اولشود عارض می
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 با ها كاهن توسط برخی متصوفه و موارد( بیشتر درزنان ) به نطق درآوردن كودكان و مثل

شان را  درک حسی سست و را حواس تا ..(، .طرب، مثل رقصحواس ) ۀكنند تحریک ابزار

دارد؛  بدنی ضعف قوای دماغی وكسی كه یا  یصرع افرادمثل : دوم مورد ضعیف كنند.

 قرار موردتوجه مثل متخیله() گریدو مشاعر گیرند  میامورحسی فاصله  ازها  آن زیرا

سبب آگاهی آدمی از انذارات و  . صدرالمتألّهین،(812، ش 8817صدرالمتألهین، ) ردیگ می

 دات تام(مجرّ) هیعالارتباط نفوس انسانی با جواهر عقلیه  برخی امور غیبی در خواب را

 ،قرآنوی معتقد است كه  شود. میتعبیر صادقه  و انذار به رؤیا ،داند كه از این اتصال می

 است كه سبب در ذات عبدش بر اساس اقتضای حکمتحقایق الهی تدریجی  ةیافت لتنزّ

این آیه  یمقتضا بهشود و در این نزول برای غیر او راهی نیست،  میها  آن به شعروج تحقق

 داند كه حاوی می ذاتیرا  )ص( امبروی وحی پی. (1)مزّمل، «لنَاه ترتیالو رتّ» فرمود: كه

احدیت  و جلوه جایگاه شهودكه هویت او  آنتا  شده نازل اوبر  است كه جمیع صفات الهی

؛ «نازل شده استیک حقیقت واحده  صورت بهمن  قرآن بر»فرمود: )ص(  . رسول اكرمباشد

. او در تأیید این سخن و كلی و جسمی ،تحقق ذاتی، به نحو قرآنیعنی نزول تمام حقیقت 

علم  ،فارق بین حق و باطل و قرآن ویلی صعلم تف ،فرقان گوید: می فرق قرآن و فرقاندر 

 .(133، 8812الف:  صدرالمتألهین،است )ق یحقا ةذاتی اجمالی و جامع هم

 دیدگاه عالمه طباطبائي -2

از آیات مختلف مربوط به مسئله وحی، منشأ الهی بودن وحی و نزول آن  یعالمه طباطبائ 

لکی مَ ةلیوس بهمتعال است كه  یوحی و سخن خدا ،قرآنكند. با این بیان كه  را تبیین می

 نیست؛ندای وجدان و افکار پاک بشری  پس ؛شده فرستاده)ص(  بر پیغمبراكرم بمقرّ

 راه ی نَبویوح .داد نمی امعندر قرآن،  ز معجزهحجت و استمداد ا  اقامه و یتحدّ گرنه و

 كماالت  همه ی،طرف از و است ریناپذ انکار فکر در خطا امکان عمالً ؛ زیراستین یفکر

و القایی غیبی  موهبت ،نبوت پس امکان خطا دارند؛ اما ؛اند یفکر یها راه ،بشر یاكتساب

 (.817/ 8ج ، ش 8812 ب: ،یطباطبائنیست )عالمه  ریپذ خطاراهی  پس ی؛اكتساب نه ،است

 انسانی آن أپس منشاست؛ جبرئیل  ،وحی ۀكنند القا از طرفی وی معتقد است كه چون
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 8812ج:  ،یعالمه طباطبائ«)له علی قلبک باذن اهلل...ه نزّفانّ» فرماید: كه قرآن می نیست؛ چنان

اصل دین از دستگاه طریق الهام گرفتن (. شعور غیبی كه نوعی شعور انسانی و 31، ش

 ،این شعور مخصوص .استعادی  افراد بشر  غیر از شعور فکری خیسن ،استآفرینش 

 جوامع از ها و كشمکش اختالف رفع وحی را وجود علت. ایشان، شود نامیده می« وحی»

 (.887و  11همان،  :ک.رشوند ) یم پرورانده ستهیشا افراد ،آن تعالیم با كه داند می یبشر

یک موهبت مرموز و  در ادّعای نبوتشان،ها  آن نبوّت، با استناد به كالم خود انبیا و تصریح

  معارف دینی و شرایع آسمانی از ناحیه ،آن سبب هاست كه ب انیک شعور مخصوص به آن

 كند. پس را اثبات می انآن ایدعاصحت اصل  ،ها این توافق آن وشود  می القاتعالی  حق

)عالمه  ستینیک فکر پاک از یک فرد نابغه  یانبوغ فکری اجتماعی  ،وحیو  نبوت

 (.18شوری،  /81ج ، ق 8177 ،همور.ک: ؛ 813، ش 8811، یطباطبائ

احساس و آن را یک مفهوم كالمی نیست كه جبرئیل وحی، تنها  معتقد است كه او 

تلقی ، وحی یبا توجه به محتوا ؛ بلکهسپس با خود به زمین آورد و در گوش پیامبر بخواند

در  ندرت بهبه همین دلیل  از هرگونه پلیدی مصون باشد.باید خواهد كه  درک پاكی می آن

 ندركی مرموز و كامل است كه شئو ،وحی .شود این قابلیت پیدا می ،برخی افراد انسان

و « وحی» زندگی آدمی،  راه درک برنامه»گوید:  میعالمه  .ردیگ یبرمزندگی بشر را در 

در برخی از پاكان به  كه آنغیر  شود، نه راه عقل و خوانده مینیز « دین» كه نام داردنبوت 

یا همان  وحیبه اعتقاد او  (.868، ش 8812 الف: ،یعالمه طباطبائ)«شود نام انبیا یافت می

