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Abstract 

The study of propositional and non-propositional approaches about revelation is one of 

the important issues in its explanation. Among the existing approaches, Mulla Sadra's 

approach is particularly significant because it takes account both the propositional and 

non- propositional aspects of revelation. This approach is very important compared 

with other approaches that have only considered one aspect of revelation. In Christian 

theology, there are two general propositional and non-propositional approaches to the 

explanation of revelation. According to the first approach, the revelation is a set of 

awareness-creating propositions about God. According to second approach, however, 

revelation is regarded as God’s act through which He reveals Himself. The 

contradiction and conflict between these approaches and the critiques made of each 

indicate the necessity of a new approach toward the explanation of revelation, not 

found in Christian theology. The present paper seeks to prove that Mulla Sadra’s 

approach is a new one in which both the propositional and non-propositional aspects 

of revelation have been taken into consideration. This approach can be considered as 

the approach of "meta-propositional revelation" because it is based on the principles of 

ontology, epistemology, anthropology and linguistics, and relates propositional and 

non-propositional aspects. 
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 «ایوحی فراگزاره»بررسی و تبیین رویکرد 
 از دیدگاه حکمت متعالیه

 ینوغان ارفّخ   دهیوح
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 چکیده

 میتا  د(. استب د( وحتی ایغیرگزا(ه و ای(و کردهای گزا(ه وحی، بر(سی تبیین د( م(م  کی از مسائ 
 و ایگتزا(ه دو و،ته بته تو،ه دلی  به - مالصد(ا دا(د، (و کرد و،ود مسئله ا ن تبیین د( که (و کردها ی

 از  کی تن(ا که ها یتبیین با مقا سه د( رد(و ک ا ن. اسب برخو(دا( ایو ژه ،ا گاه از -وحی  ایغیرگزا(ه
 و ایگزا(ه کّلی (و کرد دو مسیحی ال(یات د(. اسب م(م اند، بسیا(داده قرا( تو،ه مو(د (ا وحی های،نبه

 هتتایگزا(ه مجموعتته (و کتترد نخستتب، وحتتیاستتاس  بتتردا(د؛  و،تتود خصتتو  ا تتن د( ایغیرگتتزا(ه
گاهی  د( کته اسب ال(ی فع  هما  دوم، وحی (و کرداساس  بر هکحالی اسب، د( د(با(ۀ خداوند بخشآ

 ا تن از هر تک بتر کته نقتدها ی و (و کترد دو ا ن تضاد و تقاب . کندمی آ کا( (ا خود خداوند آ  طی
.  افب توا نمی مسیحی ال(یات د( که اسب ،د د (و کردی و،ود ضرو(ت از حاکی  ده وا(د هاد دگاه

 دو و،ه هر به آ  د( که اسب ،د د (و کردیعنوا   به مالصد(ا د دگاه معرفی ،(ب د( تال ی مقاله ا ن
 تناختی، هستی مبتانی ابتنتا بتر دلیت  بته (و کرد مالصد(ا. اسب  ده تو،ه وحی اِی غیرگزا(ه و ایگزا(ه

 ای، ازغیرگزا(ه و ایگزا(ه دو و،ه هر میا  پیوند برقرا(ی و  ناختیزبا  و  ناختی ناختی، انسا معرفب
 . ود مطرح «ایفراگزا(ه وحی» (و کردعنوا   به که اسب برخو(دا( قابلیب ا ن

 هادواژهیکل
 .ای، ال(یات مسیحی، حکمب متعالیهای، وحی فراگزا(های، وحی غیرگزا(هوحی گزا(ه
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 . مقدمه9

گاهی د(با(ۀ خدا و عوالم هستی اسب که از  -از منظر پیروا  اد ا  ال(ی  -وحی  نوعی  ناخب و آ
ماننتتد   تتود کتته کتتاماًل بتتا د گتتر مراتتتب  تتناخبمتعتتال بتترای انستتا  آ تتکا( می  وی خداونتتدستت

اساسی که د( برابر ا ن مرتبه از  ناخب  های حسی، خیالی و عقلی متفاوت اسب. پرسش ناخب
وگوی میتتا  ختتدا و انستتا  هماننتتد گفتتبمطتترح  تتده ا تتن استتب کتته آ تتا فرآ نتتد نتتزول وحتتی و 

وگو متفتاوت از گفبکه ا ن  ود و  ا ا نقالب الفاظ و عبا(ات محقق می وگوهای بشری د(گفب
 مکالمه د( مرتبه بشری اسب.

ای و،تود ای و غیرگزا(ه ده دو (و کرد کلی گزا(هد( ال(یات مسیحی د( پاسا به پرسش  اد
گاهیدا(د. د( (و کرد گزا(ه  های نتازل  تده از ستوی خداونتد د(ای وحی عبا(ت از مجموعه آ
ای، د( (و کترد غیرگتتزا(ه کتتهحالی ، د((Evans, 2005, p. 324) هاستتبقالتب عبتا(ات و گزا(ه

گتاهی بخش د(بتا(ۀ خداونتد از طر تق عبتا(ات و  ناخب وحیانی مفید معنا ی بیش از  ناخب آ
 (.01،  0155)هو(د ،   هاسب و متضمن معنای انکشاف خداوند اسبگزا(ه

ل لفظی و نزول معنا ی قرآ  که د( ضمن بحم از حتادث و د( اند شۀ اسالمی دو (و کرد نزو 
 تده  بود  کالم ال(ی مطرح  ده اسب، تا حدی قاب  تطبیق و مقا سته بتا دو (و کترد  تاد  ا قد م

بود  کالم ال(ی و ظ(تو( حقتا ق وحیتانی د(  اسب. برخی مانند معتزله و متکّلما  امامیه به حادث
کید بر ظ(و( حقا ق وحیانی د( قالب  -د ز ادی قالب الفاظ و اصوات معتقدند که تا ح از ،(ب تأ

؛ قاضتی 6 2،  0556)قاضتی عبتدالجبا(،  ای استب بیه بته (و کترد گتزا(ه -الفاظ و عبا(ات 
 (.165،  0177عبدالجبا(، 

د( مقاب ، د دگاه نزول معنا ی کالم ال(ی  ا نظر ۀ کالم نفستی استب. پیتروا  ا تن د تدگاه بته 
اند و بر ا ن باو(اند که کتالم ختدا، د( حقیقتب، معنتای قتائم بته ذات ل(ی قائ بود  کالم ا قد م

تتا، )ا تعری، بی (ونتدمی  ما( ها ی بر آ  معنای حقیقی بهخداسب و الفاظ و عبا(ات تن(ا داللب
(. (و کرد اخیر از آ  ،(ب که حقیقب کالم ال(ی (ا نه از ،نس الفاظ، بلکه از سنا معنتا 55 

ای د( ال(یتات مستیحی استب؛ هرچنتد تا حدی قاب  تطبیتق بتا (و کترد غیرگتزا(هکند، لحاظ می
 ای میا  ا ن دو د دگاه و،ود دا(د.مالحظه های قاب تفاوت

 ابتد کته اساستًا های مطرح  ده ا تن پرستش اساستی مجتال طترح میبا تو،ه به تقاب  د دگاه
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ای وحی مو(د تو،ه قرا( گیترد گزا(ه توا  وحی (ا تبیین کرد؛ تا هم مرتبۀ ظ(و( لفظی وچگونه می
 و هم ا ن پد ده تن(ا به سطح الفاظ و عبا(ات فروکاسته نشود.

