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سیدمحمد قادری



سیدرضی قادری

چیستی و هستی وحی در قلمرو اسالمی از مسائل غامضی است که علماا و
اندیشمندان برای تبیین و تحلیل آن نظریات گونااگونی ارائاه کارد اناد .در ایان
میااان ،تبیااین اباانعرباای از وحاای جایگااا وی ا ای دارد و مااورد توجااه سااایر
اندیشمندان قرار گرفته است .در این مقاله ،ابتدا ،برخی مباحث پیرامونی وحی از
جمله مفهومشناسی وحی ،ضرورت وحی ،مراتب وحی ،رابطة وحی و مکاشافه
بررسی شد است و ،سپس ،از آنجایی که تحلیل ابنعربی از کیفیت نزول وحای
با نگا هستیشناسانة او گر خورد است ،با مبناا قارار دادن ایان نگاا خاا

،

توضیح مختصری در این بار ارائه شاد اسات .آنگاا  ،باا ارائاة چهاار وی گای
اساسی وحی ا که از همان نگا هستیشناختی محیالدین اخذ شد ا به تحلیال
و تبیین کیفیت نزول وحی و حقیقت آن از دیدگا ابنعربی پرداخته شد است.

واژگان کلیدی :حقیقت محمدیه ،عین ثابات ،احادیت ،واحادیت ،جبرئیال،
عنصر مادی ،وحی.
 دانشجوی دکتری فلسفه اسالمی دانشگاه بین المللی قزوین.

 سطح چهار حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری مدرسی گرایش اخالق دانشگاه باقرالعلوم

.
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مقدمه

تبیین مؤلفاههاای دینای همیشاه دغدغاة اندیشامندان مسالمان باود اسات.
آموز های دینی از آن جهت که از متن واقع خبر میدهند ،احتمال هیچ انحراف و
نادرستی برنمیدارند .ازاینرو ،همت اصلی اندیشمندان و علماایی کاه در صادد
فهم واقع برآمدند توجیه و تبیین انگار هایی است که در شریعت مقدس اسالم از
طرف امامان معصوم و نبی خاتم ارائه و طرحریازی شاد اسات .از طرفای فهام
بسیاری از آموز های دینی در گرو داشتن صافای بااطن و ضامیر صااف و ز ل
است تا معارف حقة شریعت اسالم بر آن قلب صیقلخورد بتابد .بنابراین ،ادراک
شهودی یکی از طُرق گوناگون نیل به حقیقت دانسته شد اسات .از ایان جهات
است که علمای عرفان نظری چون داشتههای علمی خود را بر پایة عرفان عملای
استوار میدانند ،خود را نسبت به دیگر اندیشمندان در حوز های مختلف فکاری
به شریعت اسالم و آموز های معرفتی مطرح در آن قرینتر و نزدیکتر میدانند.
محیالدین عربی که خود صاحب مکاشفات و شهودهایی است سعی کرد تاا
آن مکاشفات و وجدانیات شهودی را در قالب مطالب نظری و بر پایة استد های
برهانی عرضه کند .آرای ابنعربی ا که او را پدر عرفان نظری مایخوانناد اا در
تمام دور های بعد از وی بر اندیشة عرفای اسالمی حتی فالسافه اثرگاذار باود
است .بنابراین ،تفکر و عمق اندیشة ابنعربی قابل کنکاو و تحقیق است .از جمله
مطالبی که ابنعربی در بحثهای خویش بدان پرداخته «تبیین کیفیت نزول وحای
و حقیقاات آن» اساات .در ایاان نوشااتار ،بااه تحلیاال و بااازخوانی همااین مس ا له
میپردازیم .آنچه در ابتدای بحث زم به نظر میرسد توضایح بعضای از مساائل
پیرامونی وحی است ،تا پس از روشن شدن آن ،باه تبیاین نظار ابانعربای و باه
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تعبیری نظر عرفان اسالمی بپردازیم.
مفهومشناسی وحی

راغب اصفهانی در مفردات خود وحی را اینچنین تعریف میکند« :وحی اشارة
سریع است و بدین سبب ،گاهی باه مطالاب رمازی تعاری

