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 ارتبااااااااااااااا   ا  ااااااااااااااا      ااااااااااااااا ا 
   دعاا  ی حاا میمفاا   یِارتباا    یاا  ب وتنل یباا و نا 

 

 *سیاوش صلواتیان

 **حجت سلیم

 چکیده

 ،ارتباطالا  علال  مدظال  از کاله هسالند  اسالم  دین در مفاهیمیجمله  از دعا و وحی
 معلو  روشدی به یک یگ  با حوزه دو این نسبت و جایگاه کدون تا اما دارن ، ب رسی قابلیت

 اساس ب  ارتباطا  عل  مفاهی از  ب خی بازتولی  راسنای در ،حاض  مقاله در. است نش ه
 ضالمن سالس  و پ داخناله مفاهی  این فلسفی و کممی ب رسی به ابن ا اسممی، جهان بیدی

 از طیارتبالا هالاییتحلیال  ارتباطا ، عل  از مدنق انه و آزاد هاییخوانش حفظ ب ای تمش
 ماهوی مخنلف ابعاد. استش ه ها ارائهآن پیوسنن وقوع به چگونگی و مفاهی  این ماهیت

 وجالودی م اتال  بالین ارتبالاط ب قال اری جهالت باله عمال تا   خ ا با انسان ارتباط کارک دی و
 ارتبالاطی، چدالین ب قال اری الزماله. اسالت منفاو  انسانی ارتباطا  انواع دیگ  از مخنلف،

 بالفعال  توانالایی ط یال  از یا ه  م تبگی این. است ارتباط ط ف دو نبی ه  م تبگی ایجاد
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 حال  اراده ط یال  از یا آی می به دست ملکو  و مثال عوال  به صعود ب ای خ اون  بد گان
 و انسالان ارتبالاط دی گاه، این با. کد  نازل ماده عال  به را ارتباط ب ق اری که این ب ای منعال

 و وحالی مفاهی  که ک د تقسی  بد ی مادی و ملکوتی دسنه دو به توانمی را اله اق س ذا 
 ارائه به قادر شداخنی و ف اید ی مکات  اساس، این ب . گی ن می جای ملکوتی دسنه در دعا

 ب قال اری هدگالا  باله کاله چال ا بالود  نخواهد  ارتباط نوع این ب ق اری ف اید  از روشدی تبیین
 توسال  معالانی اشن اک و است مج د معانی  جد از وجود ملکو ، عال  قال  در ارتباط

 .می پذی د صور  فعال عق 
 .ارتباطا  انسانی، وحی، دعا، ارتباطا  اسممی واژگان کلیدی:

 و طرح مساله قدمه. م1

کدال . ای است که با ارتباط انسان با ذا  اقال س الاله معدالی پیال ا مالیدین، اساسا  پ ی ه
یی پی ا ش  و گسن ش یافت که خ اونال  منعالال بالا اازآنجقوانین و ش ایع الهی و ف هدگ دیدی 

. از سوی دیگ ، چگونگی تعامال  داد ق ارزبان انسان با وی سخن گفت و او را مخاط  خود 
آیال  یمی ادیان باله شالمار هاآموزهین ت مه ت ین و ییابن او ارتباط انسان با ذا  اق س اله از 

از همالین رو، ارتبالاط انسالان بالا ذا   (.1396)غزازنالی، کد یمکه اساس دیانت انسان را تعیین 
کدد ه بخش اعظمی از ف هدگ اسممی جامعه اسالت. در قال آن کال ی  یینتعاق س پ وردگار 

آیا  منع دی به چش  می خورد که به ارتباط و حنی ارتباط کممی ذا  اق س پ وردگالار بالا 
َ»سوره توبه آم ه است:  6انسان اشاره دارد. در آیه  ََو  د  ح 

 
ِرْرُ ََِإْنَأ

 
تج  َ َ  َ  َ ر  َ  َ َاْست َاْلُمْشِرِكين  ِمن 

ىَ َّ َ َح  ع  ْسم  ََي  م  َل  هَك  و اگ  یکی از مش کان به تو پداه آورد )که از دین آگاه شود( ب و پدالاه »  «الل َّ
تناَ»سوره بق ه آم ه است:  75همچدین در آیه .« بشدودرا ده تا کم  خ ا  ُُ ِم ْْ ْنَُي