پس قسیم ادراک عقلی و فهماند؛  شعور مرموز، وظایف واقعی زندگی را به آدمی می

 كه نیهمبلکه ؛ ها باشد الزم نیست این نوع ادراک در همه انساناست. از طرفی، حسی 

. كافی است ،دنزندگی انسان را بیان و به گوش جهانیان برسان  كه برنامه تعدادی باشند

لذت گونه كه  همان ادراک وحیانی، این است كهمرموز بودن تمثیل عالمه در تصور 

برای افراد باالتر،   به دلیل رتبهشعور وحیانی نیز  ،است مرموزازدواج برای افراد نابالغ دركی 

تر از حجیت عقل است، به  به دنبال حجیتی كامل قرآن، .استمرموز غیر معصوم دركی 

وی بیان  .(861)نساء، «لئال یکون للناس علی اهلل حجة بعد الرسل: »فرماید همین جهت می
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است الهی  یبزاری ادراكی و قوی، وجود انبیاا عنوان به« وحی» از دالیل وجود كند كه می

، وحی كه بنابرایندارند. در امر تکوین نیز خطا معنا ندارد،  یتمصون و خطا، از اشتباه كه

هدایت تکوینی را مستلزم  ،تلقی، حفظ و ابالغ آن  هیپا سهدر  ،ترین ادراک بشری است قوی

ادراكی  را وحیبنابراین، عالمه یک نبی است.   عصمت الزمه ،رو ازاین؛ شود و شامل می

افاضة غیبی خداوند و به خرق عادت به پیامبران  با داند كه و نیرویی مرموز میبشری 

« وحی»رو  شود؛ ازاین مردم ابالغ میبه وظایف اعتقادی و عملی  ،و از آن راه عطاشده

 8812، ج: یعالمه طباطبائ) معرفی شده است الهی ۀنمونه بارز معجزقرآن كریم،  حیتصر به

 (.871-871، ش

 بندي جمع

 با تمامیقرآن  با توجه به نظر مالصدرا در بحث حقیقت نزول وحی، نتیجه این شد كه

تصویرگری یا فقط كه  این نه است،راستی  درستی و بهاش،  وجودی و باطنیمراتب 

  مرتبهآگاهی بر  عبارت ازو درک آن، « وحی» حقیقتباشد. نظر او در باب  سازی مفهوم

استعداد  ینوع ،د تامشتزكیه و تجرّ ه سببب )ص( كه نفس پیامبراست  ت الهیمشیَّو  تقدیر

 ،نفس خود درها  آن بستنبا نقش  یابد كه میق یو آمادگی اتصال به مبدأ احکام و حقا

درک شهودی یک واقعه  پس در وحی،سازد.  ق را منتفی مییدریافت حقا امکان اشتباه در

وحی  نفس به مصدر یبا صعود و ارتقا كه مطرح است (معنوی) یعرفانیا یک حقیقت 

و با توجه به  عالمه ازنظر. (781، چ چهارم، ش 8812الف:  صدرالمتألهین،شود ) می محقق

بر غیر كسی كه مفهوم و است  معنا به نحو مخفی شده یالقا ،«وحی» ،نحل ۀسور 61 ةآی

 واست  معنایی در فهم حیوان از طریق غریزه یهم القا ،بنابراین الهام؛ باشدمقصود به افهام 

 ةدر هم است كه اشاره ةواسط بهیا یا وسوسه یا ؤهم ورود معنایی در نفس آدمی از طریق ر

گوید:  . عالمه می(811/ 12شماره ، 12بهار  اردستانی،) ردیگ صورت می« وحی» این موارد

نزد انبیا  آنچهبر غیر « وحی»كه  كند می اادب دینی در اسالم اقتضبا توجه به آیات قرآن، »

(. در 737/ 87ج ، ق 8177 ،یعالمه طباطبائ)«شود، اطالق نگردد از تکلم الهی خوانده می

كه قرآن  همچناناست؛ وحی الهی  أپس منشاست؛ جبرئیل  ،وحی ۀكنند القا تأكید عالمه،
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 (.811، ش 8812ج:  ،یمه طباطبائعال()868)نساء، «انَا اوحینا الیک كما اوحینا...»فرماید:  می

 تمامغیر از شعور موجود در  یسنخ گیرد، الهام می با دین را كه در انبیا غیبی شعور بنابراین

تکلیم شعور و  ینوعرا وحی . وی شود نامیده می« وحی» یعور. چنین شاست افراد بشر

و نه  شود می یافت الهی،خواست  حسب به كه گاهی در برخی از افراد وداند  می آسمانی

 كه راهی حسّی و تفکری عقلی باشد. این

 ها آنفرق تبیین اقسام وحي و 

 دیدگاه صدرالمتألّهین -4

. الهی .8 ؛مَلَکی .7 ؛بشری .8: كند سه قسم میرا تعلیم ، یبند میتقسصدرالمتألّهین در یک  

 ؛رسوالن الهی است دوم مربوط به تعلیم است،ها مشترک  در تمام انسان اول تعلیم

الهی  یسوم مختص به انبیا و اولیاو تعلیم  شود می متمثّلها  آن كه گویا مَلکی بر یا گونه به

َما كَاَن لِبَََشٍ أَن يَُكلَِّمُه اللَُّه إَِّلَّ  وَ » :فرماید كند كه می ، به این آیه استشهاد مینجایادر  .است
من وراء » ،الهی تعلیم را «وحی». او (18 )شوری، «يُرِْسَل رَُسوًَّل َوْحيًا أَْو ِمن َوَراء ِحَجاٍب أَْو 