گوناه وحای گفتاه

میشود( ».اصفهانی)555 :6731 ،

صاحب لسان العرب چنین آورد است« :اصل وحی در لغت با تمام مشاتقاتش
به معنای اعالم در پنهانی است و به همین دلیل ،الهام نیز وحی نامید میشاود ...
اشار و ایما و کتابت وحی نامید میشود .از اینرو ،وقتای گفتاه مایشاود کاه
دربارة فالن چیز به تو وحی کردم ،یعنی دربارة فالن چیاز باه تاو اشاار کاردم».
(ابنمنظور)786 :6715 ،

عالمه طباطبایی

نیز وحی را به معنای اشارة سریع گرفته اسات( .طباطباایی،

بیتا 603/6 :و  )357/65در جایی دیگر وحی را چنین تعریاف مایکناد« :ادراک و
تلقی از غیب همان است که در قرآن وحی نامید میشود و آن حالتی کاه انساان
از وحی میگیرد نبوت خواند میشود»( .همان)635/5 :

بهطور خالصه ،باید گفت که وحی به معانی مختلفای آماد اسات ،از جملاه:
اشارت ،کتابت ،نوشته ،رساله ،پیام ،سخن پوشید  ،اعالم در خفا ،شتاب و عجله،
و هرچه از کالم یا نوشته یا پیغام یا اشار که به دیگری به دور از توجاه دیگاری
القا و تفهیم شود وحی گفته میشود.
وحی یا هرگونه ارتباط زبانی به چهاار عنصار متکای اسات :پیاام ،فرساتند ،
گیرند و ارتباط [اعم از ارتباط مادی و روحی] .برای مثاال ،در ماورد آیاة «نَازلل
علیک الکتاب بالحق» (آلعمران )7 :میتوان گفت :پیام همان محتوا و معنای آیهای
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است که نازل شد ،و چون این وحی از نوع وحی غیرمستقیم باود  ،فرساتندة آن
فرشته حامل وحی (جبرئیل) بود است .در وحای مساتقیم ،فرساتند خاود ات
باریتعالی است و گیرند نفس است و تماس هم از نوع تماس روحی است.
اقسام وحی

قرآن کریم گونههای متفاوتی از وحی را بیان میکند که ما فهرساتوار آن را
کر میکنیم.
 .6وحی الهامی ،که خود این بر دو نوع است :أ .الهامهاای روحاانی ،چناانکاه
قرآن در مورد مطلع ساختن مادر حضرت موسی که فرزندش را در نیال بینادازد
تعبیر به وحی کرد است ( قصص3 :؛ انفال )65 :ب .وسوسههاای شایطانی (انعاا :
)656
 .5اشاره (مریم)66 :

 .7هدایت غریزی ،چنانکه قرآن هدایت غریزی زنبور عسل را با عناوان وحای
یاد میکند (نحل)16 - 18 :
 .8هدایت تکوینی در نظا آفرینش (فصلت)65 :

 .5وحی نبوی ،که خود انواعی دارد:
أ .وحی رؤیایی :این نوع از وحی در حالات خاواب و رؤیاا بار پیاامبر ناازل
میشود ،مانند وحی بر حضرت ابراهیم

برای بح فرزندش (صافات)5 :

ب .وحی کتابی و نوشتاری :وحیای به صورت نزول کتب آسمانی در قالاب
نوشته و لوح ،مانند الواح حضارت موسای (اعارا 635 :و  650و  )653ج .وحای
شنیداری .وحی شنیداری خود بر سه قسم است :وحی مستقیم [این وحی خا
با سختی و مشقت همرا بود و هنگاام نازول آن درد شادیدی بار پیاامبر
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عارض میشد و رنگ صورت پیامبر تغییر میکرد و حالات غاش و بیهوشای بار
ایشان مستولی میشد (مجلسی ، ])510/68 :6303 ،از وراء حجااب [مانناد ساخن
گفتن خدا با حضرت موسی

در کو طور (طه ])67 :و از طریق فرشته( .شعراء:

)665-665

ناگفته پیداست که آنچه مدنظر این مقاله است وحی شنیداری است.
ضرورت وحی

در مااورد ضاارورت وحاای و نبااوت ،ماایتااوان بااا دو رویکاارد دروندیناای و
بروندینی به آن پرداخت .در رویکرد بروندینی میتوان از منظر کالمی ،فلسافی،
عرفانی و جامعه شناختی بحث کرد .آنچه مناسب این مقاله اسات منظار عرفاانی
است که ما تنها به این رویکرد و از این منظر میپردازیم.
ازآنجاکه حیات انسانی منحصر در حیات مادی و دنیوی نیست بلکاه حیاات
برتر حیات عقلی و معنوی است که آن حیات رسیدن به مقام الوهی و نایل شدن
به سعادت اخروی است ،زم است که خداوند انسانهایی را در قالاب پیاامبران
نازل کرد باشد تا بشاریت را از توجاه تاام باه ایان حیاات صاوری و یااهری
بازداشته ،به آن حیات اصیل رهنمون گردانند .برای رسیدن به این غایت ،پیامبران
میبایست تمام مسیر هدایت را ا که از آن با عنوان اسفار اربعه یاد میشود ا طی
طریق کرد باشند تا بتوانند هدایت و ارشاد مردم را عهاد دار گردناد .سایدحیدر
آملی ضرورت وحی در نگا عرفا را آگاهی و خبر دادن از حقایق الهی مایداناد.
(آملی )736 :6718حقایق الهی چیزی جز ات و اسماء و صفات نیست؛ پرواضاح
است که کسی میتواند از حقایق الهی خبر دهد که خود به عالم اله باریافته باشد.
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تفاوت وحی با مکاشفة عرفانی

مکاشفة عرفانی شناخت برخی از حقایق اشیاء اسات کاه از طریاق کشاف و
شهود و در اثر سیر و سلوک حاصل شد است و با وحی تفاوتهایی دارد:
 .1وحی هموار به دور از خطاست ولی در مشاهودات عرفاانی گاا خطاا و
اشتبا نیز دید میشود .آنچه که ابنعربای در یکای از شاهودهایش شایعه را باه
صورت خنزیر دید نمونهای از آن است( .ابنعربی ،بیتا )8/5 :به همین دلیل است
که قیصری در شرح فصو

بیان میکند که صحیحترین و بینقصترین مکاشفه

از آن ارواح انبیا و اولیای کامل است ،کسانی که مزاج آنها به اعتدال تاام رساید
است( .قیصری)666 :6735 ،

 .2آنچه از تفاوت اولی بهدست میآید این است که وحی خود معیاار اسات
ولی یافتههای عرفانی به دلیل وجود احتمال خطا در آنها نیاز باه معیاار و میازان
دارند تا مشهودات صحیح عرفانی از مشهودات شیطانی و باطل تمییز داد شوند.
به همین دلیل ،عارفان باید شهودات خود را بارای اطمیناان باا آیاات و روایاات
محک بزنند تا خللی در مکاشفههای آنها نباشد.
 .8رسیدن به مقام مکاشفة عرفانی اکتسابی است ولی مقاام نباوت و دریافات
وحی تفضللی از سوی خداوند است ،چنانکاه در بحااراننوار روایتای نقال شاد
است« :نَظَر اهلل عزلوجل إلی قلباه فَوَجَاد أفضال القلاوب و اَجَللهاا و أطوعهاا و
أخشعها و أخضَعَها أَ ِن لِأبواب السماء فَفُتِحَات»؛ خداوناد باه قلاب پیاامبر نظار
انداخت .پس ،خداوند قلب و جان پیامبر را بهترین و پذیراترین قلابهاا یافات.
پس ،آنگا او را برای نبوت برگزید( .مجلسی)501/8 :6303 ،

پس از این بحث کوتا از مفهومشناسی وحی و مباحاث پیراماونی آن ،بارای
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آنکه فهم بهتری از تبیین محیالدینی در کیفیت نزول وحای باهدساتآیاد ،بایاد
ساخت هستیشناسای عرفاا اا کاه خاود ابانعربای از بنیاانگاذاران ایان ناوع
هستیشناسی است ا را بررسی کنیم تا جایگا وحی در کیفیت نازول آن روشان
گردد .از هستیشناسی عرفا میتوان به «کیفیت صدور کثارت از وحادت» تعبیار
کرد.
هستیشناسی عرفانی ابنعربی

ازآنجاییکه هستیشناسیای که ابنعربی پایهگذاری کرد مورد قبول سایر عرفا
قرار گرفت و ،به تعبیری ،هستیشناسی سایر عرفا ا جز در موارد انادک ا هماان
هستی شناسی ابن عربی است ،در این قسمت به کتب ابنعربی بسند کارد و از
سایر عرفا تنها در طرح این هستیشناسی نقل مینماییم .ناگفته نماند کاه در ایان
نوشتار ،توضیح هستی شناسی عرفانی ابنعربی در دو بخش آماد اسات :بخاش
نخست در مورد ات حق و کثرات اعتباری در آن و اسماء و صفات حق اسات،
که این بخش نقش بسیار کلیدی را در وحیشناسی ابنعربی ایفا میکند و بخاش
دوم دربارة انسان کامل و جایگا آن در هرم هستی است.
 .1ذات حق و کثرات اعتباری آن و اسماء و صفات حق