بتود  کتالم  د( حوزۀ اند شۀ اسالمی به دنبال تقاب  و تضاد  د د میا  د دگاه حادث و قتد م
 ای وال(ی و به تبع آ  نتزول لفظتی و معنتا ی قترآ  کته تتا حتدی قابت  تطبیتق بتا (و کترد گتزا(ه

ای د( ال(یات مسیحی اسب، برخی از (و کردهای فلسفی د( تبیتین مستئلۀ وحتی مطترح غیرگزا(ه
استاس مبتانی  تتوا  بته نظر تۀ مالصتد(ا ا تا(ه کترد. مالصتد(ا بترهتا می،ملته آ  اند که از ده

 ناختی د( حکمب متعالیه تالش کرده تا از  ناختی و زبا  ناختی، معرفب ناختی، انسا هستی
 فراتر از نگاه کالمِی صرف به تبیین مسئله وحی بپردازد.  افقی

نامید، حقیقتِب وحتی تن(تا منحصتر « اید دگاه وحی فراگزا(ه»توا  آ  (ا د( ا ن د دگاه که می
د( مرتبۀ لفظ  ا معنا نیسب، بلکه ا تن پد تده از مراتتب گونتاگونی برختو(دا( استب و از ا تن ،(تب 

 نامید.« اید دگاه فراگزا(ه»توا  آ  (ا می
بتا تو،ته بته مبتانی  تاد  تده د( « ایوحتی فراگتزا(ه» ود تا نظر ۀ د( ا ن پژوهش تالش می

حکمب متعالیه تبیین  ود. ا ن پژوهش نشا  خواهد داد که تبیین مالصد(ا از مسئلۀ وحی تتا حتد 
یتات ای د( ال(ای و غیرگتزا(ههای (و کردهتای وحتی گتزا(هز ادی پاسخی به انتقادات و تعا(ض

 عنتوا  مالصد(ا از ا تن قابلیتب برختو(دا( استب تتا بته« ایوحی فراگزا(ه»مسیحی اسب. نظر ۀ 
(و کردی ،د د د( تبیین مسئلۀ وحی د( حوزۀ ال(یات اسالمی و مسیحی مطترح  تود. همننتین 

های تر ن (و کردهای وحی د( اند شتۀ استالمی کته ،نبتها ن پژوهش به دلی  معرفی  کی از م(م
هتای (ا تج از گوی بسیا(ی از اب(امتات مو،تود د( تلقیوحی د( آ  لحاظ  ده و پاساگوناگو  

 کند.میوحی اسب، بسیا( حائز اهمیب 
گتو ی بته ای بیشتتر بتر پاستاالزم به ذکر اسب که د( ا ن پژوهش تبیین نظر ۀ وحی فراگزا(ه

مختصتری از  خالءهای مو،ود د( ال(یات مسیحی متمرکز اسب. به همین منظو( ضتمن گتزا(ش
های مو،ود د( هر  ک از دو تر ن نقصای د( ال(یات مسیحی و م(مای و غیرگزا(ه(و کرد گزا(ه

وا  (و کتردی عنت ای کته آ  (ا بته(و کرد، تالش خواهد  د تا نقاط قوت نظر ۀ وحتی فراگتزا(ه
(و کردهای نزول  سازد، مو(د تو،ه قرا( گیرد. البته، بر(سی ا ن نظر ه د( مقا سه بامتما ز مطرح می

  ابد.لفظی و معنا ی وحی د( پژوهش مستق  د گری مجال طرح می
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 ای در الهیات مسیحی. بررسی و نقد رویکرد گزاره0

کیتد مید دگاه سنتی مسیحی که قائ  به وحی گزا(ه کنتد کته خداونتد ای اسب، بر ا تن نکتته تأ
ها ا ما  بیاو(د، وحی که بشر با د بدا ها ی ها (ا د( قالب کلمات، عبا(ات و گزا(هحقا ق واقعیب

ها ی د(با(ۀ فع  ختدا و هتدف ن(تا ی او د( آموزه مثابهبه. وحی (Evans, 2005, p. 324) کند می
 ود و از طر ق وسائطی فراتر از طبیعتب بته ها آ کا( می،(ا  اسب که د( قالب عبا(ات و گزا(ه

تتوا  بته کتا(ل ا ندگا  فکری ا تن گتروه می(. از نم015،  0150)هیک،   ود انسا  منتق  می
ای انحصا( تو،ه به مرتبۀ لفظی و گزا(ه .(Fackre, 1997, p. 16) هنری و هرمن د کما  ا ا(ه کرد

 های متعددی د( برابر آ   ده اسب.وحی د( ا ن (و کرد، سبب طرح ا رادات و پرسش
از  کهحالی   اسب د(منفع« گیرندۀ وحی»ای حاکی از ا ن اسب که (و کرد گزا(ه. 0

کنتتد صتتو(ت فعتتال عمتت  می ناستتی ذهتتن بشتتر د( د( افتتب حقتتا ق بهمنظتتر (وا 
 (Taylor, 2007, p. 301). 

ی د( افتتب و ثبتتب د(ستتتبهای . بتتا تو،تته بتته خطاپتتذ ری ذهتتن، ممکتتن استتب وحتتی گتتزا(ه7
 .(Ibid., p. 302) نشود

تتوا  حقتا ق عینتی د(بتا(ۀ ه میفرض ناد(سب استوا( اسب کای بر ا ن پیش. (و کرد گزا(ه1
تواند بیانگر هی  کالمی نمی کهحالی ها بیا  کرد؛ د(طو( ،امع و د( قالب گزا(هخدا (ا به
 .(McGrath, 2011, p. 156)  ک  خص با د  مثابهبه(از خدا 

 تود ای عصتری مبتدل میای وحی از حالب فرازمانی و فرامکانی به پد تدهد( (و کرد گزا(ه. 1
د( ال(یتات مستیحی تأکیتد بتر (. Bertram, 1951, p. 6) الزمۀ آ  عدم پو ا ی وحی اسبکه 

مفاهیمی مانند خدای پیوسته فعال و خاّلق، انکشاف خدا د( تا( ا زندگی بشتر وقتا ع د نتی 
ای حاکی از ا تن استب کته حفتظ پو تا ی وحتی د( تمتامی زنتدگی انستا  از اهمیتب و تژه

 کند.میها ناسازگا( ا  ا ن امر با ظ(و( مکا فه د( قالب گزا(هبرخو(دا( اسب و از نظر منتقد
ای و عدم تو،ه به د گر ابعاد وحتی استب و ا ن انتقادات به دلی  فروکاهش وحی به مرتبۀ لفظی و گزا(ه

 ی  مطرح خواهد  د.تفصبهای پاسا به ا ن ا رادات د( بخش تبیین مبانی نظر ۀ وحی فراگزا(ه
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 ای در الهیات مسیحیکرد غیرگزاره.بررسی و نقد روی۵

ای استب کته (و کرد د گری که د( ال(یات مسیحی نسبب به وحی و،ود دا(د، (و کرد غیرگزا(ه
پد تد آمتد. از د تدگاه پیتروا  ال(یتات لیبترال، مقاس   کتاا یجه، مطالعات انتقادی نسبب به نت د(

های مستقیمًا وحی  ده از ستوی وحی ال(ی تحر ف نشده و نو ته عنوا  تواند بهنمیمقس   کتا 
گاهی عنتوا  خدا د( نظر گرفته  ود، بلکه ب(تر اسب به های هتای برگرفتته از تجربته تاهدی بتر آ

. حامال  وحی کسانی هستند کته د( (Evans, 2005, p. 325) قرا( گیرد مدنظر مؤمنا عمیق د نی 
. (Farmer, 1942, p. 82) کننتدیانداز د نی توصیف مهای ،د د، آ  (ا با چشمموا،(ه با موقعیب

ها ها بر انسا  وحی نکرده اسب، بلکه ا ن انسا خداوند حقا ق واقعیات (ا د( قالب الفاظ و گزا(ه
 ناستند و د( های بشتری میفاع  و خاّلق د( تتا( ا بشتر و تجربته عنوا  هستند که خداوند (ا به

