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چکیده
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مقدمه

یکی از باورهای اساسی در ادیان االهی و به ویژهه دیژم منژام اسژالس ،مسژئیه و ژی و
چگونگی ارتناط پاامنر خدا با عالم غاژب اسژ  ،کژه از دیربژاز مژذاهب و دانشژ ندان
بژه پاشژانه تژاریبی ب ژ  1و اینکژه

اسالمی به آن توجه داشته اند .از ایم رو ،با عنای

سبم درباره مازان ارتناط ظاهر یا الفاظ قرآن با باطم یا قاق

آن امژروزه ناژز محژر

بوده و م ور برخی ت قاقات و تی مشژاجرات دانشژگاهی اسژ  ،پژرداختم بژه ایژم

مسئیه ،ضروری می ن اید .هرچند تاکنون ت قاقاتی در ایم زمانژه وژورت فرهتژه و هژر
کداس از منظری به ایم ب
ب

پرداخته اند ،اما به نظر میرسد تناام هیسفی ناظر به پاشژانه

 ،که ع دتاً در نظریه کالس نفسی ریشه دارد ،جامعتر اس .

ت قاق اضر با روش ت قاق اسنادی بر آن اس

نفسی ،ظهور قاق

عربا

تا با فذری کوتاه بر اندیشژه کژالس

و ی و تنزیل آن از مرتنه میکوتی آن تا مرتنه اعتنژار و تیژنب بژه

را ،با ت یال دیدفاه طناطنایی و جوادی آمیی تناام کند؛ و بهخصوص پاسژ بژه

ایم پرسش را جس وجو خواهد کرد که سار نزول و ی و کالس االهی با چه هرآینژدی

تناام پذیر اس  ،که هم ایرادهای واردشده بر اندیشه کالس نفسی را نداشته باشژد و هژم
دوث کالس به عنوان هعل االهی را که غای

هدای

آن ههژم پاژاس و مقصژود خژالق و ت قژق

اس  ،به شکیی معقول توجاه کند .از ایمرو ،چنام ت قاقی در مقاس توجاه سژار

نزول قاق

و ژی ،بژا رویکژردی وجودشناسژانه و تناژام هیسژفی ،مت ژایز از باشژتر

ت قاقات ایم وزه بوده و مدعی توجاه بناادی اس .
 .1واژه «وحی»
«و ی» در لغ عنارت اس

از اشاره ،کتاب  ،ارسال ،الهاس و کالس مبفی و هر چاژزی

که به غار القا شود (ابم منظور .)973/41 :4141 ،اول آن در لغ  ،رساندن پااس و اعالس خنر
به وورت مبفی اس و به ه ام دلال ،الهاس را و ی مینامند (ه ان) .ولی در مفردات،
اول و ی به معنای اشاره سریع آمژده کژه فژاهی ناژز مجژرد از ترکاژب اسژ

(راغژب

اوفهانی .)818 :4141 ،النته افر و ی و ای اء را تفهام خفی و کالس خفی معنا کنام جژامع

ت اس معانی خواهد بود (قرشی .)483/7 :4974 ،هرچند در مصنا ال نار ،معانی یادشده بژه
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هر کافاتی که باشد ،ه راه با عیم مباطب به و ی بودن آن باان شده اس

(هاومی ،بیتا:

 )511/1که ایم قاد معنای لغژوی را بژه معنژای اوژحال ی و کاربردهژای و ژی ارجژا
میدهد و در ادامه به آن اشاره میشود.
 .2کاربردهای وحی در قرآن

در قرآن کریم ،و ی به معانی متعددی استع ال شده که بهاختصار به آنها اشاره میکنام

(خیایی14/491 :4987 ،؛ کری ی.)17 :4985 ،

 -هدای

غریزی؛ مانند « :وَ أَوْ َی رَبُّک إِلَی النَّ ْلِ( »...ن ل.)58 :

 وسوسه و القای شااطام؛ مانند« :وَ إِنَّ الشَّااطِامَ لَاو ُونَ إِلَژی أَوْلِاژِهِهِمْ» (انعژاس )414 :و ناژزم یو ی بَعْضُهُمْ إِلی بَعْضٍ» (انعاس.)441 :
«وَ کذلِک جَعَیْنا لِکلِّ نَنِی عَدُوًّا شَااطامَ الْإِنْبِ وَالْجِ ِّ
تکوینی ج ادات؛ مانند « :یوْمَئِذٍ تُ َدِّثُ أَخْنَارَهَا بِأَنَّ رَبَّک أَوْ َی لَهَا» (زلزله.)1 :

 هدای -تقدیر االهی در نظاس هستی؛ مانند« :وَ أَوْ ی هی کلِّ سَ اءٍ أَمْرَها» (هصی )41 :؛ امژاس

رضا

.)159/1

هرمود« :و أو ی هی کل س اء أمرها ههژذا و ژی تقژدیر و تژدبار» (ق ژی:4957 ،

 -اشاره؛ مانند « :هَبَرَجَ عَیی قَوْمِهِ مِمَ الْ ِ ْرابِ هَأَوْ ی إِلَاهِمْ أَنْ سَنِّ ُوا بُکرَةً وَ عَشِاا»

(مریم.)44 :

 -الهاس؛ مانند« :وَ أَوْ َانا إِلی أُسِّ مُوسی» (قصص.)7 :

 تعیام االهی به انناا ؛ مانند« :وَ مَا ینحِقُ عَمِ الْهَوَی * إِنْ هُژوَ إِلَّژا وَ ْژی یژو َی»(نجم 9 :و )1؛ و ناز « هَأَوْ َی إِلَی عَنْدِهِ مَا أَوْ َی مَا کذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَی أَهَتُ َارُونَژهُ عَیَژی مَژا
یرَی» (نجم 41 :و .)44

در ایم دسته بندی ،کاربردهای قرآنی واژه «و ی» ،جز در هقره اخار ،در معانی لغوی

آن استع ال شده اس

و طنق دیژدفاه طناطنژایی ،از کاربردهژای و ژی در قژرآن (ماننژد

قصص ،7 :انعاس ،414 :مریم ،44 :شوری )14 :به دس

میآید که معنای آن عنژارت از «القژای

معنا به ن و مبفی و به قصد اههاس مباطب» خواهد بود ،ولی ادب دینی اقتضا مژیکنژد

لفظ «و ی» هقط بر رابحه خداوند با انناا و تکیام االهی با آنان اطژال شژود (طناطنژایی،

)139/41 :4147؛ و ه ام معنا از و ی اس
م ور ب

اس .