 
َأ ُعتنن  ْطم   َ  َ أ 

َ ُكْمَو  ْدََل  ُلتنُ َوَق  ق  رَع  ْعِدَم  ُهَِمْنَب  نن  َُ ِرَّ َُيح  ِهَُثم َّ َالل َّ م  َل  َك  ُعنن  ْسم  ُهْمَي  ُْ َِم ِريق   َ َ رن  ََك  ُمتنن  ْعل    «ُهتْمَي 
ان به )دین( شما بگ ون  در صورتی که گ وهی از آنان کم  خال ا را یآیا طمع داری  که یهود»

خالود تعقال  کال ده و معدالی آن را باآنکاله در کالم   کددال ،یدلخواه خود تح یالف مشدی ه و به
« اللالهکم »در هال  دو آیاله در مقابال  « سمع»که پی است ریشه فع   گونههمان« ان .یافنهدر
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است  این یعدی ذا  اق س پ وردگار و انسان دو ط ف یک ارتباط هسند . ارتبالاطی  ذک ش ه
اق س اله و گی ن ه  که ماند  دیگ  انواع ارتباطا  انسانی، کممی و زبانی است  ف سند ه ذا 

 انسان است.
وجالود و ب قال اری ایالن ارتبالاط بالین کددال ه تایی در منن آیا  ق آن ک ی  که  مواردیغی  از 

ی است که ف ض ب ق اری این نوع ارتباط اگونهبه، سیاق بیان آیا  نیز باش میپ وردگار و انسان 
های گونالاگون تیییال ا  صور هبیا  مخنلف که آ درکد . النفا  ذا  پ وردگار یمرا تقویت 

اسلوبی از قبی  تییی  ضمای ، ح وف اضالافه، افعالال و اعال اد و ... منجلالی اسالت خالود م یال  
وجه النفالا  را در تیییال  فعال  از  "زم "سوره  17ب ای مثال در آیه . استب ق اری این نوع ارتباط 

اط  ذا  پ وردگالار بالا کدی . در آیا  دیگ ی نیز تخیمحالت اخباری به حالت ام ی مشاه ه 
آمال ه یشپی ارتباط است. جایی که نسبت به ش ای  رالله علیه و آله م ی  ب ق ا یپیامب  اک   صل

سالوره احالزاح حتال   حال ، و یفاله  63. ب ای مثال در آیه ان ش هنازلو اوضاع حاض ، آیا  
کد  و این همان یمقیامت را مط ح  در خصوصاف اد  س الالله علیه و آله نسبت به  یپیامب  صل

ب ین ت تی ، از مالنن آیالا  و سالیاق بیالان  (.1395)قائمی نیا، پورسیدا و نص تی، روح تخاط  است 
 شال ه ب قال اررس  که ارتباطی )کممی( بین انسان )پیالامب ( و پ وردگالار یمگونه به نظ  ینا هاآن

 است.
 فناله دو رویکال د از سویی دیگ  در تعاریفی که تاکدون از ارتباطا  انسانی صور  گ

اساسا  منفاو  وجود دارد. در یک رویک د عا ، ارتباطی که ف سالند ه یالا گی نال ه آن انسالان 
. در این صور  ارتباط انسالان بالا انسالان، انسالان بالا شودیمباش  ارتباط انسانی محسوح 

)محسالدیان راد، به شمار می رونال ماشین و انسان با حیوان همگی انواعی از ارتباطا  انسان 

خاص، تدها ارتباطی که ف سالند ه و گی نال ه آن انسالان  صور به، اما در رویک د دو  (3921
ارتباط انسان با عالال  غیال  کاله  (.1394)مهال ی زاده،  شودیمباشد  ارتباط انسانی ب شم ده 

و تعمال   توجاله مالورداست، منأسفانه تاکدون  پ وردگارشک  آن ارتباط انسان با  ت ینیعال
ایالن نالوع از  بایسالتیمنسانی واقع نش ه است. این در حالالی اسالت کاله حوزه ارتباطا  ا

ویالهه ان یشالمد ان مساللمان قال ار  موردتوجاله ،ارتباط در رویک د عا  به ارتباطا  انسالانی
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علو   یهاحوزهدیگ رشنه ارتباطا  هماند   تاروپودکه  ده نشان می. این مطل  گ فتیم
ارتبالاطی توسال  اکثال   هالایی پارادااکله غ بی انسانی با سکوالریس  تدی ه ش ه است و ش