 کنند.ها توصیف میقالب گزا(ه

گاهی و  « وحی» ناخب از فع  خدا د( ،(تا  طبیعتب از ستوی فاعت   ناساستب. نوعی آ
ف(میده  مؤمنا یلۀ وسبهکه چگونه انکشاف خدا د( طول تا( ا متو  مقدس  اهدی هستند بر ا ن

مستقیم از خدا هستند که  تخص  های غیرسرگذ ب تجربههقدس  کتمبهای  ده اسب. داستا 
گاهی(ا به هتم هقردس  کترمب .(Taylor, 2007, p. 302) ننتدکها ی د(با(ۀ خدا هدا ب میسوی آ

 اهدی عینی بر ثبب وقا ع وحیانی اسب و هتم  تیوه و (و تی استب کته از طر تق آ  وحتی د( 
طو( پیوسته عم   ابد؛ ز را خداوند هموا(ه د( زندگی و تا( ا بشر به،ر ا  تا( ا پیوسته تداوم می

 .((Evans, 2005, p. 325 کندمی
ای و،ود دا(د. انکشاف ذاتی ختدا بترای بشتر متفاوتی از (و کرد غیرگزا(ه هایالبته، خوانش

 (Bertram, 1951, p. 2) آمیتز، ها ی از امتر استرا(تجربه فردی و  خصی از ختدا د( قالتب تجربته
یا( و کلی نسبب به امری عتمام، احساس وابستگی (Hardy, 2005, p. 30) مو،ود مقدس و متعالی

و ظ(تتو( فعتت  خداونتتد د( وقتتا ع و اتفاقتتات تتتا( ا  (Schleiermacher, 2003, p. 18) نامتنتتاهی 
ها هستند. وحتی، حقیقتتی بستیا( ها ی از ا ن خوانشنمونه (Schwöbell, 2005: 129) اسرائی  یبن

 ای از سوی آسما  به زمین اسب.فراتر از ا(تباط بیانی  ا اطالعات گزا(ه

ا ا(سال پیام ال(ی از سوی خداوند به انسا  متفاوت از های مو،ود تالش  ده تد( تبیین هرچند
پتذ رد، نشتا  نوع تبادل اطالعات بشری که از طر ق مفاهیم ذهنی و الفاظ و عبا(ات صتو(ت می



 117   |     هیحکمت متعال دگاهیاز د «یافراگزاره یوح» کردیرو  نییو تب یبررس

 

تری نسبب به (و کرد پیشین برخو(دا( اسب. عتدم داده  ود، اما ا ن (و کرد نیز از ا رادات ،دی
ناسانه د( پد دۀ وحی سبب  ده تا ا ن پد تده د( برختی از   ناختی و انسا تو،ه به مبانی هستی

موا(د با سطح نازلی از تجربیات بشری از قبی  احساس وابستگِی مطلق  کسا  لحاظ  تود. وحتی 
گرا انه خواهتد ای اگر تن(ا بر تصو ر و نگاه انسا  از وقا ع طبیعب مبتنی با د، ،نبۀ ناواقعغیرگزا(ه

وحتی تن(تا  مبتدأتر ن ستطح، ،ا که د( نتازلبینش انسا  اسب تا بدا دا ب که وابسته به نگاه و 
. افزو  بر ا تن، امکتا  نتدا(د کته (Fuerbach, 2012, p. 16)  ود مخلوقی از ذهن انسا  تلقی می

گاهی و  ناخِب گزا(هنوعبهای  ناخب غیرگزا(ه ای نبا د. از نگتاه منتقتدا ، هتر ی د(بردا(ندۀ آ
 ,Evants) بندی  تود ای صتو(تهای گتزا(هاالذهانی با د د( قالبف(م بیننوع  ناختی به منظو( 

2005, p. 327 تلقی  وند. د گرتوانند نافی  کنمی لزوماً (. بر همین اساس، ا ن دو (و کرد 

 ای در حکمت متعالیه. نظریۀ وحی فراگزاره۱

ی خا  و عدم تو،ته بته ا کردها فروکاهش پد دۀ وحی به مرتبه(و  ا ن تر ن نقص هر  ک ازم(م
اند تا با ،مع گراث تالش کردهد گر ابعاد وحی اسب. د( ال(یات مسیحی اند شمندانی مانند مک

هتای میا  دو (و کرد و مکم  دانستن هر  ک نسبب به د گری تا حتدی نقتص مو،تود د( تبیین
 . (McGrath, 2011, p. 154) (ا ج (ا برطرف سازند

مراتبتی از وحتی د( نظتر  عنوا  توانند بهمی د گر فه د( کنا(  کد( ا ن د دگاه الگوهای مکا
ای وحی و د گر مراتتب ای میا  مرتبۀ گزا(هگرفته  وند، اما پرسش اساسی ا ن اسب که چه (ابطه

ای از گر مرتبته ی بیا تن(ابه هرکدامبوده و  د گرآ  قاب  تصو( اسب؟ آ ا ا ن مراتب مستق  از  ک
از  هرکتدامبرقرا( استب؟ آ تا  تأخرکه میا  مراتب  اد  ده از نظر و،ودی تقدم و  ناوحی اند و  ا 

هتم و،ته  هرکتدامکته د( (ساند و  ا ا نا ن دو نوع وحی، بخشی از حقا ق وحیانی (ا به ظ(و( می
 تواند لحاظ  ود؟ای میای و هم و،ه گزا(هغیرگزا(ه

د( پیونتد و ا(تبتاط بتا  کتامالً ی وحتلتف بر ا ن اساس، تو،ه به (و کردی که د( آ  ابعاد مخت
لحتاظ  تود، بستیا( حتائز اهمیتب استب. د( میتا  اند شتمندا  استالمی نمونتۀ چنتین  د گر ک

توا  د( حکمب متعالیه مالصد(ا نشا  داد. د( اند شۀ مالصتد(ا مستئلۀ وحتی د( (و کردی (ا می
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بته وث و ِقدم کالم ال(تی ضمن مسئله کالم ال(ی و د( پاسا به تعا(ضات ،ّدی که د( مسئلۀ حد
های مشتابه د( اند شتۀ استالمی و آمده بود، بر(سی  ده اسب، اما و،ود برختی از دغدغته و،ود

 تتناختی، ستتو و نیتتز تو،تته بتته مبتتانی هستیمستتیحی ماننتتد نتتزول لفظتتی و معنتتا ی قتترآ  از  ک
ستبب  تناختی وحتی د( حکمتب متعالیته از ستوی د گتر  تناختی و زبا  ناختی، انسا معرفب

 گو ی به اب(امات پد دۀ وحی به ال(یات اسالمی منحصر نبا د. ود تا ا ن (و کرد د( پاسامی

 ای. تعریف وحی فراگزاره۱.9

ای ا(ائۀ تبیینی اسب که د( آ  افزو  بر تو،ه بته مراتتب گونتاگو  وحتی، منظو( از وحی فراگزا(ه
سو د( ا(تباط مستتقیم بتا مخاطتب استب پیوند میا  ا ن مراتب نیز کاماًل لحاظ  ود. وحی از  ک

بنابر ا ن، تو،ه به نحوۀ ظ(و( آ  به نحو قاب  ف(م برای مخاطب ضترو(ی استب. از ستوی د گتر، 
 ود و از ا ن ،(ب تبیین آ  به  یوۀ متعال و از عالم ماو(اء طبیعب نازل می وحی از سوی خداوند

های نظر مالصد(ا تبیین وحی د( د تدگاه های طبیعی، م(م اسب. بهپرهیز از تشبیِه صرف به پد ده
وگوهای میا  افراد انسانی تشتبیه  تده و ،نبتۀ گفب(ا ج از ا ن نقص ،ّدی برخو(دا( اسب که  ا به 