مقام ات حق مقام اطالق مقسمی است ،یعنی هیچ اسم و هیچ صفتی بر اسم
و صفت دیگر غلبه ندارد ،حتی امتیاز نسبی بین خود اسماء و باین اساماء و ات
نیست ،با آنکه همة اسماء در اتش موجودند .ات مطلق در همان حال که عاین
سریان است فوق آن نیز میباشد :تعبیر « اسم له و رسم له» در اشار به مقاام
ات رایج است ،زیرا حق از جهت اطالق مقسمی که دارد پذیرای هایچ وصاف،
اسم ،رسم و حدی نیست( .قونوی)608 :6715 ،
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پس از مقام ات ،نوبت مراتب تجلیاات و تعیناات حضارت حاق در هماان
موطن ات میرسد که ابتدا به تعین اول ،سپس به تعین ثانی ،و آنگا باه دیگار
مراتب تعینی تجلی خواهد کرد .در این میان ،تعین اول و تعین ثانی نقاش بسایار
مهمی در شکلدهی به کل ساختار هستیشناسی عرفانی دارد و فهم دقیق جایگا
و وی گیهای آنها مبنایی برای فهم دیگر مراتب نیاز خواهاد باود .ات مطلاق و
واحد به وحدت حقیقای را مایتاوان بادون درنظرگارفتن احکاام و صافات آن
همچون علم ،قدرت و حیات و یا با در نظر داشتن آنها لحاظ کرد .اعتبار نخست
را لحاظ أحادیت و اعتباار دوم را لحااظ واحادیت مایگویناد( .فرغاانی:6736 ،
655ا657؛ جامی)75 :6730 ،

توضیح بیشتر آنکه عرفا علم حق تعاالی در مقاام ات را حلقاة واسا میاان
وحدت و کثرت تلقی میکنند؛ علم ات به ات دو لحاظ أحدیت و واحدیت را
داراست .پس ،مقام ات هم شامل علم ات به ات بدون قید و هم شاامل علام
ات به ات از حیث وحدت حقیقی میشود که خود شاامل دو لحااظ وحادت
حقیقی ،از أحدیت و واحدیت است .در سیر از مقام ات به سوی کثارت حلقاة
واس علم ات به ات است؛ زمة چنین علمی نیز علم به کثرات اسات .پاس،
او ً ،باید علم ات به ات بهعنوان مقامی از مقامات و تنزلی از تناز ت موجاود
باشد که همان تعین اول است و ،ثانیاً ،زمة این علم علم به همة کثرات به نحاو
تفصیل است که بهعنوان مقامی متمایز یعنی تعین ثانی شناخته میشاود .خالصاه
اینکه کثرت به نحو بالفعل از تعین ثانی آغاز میشود و خود تعین ثانی و ماادون
آن از تعین اول ناشی میشود( .یزدانپناه)305 :6788 ،

سرسلسلة اسماء در تعین ثانی اسم جامع اهلل است .این اسم خاود را در هماة
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اسماء جزئی دیگر متجلی میسازد ازایانرو ،تعاین ثاانی را مرتباة الوهیات نیاز
خواند اند .عالو بر این ،مس لة ایجاد تعینات خلقی در تعین ثانی هام باهواساطة
اسم جامع اهلل مطرح میشود .بدینرو ،اسم جامع اهلل خود را در همهجا جلو گار
میسازد .پس ،آنچه در عالم بهعنوان مفصالت دید میشود همان تجلیاات اسام
جامع اهلل است( .فناری)507 :6733 ،

مرتبة مهم بعدی اعیان ثابته است ،در حقیقت ،اعیان ثابته صور و مظاهر اسماء
الهیاند ،به این معنا که هار اسامی بارای خاود مظهار خاصای دارد و در شاکل
مظهری نمود پیدا میکند .این مظهر همان عین ثابت یا ماهیت خا