که م ل نزا متکی ان بوده و در ایم ت قاژق
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 .3انواع وحی

«و ی» در اوحال و به معنای رابحه خاص بام خداوند و انناای االهژی انژواعی دارد

که قرآن کریم در آیه « وَ ما کانَ لِنَشَرٍ أَنْ یکیِّ َهُ الیَّهُ إِلَّا وَ ْااً أَوْ مِمْ وَراءِ ِجابٍ أَوْ یرْسِلَ

رَسُولًا هَاو ِی بِإِذْنِهِ» (شوری )14 :بهاج ال به آن اشاره میکند ،که طنق دیدفاه طناطنژایی،

لفظ «و ااً» در آیه و دو قِسم پب از آن ،هر سه از مصادیق تکیم خداوند با بشر اسژ ،
با ایم تفاوت که در قِسم اول ،مراد ،سبمففتم خفی و بدون واسحه خداونژد بژا پاژامنر
اس و در دو قِسم دیگر ،و ی با واسحه اس ؛ یعنی وجژود جژاب و ناژز
اسالس
ضرت جنراهال ،واسحه بام خداوند و انناای االهیاند (طناطنایی.)71- 79/48 :4147 ،

ولی هبر رازی لفظ «و ااً» در آیه یادشده را به معنای لغوی و از سژن الهژاس (و نژه

عام کالس) دانسته اس  ...« :أنه تعالی خصص القسژم اوول باسژم الژو ی ،ون مژا یقژع
هی القیب عیی سنال االلهاس ههو یقع دهعة هکان تبصاص لفظ الو ی به أولی ههژذا هژو

الکالس هی ت ااز هژذه اوقسژاس بعضژها عژم بعژض» (هبژر رازی ،)544/17 :4111 ،چنانچژه
عنارت ابومنصور ماتریدی در تفسار آیه یادشده کژه مژی فویژد« :هژأخنر أنژه لژاب مژم
النشر مم یکی ه إال بالحر الثالثة التی ذکرها  ...و طر الرسول الژی معرهژة ذالژک هژی

الدناا الوجوه التی ذکرنا :اما الهاس و اما االلقاء هی ال سامع و اما رسول یرسل هابنژر عژم
امره و کالمه» (ابومنصور ماتریدی ،بیتژا )414/3 :بژر ه ژام معنژا اشژاره دارد .ولژی برخژی
معتقدند هرچند قاق و ی نسن به ج اع انناا وا د اس  ،ولی مظژاهر و انژوا آن
 ،هقط به سه نو آن اشاره شده اسژ (ز ایژی:4148 ،
متعدد اس که در آیه م ل ب

.)441/11

 .4پیشینه تاریخی بحث
یکی از ویهفی های قرآن کریم ،انتساب ظاهر الفاظ آن به خداوند و منزَلبودن آن اس :
« إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریمٌ * هی کتابٍ مَکنُونٍ * ال ی َسُّهُ إِالَّ الْ ُحَهَّرُونَ * تَنْزیلٌ مِمْ رَبِّ الْعالَ امَ»

(واقعه ،)81- 77 :چنانچه الزمه نزول و ناز تصریح برخی روایات ،ذیبحونبژودن آن را در

پی خواهد داش « :ان لیقرآن ظهرا و بحنا و لنحنه بحم الی سنعه ابحژم» (ابژمابژیج هژور،

 ،)417/1 :4111اما در و ی و کالس االهی دانستم الفاظ و ظاهر قرآن ،ن یههای هکژری و
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مذهنی ،هر یک متناسب با رویکرد معرهتی خود اظهارنظر کردهاند .در تناانژات نقیژی و
کالمی ،از یک سو ،فروهی از اهل دی  ،کژالس االهژی را ه ژام اوژوات و ژروف

می دانستند (النته به عنوان وفتی قدیم و ازلی) (ابم ننل ،بیتا ،)131/4 :و معتزله ناژز ایژم

الفاظ را مبیو می دانستند ولی آن را از وزه هعل االهی تیقی میکردنژد (نژک :.قاضژی

عندالجنار ،بیتا ،)917 :که در ج ع بام ایم دو دیدفاه ،ابژمکژالب بژرای اولژام بژار ،بژام
قاق

و ی و الفاظ دال بر آن تفاوت فذاش

(نک :.ابم ابی العز ال نفی )458 :4117 ،و در

ادامه ،ابوال سم اشعری و پب از او پاروانش و از ج یه هبژر رازی (هبژر رازی ،بژیتژا:

 )541/17و دیگر متکیم تقریناً همعصرش ،ابومنصور ماتریدی (نسفی ،)133/4 :1115 ،ه ام

رویه را در پاش فرهتنژد ،امژا در تناژام هیسژفی ،بژرای اولژام بژار ،ابونصژر هژارابی بژا

محر کردن نظریه عقول و مسئیه ات اد نفب ننی با عقل هعال ،رویهای معرهژ شناسژانه
از و ی را در پاش فره

و پب از او ابم سژانا (ابژمسژانا )911- 914 :4971 ،و مالوژدرا

(ودرالدیم شارازی )911- 914 :4951 ،ایم تناام را به ک ال رساندند.