تنز (ی توصتیف  تده و  نحو کامالً ناد ده انگا ته  ده اسب و  ا به عکس، به  کامالً ، آ متافیز کی 
 (.755،  0، ج0155)مالصد(ا،  نبی اکتفا  ده اسبتن(ا به ظ(و( حقا ق وحیانی د( مرتبۀ عق  

افزو  بر ا ن، نگاه و ژۀ مالصد(ا به نقش انسا  کام  د( انکشاف مراتب وحی ال(ی نشتا  از 
تو،ه به ُبعد د گری از وحی دا(د. برای انسا  کام  فرا ند د( افب وحی و  نید  کتالم ال(تی از 

( و همتین تفتاوت ستبب 725)همتا ،   ستب های عتادی امتفاوت از انستا  کامالً  یوحملک 
 وگو تن(ا به مرتبه الفاظ و عبا(ات محدود نشود.گفب ود تا ا ن مکالمه و می

 ایشناختی وحی فراگزاره. مبانی هستی0. ۱

 ناختِی وحی، به ف(تم (و مبانی هستی وحی  کی از مراتب و  ئونات کالم ال(ی اسب و از همین
 تر ن مبانی عبا(تند از:. برخی از م(مچیستِی کالم ال(ی منوط اسب
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 . مساوقت علم وجود9. 0. ۱

« علتم»د( حکمب متعالیه علم و اد(او ذاتی و،ود و به تعبیر فلسفی، مستاوق بتا و،تود استب. 
،تا کته علتم استب، امتا از آ  د گرهو تی و،ودی اسب و هرچند مف(وم علم و،تود م تا ر  تک

، 0550)مالصتد(ا،  ق و،ود و مصداق علم واحد استب واقعیب و حقیقتی ،ز و،ود ندا(د، مصدا
(. بر ا ن اساس، اگر د( تعر ف وحی سخن از افاضه، تنزل و  ا ظ(و( علتوم حقیقتی 115،  2ج

د( مرتبۀ قلب انسا  کام  اسب، د( حقیقب، سخن از ظ(و( و،تود و بته تبتع آ  کمتاالت و،تود 
 (. 50،  0152)مالصد(ا،  اسب 

تر از ظ(و( صرف ز ظ(و(ات کالم ال(ی اسب بسیا( فراتر و گستردهای اساحب وحی که مرتبه
ظ(تو( عتالم هستتی استب و عتاَلم هستتی عتین کتالم  منشتأد( مرتبۀ گتزا(ه استب. کتالم ال(تی 

(؛ ز را معلول که هما  عاَلم استب، د( حقیقتب، 112،  0126)مالصد(ا،  متعال اسب  خداوند
و،ودی ظاهر گشته اسب. ا ن حقیقتب « ُکن»  أنی از  ئو  علب خود اسب که د( قالب کلمه

 د  پوسب اسب نیتز تناستب  و به معنای خرا یده« کلم»با معنای ل وی کالم که مشتق از ( شۀ 
چه د( ز ر پوسب پن(تا  استب آ تکا( و هو تدا  د  پوسب آ  دا(د. همننا  که بر اثر خرا یده

، 0151)مالصتد(ا،  تر عتیِن عتاَلم استبظ(و( عالم و به عبا(ت دقیق منشأ ود، کالم ال(ی نیز می
ای از ب(تره چهآ د( حقیقِب معنای کالم ن(فته اسب ظ(و( و انکشاف اسب و هر  چهآ (. 05 

 و،ود و ظ(و( دا(د از ظ(و(ات کالم ال(ی و به تعبیری عین کالم ال(ی اسب.

 برخورداری وحی از مراتب و ظهورات گوناگون. 0.  0 .۱

سو برخو(دا( از ظ(و(ات متعددی اسب که هر کتدام احدی اسب که از  ککالم ال(ی حقیقب و 
د(  د گراحکام و تژه و ختا  ختود (ا دا(نتد و از ستوی د گتر ا تن مراتتب و ظ(تو(ات بتا  تک

  ود.بندی مالصد(ا از مراتب کالم ال(ی مشاهده میای از ا ن د دگاه د( تقسیماند. نمونها(تباط
گونته نقصتانی (اه م کلمات تام و هو ات عقلی که د( آ  هی کالم اعلی عبا(ت اسب از عالَ 

متعال به فر تتگا  آستمانی و  ندا(د. کالم میانی عبا(ت اسب از امر و فرمانی که از سوی خداوند
ناپذ ر اسب. کالم ادنی نیز عبا(ت استب از مدّبرات امو( به ،(ب تدبیر امو( تعّلق گرفته و تخلف

 ابتد و امکتا  طر ق ا(سال پیامبرا  و نزول کتب آستمانی ظ(تو( می خطاب ال(ی به مکلفین که از
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 (.6،  2، ج0550)مالصد(ا،  اطاعب  ا عصیا  از سوی مکلفین و،ود دا(د
بود  و ظ(و( لفظتی کتالم ال(تی  بندی د(صدد پاسا به ا ن ِا کال اسب که حادثا ن تقسیم

د( همتۀ « اعتالم و اظ(تا(»از سبب ت ییر د( ذات ال(ی نیسب و حقیقب کالم کته عبتا(ت استب 
مراتب کالم منطوی اسب، اما افزو  بر آ  نکات د گری نیز از آ  قابت  استتنباط استب. نخستب 

نیسب و مراتب د گری از کالم نیتز  منحصرای که کالم ال(ی تن(ا به مرتبۀ ظ(و( لفظی و گزا(ها ن
اند و ا ن ا(تباط با تو،ه بته مرتبط د گربا  ک ظ(و(ات کامالً که ا ن مراتب و و،ود دا(د. د گر ا ن

  ود. میا  مراتب برقرا( می« اعالم و اظ(ا(»حقیقب معنای کالم که عبا(ت اسب از 
ای از کتالم ال(تی استب ای از ظ(و( دا(د، مرتبتهچه د( عاَلم هستی ب(رهتر، هر آ به بیا  دقیق

د و ختواه د( قالتب الفتاظ و خواه ا ن ظ(و( د( مرتبۀ ظ(و( عینی مو،تودات د( عتالم هستتی با ت
تعبیتر  تده « کلمات خداونتد»عبا(ات تحقق  ابد. بر همین اساس اسب که از مخلوقات ال(ی به 

ای با و،ه فراگزا(ه (ا کامالً ای وحی اسب. نکته اخیر از آ  ،(ب بسیا( م(م اسب که و،ه گزا(ه
 سازد.آ  مرتبط می

 شناختی وحی. مبانی زبان۱.۵

ای وحتی و پیونتد آ  بتا د گتر ای با مرتبۀ ظ(و( لفظتی و گتزا(هختِی وحِی فراگزا(ه نامبانی زبا 
 مراتب مرتبط اسب.