مربوط بدان

اسم است .بدین ترتیب ،میتوان گفت :ارتباط اسماء باا اعیاان ارتبااطی از گوناة
ارتباط یاهر و مظهر است .بنابراین ،اصطالح اعیان ثابته بار ماهیاات موجاود در
تعین ثانی اشار دارد .ابنعربی در این بار میگویاد« :االعیان ماانمتارام امئحا م
الوجود»؛ اعیان ثابته همیشه در ثبوت علمی باقی خواهند ماند و وجاود خاارجی
نمیپذیرند (ابنعربی )31 :6730 ،هر چند آثار آنها باه صاورت اعیاان خاارجاناد.
بنابراین ،آنچه در این عالم رخ میدهد بنابر اقتضائاتی است که در اعیان ثابتاه باه
طور ازلی ثابت بود است.
 .2انسان کامل و جایگاه آن در هرم هستی

حقیقت انسان کامال تماام حقاایق را در خاود جماع کارد اسات .در میاان
موجودات ،تنها انسان است که در عین اینکه از ماسوا اهلل اسات مایتواناد تماام
مراتب تجلی را در خود جمع کند ،یعنی جامع حقایق خلقی و الهی شود و بتواند
به مرحلة تعین اول و ثانی برسد .پس ،انسان کامل در نگا ابنعربی ،آینهای است
که تمام مراتب و تجلیات خلقی و الهی را در خود یاهر میسازد( .ابنعربی ،الا

 )55 :6730حقیقت و عین ثابت انسان کامل در میان اعیان ثابته هماان حقیقات و
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عین ثابت اسم جامع اهلل است .از این حقیقت به حقیقت محمدی یااد مایشاود،
زیرا حضرت رساول
حضرت

تنهاا کسای اسات کاه باه ایان مقاام باار یافات؛ آن

اسم جامع اهلل را در وجود خود تجلی داد است .این یعنای تماام

اسماء در وجود او جلو میکند ،زیرا هر اسمی شاأنی از اسام جاامع اهلل اسات.
(همان؛ ب  )7 :6730انسان کامل از آن جهت که به مقام تعین اول و ثانی میرساد،
دارای سرشت حقی می گردد و از آن جهت کاه در دایارة امکاانی حضاور دارد،
دارای سرشت خلقی است .به دلیل همین سرشت دوگانه است که در لسان اهال
معرفت خلیف ماهلل خواند میشود .بنابراین ،بنا بر دیدگا ابانعربای ،انساان کامال
حقیقتی وحدانی و آینهای است که تمام مراتب و تجلیات از عرش تا فرش را در
خود یاهر میسازد و در همة ماسوااهلل سریان و حضور وجودی دارد که یکای از
نتایج این حضور آگاهی از تمام جزئیات در سرتاسر عالم است .از این رو ،هماة
عالم چیزی جز تفصیل انسان کامل نیست و ،به عباارتی ،تماام عاالم صاورت و
مظهر و شأنی از ش ون انسان کامل است( .ابنعربی ،بیتا)13/5 :
کیفیت نزول وحی از نگاه ابنعربی

حال که از تبیین نگا هستی شناختی ابنعربی فارغ شدیم ،اصاول مارتب باا
وحی را از همان ساخت هستی شناسی عرفانی استخراج کرد  ،در قالب آن اصول
به تحلیل کیفیت نزول وحی از نظرگا ابنعربی میپردازیم.
 .1وجود پیشینی و بسیط تمام حقایق

همانطوری که از هستیشناسی عرفانی باهدساتآماد هار موجاود و تعاین
امکانی ،در حقیقت ،پرتو و مظهری از آن حقیقتی است که در تعاین اول و ثاانی
وجود دارد و آن حقیقت نیز در تنزل بعدی در مقام اعیان ثابتاه یااهر مایشاود.
پس ،تمام حقایق امکانی وجود بسی و پیشینی دارند که در عالم اله است .قرآن
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این کتاب مقدس و آسمانی نیز از این قاعد مستثنا نیست .ازاینرو ،قارآن کاریم
دارای حقیقتی بسی و پیشاینی اسات؛ ایان یکای از نتاایج مهام هساتیشناسای
ابنعربی است که قرآن کریم هم بر این امر صحه میگذارد .با مراجعاه باه قارآن
کریم آیاتی دال بر وجود بسی و پیشینی قرآن یافت میشود که به نمونههاایی از
آن اشار میکنیم:
 «إنله فی اُمّ الکتاب لدینا لَعَلیٌّ حکیم»( .زخر )3 : «بل هو قرآنٌ مجیدٌ فی لوحٍ محفوظ»( .بروج)55-56 : «کتابٌ اُحکِمَت آیاتُه ثُمّ فُصِّلت»( .هود)6 : «تنزیل من رَّبّ العالمین»( .واقعه)80 :« -إنله لقرآن کریم فی کتابٍ مکنونٍ یَمَسَّه اِللا المطهرون»( .واقعه)36-33 :