توضاح اینکه ،در خصوص ارتناط الفاظ قرآن با معنا و ن وه نژزول آن سژه دیژدفاه

کیی وجود دارد که طنق باان بدرالدیم زرکشی ،دو دیدفاه از سه دیدفاه محر شژده بژر
انفکاک الفاظ و ظاهر قرآن از قاق

و باطم آن دالل

دارند( 2زرکشی ،بیتژا)919/4 :؛ دو

دیدفاهی که زرقانی در مناهل العرهژان بژا عنژارت «قژد اسژ

بعژض النژاع هژزعم آن

جنراهال کان ینزل عیی الننی ب عانی القرآن والرسول یعنر عنها بیغه العرب و زعم آخرون

أن الیفظ لجنراهال و أن اهلل کان یو ی الاه ال عنی هقط» به آن اشاره دارد و هر دو نظر را
باطل و مبال

با کتاب ،سن

چگونه م کژم اسژ

و اج ا دانسته اسژ  ،و بژر ایژم نکتژه تأکاژد دارد کژه

قژرآن معجژزه باشژد و در عژام ژال لفژظ آن از م

باشد (زرقانی ،بیتا.)11/4 :

ژد

یژا

جنراهال
ه چنام ،در پاس برخی که با استناد به آیات «نَزَلَ بِهِ الرُّو ُ الْژأَمامُ * عَیژی قَیْنِژک
لِتَکونَ مِمَ الْ ُنْذِریم» (شعراء )431- 439 :به نزول معانی قرآن بدون الفاظ معتقژد شژدهانژد،
برخی دیگر به استناد ه ام آیات و ناژز آیژه  431ه ژام سژوره «بِیِسژانٍ عَرَبِژی مُنژام»،

خالف ایم دیدفاه را نتاجه فرهته اند و میفویند« :عیی أن اآلیژة مژم سژورة الشژعراء ...
ناوه عیی أن النازل مم عنداهلل و عیی ید أمانه جنراهال ،هژو هژذا القژرآن بنصژه و لفظژه
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العربی ال نام» (معره  .)18/4 :4988 ،ض م اینکه برخی مانند مع ر و اتنژا وی قژرآن را

عرض دانستهاند و آن را هعل قاقی خداوند ن یدانند (اشعری ،بیتا.)431/4 :

 .1 .4حقیقت وحی به عنوان کالم نفسی

در باان هبر رازی ،انفکاک قاق

کالس از الفاظ مشار به آن چنام فزارش شده اسژ

که کالس االهی یا ه ام روف و کی ات اس

یا چازی غار از آن .افژر قاقژ

کژالس

االهی ه ام الفاظ باشد یا قدیم اند یا ادث ،که خود ایشان اعتقاد به قدیمبودن روف
و کی ات را غارعاقالنه دانسته اند .ت یال او در دوث الفاظ ایم اس که ایژم کی ژات
یا قاهم به ذات خداوندند یا مبیو در جسم دیگر .اما افر قاق و ی چازی غاژر از
ایم الفاظ و روف باشد باید آن را وفتی قدیم دانس که ایم الفاظ بر آن دالل دارند

و ایم چازی اس که اشاعره به آن معتقدند« :اوشعری و أتناعه هژإنهم زع ژوا أن کژالس
الیه تعالی وفة قدی ة یعنر عنها بهذه ال روف واوووات» (هبر رازی.)549/17 :4111 ،
وی در پاس به شنهه ای مقدر ،اعتقاد اشاعره را چنام باان میکند که ،ه انطور کژه
بعاد ناس خداوند ،با وجود جس انی و مت ازننودن ،رؤی شود ،کالس االهی را ناز بژا

وجود منزه بودن از رف و ووت میک و رسول میتوانند درک کنند .یعنژی رسژول یژا
میک ،قرآن را قنل از آنکه در لناع لفظ درآید ،بدون قوه سامعه ،میتوانند دریاه کنند.
وی برای دها از ایم اعتقاد استدالل میکند که :آنجا که و ی با واسحه درک مژیشژود،

اولام شبصی که و ی را میشنود (چه پاامنر باشد و چه میژک) از کجژا مژیدانژد کژه
آنچه شناده اس

کالس خدا اس ؟ افر ففته شود چژون آنچژه ایژم واسژحه درک کژرده

وفتی قدیم و منزه از رف و ووت اس

میتوان فف

در هنگژاس درک ایژم وژف ،

بالضروره االهی بودن کالس را هم درک می کند ،ولی افر آنچه شناده شده ه ام ژروف

و اووات باشد یقام به کالس االهی بودن آن م تنع اسژ (ه ژان .)541 :یعنژی بژه تعناژر
وا ب تفسار الوساط « :قاق ة الو ی االلهی :عرهان یجده الشبص مم نفسه ،مع الاقام

بأنه مم قنل الیه بواسحة أو بغار واسحة  ...و کالس الیژه هژو ال عنژی القژاهم هژی الژنفب»

(ز ایی.)141- 141/4 :4111 ،
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در ایم دیدفاه ،قرآن اضر کالس لفظی و ژادث اسژ

و قاقژ

قاقی ،کالس نفسی اس ؛ یعنی قاقتی که در نفب یا ذات متکیم اس

باانگر آن اس  .به عنارت دیگر ،الفاظ قرآن وف

و وف

کژالس یژا کژالس
و کژالس لفظژی

هعل خدا و تعناری از آن معنای ازلی

قدیم و قاهم به ذات اس  .از ایمرو هبر رازی اطال کژالس خژدا بژر الفژاظ و

روف قرآن را اطالقی مجازی می داند و تصریح می کند کژه« :إذا قینژا لهژذه ال ژروف

ال توالاة واوووات ال تعاقنة إنها کالس الیه تعالی کان ال راد أنها ألفاظ دالژة عیژی الصژفة

القاه ة بذات الیه تعالی هأطیق اسم الکالس عیاها عیژی سژنال ال جژاز»؛ و بژه تعناژر وی،

وقتی می فویام کالس خدا معجزه م

د

اس

منظورمان ایم اس

روف ادث اند .زیرا کالس ازلی خدا که قنل از آهرینش م

ن یتواند معجزه او باشد (ه ان.)11/4 :

د

که ایژم الفژاظ و

وجود داشته اسژ

اینکه « در نگاه قاهالن به نظریه کالس نفسی ،وجه تس اه ظاهر یا الفاظ قرآن به کژالس

االهی و و یخواندن آن چاس ؟» محینی اس
اس

ایم وجه تس اه به دلال سرع

نه تنها قاق

و ی به انناا ،بیکه قاق

مباطنان آن روشم ناس

که ابومنصور در مقاس پاس به آن معتقد

وقو آن اسژ ؛ و از ایژم جهژ  ،در نگژاه وی،
الهاس و و ی شااطام به دوستانشان ناژز بژرای