 ای وحی. تأکید بر ساحت لفظی و گزاره9. ۱.۵

ها امری ضرو(ی اسب؛ ز را ای، اساسًا ظ(و( وحی د( قالب الفاظ و گزا(هد( نظر ۀ وحی فراگزا(ه
اسب. د( مرتبۀ کالم حقیقی برای تف(یم و تفاهم نیتازی بته  هدف اصلی نزول وحی هدا ب انسا 

واسطه بتا تواند ا(تباطی بیالفاظ و عبا(ات نیسب؛ ز را مخاطب حقیقی وحی  عنی انسا  کام  می
(، اما وحی د( مرتبۀ تنزل 007،  2، ج0155)مالصد(ا،  متکّلم حقیقِی آ ،  عنی خدا برقرا( سازد 

مالصد(ا د( موا،(ه با  (و،  همین پذ ر بشری آ کا(  ود. ازهای ف(مبه عالم طبیعب با د د( قالب
د تدگاه ( و نیتز 55تتا،  ؛ ا تعری، بی051،  0176) (رستتانی،  ها ی مانند کالم نفسی نظر ه
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نزول عقلی قرآ  که د( آ  نزول وحی تن(ا به مالقات و تالقی (وحانی انستا  کامت  بتا َمِلتک وحتی 
 ، توندمی ال(تی منکشتف و آ تکا( حیانی تن(تا د( مرتبتۀ عقت  انبیتایتعر ف  ده اسب و حقا ق و 

هتا پیونتد (؛ ز ترا د( هتر دو آ 111،  0، ج0155)مالصتد(ا،  کنتد مخالف اتخاذ می کامالً  یموضع
 میا  معنا و لفظ لحاظ نشده اسب و تن(ا مرتبۀ ظ(و( معنا ی وحی مو(د تو،ه و تأکید اسب.

هتتای انبیتتا بتتا د گتتر اولیتتاء ال(تتی د( مشتتاهده و  ن تفاوتتتتر از نظتتر مالصتتد(ا،  کتتی از م(م
گاهی  افتن از حقا ق ملکوتی، ظ(و( و انکشاف ا ن حقا ق د( مرتبۀ الفاظ و عبا(ات برای نفتس  آ

که  کی  - ای صادقه (ؤ پیامبرا  اسب. هرچند تجربیاتی مانند مشاهدۀ حقا ق ملکوتی د( صو(ت 
 ود، اما تمّثت  یرت نیز محقق میسپاوهای ن و انسا برای نفوس صالحی - از ا،زای نبوت اسب

و ژه الفتاظ و عبتا(ات تن(تا از آِ  بتهحقا ق ملکوتی د( مرتبۀ قوۀ خیال د( صو(ت فر تتۀ وحتی و 
 (.17،  0)هما ، ج ال(ی اسب انبیای

 های زبانیناپذیری مراتبی از حقایق وحیانی در قالب. بیان0. ۵. ۱

کیتد میبیین مسئلۀ وحی بر ظ(و( لفظی و گتزا(هکه د( تمالصد(ا با ا ن کنتد، امتا بته ای وحتی تأ
محدود ب الفاظ و عبا(ات د( بیا  حقا ق وحیانی نیز تو،ه دا(د. الفتاظ و عبتا(ات د( مرتبتۀ زبتا  

اند و به همتین دلیت  از توصتیف برختی مراتتب هستتی بشری برگرفته از حقا ق محسوس و طبیعی
های وحیانی از ا ن مراتب سخن به میا  آمده، اما به دلیت  ، هرچند د( گزا(هاند. به بیا  د گرناتوا 

های خا  ا ن مراتب مانند تجّرد و همننین عدم و،ود الفتاظ و عبتا(ات دال بتر برخی از و ژگی
 حساب آو(د. ناپذ ر هستی بههای بیا آ  د( مرتبۀ زبا  طبیعی، مراتب مذکو( (ا با د از حوزه

تبۀ و،وِد صرف که از آ  به هو ب غیبیه، غیب مطلق و ذات احد ب تعبیر  ده نمونه، مر  برای
)مالصتد(ا،  آ تدحستاب می ناپذ ر بتههای بیا از ،ملۀ حوزه  -به دلی  پو یدگی و پن(انی  -اسب 
 (.712،  7، ج0550

متعتال بته دلیت  عینیتب بتا ذات، بته نتوعی هماننتد مرتبتۀ ذات  همننین مرتبۀ صفات خداوند
(. علّو مرتبه صفات و محدود ب الفتاظ متانع از داللتب 011،  5)هما ، ج ناپذ ر اسبفتوصی

(. آ  بخش از مرتبۀ افعال 016،  0، ج0155)مالصد(ا،  الفاظ بر ُکنه حقیقب صفات ال(ی اسب
ناپتذ ر قترا( دا(نتد و از ال(ی که د( حوزۀ فراتر از عالم طبیعب قرا( دا(ند نیز د( حوزۀ حقتا ق بیا 
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(. تفسیر مالصتد(ا از آ تات 115،  0151)مالصد(ا،  اند (و، به زبا  تمثیلی توصیف  دهنهمی
 ی بر ا ن د دگاه اسب.د مؤ مربوط به معاد و مواِقف آ  نیز 

 پذیری حقایق وحیانی در پرتو گسترش داللی الفاظ.گزاره۵. ۵. ۱

کلتی مرتبتۀ طو( تود تتا بتهنمیهای زبانی د( بیا  حقا ق فراطبیعی متانع تو،ه به محدود ب قالب
ترد د و انکا( قرا( گیرد. الفاظ د( مرتبۀ زبا  طبیعی از آ  ،(ب که برگرفته از  ای وحی مو(دگزا(ه

ند و لوازم مصاد ق طبیعی آ ، امکا  داللب همتا  الفتاظ بتر معتانی و امصاد ق محسوس و طبیعی
هتای د(ا ضتابطۀ م(تم ف(تم گزا(ه ود. بر همتین استاس، از نظتر مالصتمصاد ق ،د د فراهم می

اسب. منظو( از تأو   بازگرداند  الفاظ وحیانی بته معتانی حقیقتی استب کته از « تأو  »وحیانی 
 عوا(ض ،سمانی مصاد ق حسی آ  پیراسته  ده اسب. 

کنتد، بلکته بتا تن(ا بتر مصتاد ق حستی آ   عنتی تترازو داللتب نمی« میزا »نمونه، لفظ  برای
ها و عوا(ض مصاد ق ،سمانی بر هر حقیقتتی کته بته نتوعی ابتزا( از و ژگی  د  ا ن لفظ پیراسته

کش، گونیا،  اقول، استطرالب، متتر، علتم نحتو،  ود. با ا ن معیا( خطسنجش اسب، حم  می
 تتما(  بتته علتتم عتتروض، علتتم منطتتق و گتتوهر عقتت  د( و،تتود انستتا  همگتتی از مصتتاد ق میتتزا 

که اطالق لفظ میزا  د( (؛ چنا 060،  1، ج0155؛ مالصد(ا، 57،  0151)مالصد(ا،  آ ندمی
هاسب، بتر ا تن عوالم فراتر نیز بر انسا  کام  که معیا( سنجش عقا د، اخالق و اعمال د گر انسا 

 (.165،  0161؛ مالصد(ا، 075،  0152)مالصد(ا،  اساس قاب  تبیین اسب

 ناگون و حفظ پویایی وحیای وحی از مراتب معنایی گو. برخورداری ساحِت گزاره۱. ۵. ۱

هتا از مراتتب معنتا ی متعتدد ای، برختو(دا(ی گزا(هتر ن مبانی نظر ۀ وحتی فراگتزا(هم(م از،مله
مرتبۀ نزول د( قالب الفاظ و عبا(ات آ کا(  تده استب، از بتواطن ن(ا ب  اسب. وحی ال(ی که د(

کشتتف و ظ(تتو(  معنتتا ی متعتتددی برختتو(دا( استتب کتته د( موا،(تته بتتا مراتتتب ف(تتم انستتا  قابتت 
 (.15،  2، ج0550؛ مالصد(ا، 15،  0151)مالصد(ا،  اسب