، ق 8171صدرالمتألهین، انگارد ) می بشری تعلیم را «یرسل رسوالً»ملکی و  تعلیم را «حجاب

و  ها به تفاوت ،بندی علوم و حصول آن در باطن انسان در جایی دیگر با تقسیم (.71

این توضیح كه  با پردازد. وحی( می ،اكتساب، الهام) علمموجود بین این سه نوع  اشتراكات

كه به آن  گیرد صورت می آگاهی تدریجی() یعلمبا تالش  ،حصول علماز این نوع اول 

به او از جایی كه خودش نیز و آورده علوم هجوم  ،نوع دوماكتساب یا استبصار گویند. در 

قسم دوم . طلب و شوقی باشد یا خیر این القا به دنبالخواهد  ، میدنشو القا میداند،  نمی

دهندۀ  افاده یا این اطالع از علوم به همراه سبب شود؛ زیرا قسم دیگر تقسیم می به دو ،خود

 آگاهی پیدا)عقل فعّال( را مشاهده و بر آن  كننده علم الهام سبب، آن عالِم آن است و

 وم را وحی و سومی را الهامدقسم  .نیستآن  در منبع الهام  مشاهده آگاهی و اینیا ؛ كند می

 .و مختص اولیا است حدسی، نوعی دریافت دفعیگویند كه  می

شوری به  18 در آیة كه شود طرق مختلفی افاضه میه ه بمالئکه علمیّ  لهیوس بهعلم  پس

افاضه علوم بر نفوس آدمی بر وجوه ، تکلّم خداوند با عبادش بنابراین؛ آن اشاره شده است
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ج ، ش 8817 صدرالمتألهین،است ) رسوالن لهیوس بهالهام و تعلیم  ،وحی همچون، متفاوتی

بحث علم آدمی به ، «المبدأ و المعاد» وی در باب تعلیم و الهام وحیانی در كتاب(. 811/ 8

ابتدا سبب علمِ انسان به امور غیبیه را در در  شود. بیداری متذكر می عالم در را امور غیبی

و یابد  می ركودخواب در  )ظاهری( حواسكه  صورت نیبد؛ كند عالم خواب بیان می

متصل و به جواهر عقلیه و نفسیه  ،كند و نفس را پیدا می خود ظهور توجه و كمترین حد

خودش صور متناسب با  (جواهر عقلی) یمباداز این نفس  ،شود. در این مرحله میمرتبط 

بعضی كند كه  . در مرحله بعد بیان میكند را قبول می (اهتمام نفس آدمی استمورد كه )

 توانند پیدا كنند: قدرت اطالع به غیب را می، در بیداری سبب نفوس به دو

 یذاتبرخی  باطنی و عقالنی است كه در جهت ت نفسانی ازقوّعلت به  ،سبب اول

بلکه  ؛كند نمیبه خود مشغول او را  (یمادّجوانب ) پس است؛بعضی اكتسابی  در و (فطری)

تر نیز نظر دارد؛  ینیبه جوانب پا شود؛ گرچه میتر  قویقوّت نفس به عالم باال با توجه 

م و تکلّ ،كتابت مانند؛ اند كه در یک زمان به چند امر مشغول نیرومندی همانند نفوس

است، اطالع كه برخی احوال مشغولیت حواس از او فارق  چنین نفسیبر گوش فرا دادن. 

 و شوند می علوم همانند برقی بر او ظاهر و برخی امورپس،  .شود ممکن میبر عالم غیب 

تراشی نکند  كه مانع این تاشود ضعیف  نیب نیدراله اگر متخَیّاكنون  .استنبوت  این نوعی از

« وحی صریح»، ماند فقط همان امر غیبی باشد، در این صورت در نفس او باقی می آنچهو 

؛ اطالع از غیبیچنین  گری را ادامه داد، گرفت و حکایتت له قوّاما اگر متخیّ ؛خواهد بود

ها  مزاج  از غیب به غلبهالجمله  فیبرای اطالع  ،سبب دومدارد.  نیاز به تأویل همانند رؤیاها

ها  آن ی بر مزاج یبوستی و حرارتی كه دریمثل غلبه مزاج سودا ؛گردد یبرمهمدیگر  بر

میان مشغولیات حواس  نفس از ،حال . در اینشود ضعیف می و اثر كم ،روح بخاری

 یحواس مادّ استفاده از ،بنابراین؛ شود میمشغول  مزاج سودایی  به غلبه ، برای مثالظاهری

 امور روحانی و محال نیست كه برخی جواهر پس رسد. می ظاهری به اقل زمان خودو 

شخص مثل  غافل است؛ها  آن از كه خودگوید چیزهایی ب و شودغیبی برایش مکشوف 

سبب  ،اشتباه بهگرچه برخی شود؛  كمال محسوب میسبب اول  ها. برخی مجنون یای صرع
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 .(136، ش 8812 الف: المتألهین، صدردانند ) هم كمال می دوم را

 دیدگاه عالمه طباطبائي -2

هایی با یکدیگر دارند كه به  تفاوت مراتب و ،كیفیت نزول وحی اقسام وبه باور عالمه، 

قرآن  . برای مثال،دارند یبروز مختلف ،نبی یا مصالح و امور دیگر  یا رتبهاقتضای حکمت 

بوده و آن حضرت گفتن خداوند با پیامبرش(  سخن) میتکل طور بهتصریح دارد كه كریم 

د: فرمای اقسام وحی می  درباره . قرآناست كردهبلکه با قلب نیز آن را تلقی ، تنها با گوش نه