(ابومنصور ماتریدی ،بیتا .)459/1 :به اعتقاد ماتریدی ،هرچنژد در

آیه «وَ کیَّمَ اَلیهُ مُوسی تَکیِا اً» (نسژاء )451 :برخژی معتقدنژد خداونژد کژالس را بژه شژکل
ووت خیق کرده و آن را در مسامع القا هرموده اس  ،اما فروه دیگر معتقدنژد خداونژد

و ی را به شکل مکتوب بر پاامنرش نازل ،و موسی

ما کافا

آن را ن ی دانام .آنچه می دانام ایم اس

قنالً ننوده و آن ووت را به موسی

به آن مکتوب تکیم کژرد ،ولژی

که خداوند ووتی را ایجاد کژرده کژه

شنوانده اس  .زیرا کالمی که خداوند در ازل بژه

آن موووف اس  ،متص به روف ،هجاء ،ووت و آنچه کژالس خیژق بژه آن متصژ
اس ناس  .لذا افر ففته شده« :هذا کالس الیه» ،ایم از باب مواهق و مجاز اس  .پژب

آنجا که هرمودَ « :تی یسْ َعَ کالسَ اَلیه» (توبه ) 5 :منظور ایم ناس

می شود ،بیکه از آن جه

که ظاهر ایم الفاظ با کالس ازلی سنبا

به آن کالس میفویند (ه ان.)111/9 :

که کژالس ازلژی شژناده
و بژه آن اشژاره دارد
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وی در تفسار آیه «إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کرِیمٍ» ( اقه )11 :میفوید« :ثم اووژل أن االکژالس

والقول] ال یس عان ،و إن ا ال س و منه ا الصوت الذی یعرف الکالس والقول به ،و یژدل

عیاه ،ال أن یکون کالمه هی ال قاقة وژوته ،هانسژب أیضژا هژذا القژرآن إلژی کژالس اهلل-

تعالی -ل ا یدل عیی کالمه ،ال أن یکون ال سژ و  -هژی ال قاقژة( »-ه ژان .)483/41 :در
ایم عنارت ،ابومنصور ،شناده شدن قاق
کافاتی غار از کافا

کالس االهی را م تنع دانسته اس  ،تی افژر

کالس میفوظ ،یا به اعتقاد ایشان کالس مجازی ،برای آن قاهل باشژام

و ایم می تواند وجه اختالف اعتقاد وی با هبژر رازی در کافاژ

کژالس قاقژی باشژد؛

چراکه هبر رازی با وجود اعتقاد به مجازی بودن و دالبودن الفاظ قرآن بر کالس نفسی و
قاق

کالس ،شناده شدن قاق

کالس را م تنع ن ی داند (هبژر رازی )549/17 :4111 ،کژه

خالف ایم دیدفاه را ماتریدی از جانب هبر رازی چنام فژزارش مژیکنژد« :زعژم أبژو

منصور  .. .أن تیک الصفة القاه ژة ی تنژع کونهژا مسژ وعة ،و إن ژا ال سژ و

ژروف و

أووات یبیقها الیه تعالی هی الشجرة و هذا القول قریب مم قول ال عتزلژة والیژه أعیژم»

(ه ان).

 .5وحی و کالم االهی در تبیین طباطبایی و جوادی آملی
تناام قاق و ی و ن ود آن با تکاژه بژر اندیشژه هیسژفی م

د سژام طناطنژایی و

جوادی آمیی راه فشا خواهد بود؛ دو اندیش ندی که در تفسار کژالس االهژی دارای اثژر و
وا ب نظرند و در متم ففت ان هیسفی دینی نام قرن اخار ناز هعال بودهاند .ایم تناام در
دو عنوان «و ی و کالس االهی در مقاس کنه» و «و ی و کالس االهژی :وا ژدی مشژکک»

محر میشود.

 . 1 .5وحی و کالم االهی در مقام کنه (نفس االمر) و نمود

از نگاه طناطنایی ،قاقژ

و ژی بژرای بشژر ناشژناخته اسژ

بی بهره ایم .به عنارت دیگر ،آن را نچشادهایم ،قاق

و مژا از موهنژ

آن برای ما مجهول اسژ

و ژی

و هقژط

برخی از آثار آن را ،که قرآن و اوواف ننوی اس  ،میتوانام بشناسژام (طناطنژایی:4919 ،

 .)413وی بام قاق

و ن ود و ی هر میفژذارد و در تفسژار آیژه «إِنَّژا أَنْزَلْنژاهُ قُرْآنژاً

عَرَبِاا لَعَیَّکمْ تَعْقِیُونَ» (یوسژ  )1 :میفوید« :مرجع ض ار در هعل «انزلنژاه» کتژاب اسژ ،
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چراکه کتاب مشت ل بر آیات االهی و معارف قاقی اسژ
و عربا

قراه

کژه در مرتنژه انژزال ،لنژاع

به خود فرهته اس » (طناطنایی)75/44 :4147 ،؛ و معتقد اس

خداوند اماد تعقل و هه ادن مردس را در آیه غای

ه ژام کژه

قرار داده ،خود ،شاهد بر ایژم اسژ

بوده که در آن مر یژه

که قرآن قنل از آنکه به زبان عربی درآید در مر یهای از کانون

عقول بشر به آن دسترسی نداشته اس ؛ چنانچه در سوره زخرف اشاره شده اس « :إِنَّژا

جَعَیْناهُ قُرْآناً عَرَبِاا لَعَیَّکمْ تَعْقِیُونَ ،وَ إِنَّهُ هِی أُسِّ الْکتابِ لَدَینا لَعَیِی َکامٌ» (زخژرف .)1 :لژذا

کتاب بر سب موطم نفب االمری و واقعاتش ،مژاهو هکژر و عقژول بشژری اسژ  ،و
خدای تعالی آن را از آن موطم پایام آورده ،و در خور ههم بشر نازل کرده اس ؛ به ایم

اماد که عقول بشر با آن انب فارد و قایقش را بفه د (ه ان.)81/48 :