 وند و غلبۀ هر  ک مراتب اد(اکی انسا  به سه مرتبۀ اد(او حسی، خیالی و عقلی تقسیم می
 ود تا ف(ِم او از مباحم متتافیز کی د( پرتتو همتا  از ا ن مراتب اد(اکی د( و،ود انسا  سبب می
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 تتًا مرتبتۀ خیتال ن(ابیشتر با مرتبۀ محسوسات و  ا  که یکسانبنابرا ن، . مرتبه از اد(او  ک  بگیرد
هتتای ب(شتتتی و  تتا هتتای وحیتتانی کتته از نعمبهستتتند، د( موا،(تته بتتا آ  دستتته از گزا(ه متتأنوس
کننتد؛ آو(ند، تن(تا مصتاد ق محستوس و طبیعتی آ  (ا د(و میهای ال(ی سخن به میا  میعذاب

تری (ا از همتین تر و دقیتقهای عقلی و فراتر از آ ، معانی بس عمیتقصاحبا  اد(او کهحالی د(
 (.50،  0151)مالصد(ا،  کنندآ ات بردا ب می

  تدتبهمبانی بسیا( م(م د( حفظ پو ا ی وحی اسب که د( ال(یات مستیحی  ،مله ا ن مبنا از
کید اسب و سبب  ده تا (و کرد گزا(ه یرد. مالصتد(ا ای د( معرض نقدهای ،ّدی قرا( گمو(د تأ

کید می کند که اواًل، نزول وحی تن(ا منحصر به عصر و زما  خاصی نیسب و پیوسته بر ا ن نکته تأ
ها هستند. ثانیًا، حتتی د(  تک عصتر نیتز همتۀ ها و مکا ها د( همه زما مخاطبا  آ ، همۀ انسا 

ف(تم مخاطبتا ، مخاطباِ  وحی د(  ک سطح از ف(م و اد(او نبوده و با تو،ه به سطوح مختلتف 
 های وحیانی قاب  انکشاف و ظ(و( اسب. ما(ی از گزا(همراتب معنا ی بی

 شناختی وحی. مبانی معرفت۱. ۱

های متعتا(ف و غیرمتعتا(ف بترای های بشری که از (اهمعرفتی موهبتی اسب و با معرفب« وحی»
حوۀ ظ(تو( معرفتب  ود، تفاوت اساسی دا(د. ا ن تما ز د( ضمن توضیح ننفس انسا  حاص  می

های بشری د( مراتب اد(او حسی، خیتالی، عقلتی و  ت(ودی ال(ی و معرفب وحیانی برای انبیای
  ده اسب.یا  بی (و نبه ود، که برای انسا  منکشف می

 توند. نخستتین (اه، موا،(تۀ های بشری برای نفس از دو (اه حاصت  میی معرفبکل طو(به
د( ا ن موا،(ه حقا ق خا(،ی، معلوم و مد(و بالّذات برای  نفس با حقا ق خا(،ی و عینی اسب.

اند که به سبب ا ن موا،(ه د( ی حسی، خیالی و عقلیهاصو(تنفس نیستند، بلکه معلوم بالّذات 
 (.755،  0، ج0155)مالصد(ا،   ابندنفس انسا  ظ(و( می

اطنی او از قوه به فع  نفس تا زمانی که د( مرتبۀ تعلقات ماّدی و طبیعی اسب و قوای اد(اکی ب
تواند به اد(اکات حسی و به تبع آ  اد(اکات خیالی و عقلی نائ  اند، تن(ا از همین (اه مید( نیامده

اند  ود، اما اگر نفس به کمال خود برسد و قوای باطنی او که د( مرتبۀ حس باطن منطوی و پن(ا 
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لعرض خا(،ی، به اد(اکات ختا  ختود از قوه به فع  برسند، حِس باطن بدو  نیاز به مد(کات با
  ود که ا ن دومین (اه ظ(و( معرفب د( نفس انسا  اسب.نائ  می

الصو( اسب حضو( ُصو( اد(اکی د( نزد نفس، واهب مبدأو  منشأا ن امر بدا  ،(ب اسب که 
ها از ،انب اوسب. ا ن افاضه گاه به سبب موا،(ۀ نفس با حقتا ق عینتی که افاضۀ تمامی صو(ت

 ود که ا ن امتر بته دلیت  واسطه محقق میصو(ت مستقیم و بیو گاه به سبب قوت نفس بهاسب 
(. معرفتی کته 150،  1، ج0550)مالصد(ا،  ،وهر ب قوۀ خیال و تجّرد آ  از ماّده ممکن اسب

های بشری اسب که  تک  ود از سنا معرفباز هر دو (اه مذکو( برای انسا  حاص  مین(ا ب،  د(
متعتا(ف استب، امتا بتا  ها متعا(ف و  تناخته  تده و (اه دوم تتا حتدی غیترعموم انسا (اه آ  برای 

نتوعی مشتترو استب، صتعود و  چته د( ا تن دو (اه بتههای بشری اسب. آ همه از سنا معرفب ا ن
های ختا  ا(تقاء نفس اسب که د( (اه اول از طر ق سلوو عقلتی و د( (اه دوم از طر تق ( اضتب

  ود. محقق می
بتا انکشتاف د گتر،  بیتا  اب ، د( فرآ ند نزول وحی ا ن فیِض و،ود اسب که با تنزل و بهد( مق

د( مرتبتۀ  - تود. د( حقیقتب، انستا  کامت  ال(ی آ کا( می نزولی د( مراتب و،ودی نفس انبیای
بدو  استتعانب از قتوای حستی، خیتالی و وهمتی بته  -تنزل فیِض و،ود از عاَلم امر به عاَلم نفس 

پردازد و د( مرتبۀ بعد با تنّزل حقتا ق ملکتوتی د( مرتبتۀ مطالعۀ حقا ق ملکوتی مجّرد میمشاهده و 
ای وحتی منکشتف و خیال و تمث  آ  حقا ق و نیز ظ(و( د( مراتب حسی، صو(ت لفظی و گزا(ه

 (.111،  0، ج0155)مالصد(ا،   ودآ کا( می
های های بشری و تجربها معرفبوحیانی ب های اساسی معرفبنکته اخیر بیانگر  کی از تفاوت

د نی اسب و مالصد(ا با(ها د( آثا( خود به تبیین ا ن تفاوت پرداخته اسب. از نظر مالصد(ا نفتس 
انسا  از ا ن استعداد و قابلیب برخو(دا( اسب که حقیقب ا یاء د( او متجلی و آ کا(  ود و تن(تا 

موانتع گتاه از طر تق تعلتیم، تفکتر و  موانع خا(،ی سبب پو یده ماند  ا ن ظ(و( اسب. (فع ا تن
ا،ت(تتاد عقلتتی و گتتاه از طر تتق حتتدس و ال(تتام استتب. د( (اه اول ستتلوو عقلتتی و تفکتتر ستتبب 

ها از نفس و اکتساب حقا ق د( آ  اسب، اما د( (اه دوم الطاف ال(تی ستبب  د  حجاب بردا ته
 افته و (ها  تده از  های نفسانی و تجلی و ظ(و( حقا ق د( باطن نفس ت(ذ ب(فع موانع و حجاب

  ود.  وند که از آ  به حدس و ال(ام تعبیر میتعّلقات دنیوی می



 111   |     هیحکمت متعال دگاهیاز د «یافراگزاره یوح» کردیرو  نییو تب یبررس

 

گتاه استب، چنتا گونهحدس و ال(امات غیبی نیز گاه به کته ای اسب که انسا  از ستبب آ  آ
و کند و گاه نیز ا ن ال(ام مستتقیمًا میکننده ا ن حقا ق،  عنی مالئکۀ نو( ه (ا مشاهده واسطه ال(ام

 ود. قستم اول مختتص بته اولیتاء ال(تی متعال بر قلب انسا  افاضه می واسطه از ،انب خداوندبی
 ال(ی اسب.  اسب و قسم دوم هما  وحی مخصو  به انبیای