تعبیرهای «لوح محفوظ»« ،لدینا»« ،امّ الکتاب»« ،کتاب مکنون» و اینکاه آیاات
قرآن از ابتدا تفصیل یافته نبود است بلکه بعداً ماا آن را باه تفصایل درآوردیام،
عربی:بیتا)111/1:

همگی ،بر وجود پیشینی قرآن د لت دارد .
(ابن
 .2نزول مرتبه ای وحی

دانسته شد که وحی دارای وجودی پیشینی و بسی است و برای آنکاه قارآن
لباس الفاظ و عبارات را بر تن کند ،زم است به وجود مادی موجاود گاردد .از
طرفی هم دانسته شد که باطن وجودی رسولاهلل همان حقیقت محمدیاه اسات و
آن حقیقت تمام مواطن امکانی را پر کرد است .بنابراین ،قرآن برای آنکاه لبااس
مادی و طبیعی بر تن کند زم است این تنزلهاای در ماواطن گونااگون را طای
نماید .از طرفی ،انسان کامل شامل تمام ایان مراتاب و ماواطن اسات .پاس ،باه
عبارتی ،میتوان گفت :قرآن در تنزلهای خویش از مجاری وجاودی نبای عباور
کرد  ،در هر مرتبه ،یهور و تجلیای از خود نشان میدهد و ،در واقاع ،از بااطن
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رسولاهلل به یاهر طبیعی و عنصری او تجلی مییابد ،تا در تنزل نهایی به صورت
حروف و کلمات و آیات یاهر شود.
این امر بسی در ارتباط با نفس نبوی مراتب خود را طی میکند ،یعنی نفاس
نبی با قوة عاقلة خود ا که برترین قوة انسانی است ا وحی نازله توسا جبرئیال
را دریافت میکند .این حقیقت در این مقام ،یعنی در مقام عاقلة نبی ،امری بسی
است که در سیر تنزلی خود به مرتبة خیالی نبی و از آنجا به مجرای حسای نبای
میرسد تا به صورت الفاظ و عبارات درآید( .هماان 36/5 :و 731؛ قیصاری:6735 ،

656؛ فرغانی 167 :6736 ،و  )163بنابراین ،نخستین مخاطب و شنوندة امکانی قرآن
حقیقت رسولاهلل است.
 .3فهم اجمالی در عین کشف تفصیلی

از دو اصل با بهدست میآید که با القای الفاظ وحی تمام سطوح معنایی آن
توس نبی دریافت میشود ،همانطوری که گفته شد ،وحی تا به مرحلة الفااظ و
عبارت برسد از سطوح و مقاماتی نازل میشود کاه صادر آن در مرتباه احادیت
است و از سرچشمة احدیت سرازیر میشود تا به مرحلة طبیعی و عنصری خاود
که به شکل الفاظ و اصوات است برساد .در تماام مسایر نازول وحای ،حقیقات
محمدیه که باطن وجودی عنصری رسولاهلل است نیز حضور دارد .در ایان طای
این مسیر ،معارف و آماوز هاایی کاه در بااطن ایان معناای بسای وجاود دارد
قالبهای متعددی بهخودمیگیرد ،چون هر موطنی یرف و وعاء مخصو

خود

را میطلبد .بنابراین ،وقتی آن حقیقت بسی در این مقام عنصری و ماادی نفاس
نبی در قالب الفاظ و عبارات درمیآید ،پیامبر در باطن همین الفاظ و عبارات تمام
سطوح معنایی این پیام را دریافت میکند .بارای مثاال ،در قارآن تنزیلای (قارآن
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ملفوظ) آمد است« :اقیروامالصالة» .این یک حکم کلی است و از جزئیات آن خبر
داد نشد است .وقتی این الفاظ بر پیامبر

نازل میشود ،نفس مبارک نبی در

باطن همین الفاظ آن سطوح معانی را نیز میفهمد و با تمام وی گیهاای «صاالةم»
آشنا میشود .ازاینرو ،رسولاهلل در تبیین همین آیة قرآن نمازهاای یومیاه را بناا
میگذارد که در قالب هفد رکعت بود و دارای سجود ،رکوع و ارکان مخصو
است .این جزئیات در آن وحی نازله نبود ،ولی پیامبر