هرچند سبم از مرتنه نفب االمری و ی و کالس االهی ،شناه

ایم دیدفاه به نگژاه

اشاعره و ماتریدیه را متنادر میکند ،ولی نقد طناطنایی بر اشاعره ،مبالف

وی با نظریژه

نفب خود چازی به جز مفاهام ذهنی که ه ان وورت های عی ی اس

ن ییژابام .لژذا

کالس نفسی را روشم می کند .وی می فوید وقتی ما سبم مژیفژویام در درون دل و در
افر منظور اشاعره از کالس نفسی ه ام مفاهام باشد ،که مفاهام کالس ناس  ،بیکژه عیژم
اس  ،و افر چاز دیگری غار وور عی ی را کالس نامادهانژد ،مژا در نفژب خژود چنژام
چازی سراغ نداریم .از سویی خدای سن ان منزه اس

مفاهام در ذهم او نقش بنندند (ه ان.)918/1 :

از اینکژه ذهژم داشژته باشژد تژا

لذا قرآن در عام الی که تکیم به معنای معهود بام مژردس را از خژدای تعژالی نفژی

می کند در آیه « وَ ما کانَ لِنَشَرٍ أَنْ یکیِّ َهُ الیَّهُ إِلَّا وَ ْاژاً أَوْ مِژمْ وَراءِ ِجژابٍ» (شژوری)14 :

قاق

معنای تکیم را درباره خدای تعالی اثنات کرده اس  ،ولی آن د اعتناری را کژه

در تکیم معهود بشری ا س ندارد ،و وقتی اثر کالس و نتاجه آن که ه ان هه اندن طرف
باشد در خدای تعالی هس  ،قهراً به طور م دود جزء امور اعتناریه (اموری که هقط در

اجت ا انسانی اعتنار دارد) باقی میماند .از ایمرو آنچه در باان طناطنایی مشژهود اسژ

قاهل شدن وی به مرتنه ای از اعتناری بودن الفاظ قرآن در برابر قاق
ایم اعتناری

به معنای اعتناری

بشری که بهره ای از واقعا

و ی اس  ،ولژی

ندارند ناس  .یعنی انسان

می تواند از طریق امری (مانند لفظ که هعل قاقی االهی اسژ ) بژه قاقتژی بژاالتر کژه
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مرتنه باطنی آن اس  ،پی بنرد و خداوند هم برای هه اندن معنای مقصود به بشر ،ه ام
ظرها

هس
اس

کژالس در خژدای سژن ان

معهود اجت اعی را هدف فرهته اس  .یعنی خاوژا

و خداوند هم مقصود خود را به پاامنر خود میهه اند ،و ایم ه ان قاق

کالس

 ...و ما خواه چگونگی ایم تفهام را درک کنام و خژواه درک نکنژام ،ن ژیتژوانام

خواص کالس معهود نزد خود را از خدا سیب کنام و بگویام خدا کالس ندارد ،بیکه بایژد
بگویام آثار کالس یعنی تفهام معانی مقصود و القای آن در ذهم شنونده در خدای تعژالی

هس

(ه ان.)947/1 :

پب ایژم مقژدار از اعتناریژ

کژالس پذیرهتژه اسژ  .النتژه کژالس االهژی در اندیشژه

طناطنایی مصادیقی دارد کژ ه یکژی از آنهژا تفهژام معنژا و مقصژود بژه مباطژب اسژ ؛
بژه کسژی اشژاره کنژی کژه

چنانچه مصدا دیگرش اشاره اس ؛ مثژل اینکژه بژا دسژ

بنشام ،یا باا و مانند آن .چون ایم رکات هم وسایه ای برای تفهژام و مصژداقی بژرای
قاق

کالس اس  ،ولی عالوه بر ایژم دو مصژدا  ،موجژودات خژارجی کژه هژر یژک

معیول عیتی هسژتند و بژا هسژتی خژود ،هسژتی عیژ

خصوواات ذاتشان بر خصوواات عیژ

خژود داللژ

االهی اند ،و هر موجود از موجودات عالم به آن جه
عی

هااضه اس

خژود را نشژان مژیدهنژد ،و بژا
مژی کننژد ،هژم مصژدا کژالس

که وجژودش مثژالی بژرای ک ژال

کالس اس ؛ و خدای تعالی با ایم کی ه سژبم مژیفویژد ،و ک ژاالت

اس ا و وفات خود را که نهفتژه در ذات او اسژ

ظژاهر مژیکنژد .پژب خژدای تعژالی

ه ان طور که خالق عالم بوده و عالم ،مبیو او اس  ،ه چنام متکیم بژه عژالم اسژ ،
و عالم ،کالس او اس

«کش

(ه ان .)915/1 :در ایم بسژتر ،قاقژ

کژالس عنژارت مژیشژود از:

ما هی الض ار» ؛ و به ایم معنا ،هر معیولی برای عیتش کالس خواهژد بژود ،چژون

با هستی خودش از ک ال عی خود کش
ه چنان در ذات عی نهفته بود (ه ان.)111/41 :

 . 2 .5وحی و کالم االهی :واحدی مشکک

میکند؛ ک الی که افژر هسژتی معیژول ننژود

از آنجا که وجود ،قاقتی وا د و النته دارای مراتب متعدد اس

(طناطنایی)121/1 :1831 ،

که نازلتریم مراتب آن ظهور در قالب ماهاات و وور م سوسه اس

و کثرت وجود در
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مراتب ،تکثری اس

که نه عارض از خارج اس ( ،چون وجود غار ندارد) و نه از ل و

اجزای داخیی عارض می شود (چون وجود قاقتی بساط اس ) بیکه کثرتی اس
ا

که از

وجود ناشی می شود و مابه االمتااز در آن به مابهاالشتراک برمژیفژردد (ه ژان)121 :

طناطنایی برای کالس االهی ناز ،عالوه بر معنای خاص آن که و ی اس  ،معنژای عژامی

قاهل اس

که ه ه موجودات از جه

انتسابشان به خداوند را شامل میشود؛ قایقی که

معنای وجود در آنها وا د بوده و به اعتنار دود وجود و ماهاژات عژارض بژر وجژود

متکثرند .از ایمرو با استفاده از تفسار وی از آیه « وَ ما أَمْرُنا إِالَّ وا ِدَةٌ کیَ ْحٍ بِالْنَصَر» (ق ر:

 )01که «امر خدا» را عنارت از کی ه «کم» می داند 8و می فوید آیه بژر سژب مژؤدایش
هی نفسه قاقتی ع ومی در مسئیه خیق
موجودات از آن جه

موجودات را اهاده کرده ،و میهه انژد هسژتی

که هعل خدا اس  ،چون ل ح بصر هوری اس

1

(طناطنایی:1111 ،

 .)33/11وی ذیل آیه «و او ی هی کل س اء امرها ( »...هصی  11 :و  )12استفاده میکند که
تدبار به معنای آوردن امر به دننال امر ،نبس

از عرش وادر میشود ،سپب از آس انی

به آس ان دیگر نزول میکند و بر هر آس انی امر مبتص به آن و ی میشود .به نظر وی،
اطال و ی به انزال امر ،از آن جه

اس

که امر کی ه وجودی ق اس

و القای ایم

کی ه وجودی بر شیء ه ان و ی خدا به او اس  .لذا ه اشه از آس انی به آس ان دیگر

نازل میشود تا به زمام برسد (طناطنایی.)28- 22 :1833 ،

بنابرایم ،ه ه موجودات جس انی و آثار آنها در اول وجودشان که از ضرت ژق

اهاضه می شود دارای دو وجه امری غارتدریجی و خیقی تدریجی هستند ،اما عالم خیژق
متفر بر عالم امر و متأخر از آن اس

و هر موجود زمانی از نظاس تدریج قاهم و متفژر

بر موجودات امریه آن عالم بوده و امر ه راه خیق و م اط بر آن اسژ

(ه ژان.)22- 21 :

بر ایم مننا ،ه ه قایق وجودی ،از ج یه نظاس مفاه ه و ناز الفاظ و سار دالل آنها بژر
معانی ناز مرتنه ای از عالم خیق بوده کژه متصژل بژا مرتنژه امژر و خژزاهم امژور در نژزد
خداوند اس  ،چنانچه هرمود« :و ما مم شیء اال عندنا خزاهنه» ( جر )21 :کژه طناطنژایی

از لفظ «خزاهم» در آیه که به وورت ج ع آمده و مشعر به کثرت اس  ،بهژره جسژته و
معتقد اس

امتااز بام اهراد مبتی

آن ،رتنی و نه هردی اس

آن به شدت و ضع

وجود برمیفردد و کثرت در

(ه ان .)21- 28 :با ایم تفصال میتوان فف :
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و ی و کالس االهی در مرتنه «کژم» امژری وا ژد و عژاری از ویهفژیهژای زمژانی،
وجژود کژه امژری

مکانی ،لفظ و دیگر اعتنارات ماهوی اس ؛ و ه انطور کژه قاقژ

وا د اس  ،در لناع ماهاات متعدد ظهژور مژییابژد ،و ژی و کژالس االهژی ناژز کژه در

سا تی ،وا د و هارغ از ویهفیهای اعتناری اس  ،افر در سا

ماهاژات و اعتنژارات

می شود ،در الفاظ و عنارات که از ویهفیهای مفاه ه انسانی اس

متکثر میشود .با ایم

ظهور کند ،ا کاس آن سا

توضاح که:

نشأ اعتن ار به دس

بر معانی ،اعتناری اس

بر آن عارض خواهد شد و آنگاه که بر نفژب انسژانی وارد

انسان ،مظهری از مظاهر خداوند اس  .یعنی هرچند دالل

الفاظ

اما هرآیند اعتنارکردن ،و وضع الفاظ برای اشاره به معانی ،خژود

امری قاقی اس  ،و منعی ندارد که قاق

عانی به قالب اعتنار درآید .چون انسژان در

نشأ مادی واقعاً از دریچه الفاظ به معانی و قایقی پی میبرد .به عنژارت دیگژر ،هرآینژد
وضع الفاظ برای درک معانی ،تکوینی و قاقی (و نه اعتنژاری) اسژ

و ایجژاد الفژاظی

متناسب با معانی و باطم کالس و و ی االهی ،از جانب خداوند هم قاق

آمیی .)113 :1831 ،لذا ه ان طوری که ایجاد قاق

و ی االهی در نژزد ژق بژه عنژوان

«عیی کام» کار خدای سن ان اس  ،تنزیل آن قاق
الفاظ در مرتنه ای ،برای اشاره به مرتنه و قاق

.)211/1 :1831

اس

(جوادی

به لنژاع عربژی منژام و جعژل

باالتر ناز کار خدای متعال اسژ

از نگاه دیگر و در قاعده تجیی ،آنفونه که ضژرت عیژی

(ه ژو،

هرمژود« :هَتَجَیَّژی لَهُژمْ

سُنْ َانَهُ هژی کتَابِهِ مِمْ غَارِ أَنْ یکونُوا رَأَوْهُ بِ َا أَرَاهُمْ مِژمْ قُدْرَتِژهِ» (نهژجالنالغژه،)451 :4149 ،

و ی و کالس االهی ،یعنی قرآن ،قاقتی اس

که از میکوت تا میک ،و از مراتب غاب تا

االهژی بژه جژان و چشژم و فژوش
شهود را در بر فرهته و ریس انی آویبتژه از سژا
ضرت ننوی اس  ،که در عام عیو و بیندمرتنژه بژودنش ،نزدیژک و در عژام قرابژ و

ه جواری اش ،بزرگ و برتر اس
کالس االهی موجودی وزیم اس

(جوادی آمیی 4988 ،ال  .)451 :یعنژی قاقژ

و ژی و

که در سار تجیی و تنزل از غاب بژه شژهادت ،آن ثقژل

معنوی و وزن میکوتی در عالم ماده و مُیک ظهور میکنژد (ه ژو )17/1 :4981 ،ولژی تنژزل
قاق

تکوینی قرآن باید مساری داشته باشد تا در آن مسار قاق

قرآن تنزل یابد و بژا
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اعتنار پاوند ببورد که م ت الً آن مسار ویهه ،نفب منارک رسژول اکژرس