وی  (.18 شوری،«)أَن يَُكلَِّمُه اللَُّه إَِّلَّ َوْحيًا أَْو ِمن َوَراء ِحَجاٍب أَْو يُرِْسَل رَُسوًَّل َما كَاَن لِبَََشٍ  و»

ن مِ»و  سخن پنهانی و با اشاره را گویند كه دیگران آن را نفهمند ،«ا وحیاًالّ»معتقد است كه 

ه به اذن ای است ك فرستاده« ارسل رسولًیُ»از پشت پرده و  گفتن سخن ،«حجاب وراءِ

 گفتار. 8 :استگونه  ایناقسام وحی  پس، .رساند میخواهد  را او می آنچه ،خداوند متعال

مانند  ؛از پشت حجاب شده دهیشن گفتار .7ای؛  ، بدون هیچ واسطهمیان خدا و بشر

و به  كندلکی آن را حمل كه مَ یگفتار .8)ع(؛  موسی با طور  شجرهگفتن خداوند از  سخن

 (.837 )شعراء،«ک ...ل به الروح االمین علی قلبِنزَ» فرماید: می قرآنكه  ؛ همچنانرساندببشر 

گاهی  ( و8 )بیّنه،است  گاهی با خواندن الواحی دارد؛ زیرا مختلف های تتلقی وحی صور

 ؛«وحی...ألی عبده ماإوحی أف»؛ مانند آیه: با تمام وجود نبی وحی وة فرشت ةلیوس به

عالمه  ؛11، ش 8817رخشاد،  ر.ک:؛ 877-871، ش 8812ج:  ،یطباطبائعالمه ) (81)نجم،

 (.18شوری، / 81ج ، ق 8177 ،یطباطبائ

توان  استعمال، می و حسب معنا نه بهآن،  كیفیت نزول گانه وحی و با نظر به اقسام سه 

قسیم  یمقتضا بهپس  .استم از پشت حجاب قسیم ارسال رسل و تکلّ ،دریافت كه وحی

دیگر در وحی  جبرئیل بوده،نزول  ،م از پشت حجاباگر در ارسال رسل یا تکلّ بودن آن،

ی خدا برای رسولش یا تجلّ كه توان گفت می جهیدرنتاین واسطه در كار نبوده است. 

 )ص( پیامبرحاالت مختلف  آن،شاهد  جبرئیل. ؛ مثلیا باواسطهوحی بوده یا  صورت به

به  ،حضرت در زمان دریافت وحیگاهی . استهای مختلف  زمان هنگام تلقی وحی در

)ع(  كه امام صادق همچنان؛ ی خداوند بر او بودهتجلّكه در این حال،  رسیده حالت غش می
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م و با او تکلّ تجلیبر رسولش این وضعیت در حالی بوده كه خداوند متعال  :فرمودند

مانند عبد  جبرئیل ردی،موااما در  ؛گفته است با او سخن می  و خداوند بدون واسطه كرد می

وحی را به آن حضرت  است تاگرفته  ایستاده و اجازه می در مقابل حضرت می مملوک

حسب  به ، معارف غیبی بر انبیاكیفیت تلقی  (.816ق،  8173 طهرانی، حسینی برساند )

رسول » :گوید عالمه در فرق رسول و نبی می ،رو این از است؛اختالف احوال انبیا متفاوت 

م بیند و با او تکلّ ملک را می بنابراین، .شود ملک به او وحی می  واسطه هشخصیتی است كه ب

 (.11، ش 8817 )رخشاد،« شود خواب به او وحی می كسی است كه در ،ولی نبی ؛كند می

قسمتی از وحی ممکن است در خواب تلقی شود و قسمتی در بیداری. كه  خالصه این

فعل آن واسطه نیست یا  در این حال، تلقی كه شود میشهود  ،خود سبب ،ها آن در قسمی از

 در قسمی، ؛ ونامید «وحی»را  آنشاید بتوان  و شود مشاهده می ،مستقیم طور بهاگر هست 

نام دارد. در قسمی نیز از « الهام» بلکه فقط القا در نفس است كه؛ سبب تلقی مجهول است

  (. عالمه درباره176، م 7112ربیعی، ) كند كه دیگر صدق الهام نمی استطریق هاتفی 

و خداوند در هر آسمان امر آن را وحی » این آیه كه فرمود:در « امر«  كلمهمعنای آیه و 

  مالئکهبه خود را   امر و اراده ی،كه خداوند در هر آسمانگفته است  ،(87 فصلت،«)فرستاد

آن آسمان است به نفوس  را كه مربوط به آنچهسپارد و  میها  آن وحی و به آنجاساكن 

 ،این تفسیر كند. وحی در میمکلّف آن امر در آن آسمان  یبه اجرا امالئکه وارد و آنان ر

 (اراده تکوینی) یوجود« كنِ»، نجایابلکه وحی در ؛ ف نیستاحکام تکلیفی به مکلّ یالقا

و در بعضی « قول»های علوی و دنیا است كه در بعضی آیات به  در حوادث و شئون آسمان

 .(766، ق 8181طهرانی،  حسینیاست )تعبیر شده « امر»به 

 بندي جمع

اكتساب، طریقی اقسام وحی معتقد است كه در مقام فرق رسد صدرالمتألّهین  به نظر می

ر دو در گرفتن ه وبا الهام در این جهت مشترک است  عالمان است كهطرف  استداللی از

 ؛اند کسانیعقل فعّال( فیض )آن  فاعلنوع و در  )نفس یا عقل( در قابل (صُور علمیّه) ضیف