با همین الفااظ تماام

اینها را تلقی میکند .یا وقتی آیة تطهیر نازل میشود ،پیامبر

مصاداق ایان

آیه را در چهارد تن معصوم معرفی میکند .ایان هماه باه سابب هماین فهام و
دریافت سطوح معانی در باطن الفاظ است .بنابراین ،مفسّار حقیقای قارآن خاود
نبیاکرم

است ،زیرا اوست که به تمام زوایا و بطون قرآن آگا است .پاس،

نکتهای و یرافتی نیست که پیامبر اسالم

از آن خبر نداشته باشد بلکه خاود

حضرت است که سبب نزول فرشتة وحی میشود.
 .4واسطه بودن ملک

وقتی باطن رسولاهلل همان حقیقت محمدیه بود  ،عاین ثابات ایشاان برتارین
اعیان ثابته و خود آنحضرت مظهر اسم جامع اهلل شد ،جرم تمام عوالم امکاانی
پرتو وجودی ایشان خواهد بود و تمام موجودات امکانی اشعههاای آن خورشاید
عالم تاباند به همین جهت است که نزول وحی بر عنصر ماادی رساولاهلل گاا
بیواسطة ملک خواهد بود ،چنانکه پیامبر اسالم

مایفرمایاد« :لای ماع اهلل

وقتٌ یسعنی فیه ملک مقرب و نبی مرسل» (مجلسی )537/36 :6303 ،بناابراین،
ایشان هرآنچه که از وحی الهی به طاور مساتقیم زم باود را از حضارت حاق
دریافت کرد است و ،در واقع ،معللم حضرت رسول
میباشد .پس ،آن حضرت

خاود حضارت حاق

از تعلیم حضرت جرئیل بینیاز میباشد .اماا در
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آن هنگام که نزول وحی با واسطة ملک همرا است ،نوع تمثل ملک حامل وحی
بسته به ارادة نبی خاتم است ،به این نحو که اگر نبی ارادة نزول فرشاته وحای را
در عالم عقول کند ،جبرئیل «تمثل عقالنی» خواهد یافت و اگر ارادة انزال جبرئیل
در عالم مثال و حس را کند ،حضرت جبرئیل تمثل مثالی و تمثل ناسوتی خواهد
یافت( .ابنعربی ،بیتا 503/6 :و  36/5و  553و  )731بر این اساس ،مایتاوان چناین
نتیجه گرفت :جبرئیل که وحی را بر عنصار ماادی پیاامبر عرضاه مایکناد تنهاا
واسطهای بیش نیست که قرآن را از باطن وجاودی رساولاهلل گرفتاه ،باه عنصار
مادی آن تنزل میدهد .با این تبین ،میتوان چنین بیان نمود که پیامبر

آنچاه

را از وحی در باطن وجودی خویش در مأل اعلی مییافت در این وجود عنصری
خود به صورت الفااظ و عباارات مایشانود .باه هماین دلیال ،یهاور قارآن بار
پیامبر

از بااب تاذکر و یاادآوری اسات .محایالادین در ایان باار چناین

مینویسد:
انهواالذکرلماشاهدهحینجذبناهوغیبناهعنهواحضرناهبناعندناثمّانزلنا
علیهمذکراًیذکرهبماشاهدهوذکرلهلذلکوقرآنأیجمعاشیاءکانشاهدها
عندنامبینظاهرلهلعلمهباصلماشاهدهوعاینهفیذلککالقرریک (.ابکنعربکی 

بیتا)65/1:


تمام وحیهایی که بر پیامبران نازل می شود از حقیقت محمدیه است .تفااوت
پیامبران در مقام نبوت و وحی در میزان اتصال و قرب آنهاا باه ایان حقیقات و
منبع فی

