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 بسمه تعالی

 

 سخن گفتن خدا باآدمی

 :51سورۀ شوری آیۀ

مانند حضرات انبیاء  کندنسزدآدمی که سخن گوید خدا با او مگر بطور وحی)که برقلبش سخن را وحی می

حضرت موسی که از درخت صدای خدا را  گوید)مانند سخن گفتنش باالسالم( یا از پس پرده سخنعلیهم

ای با را به بشر برساند)مانند سخن گفتن فرشته ای از فرشتگان را تا کالم خدافرستندهفرستد شنید( ویا اینکه می

 .(«ع»حضرت مریم یا فرشتگانی با حضرت ابراهیم و حضرت لوط

تر از وحی هم السالم است ولی مراتب پائینعلیمسخن گفتن خدا از طریق وحی مخصوص حضرات انبیاء 

است برده شدهمعروف است، هرچند درآیاتی هم ازآن به کلمۀ وحی نام« الهام»عنوان به هست که در میان بشر

در « وحی»کارگیری عنوان خیلی فرق دارد ویا به ءکه با وحی انبیا 68مانند وحی به زنبورعسل درسورۀ نحل آیۀ 

طین هرآینه خبر که شیادرستیفرماید: بهسورۀ انعام که می 121مانند آیۀ  القاء معنی از بشری به بشر دیگر مقام 

که مجادله کنند باشما سوی دوستان خود ) ازکفار و مشرکین و غیره( تا اینکنند( بهرسانند )القاءکالم می

 شوید:می )مؤمنین( و اگر شما ایشان را اطاعت کنید شما هم از مشرکین

نوع ی ومجازی کلمۀ وحی یکشد درخارج از معنای حقیقکه گفتهان الشیاطین لیوحون  الی اولیائهم. چنان

وجود دارد که خارج از مسیر و حیطۀ عقل و فهم و شعور ظاهری بوده ومستقیماً معنا  هم القاء معنی برقلب انسانی

-برده مینام« الهام» عنوانفهمانند که در عرف ازآن بهد یا مینرسانانسان میومفهوم یا یک حق وحقیقتت را به

 شود.
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سان که قبالً در نی و مفهوم یا آگاه کردن به حق و حقیقت معینی است از راه قلب بدانرساندن یک مع ،الهام

رود و این شمار میشود که وسیلۀ هدایت آنها هم بهسابقه معلوم میطور بیبهو حوزۀ فکر و عقل و فهم نبوده 

های خارج از عرفان گردیده که دربرپایۀ آن استوار« عرفان حقیقی» گفت موضوعهمان اصلی است که توان

-بهساخته و پرداختۀ فکر و اندیشه وآرزوی انسانی از یک حقیقت مسلمی برخوردار بوده و در معنا کردن بجا و

 شود که:چنین یاد کرده می« عرفان»حق کلمۀ 

در خارج  واسطه )یعنیواین مسلم است که این شناخت بی« واسطهبی ،عرفان عبارت است شناخت حق»

صل شدنی نیست وادراک قلبی در شرایط سالمت محض حا« قلب»از راه  ( به جزدخالت عقل و فهمازنقش و 

از حضرات انبیاء به بشر عادی نسزد و یا  غیرشرح فوق یا از راه وحی به معنی حقیقی خودش است که بهبههم بنا

هم شناخته شده  شرایط که معروف خاص و عام بوده و خود تابع جمع شرایطی است که آناز راه الهام است 

 -طرق مختلف برای قلوب مستعدکه به کردبه برخی انواع الهامات اشاره توان در مجموعمعذلک مینیستند ولی 

تواند ت ربانی نه میای هم باشد در خارج از مشیّهر شکل و وسیلهبه که شودرسانده می -درصورت استحقاق

 ود خارجی پیدا کند.معنا و وج توانداساساً می تحقق یابد ونه

با امری نیست که  تواند تحقق یابد وپس الهام هرچه بوده وبه هر چیز مربوط باشد فقط تحت فرمان ازلی می