وحی نیز همان  .استرفع موانع دریافت علم و جهت آن  در طریقها  آن ولی تفاوت
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  شدت وضوح و مشاهده درها  آن تفاوت ؛ امامشتركات دو قسم اكتسابی و الهام را داراست

این مشاهده وجود ندارد و  اصالً ،در اكتساب است؛ زیراكه مفید صور علمی است مَلَکی 

ظاهراً طبق نظر عالمه، كیفیت و  روشن است. بسیار ،اما در وحی؛ بسیار نادر است ،در الهام

یاران  ةباواسطو  جبرئیل  باواسطه، واسطه دوننزول وحی ب :استسه مرحله اقسام وحی 

، در قسم سومكند كه  وی با استناد به قرآن بیان می (.171، م 7112ربیعی، ر.ک: ) لیجبرئ

و شده  میاست نازل « ۀسفرۀ كرام برر»در دست  آنچه یا نظیر و الواح آیات الهی در

ر . او معتقد است كه د(778/ 71ج ، ق 8177 ،یاست )عالمه طباطبائخوانده  حضرت می

نظر اصلی ، اما در برخی موارد ؛دارند برره حضور خدا و جبرئیل و كرام مراحل وحی، ةهم

در برخی موارد نظر به و  كرده )ص( تغییر می پیامبرحال  كه یطور به استبه خود ذات حق 

در گرفته است.  صورت میجبرئیل  ةدریچ و نظر به ذات حق از مرآت و بودهجبرئیل 

به جبرئیل و ها  نآ وجود و تعیُّن  نظر اصلی به فرشتگان دیگر بوده و از دریچهی هم موارد

كند و  خود خدا تکلَم و تجلَی می ،«وحی»ر د ،بنابراین؛ شده است می حضرت حق نظر

حسب  به آن،نزول  اختالف در مراتب وحی و پس، كند. تکلُّم را درک می این رسول او

بوده كه خداوند وحی را به یکی از سه طریق فوق نازل  یاختالف حاالت و مقامات

 (.811، ق 8173طهرانی،  ر.ک: حسینیاست )فرموده  می

 الهي« وحي»و  «کالم» رابطه

 دیدگاه صدرالمتألّهین -4

به كه نزد حکما م علم اجمالی به حقایق عالَ  به است  اشارهمالصدرا  ازنظر حقیقت قرآن

است  علم به جمیع موجودات به شکل بسیط و اجمالیعقل بسیط معروف است و آن،  

. ا استه انسانبه كردن علوم تفصیلی  افاضه در فعّال،عقلی ( و از طرفی مندمج ی وكلّ)

قرب   اعلی درجه ؛ یعنی(3 نجم،«)دنیأ وأقاب قوسین »ص( در مقام پیامبر )نفس او  ازنظر

؛ متحد استمعلومات  معقوالت و  احدیت، عقل بسیط قرآنی است كه با همه الهی و

آن  جهت نیبد .شود اطالق میآن  بر« كالم الهی»ز است كه بر وجهی نی« قلمِ حق»بنابراین 

فرمود:  )ص( ، پیامبررو ازایناست؛ آن جوامع كَلِم  كه در خوانند می« هامه التّاللّ هكلم»را 
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 خاطر قلم حق بودنش، به است كه « لوح انسانی» ،مقامی دیگر . در«اُوتیتُ جَوامعُ الکَلِم»

 (دهنده فیض) فعّال ، از طرفیگیرد می قرارآن  علوم و صور حقایق مرسومه در لیتفاص

 صور همان كتاب فرقانی استاست كه محل این علمی  یها صورت تمامدائمی برای 

 ی،وجهر ب و قرآنبنابر یک وجه،  مصحفپس این  .(71ق،  8181، حسینی طهرانی :)ر.ک

در تأكید وی  .كند تمامی وحی الهی تطبیق می بر كه ه استكالم اللّ ر وجه دیگر،فرقان و ب

كه از شروط كالم حقیقی این نیست كه به كسوت و گوید  اللهی بودن قرآن می كالم

 یئیل متکلِّم در صورت شخصی یا شكه حتماً تمثّ یا این پوشش الفاظ و حروف درآید و

َوَّلَ »است  خداجانب  )نبی( از قلب مستمِع یسو بهكالم معنوی  یبلکه نوعی القا ؛باشد
، حقیقت انشا، «تکلُّم»اب در بطرح بحث مالصدرا  (.78انفال،«)الَِّذيَن قَالُوا َسِمْعنَاتَُكونُواْ كَ

 انشا، ابتدا در« م الهیتکلّ»حقیقت ، آن است كه ه و نزول كالم الهیكلمات تامّارتباط آن با 

همان ، «كالم. »است سپس انزال آیات در كسوت الفاظ و عبارات ه وایجاد كلمات تامّ و

همان معقوالت تفصیل داده  ؛ یعنی«فرقان»است و  عقل بسیط و علم اجمالی ؛ یعنی«قرآن»

الهی ی )تکوین( و قضا اند؛ زیرا این دو از عالم امر . قرآن و فرقان غیر از كتاباست شده

)مسئول ثبت  قلم و الهی و امور حتمی( حقایق محل) لوح محفوظها  آن هستند و حاصل

ذهنی  عالَم قَدَر آن از عالم خلق و تقدیر است كه ظهور« تابك» ؛ ولیحقایق در لوح( است

 رقابلیغ ،قرآن و فرقان پس،(. 817، 8811ی، زدی  مصباحر.ک: است ) و عالم قَدر عینی

زمانی و محل آن لوح قَدَر  یموجود كتاب،ولی  ؛اند زمان؛ زیرا فوق اند نسخ و تبدیل

ولی  ؛تواند درک كند كتاب را هركسی می رو ازاین است؛ ( لوح محو و اثبات) ینفسان

 است.« رونهَّطَا المُه الّمسّال یَ» قرآن

 يعالمه طباطبائدیدگاه  -2

را  والنشانبیا و رس ،آن  وسیله خداوند به آنچه كند بر داللت می ،«الهی كالم»عالمه  ازنظر