 بو یسالتزاعنقالادی و ف هدگالی  هالاییانبدان یشمد ان داخلی این حوزه بال ون توجاله باله 
گال فنن رویکال د اول باله ارتباطالا   فال ضیشپبا  ،است. مقاله حاض  ش هی فنهپذاسممی 

  ارتباط انسان بالا فه ،عل  ارتباطا  دارد و ه ف آن خألانسانی، سعی در پ داخنن به این 
 است. پ وردگارخاص ارتباط انسان با  صور بهعال  غی  و 

هالای یانبدی در رویک د کمن، گامی بسیار کوچک ب ای سالاخنن ان ازچش داشنن چدین 
سازی عل  ارتباطا  و در ح  تالوان و صالمحیت، بالازخوانی یبومنظ ی علو  انسانی اسممی، 

ت ین مفاهی  مندا   به عل  ارتباطا  فعلالی، در فتالای یکنزدبخشی از پیک  بزرگ اما نامعلو  
های اجنماعی بال  یتواقععلو  اسممی است. به دلی  رابطه دوسویه تأثی گذاری اصول نظ ی و 

یج باعث اسنحاله ساخنارهای ف هدگالی و ت ربهیی هانگ شیک یگ ، به ف اموشی سس دن چدین 
ل  غ بی خواهال  شال  تالا جالایی کاله نظالا  ارزشالی و نهادهای اجنماعی بومی ما در زی  سایه ع

کلالی تیییال  خواهال  یافالت. بایال  توجاله داشالت  صالور بهی آرامبالههدجارهای رفناری جامعه 
یه مع فنی است  پایه اول دانش و فهال  تخصصالی دوپاای مبندی ب  یدهزمگذاری در ه  یاستس

و  اسالتاران و جامعاله هال ف گذیاستسیدی اساسی حاک  ب  بجهانیده م  نظ  و پایه دو  درزم
ی ب خاسالنه هالاآرمانو  هاارزشگذاری به دنبال تقویت و بسن سازی ب ای یاستسبی شک ه  

تالوان از یکال یگ  جال ا ینمیاله مالذکور را دوپایدی است. نکنه مه  این است که بجهاناز همان 
یدی بهالانجکه چدانچه دانش تخصصی نیز ب خاسنه از مبادی و مبالانی همالان یطوربهدانست  

یدی عمم  مق ور نخواه  بود. بال  بجهانی آن هاآرمانم  نظ  ما نباش ، امکان تعقی  اه اف و 
ی است اگونهبهگذاری ارتباطی، تولی  دانش نظ ی یاستسش ط اساسی ارکان یشپاین اساس، 

می را های بیدش اسالمیازمد ینکه تا ح  توان از مبانی اسممی ناشی شود و همچدین اه اف و 
یگ ، بازتولی  منون مسل  عل  ارتباطا  بال  اسالاس دانالش و فهال  دیدالی، دعبار بهدنبال کد . 

ی گذاری در سطوح مخنلف این حالوزه اسالت و مشخ یزی و رب نامهزمیده ض وری ب ای یشپ
های ارتباطی کشور، به دسناوردهای چدین مطالعالاتی اسالت کاله گذارییاستسدر سایه ابندای 
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ری ارتباطا  مطلوح اسممی ف اه  خواه  ش . مقاله حاض ، به دنبال این است کاله بسن  ب ق ا
به درک آزادانه و مدنق انه از اصول و مفاهی  عل  ارتباطا  و بالا مفال وض دانسالنن اصالول  اتکابا 

یدی اسممی فه  ش ه، در پارادای  ارتباطی به بازخوانی مفهو  ارتباط انسان بالا بجهاناعنقادی و 
دهد ه ارتباط منقاب  بین انسالان و ذا  اقال س الاله ی تشککه عداص  ینا س اله بس دازد  ذا  اق

 هادسالنهی کال د و در کال ا  بد دسالنهتالوان یمیی ایالن ارتبالاط را هام لفه؟ ب  اساس چه ان  اک 
یی اسالت کاله هاپ سالشین تال مه ؟ ف اید  ب ق اری این ارتباط چگونه است؟ از داد ق ارتوان یم