شرط هم بهنای داشته باشد مگر با مراتب تزکیۀ قلبی آمراتب رشد فکری و عقلی و مقامات علمی کسی رابطه

اطالع وانتظار قبلی  خود و بدونبهیک معنا و حقیقتی  خودتعالی، در چنین شرایطی ممکن است خواست باری

هوا یا مثالً جریان تند باد یا نسیم مالیمی، ای در کوچکی مانند پرواز پشه پدیدۀ ظاهراً یا یک در دل ایجاد شود

یتی از آن واقف نبوده است، و یا یک کالم عادی ظاهراً بی اهمحقیقتی در دل نماید که قبالً به آدمی را متوجه

صادرشود که شخص واجدالشرایطی را متوجه به  -ولویک کودک نادان معصومی -یک شخص عادی و عامی

با درجۀ  ای دارد با مراتب بیداری قلب سالم ونا و مفهوم مفید و مهمی نموده وبدان سوق دهد که رابطهیک مع
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عنوان _ز و نیاز با خدایش به راز بزرگی است که مولوی در مقام را استحقاق شخص و این یک اصل مهم و

 خواهد:شرعی مطرح کرده وبا لطائف کالمی خود چنین می یک حاجت

 روید کالمحرف میای خدا جان را تو بنما آن مقام       که در او بی

-خواهد بلکه کالم حکمتی میکالم لغوی نمی تواند باشد،ومعلوم است که او خواهان چه نوع کالمی می

 .استکه شدهالهام شود چنان خواهد که به او

حال بشر ت آن بهشرح فوق اگر پس از کشف یا شناخت حق و حقیقتی با عالئم متقنی حقانیت و مفیدیّ بنا به

تعالی توان چنین الهاماتی را یکی از انواع الطاف خفیّۀ حقمی ثابت و مسلم گردد، خود شخص یا دیگران()به 

های جستجوی حقایق نجات داده و سر دوراههبندۀ خود را از سردرگمی بره است بدان وسیله خواستدانست که

به او نعمت هدایت را حداقل در آن مورد ارزانی داشته باشد،  اش(با رسیدن به یقین)از روی عالئم مربوطه

مه سابقه و آشنا شدن تنها با یک حق و حقیقتی، خود مقدچنان معنی بکر و بی درک نظر از اینکه چه بساصرف

با در نظر گرفتن مراتب  بلکه کلید رمز گشودن مخزن اسرار بسیاری از علوم و حقایق باالتر بعدی باشد و اینک

حساب آورد که خدایی به دسته از کالمالهامی آنچنانی را هم در ردیف آنیک حقیقت دریافت توان فوق می

 از ورای حجاب، خالق با مخلوق خود سخن گفته است.

-، میعالوه بر نوع رحمانی بلکه نداشته باشد، استسابقه تنها منشاء الهی ممکنپیدایش یک معنی بیالتبه 

زیرا القائیات  حساس بود و بایست بسیار دقیق و هشیارمورد میتواند منشاء غیررحمانی هم داشته باشد که در این

همه است و این همان عنوان  رد ابتالءدهد و موشیطانی بر دل آدمیان هم هست که شاخۀ وسیعی را تشکیل می

الهام تصورکنند در  را همخبری آناست و چه بسا که اشخاص بیآمده« الناس»است که در سورۀ « وسوسه»

 القائیات شیطانی در جهت شر و فساد است. لیکه الهامات ربانی در جهت خیر صالح وحالی
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سورۀ انعام که القائیات  121وحی باشد پس در آیۀ کلی اگر الهامات رحمانی مراتب نازلی شبیه طوربه

ط )محل هبِهای پاک م  کلی دلطورباشد. به« شیطانیالهام » عنوانتواند بهآمده است می« یوحون»کلمۀ شیطانی به

  های الهامات شیطانی هستند.های ناپاک کانون فتنهالهامات رحمانی و دل فرود و نزول(

 

 