 4988ب)18 :؛ و واضح اس

اسژ

که جعل کالس االهی و نزول آن در نفژب ننژوی متناسژب بژا

هدف نزول و با ل ژاظ شژرایط مفاه ژه در عژالم اعتنژار اسژ ؛ یعنژی از آن جهژ

مستعدتریم نفوع در دریاه

(ه ژو،

و ی ،در وادی اعتنار متص

مرتنه جعل کالس االهی ناز با ویهفی عربا

را که در قالب الفاظ جیوه کرده اس

بژه عرباژ

کژه

اسژ  ،آخژریم

خواهد بود .در ایم بستر ،ظاهر کژالس االهژی

باید آخریم ظهور و میکیتریم مرتنه ایژم قاقژ

دانس  ،و چون «و ی» االهی معحوف به عیم ضوری ننی اس  ،از جنب یاهتم اسژ

و پاامنر وقتی و ی را مییابد یقام دارد که یاهته او و ی اس
قاق

کالس خدا بر رو رسول اکرس

به مالقات قاق

(ه و ،)114 :4987 ،و وقتی

تنزل مییابد ،یا آن ضرت در قژوع وژعود،

و ی ناهل میآید ،در دریاه

و ی االهی هاچفونه ابهامی ندارد و بژه

ایم ت یال مشعر به پرسش هبر رازی اس

که رسول یا میک از کجا میداند که آنچه

شناخ

کامل کالس االهی ناهل میشود (ه و 4988 ،ج.)84 :

شناده اس

کالس خدا اس

و فف « :افر ففته شود ،چون آنچه را که ایژم واسژحه درک

کرده وفتی قدیم و منزه از رف و ووت اسژ  ،مژیتژوان ففژ

در هنگژاس درک ایژم

وف  ،بالضروره االهی بودن کالس را هم درک میکند ،و طناعتاً افر از جنب الفژاظ باشژد

یقام به و یبودن آن م تنع اس » که ت یال جوادی آمیی منام آن اس

کژه ههژم مرتنژه

عالی و ی برای ننی با وعود نفب ننژوی بژه مراتژب عژالی ک ژال و مشژاهده ضژوری
قایق ،ناز م کم و بیکه ضروری اس  .چون منتنی بر پذیرش نقش سژار وژعود نفژب

ننوی در تیقاء و ی و تنزیل آن روشم اس
مت د با آن و اضر در نزد آن اس

که نفب در وعود خود عژام عژالم عقژل و

و در عیژم ضژوری م ژال اسژ

مژدرک ،خژود و

االت و مراتب خود را درک نکند ،و افر چنان اس که نفب ننی به عنوان انسان کامل،
قایق و اانی از کالس تا کتاب ،طنق قاعدهٔ ات اد عاقل و معقول دخال اس ،
در دریاه

قرآن ناطق در کنار قرآن وام

شکل میفارد (بهشتی و یعقوباان.)491- 417 :4983 ،

از ایم رو تنزل قایق و اانی و کالس االهی بدون واسحه و خود به خود ناس  ،بیکژه

به واسح ٔه تنزل و اننعاث نفب ننی از عژوالم غانژی بژه عژالم ناسژوت ،در بسژتر درجژات

متشککهٔ هستی ،متنزل می فردد (ه ان) .چنانکه میاودرا اشاره میکنژد« :و قاقژة القژرآن
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ققام مم العرها ،هو جوهر ذات الننی» (وژدر الژدیم الشژارازی .)11/5 :4971 ،یعنژی

عند ال

نفب ننوی در وعود خود عام قاق

و ی میشود و با نزول خژود و ات ژاد بژا مرتنژه

سی ،ه ان عام ،تنزل مییابد و لناع عربا

می پوشد .در تناژام وژدرا ،هژر کژب در

القاب قرآن مانند مجاد ،منام ،نور ،کریم ،کام و  ...دق
نظری اهکند ،اوواهی چون نور ،سراج ،م

هادی ،بشار ،منذر و  ،...خواهد یاه

و ات اد لوازس ،بر ات اد میزوس دالل

ژود ،م

کند و بژه اووژاف ننژوی ناژز

ژد ،ا ژد ،قاسژم ،اشژر ،مژا ی،

که ایم مفاهام بام ننی

دارند (ه ان) و طناعی اس

و قرآن مشترک هسژتند

ه انطژور کژه قاقژ

ننی جز برای او و کسی که در مقژاس او یژا بژاالتر از او باشژد قابژل درک ناسژ  ،کنژه و
قاق

کالس و و ی االهی ناز جز برای ننی و نفب معادل یا قاقژ

درک ناس

و مراتب نازله و ی و کالس االهی ناز جز با هدای

هراتژر از او قابژل

و تناام ننوی بر بژواطم

آن ،اشاره مفاد یقام نبواهند داش  .پب نناید توهم شود کژه دریاهژ

عیژوس از جانژب

نفب ننوی بر سنال تقیاد اس  .چون عیم تقیادی عیم یقانی ناس  ،در الی که قاق
ننی و نفب قدسی او با ظفر بر منادی و اسناب و اتصال به مالهژک ،عیژوس را دریاهژ

درک میکند (ه ان.)175 :

با وجود ایم ،درک نکردن کنه و قاق

و ژی از سژوی غارمعصژوس و انسژانهژای

اهتاده در وادی اعتنارات ،معقول اس  ،اما ایم درکنکژردن بژه معنژای نفه اژدن پاژاس و
مقصود جاعل کالس ناس  ،چراکه جاعل که خدای عالم و کژام اسژ  ،پاژاس هژدای

خویش را با عیم به ظهژور آن در ویهفژیهژای بشژری و اط انژان از اینکژه بشژر آن را
درمی یابد ،در ه ام سا

و در قالب ه ام الفاظ اعتناری ،جعل کرده اس  .اما چژون

و ی و کالس االهی امری تشکاکی اس  ،به تعنار جوادی آمیی ،معرهژ

و شژناخ

آن

ناز تشکاکی خواهد بود ،با ایم تفاوت که رک معرهتی به سوی قاق و کنه و ی،
با ههم الفاظ و مدالال آن آغاز می شژود و در سژاری تصژاعدی ،درک هژر مرتنژه زمانژه
وعود به مرتنه باالتر را هراهم میآورد (جوادی آمیی .)108 :1831 ،از ایژمرو ن ژاز کژه از