 به آن مختص كرده و آن نعمتی است كه ادراكش را به غیر ایشان از مردم مخفی داشته

و  آیات بزرگ الهی  مشاهده ،وحی، تکلیم، نزول روح و مالئکه :مثل ،هایی نعمتاست؛ 

های  شیطان، لوح، قلم و سایر نشانه فرشتگان، ؛ مانند:و یا اخباری از غیبها  آن اعطای
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 واسطه تلقی وحی، یافتن ادراک به ؛ مثل قوتاین امور  ردم. همهبر حواس م شده یمخف

 (.881 ،ق 8173طهرانی،  حسینیاست ) شان یدعاوگونه مجازگویی در  حقیقی و بدون هیچ

 همچنان؛ كند تعبیر می« كالم یا تکلیم»افعالش به رخی خداوند متعال از ب كهتوضیح با این 

(. 718 بقره،«)منهم َمن کلَّم اللّه»( و 868 نساء،«)و کلَّم الله موسی تکلیَم»كه فرمود: 

و ما کان لبَشٍاَن » فرماید: و می كند می این دو خطاب را در آیات دیگر تفسیرخداوند، 
عالمه  :ر.ک«)یُکلِّمه اللُه اَّّلوحیاً او ِمن وراء حجاب او یُرسل رسوًَّل فُیوحی باذنه ما یشاء

، «اًوحیإلّا »؛ استثنا  كلمه (.766-761/ 1ج مو، ؛ ه18،شوری/ 81ج ، ق 8177، طباطبائی

 ؛حقیقی باشد «ان یکلّم الله تکلیَم» ؛صدر آیه تکلیم در كه یوقت مگرتمام نیست؛  درواقع

، 12بهار  اردستانی،خاص )اما به نحوی  ؛تکلیم و تکلُّم است ،بشر گفتن الهی با پس سخن

كالم خدا بودن قرآن به این معناست كه با تصریح قرآن كریم، طبق  (.813/ 12شماره 

رو در  ازاین است؛ تلقی پیامبر نیز با همین الفاظ بوده و صادرشدههمین الفاظ از مقام ربوبی 

 (.88، ش 8812ج:  ،یكند )عالمه طباطبائ می یتحدّ« 11و اسراء/  88طور/»آیاتی نظیر 

 بندي جمع

، «حکمت» واست  «كتاب»غیر از  «كالم»نتیجه این بحث آن است كه به اعتقاد مالصدرا، 

 و اند عقل بسیط ةمرتب گر بیان اند كه جاری مجرای الفاظ مترادفی «كالم الهی»و  «نور قرآن»

 ،آن كه دری است مقام نفس ،«كتاب» چند ؛ هرمُجمل است صورت بهدر آن ق اشیا یحقا

سبت بذر به درخت مثل نرا  كتاب نسبت عقل بسیط بهاو تفصیل است.  نحو به صور علوم

مثل  بلکه ؛دارد وجود، بذر در جمعی اجمالی و طور بهكماالت درخت  تمام داند كه می

 ازالهیجی  بیان با .(87، ق 8171صدرالمتألهین، است )افعالش  نسبت مبدأ فعّال نسبت به

 نظر، شده نازلكه از جانب خداوند متعال  «كالمی» برتوان  میوجه  عبارت مالصدرا، به دو

پس  است،احدیت  و (مقام قرب«)عند»عالَم  از پسزیرا  است؛« كتاب» یجهت : ازكرد

 بنابراین بودن آن مورد لحاظ است، ای كه واسطه تأثیر دارد؛ ولی با واسطه تعالی در آن حق

 دیگر، جهت از آید. قلم حاصل می ةواسط هاست؛ زیرا كتابت در لوح ب «كتاب»او « كالم»

 لحاظ واسطه در و جز خداوند متعال نیست یمؤثرزیرا  است؛صحیح  اوبر  «كالم»اطالق 
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به چیزی  ،كالم موثّر و مبدأ عنوان بهتعالی  اینجا فقط به خاطر صحت قبول كالم است. حق

از  صادرشده كالم. طبق نظر عالمه (131، ش 8816 الهیجی،ندارد )احتیاج آن  برای ایجاد

  تکیهبا با خروج صوت از حنجره و  زیرا كالم انسانرا ندارد؛ شئون كالم آدمی د، خداون

منزه  كالم الهی است؛ امانفس بر مواضعی از دهان و نیز با دالالت اعتباری و صنعی همراه 

نوعی ، فعل الهی یتشأنو  فوق با توجه به آیه ؛ گرچهاز تجهیزات جسمانی و اعتباری است

 بوده و به قابل افهام برای پیامبران، عنام از آنچهاست. گفتن برای او ثابت  سخن تکلُّم و

چند حقیقت و چگونگی تحقق آن برای ما  هر است؛« كالم» همان واقع بهرسد،  میها  آن

طبق نظر  .استها، فعل الهی  و غیر این «امات، رزق إحیا،»همانند  «الهی  كالم» مجهول باشد.