نکته قاب  تو،ه ا ن اسب که از نظر مالصد(ا تفاوتی میا  علم اکتسابی و ال(تام غیبتی از نظتر 
فاعلی و قابلی آ  نیسب و تن(ا تفاوت د( نحوۀ (فتع  مبدأنفس فیضا  حقا ق علمی و نیز از ،(ب 

حجاب از نفس برای ظ(و( و تجلی حقا ق علمی اسب. ال(امات وا(د بر قلتب اولیتاء ال(تی وحتی 
هستند، اما ا تن ال(امتات  د گرال(ی نیز هرچند از ،(ب نحوۀ (فع حجاب از نفس  بیه  ک انبیای

؛ 115،  0151)مالصد(ا،  تفاوت دا(ند د گربا  کاز ،(ب  دت وضوح و نیز واسطه د( ال(ام 
 ود، تفاوت معرفتب چه د( تمامی تقسیمات مشاهده میبنابرا ن، آ (. 156،  0161مالصد(ا، 

 های د نی و سلوو عقلی اسب.های حاص  از تجربهوحیانی از معرفب

 شناختی وحی. مبانی انسان۳. ۱

فترد د( تف(تیم  بته بد   و منحصرای نقشی بیو گزا(ه های زبانیهمننا  که ظ(و( وحی د( قالب
حقا ق وحیانی به مخاطبا  دا(د، نقش انسا  کام  نیتز د( فرآ نتد نتزول وحتی، حفتظ و ابتالغ آ  

 بسیا( م(م اسب.

 . نقش انسان کامل در فرآیند نزول وحی9. ۳. ۱

متفتاوت از مکالمته و  کتامالً  یاگونهبهمکالمۀ حقیقی خدا با انسا  د( مرتبۀ و،ود انسا  کام  و 
(. ا تن مکالمته 725،  5، ج0155)مالصتد(ا،   ابتد ها تحقتق میگفتن (ا ج میتا  انستا  سخن

عبا(ت اسب از افاضۀ علوم و استفاضۀ معا(ف ال(ی از سوی پرو(دگا( بر قلب کسی اسب کته بته 
 (.50،  0152)مالصد(ا،   نود سمع حقیقی آ  (ا می

های زبانی تحقتق   کام  د( مرتبۀ مکالمۀ حقیقی به دو دلی  د( قالبوگوی خدا و انساگفب
که د( مرتبۀ مکالمۀ حقیقی، کالم ال(تی از مرتبتۀ عقت  بستیط کته عتا(ی از  ابد. نخسب ا ننمی
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هتای زبتانی برگرفتته از  ود و بد (ی استب کته قالبهرگونه کثرت اسب، بر نفس پیامبر نازل می
کثترت (ا ندا(نتد  هرگونتهب گنجتا ش حقتا ق عقالنتی عتا(ی از حقا ق محسوس و مادی، قابلیت

 (. 15،  2، ج0550)مالصد(ا،  
نظرش (ا به بتاطن مخاطتب کند که بخواهد معانی مدِّ که متکّلم، زمانی ا(ادۀ کالم میدوم ا ن

ای ماننتد الفتاظ و عبتا(ات انتقال دهد و اگر مخاطب از د(و باطن متتکّلم نتاتوا  با تد، واستطه
که انسا  کام  د( مرتبۀ مکالمۀ  ،اآ  (، اما از007،  2، ج0155)مالصد(ا،   وده میگرفت ا(کبه

تر خود عتین عقت   ود و به تعبیر دقیقمتحد می فّعال حقیقی به حکم اّتحاد عاق  و معقول با عق 
واهد (، برای اخذ معا(ف ال(ی نیاز به الفاظ و عبا(ات نخ757،  0126)مالصد(ا،   ود بسیط می

 تر، انکشاف تحقق خواهد  افب.دا ب و ا ن اخذ به گونۀ افاضه و استفاضه و به تعبیر دقیق
ای مو(د تو،ته  ناختی وحِی فراگزا(هاند که د( مبانی انسا و،وه  اد  ده نکات بسیا( م(می

ساس، تن(ا بر ا ن ااند. ناپذ ر انسا  کام  د( فرآ ند ظ(و( وحیگر نقش ،ا گز نقرا( گرفته و بیا 
از ظرفیتب حقیقتی و تتام  فّعتال انسا  کام  اسب که به دلی  وصول به مقام تجرد و اتحاد با عقت 
متعتال  وگوی او با خداونتدگفبپذ رش وحی د( مرتبه مکالمۀ حقیقی برخو(دا( اسب و مکالمه و 
 د( ا ن مرتبه ماهیتی کاماًل متفاوت از مکالمات عرفی و (ا ج دا(د.

 قش انسان کامل در تمثل حقایق بسیط عقلی. ن0. ۳. ۱

ناپذ ر انسا  کام  د( فرآ ند نزول وحتی، قتوۀ خیتال د( و،تود انستا  های ،ا گز ناز د گر نقش
صتو(ت علتوم ای اسب که د( آ  علوم معا(ف نازل  ده از عقت  بستیط بهکام  اسب و آ  مرتبه

ی  کی از قوای نفتس استب و د( حکتم  وند. عاَلم خیال د( مرتبۀ و،ود انسانتفصیلی آ کا( می
 .آ دمی حساب واسطه میا  مرتبه عق  و ،سم و مح  تالقی امو( ،سمانی و (وحانی به

سو امو( ،سمانِی محسوس (ا از عتوا(ض و قوۀ خیال از ا ن توانا ی برخو(دا( اسب که از  ک
سازد و از سوی د گر، بته  به حقا ق عقلی نزد ک ایاندازه کند و آ  (ا تالوازم ،سمانی آ  تجر د 

چه د(  وند،  ک  و صو(ت امو( ،سمانی ببخشد. آ امو( عقالنی که د( مرتبۀ عق  مشاهده می
استب. د(  مربتوطبته توانتا ی اخیتر قتوۀ خیتال واقتع،  دهد، د(نزول معا(ف و حقا ق ال(ی (خ می

کنتد از ستنا ه میچه (ا که انسا  کام  د( مرتبتۀ عقت  بستیط و  تا فتوق آ  مشتاهدحقیقب، آ 
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حقا قی برتر و کاماًل متما ز از عوالم مادو  آ  اسب، به همین ،(ب د( مرتبتۀ خیتال ا تن حقتا ق 
االمین و  نید  کالم او د( قالتب   وند. مشاهدۀ ملک وحی  ا (وحمتشک  به امو( محسوس می

مالصد(ا پیوسته  ود و به همین خاطر اصوات، حروف، الفاظ و عبا(ات بر همین اساس، تبیین می
کید می ای گونتهکند که نبا د گما   ود که اخذ معا(ف وحیانی از َمِلتِک وحتی بهبر ا ن نکته تأ

و  تنید  د( مرتبتۀ محسوستات  انفعالی و تقلیدی اسب، بلکه ا ن د د  و  نید  کتاماًل بتا د تد 
 (.725،  5، ج0155)مالصد(ا،  دهد متفاوت اسب و د( باطن نفس نبی (خ می

 . نقش انسان کامل در حفظ و ابالغ وحی۵. ۳. ۱

دهد؛ ز را اواًل، وحتی تر ن  ک  ممکن (خ میحفظ و ابالغ وحی د( و،ود انسا  کام  به عالی
ای د( مراتب اد(اکی و،ود او و بدو  هی  واسطه فّعال د( و،ود انسا  کام  به دلی  اتحاد با عق 

گونه دخالتی از سوی قوای و،تودی ،ودی انسا  کام  هی ثانیًا، به دلی  اعتدال و   ابد.ظ(و( می
گونه افتزا ش و  تا نقصتانی بته دهد. وحی ال(ی بدو  هی وحی (خ نمی کرد  او د( کم و  ا ز اد