است .هر پیامبری که به این حقیقت نزدیکتر شود مقام نباوت او نیاز

با تر است .در بین انبیای الهی ،پیامبر اسالم

چون در جریاان قاوس نازول

حقیقت و باطن آنحضرت حقیقت محمدیه است و در قوس صعود نیاز دوباار
در طی حرکت استکمالی به همان اصل و حقیقت باز میگردد ،نبوت ایشان مقدم
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بر انبیای دیگر و ازلی خواهد بود .قیصری در این بار مینویسد« :ا ّمنبیّنانمصالّمیم
اهللمعلیهمومآلهمومسلّممنبایمالالاممبانلنبوةمالراعی یم مومغیاع ماااماالنبیانیمالی او ماالم
عندالب ث » (قیصری )837 :6735 ،و ابنعربی چنین بیان میکند« :کلمنبیمااملد مآدمم
الیمآخعممنبیمانانهممأحدٌمیأخذماِلّنماامار نةمخنتممالنبیّیاموما متأخعموجاودمیینهاهم
فننّهمبحقیق ماوجود» (ابنعربی .)17 :6730 ،علت ایان امار هماان نظاام تکاوینی و
هستیشناسی خا

عرفاست کاه بحاث آن گذشات و تماام ایان برتاریهاا و

تمایزها بر اساس نظام حضرت علمیه و ترتیب اعیان ثابته است .پاس ،در هماان
عالم ،عین ثابت پیامبر اسالم

مقدم و برتر از اعیاان ثابتاه ساایر انبیاا اسات.

بنابراین ،تمام فیوضات و هستیبخشیهایی کاه در یال حقیقات محمدیاه روی
میدهد ،در واقع ،از باطن وجودی نفس رسولاهلل سرچشمه میگیارد .در نتیجاه،
نبوت سایر انبیا شعاعی از مقام نبوت خاتم رسل است( .همان)703 :
نتیجهگیری

مس لة وحی از مسائل غامضی است که بسیاری از اندیشمندان در آن قلم زدند
و همانطوری که مالحظه کردیم ماهیت وحی دو بعدی است ،یعنی یاک بعاد آن
مادی و این سویی و یک بعد آن مجرد و آنسویی است .پس ،تحلیل و تبیاین آن
بدون داشتن نگا دقیق و کالن هستیشناختی ممکن نیست .آنچه سبب شاد کاه
ابن عربی در تبیین این مسا له خاوش بدرخشاد مباانی هساتیشاناختی اوسات.
چنانکه مالحظه شد ،از مبانی هستیشناختی ابنعربی ،اصولی استخراج کردیم که
قادر به تبیین ماهیت وحی و کیفیت نزول آن بود است.
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کتابنامه
 قرآن کریم.

 آملی ،سیدحیدر ( .)8631جامعاألسرار و منبعع األنعوار ،تهعران انتشعارا
فرهنگی وزرا

علمعی و

فرهنگ و آموزش عالی.

 ابنعربی ،محیالدین (بیتا) .الفتوحا المکیه ،بیرو

دار احیعا التعراا العربعی،

بیرو .
 عععععععععععع (الف  .)8631فصوص الحکم ،چ ،2قم انتشارا

الزهرا .

 عععععععععععع (ب  .)8631نقش الفصعوص ،چ ،2تهعران وزار

فرهنعگ و اراعاد

اسالمی.
 ابنمنظور ( .)8011لسان العرب ،بیجا نشر أدب الحوزه.

 اصفهانی ،راغب ( .)8633مفردا الفاظ قرآن ،چ ،2قم انتشارا

مرتضوی.

 جامی ،عبدالرحمن ( .)8631نقد النصوص فی اعر نقعش الفصعوص ،ج ،2تهعران
وزار

فرهنگ و ارااد اسالمی.

 طباطبائی ،سیدمحمد حسین ،المیزان ،قم دفتر انتشارا

اسالمی.

 فرغانی ،سعیدالدین ( .)8631تعلیق سیدجالل العدین آاعتیانی مشعارق العدراری،
دفتر تبلیغا

اسالمی.

 فناری ،محمدبن حمزه ( .)8630مصبا االنس ،تهران انتشارا

مولی.

 قونوی ،صدرالدین ( .)8632سنل النصوص ،تصحیح سیدجالل آاعتیانی ،تهعران
مرکز نشر دانشگاهی.
 عععععععععععع ( .)8630مفتا الغیب ،تهران انتشارا

مولی.

 قیصری ،داوود ( .)8631ار فصوص الحکم ،تهران انتشارا
 مجلسی ،محمدباقر ( .)8010بحاراالنوار ،بیرو

علمی و فرهنگی.

مؤسسة الوفا .

 یزدانپناه ،سیدیداهلل ( .)8611مبانی و اصول عرفان نظعری ،قعم انتشعارا
آموزای و پژوهشی امام خمینی(ره).

موسسعة