مهم تریم رهاوردهای و ی قرآنی اس  ،هم ه ام ویهفی را دارد؛ قاقتی که از مر یه
قراه

تا اوج معارف آن را ،که از کسوت هر فونه کثرتی منژرا و از تق ژص هژر فونژه

جامه اعتنار منزه اس  ،در بر می فارد (ه ان) .بر ایم مننا باید فف

ادراک قاق

و ی

و
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برای ع وس انسانها و با واع پنجفانه م کم ناس  ،بیکه به قژدرت ادراکژی دیگژری

نااز دارد که هاقد ان ایم قدرت ،توان شناخ

معصومان

اس

(ه و.)188/1 :1830 ،

آن را ندارند و ایم شژناخ

هقژط مقژدور

نتیجه

و ی و کالس االهی قاقتی از سن وجود و دارای مراتب شدت و ضع اسژ کژه از
مرتنه نفب االمری تا مرتنه اعتنار و تینب به لسان عربی منام را هرا فرهته اس  .کنه ایم
قاق و ن وه ارتناط ننی با آن ،برای بشر عادی دس نایاهتنی و مرموز اس  ،اما نفب
ننوی به عنوان د واسط بام مرتنه عالی و ساهل ایم قاق  ،از یک سو با وژعود بژه

مرتنه نفب قدسی و اتصال و بیکه ات اد با عالم عقیی ،باطم و قاقژ

کژالس االهژی را

ضوراً ادراک می کند و با تنزل نفب قدسی ننوی و ات اد ثانی با عژالم اعتنژار ،معژارف
مت د با نفب او ناز تکویناً تنزل یاهته ،متناسب بژا عژالم سژی ،در قالژب الفژاظ ظهژور

می یابد .آنچه در ایم سار م ور مناقشات کالمی اس  ،مازان نقش نفب ننژوی در تنژزل
و ی از مرتنه میکوتی به مرتنه میکی آن اس که تناام و ی و کالس االهژی بژه عنژوان
قاقتی وا د ولی مشکک و ناز جعل امر االهی و و ی پااس هدای متناسب با سا
وجودی هر آس ان و از ج یه آس ان دناا ،از سوی قتعالی یا وساهط تدبار و مالهژک

االهی ،ایم ابهاس را تا دی مرتفع میکند ،ولی آنچه در نهای منژام تژاس ایژم واقعاژ
اس  ،ههم سعه وجودی نفب ننوی و ساحره آن بر عوالم هستی اس  .به ایم معنژا کژه
هرچند و ی و کالس االهی از وفات هعیژی ذات بژاری اسژ  ،ولژی ظهژور آن در هژر
سا تی ناازمند استعداد الزس اس

هراهم ن یآید و از ایم جه

اس

و ایم استعداد جز در ظژرف وجژودی قاقژ
که کنه آن با کنه قاق

ننوی مساو اس

ننژی

و الزمه

دریاه و ادراک ایم کنه ،وعود بشر به مرتنه کنه و نفباالمر و آس ان هرااعتنار اس .
واضح اس که ایم قاق  ،ه ان فونه که قنل از تینب بژه مفژاهام در مرتنژهای از

آس ان وجود ننی مکشوف ،درک شدنی و رؤی پذیر اس  ،در مراتب نازله نفب ننژوی
که متوجه عالم میکی اس  ،ناز به رنگ و لناع عالم ناسوتی درکشدنی و رؤیژ پژذیر
اس

و ایم درک و رؤی

و ی در مراتب متعدد باع

ن یشود در سار نزول برای ننی
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نقش هاعیی قاهل شویم ،چراکه نفب ننی هقط ظرهی وساع و مستعد ظهور کالس و و ی

االهی اس

و ایم ظرها

را دارد که وساهط و مالهک االهی ،و ی را در مراتب متعژدد

ههم اس

که وقتی قاق

و ی و قرآن کریم از مسار نفب ننوی به ظهژور مژیرسژد،

آن به ظهور برسانند .آری ایم امر در مننای هیسفی ات اد عقژل و عاقژل و معقژول قابژل

خود نفب ننوی ناز عام عی ی و ی و قرآن کریم و بیکه مرتنه نحقی آن خواهد بود.

با چنام تناانی پناه بردن به کالس نفسی برای تنزیه کالس االهی ضرورت ندارد؛ چراکژه

در ایم سار ناز ،کنه غارمیفوظ کالس االهی م ل تأکاد اس  ،با ایژم تفژاوت کژه هژدف

غایی از کالس االهی در ایم تناام که ه انا هدای

اس

با ظهور در مراتب نازلژه تژأمام

شده و با تحن اق آن بر مراتب وجود قابل ههم اس  ،ولی در کژالس نفسژی ،عیژ
کالس و ن وه ارتناط کالس نفسی با کالس میفوظ یا ن ژوه داللژ

غژایی

کژالس میفژوظ بژر کژالس

نفسی منهم اس  .فذشته از اینکه قدیم و ازلیدانستم آن ناز مفسده دارد.
پینوشتها
 .0که در متم مقاله به آن پرداخته میشود.
 .1طنق ایم نظر ،نازلشده بر ننی اکرس
کرده و سپب ننی اکرس

یا لفظ و معنا هر دو اس  ،یا جنراهال

آن معانی را در قالب الفاظ و لغ

شده و وی قنل از نزول آیات بر ننی اکرس

هقط معانی را نازل

عرب ریبته ،یا معانی بر جنراهال

 ،خود ،آنها را در قالب لغ

عرب ریبته اس .

نازل

 .3و با بهره از ساا کالس نتاجه میفارد که وقتی خداوند ت قق و هستی چازی را اراده کند هس شدن
آن چاز ا تااجی به اینکه بار دیگر و بار دیگر امر را تکرار کند ندارد ،بیکه ه ام که یک بار کی ه «کم»

را القا کند متعیق آن هس

میشود.

 .4هرچند از حیث وجود (موجودات زمانی و تدریجی) کمکم به وجود میآیند.
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