برختو(دا(ی از د گر،  بیا  (سد و ا ن تن(ا د( ظرف و،ودی انسا  کام  ممکن اسب. بهمخاطب می
 (.015،  2)هما ، ج کند نقصا  د( وحی (ا طرد می افزا ش و  ا هرگونهمقام عصمب، احتمال 

ای، د( عین حال که د( فرآ ند نتزول وحتی، حقتا ق عقلتی بستیط د( د( نظر ۀ وحی فراگزا(ه
گونته (سند، اما ا تن ظ(تو( تفصتیلی مستتلزم هی مراتب اد(اکی انسا  کام  به ظ(و( تفصیلی می

د( عین حال که د( افب وحتی د گر،  بیا    بهافزا ش و  ا نقصا  د( حفظ و  ا ابالغ وحی نیسب. 
گونه افزا ش و  ا نقصتانی نیتز د( ا تن توسط انساِ  کام  به نحو تقلیدی و انفعالی نیسب، اما هی 

ای وحتی (ا مستتلزم دهد. ا ن نکته د( پاسا به انتقاداتی کته ظ(تو( گتزا(هظ(و( تفصیلی (خ نمی
 داند، بسیا( م(م اسب.دخالب ذهن و  ا افزا ش و نقصا  د( وحی می

 . نتیجه۳

 تناختی و  تناختی، انسا  تناختی، معرفبمبتانی هستی استاس ای برابتنای نظر ۀ وحی فراگزا(ه
دهد که ا ن (و کرد د( تبیین وحی از چند ،(ب بتر (و کردهتای (ا تج د(  ناسانه، نشا  میزبا 
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گر و،وه تما ز اساسی ا ن نظر ته ال(یات مسیحی برتری دا(د. ا ن نقاط قوت د( عین حال که بیا 
 کردها نتد کته د( (و  ا ن تر ن انتقادات هر کدام ازاند، پاسخی به م(منسبب به (و کردهای (قیب

 ها ا ا(ه  د.بدا  بخش نخسب مقاله
ای پیوند و ا(تباط وثیقی اسب کته میتا  مراتتب تر ن مز ب (و کرد فراگزا(ه. نخستین و م(م0

ای مرتبتۀ ظ(تو(  ود. د( نظر ۀ وحی فراگتزا(هبرقرا( می -چ(ا(گانۀ  اد  ده  د( پرتو مبانی -وحی 
 ناختی، وحتی مبانی هستی اساس لفظِی وحی کاماًل با مراتب فراتر از آ  د( ا(تباط اسب؛ ز را بر 

ای از کالم ال(ی اسب که د( مراتب هستتی از ظ(تو(ات متناستب بتا همتا  مرتبته برختو(دا( مرتبه
 اسب.

عق  د( مرتبۀ عق  نظری و عملی و د( نتیجه، وصول بته مقتام تجترد محتض ستبب  . کمال7
 ود تا د گر مراتب و قوای اد(اکی انساِ  کام  کاماًل تابع عق  او با ند. د( نتیجه، وحی ال(ی می

از  -دخالب قوای حسی، خیالی و وهمتی  هرگونهد( مرتبۀ ظ(و( د( مراتب اد(اکی انساِ  کام  از 
ای و مصو  اسب. ا ن نکته پاسخی بر انتقاد ِامکا  فرامو ی وحی گزا(ه -و نقصا  ،(ب ز ادت 

  ا ا جاد ز ادت و نقصا  از سوی ذهن اسب.
های بشری انساِ  کام  به دلی  وصتول  ک از ،نبهی هکه ای ضمن ا ند( (و کرد فراگزا(ه. 1

 تود، د( افب و ابالغ وحتی نمی به مقام تجّرد محض و مراتب ُقرب ال(ی سبب ز ادت و نقصا  د(
و مراتتب بود  انسا  کام  نیسب؛ ز را او تر،ما  حقیقی وحی استب  به معنای منفع  اما ا ن نکته

تفصتی  حقتا ق ا،متالی، ظ(تو( د( مرتبتۀ  عالوهبه ود. وحی با ظ(و( د( مراتب و،ود او محقق می
 ،ودی انسا  کام  میسر اسب.خیال و پس از آ  د( مرتبۀ الفاظ و عبا(ات تن(ا با وساطب و 

ای نیز از د گر نقاط برتری ا تن های گزا(ه. امکا  و ضرو(ت ظ(و( حقا ق وحیانی د( قالب1
 افته از عوالمی فراتر از خلق و امرانتد و (و کرد اسب. حقا ق وحیانی هرچند حقا قی بسیط و تنّزل

سترش داللب الفاظ د( پرتو نظر تۀ گنجند، اما گبرخی از مراتب آ  د( قالب الفاظ و عبا(ات نمی
 ود تتا امکتا  بیتا  حقتا ق تأو   و پیراستن الفاظ از عوا(ض و لوازم مصاد ق ،سمانی، سبب می

تن(ا های زبا  طبیعی فراهم  ود. نکته قاب  تو،ه د( ا ن نظر ه ا ن استب کته نتهفراطبیعی د( قالب
ه ا تن ظ(تو( نیتز از ضترو(ت برختو(دا( ای و،ود دا(د، بلکهای گزا(هامکا  ظ(و( وحی د( قالب

پذ ر های ف(م(و، با د د( قالبهمین هاسب و ازاسب؛ ز را نزول وحی به منظو( هدا ب همۀ انسا 
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 بشری آ کا(  ود.
 ما(ی متناسب با مراتتب اد(اکتی ای، وحی ال(ی از مراتب معنا ی بی. د( (و کرد فراگزا(ه6
تر ن مبنای حفظ پو تا ی وحتی و عتدم اسب و ا ن امر م(مها د( هر عصر و زما  برخو(دا( انسا 

ضوابط خا  ا ن امکا   اساس  های وحیانی برانحصا( به زما  و مکا  خا  اسب. تأو   گزا(ه
آو(د تا د( هر عصری معانی ،د دی متناسب با ف(م مخاطب ظ(و(  ابد و ا ن  کی از (ا فراهم می

  ود.ای نما ا  میکه د( مقا سه با (و کرد گزا(ه های حفظ پو ا ی وحی اسبتر ن مؤلفهم(م
مفتاهیمی ماننتد  استاس ای وحی و تعر تف آ  بتر. د( ال(یات مسیحی حذف ساحب گزا(ه5

انکشاف و  ا احساس وابستگی سبب  تد تتا تجربیتات د نتی بشتری کته د( زمترۀ ال(امتات و  تا 
د( (و کترد  کتهحالی د. د(حستاب آ نتاند، همتتای وحتی خطاناپتذ ر ال(تی بتهمکا فات عرفانی

ای، اواًل، نتتزول لفظتتی وحتتی  کتتی از معیا(هتتای م(تتم تمتتا ز وحتتی از د گتتر ال(امتتات و فراگتتزا(ه
 ناختی وحی برای تفاوت میا  ثانیًا ، معیا(های دقیقی که د( مبانی معرفب مکا فات د نی اسب و

 تد  بتا  ا از آمیختهاد(اکات عقلی و  (ودی با اد(او وحیانی ترسیم  ده اسب، ساحب وحی ( 
 سازد.مبّرا و متما ز می کامالً تجربیات  (ودی و عرفانی 

ای د( ال(یات مسیحی که وحتی (و کرد غیرگزا(ه برخالف -ای . د( (و کرد وحی فراگزا(ه2
انتد؛ ز ترا  ناختا(ی و نتاظر بته واقتع کامالً  یانیوحهای گزا(ه-وابسته به ذهن و نگاه انسا  اسب 

 (و نی تبیین  ده اسب.ای وحی با د گر مراتب بهتبه لفظی و گزا(هپیوند میا  مر 
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