الهی  «قول»خلق همان  و این شود میخلق  چیزی است كه ،الهی در تکوینیات  كالمعالمه 

 « ِكن»یست؛ یعنی امری واسطه در ایجاد آن ن و گیرد اراده او صورت می  واسطه بهكه  است

 «قول»همان  ا،ه انسانهمانند تکوینیات  در غیركالم شود.  می لاش حاص با ارادهكه وجودی 

در انسان به امور خداوند كه موجب علم باطنی از سوی ایجاد امری است در الهی « كالم»و 

برای و یا به نحو دیگری كه  است یا با ایجاد صوتی در جسمی از اجسام ؛شود مختلف می

 .(813/ كهف، 88ج ، ق 8177، یعالمه طباطبائر.ک: نیست ) درک قابلما 

 الهيا سایر کتب انبیاي قرآن ب فرق

 دیدگاه صدرالمتألّهین -4

الواحی  درع( ) یموسبرای حضرت  ما» همانند:؛ آیاتبرخی   استشهاد به صدرالمتألّهین با

 ،ای مردم»و  (81نجم،«)وحی كرد را آنچهش عبد  به وحی نمود» (،811اعراف،«)نگاشتیم

 )قرآن( سویتان نور  به دلیل روشنی آمده و برهان و جانب پروردگارتان برای شما شک از بی

و  «موعظه»ن و بی« وحی»و  «كتابت» فرق بین(، در بیان 821نساء، «)آشکاری نازل نمودیم

 كتابت و استقرار ایمان در قلوب به )ص(، هت رسول اللّشرافت امّگفته است كه  «برهان»

)ع( به  نبی ایاما شرافت موس؛ (77 مجادله،«)أُْولَِئَك كَتََب ِِف قُلُوِبِهُم اْْلِميَانَ » است:ها  آن

انبیای دیگر تفاوت  با ضرتآن حتعلُّم  . وی بینكتابت موعظه برای او در الواح است

ق متخلّ ،هاما رسول اللّ ؛بینند كتاب را به دراست تعلیم می ،انبیاگذاشته و معتقد است كه 
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را نوری مبین برای هدایت قرار داده او، آن با انزال قرآن بر قلب خدای متعال . استقرآن  به

پس را همراه دارند،  كتابحقایق  حقیقتی از نور و ،اما سایر انبیا؛ كه همراه كتاب است

 .(78-83، ق 8171 صدرالمتألهین،ندارند )بالذات آن نور را 

 يعالمه طباطبائدیدگاه  -2

جزء  هم، قرآن الفاظ كه كند بیان میآسمانی دیگر  های ابفرق قرآن با كت بارهدروی 

هم  ،گیرند. قرآن احادیث قدسی می را نظیرها  آن كه ها ابخالف سایر كت به است؛وحی 

و انّه »كه فرمود:  همچنان، هم مراتب دیگرو شود  مقام نزول دارد كه در قالب الفاظ بیان می

قرآنی كه در پیش ما در لوح محفوظ  (، به این معنا كه1)زخرف، «فی امّ الکتب لدینا...

)رخشاد،  فهمند محکم و استوار است و فقط مطهَرون آن را می ،منزلت عالی ازلحاظ ،است

؛ یعنی از باطل مصون شود می« حق« متصف بهكه  الهی است« كالم»، (. قرآن11 ،ش 8817

 مصاحبت با حق نازل شده به ،خداوند  ناحیه از وحق  قرآن به»فرماید:  رو می است؛ ازاین

 در و داردنهمراه  بهچیزی از باطل  ،كسی كه نازلش كرده  زیرا از ناحیه ؛(811 اسراء،«)است

غیر از خدا كسی در آن  و فاسد كند آن را كه ممکن باشد روزی نیستداخلش چیزی 

تواند در  مینیز نرسول خدا . كه روزی تصمیم بگیرد آن را فسخ و باطل سازد نداردشركت 

 ،بشارت و انذار دارد. پس قرآن  وظیفهاست و  رسولفقط تصرفی كند؛ زیرا او  و آن دخل

با  .(811/ 88ج ، ق 8177 ،یه طباطبائعالم) صادر گشته است ،حق است و از مصدر حق

معتقد است كه  عالمه(، 17، )شوری «وكذلک اوحینا الیک روحاً من امرنا»توجه به آیة 

)ص(  به رسول خدا)قرآن(  یا همان وحیالقدس  نازل كردن روح، «وحیِ روح»مراد از 

تو وحی روح را به »: فرمود كهآیه . مراد از القدس است چون حامل قرآن روحاست؛ 

است كه  ؛ آنروح از موجودات عینی و وحی به معنای كالم پنهان است نکهیباا، «كردیم

یکی از كلمات خدای تعالی نیز هستند.  ،اند مقدسكه  (ارواح) این سلسله از موجودات

 كند. مانند سایر كلمات بر مراد صاحب خود داللت می است؛ زیرا كلمه نامیده را پس روح

موسوی ) میبنامكه آن را وحی نیز  است زیجاپس  د،روح را كلمه نامیز باشد یوقتی جا

او معتقد  (.711/ 87ج ، ق 8177 ،یعالمه طباطبائ؛ ر.ک: 721/ 88ج ، ش 8811 همدانی،
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گنجد و  كه حقیقت آن در قالب الفاظ نمیمعنویات  از یک رشته حقایق واست كه قرآن 

 یمحسوس و قالب الفاظ كه محصول زندگی مادّاز گیرد. پس  ندارد، سرچشمه می یتیمادّ

 بشرسعادت اخروی  به با این الفاظ، هوشیاری دادنكار ساحت غیب  است.، فراتر باشد می

 (.61، ش 8812، ج: یاست )عالمه طباطبائ

 گیري نتیجه

 كیفیت اتصال ودنبال بیان  بهگیرد و  میعالَم   وجودات درّاكه از را وحی، هینصدرالمتألّ

باطن  كه استقرار علوم دراو معتقد است  .است )ص( به نفس نبی غیبارتباط وحی از عالم 

)و همراه با اكتساب  سبب هب علوم،برخی  .نماید به اشکال متفاوتی ظهور می و نفس انسان

 آن؛ بلکه از عالم ملکوت و با نوعی القای بدونبعضی  و دنشو نفس مستقر می درحجبی( 

 علم این نوع از .آن داشته باشد یا نه چه خود انسان تقاضایی بر ه است؛همرا قلب بر حقیقت

 ،آگاهی دارداز غیب  قیورود این حقا اسباب به ،انسان اول: :دو قسم است خود بر و القا،

جزئی و   عقول  ی و جمعی بهكلّ الهی را از عقل  علوم كه )عقول( فرشتگان ی مانند؛اسباب

انسان،  . دوم:شود كننده مشاهده می مَلک القا م،در این نوع عل و ندك انسانی افاضه می   منفعل

این گویند. اشتراک « الهام»و قسم دوم را  «وحی». قسم اول به سبب این علوم ندارد آگاهی

 .ملک است  در عدم وضوح و مشاهدهها  آن غیب و افتراقگرفتن علم از عالم دو قسم در 

منشأ نزول ،  خود كه دشو می مبدأ اول  مرتبط به متصل و ،طهارت نفس خاطر  نفس نبی به

شعور وحیانی و چگونگی آن را برای  یعالمه طباطبائ شود. ق وحیانی بر قلب او مییحقا

الهی بودن  لزوم آن،هدایتی  به نقشبا توجه  داند و درک می رقابلیغو  مرموز بشر عادی،

نوعی  به باشد،فکر و نبوغ بشری   زائده ،حیكه و این  درباره را را مطرح و هرگونه شبهه آن

ارتباط بین محتویات دعوت دینی وجود  ای از ، گونهدرواقع. با این بیان كه دهد پاسخ می

 ؛فهمیم بود كه ما میچیزی همان ها  آن  اگر رابطه دارد كه از فکر ما پوشیده است؛ زیرا

بالوجدان  كه یدرحالشد،  همان شعور فکری ما می ،وحی  كننده ترکشعور  شک، یب

 ،در مقام تبلیغكند و  میرا درک ها  آن روابط مرموز ،گونه نیست. نبی با شعور وحیانی این

 وحیكه  كند بیان می وی كند. و از روابط فکری ما استفاده می گوید میبا زبان ما سخن 
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خداوند متعال از نزول انسان است. زندگی  مندیسعادت امورها و  آموزه ها، حکمتشامل 

مبانی و   ی از جمله ،را یرعایت امور ( و83 )اسری، حکمت نموده  تعبیر به ،پیامبر  وحی به

 كردن لحاظلزوم رعایت و   انسان را بهآن، قضایای حِکمی قرار داده است كه تدبر در 

اقسام یین . در تبدارد یم واغیر آن  ادب و معاشرت و قوام اجتماع و محیط خانواده و حسن

اشاره سه نوع تعلیم   صدرالمتألهین به سوره شوری، 18بحث از آیه  وحی و با توجه به 

 اكتسابی و نظری بودن آن را تأكید و ،تعلیم بشری، مَلَکی و الهی. در تعلیم بشریكند:  می

اتصال  ؛ گرچه ممکن است این تعلّم همراه بانماید تعلُّم را تبیین می تعلیم و  احتیاج انسان به

ی هیچ سخنی از اكتساب ،اما عالمه یا اتحاد با موجود مجرّد )و با نوعی الهام( صورت بگیرد؛

ارسال رسل و وجود مالئک  به بحثقائل  نجایادر بلکه ورد؛ آ میان نمی این قسم به بودن

تواند مورد مطالعات  می آنچه. داند می «وحی» آیه را اقسام در  همهبنابراین، وی ؛ است

ناپذیری  ای بر غیر الهی بودن وحی، چگونگی تحریف بعدی قرار گیرد؛ پاسخ به اصرار عده

 ها است. پذیری نفوس بشری و غیر این و چگونگی الهام ایرؤآن، رابطه وحی با 
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 .نشر اعلمیبیروت: 
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بوستان : هادی خسروشاهی، قم سید :كوشش ، بهشیعه در اسالم(، ش 8812)الف:  ----------

 ، چاپ چهارم.كتاب

قم: ، 8ج  سید هادی خسروشاهی، :، به كوششمجموعه رسائل(، ش 8812)ب:  ----------

 .بوستان كتاب

بوستان قم: سید هادی خسروشاهی،  :، به كوششالمقرآن در اس(، ش 8812)ج:  ----------

 ، چاپ دوم.كتاب

قم:  الدین آشتیانی،  جالل ، تحقیق: سیدالمشاعر هشرح رسال(، ش 8816) الهیجی، محمدجعفر

 .بوستان كتاب

وزارت قم: ، 81و  88ج  ،التحقیق فی الکلمات القرآن الکریم( ش 8828)مصطفوی، حسن، 

 ی.فرهنگ و ارشاداسالم

 .صدراقم: ، 1، ج مجموعه آثار(، ش 8821)مرتضی  مطهری، شهید

، الملل سازمان تبلیغات اسالمی بین نشرقم:  ،آموزش عقائد(، ش 8811) محمدتقی یزدی، مصباح

 چاپ پنجم.

 یاسالم، قم: دفتر انتشارات 88، ج ترجمه تفسیر المیزان(، ش 8811محمد )موسوی همدانی، 

 حوزه علمیه قم(وابسته به جامعه مدرسین )
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