 داری . هاآنیی اولیه ب ای هاپاسخفنن قص  یا

  . مروری بر ادبیات 2

 گونالالهینادر تع یالالف ارتبالالاط « ارتباطاااانااناااا »در کنالالاح  (1391)راد  محسالالدیان
 جابجالایی «ت اکدشالی ف ا گ د» یا «ف ا گ د» ،«ج یان» از است عبار  ارتباط: »نویس یم

 مشالابهت گیال ، ارتبالاط معدی   مدبع رد ایدکه ب  مش وط ،«معدی مدبع» دو ح اق  میان پیا 
آمال ه اسالت کاله اگال  در اداماله  .«شالود ایجاد گ  ارتباط معدی   مدبع موردنظ  معدی با معدی

 ،ف سالند ه پیالا ، یالک باشال  مالوردنظ نسبت بین معدی منجلی ش ه در گی ن ه پیا  و معدی 
 (.12: 1391)محسدیان راد، است  ب ق ارش هارتباط کام  

 از: ان عبار  پی است که گونههمان تع یف این اصلی عدص  سه
 پیا  ت اکدشی جابجایی ف اگ دیا  ف اگ د یا ج یان 

 معدی مدبع دو ح اق  وجود 

 معدی مشابهت 

با کمی مسامحه ادعا ک د که اگال  چدانچاله ساله عدصال   توانیماین تع یف  ب  اساس
رتباطی دانست. یک کدش ا توانیمآن کدش را  ،یادش ه در یک می ان کدشی مجنمع شون 

م کال  از رمالز، محنالوا و  یاسالازهجزء این تع یف دانست که  ت ینیاساس توانیمپیا  را 
از رمز )کال ( پیالا  توسال   یبد دسنه ت ینیجراو  ینت عا ، ینت سادهنحوه ارائه پیا  است. 
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)محسالدیان راد، صالور  گ فناله اسالت « 3نمالاد»و « 2نشانه» دودسنهدر  (2010) 1اسنیو داک

ب ون آن وجالود  توان ینمنشانه همواره با چیز معین دیگ ی هم اه است و البنه  (.67: 9113
توس  فال د  هانشانهرابطه بین آن دو علی است  مث  رابطه دود با آتش.  چ اکه  داشنه باش 

نش ه و حقیقت عیدالی اسالت کاله در نظالا  تکالوین همگالان آن را  ق اردادیا گ وهی از اف اد 
کاله  هاسالتانساناما نماد ناشی از ق اردادی جمعی بین گ وهالی از  ان ،فنهی پذو  داند یم

منیییال  باشال .  هاانساناز دو نف  تا تما   توان یم ان ی فنهپذتع اد اف ادی که این ق ارداد را 
ارتباط ب   یطورکلبهاست.  یی تیقاب و  ش هوضعدلبخواهی ب  روی حقای   صور بهنماد 

کم  )زبان( که نظامی از نمادهای ق اردادی است یا  یلهوسبهذاری پیا  این اساس که رمزگ
کممالی و غی کممالی  دودسالنهبه  ،باش  ش هاسنفاده هانشانهنمادهای غی کممی و  دیگ از 

. این دو قس  از ارتباط در کدار ه  در انواع ارتباطا  انسانی حتور دارن  و شودیمتقسی  
را در عمال   هالاآن یراحنبه توانینمنسبی این دو،  یپوشانه ها و البنه به دلی  نزدیکی م ز

در قالالبی  مالوردنظ چدین گفت که در ارتباط غی کممی رمزگذاری معدی  توانیمتمیز داد. 
رمزگالذاری  هانشانهو اساسا  ارتباطی که معدی آن در قال   پذی دیمغی  از کلما  صور  

اگال  در ارتبالاطی معدالی در قالال   ،از ط ف دیگ  .دش ه باش  ارتباط غی کممی خواه  بو
 نمادهای کممی رمزگذاری شود آن ارتباط کممی خواه  بود.

 توجاله مالورد نال ر بهبحث و ب رسی ب  روی ارتبالاط ذا  اقال س الاله و انسالان، تالاکدون 
تالوان باله مقالاله لطفالی یمی موجالود هالاپهوهشمطالعا  علو  ارتباطا  بوده اسالت. از میالان 

اشالاره کال د. در ایالن مقالاله، الگوهالای خطالی و « الگوهالای ارتبالاط وحیالانی»با عدوان  (1391)
 نقال  مالوردشال ه و از مدظال  ق آنالی، روایالی و ارتبالاطی یمع فاز وحی ق آنی  ش هارائهغی خطی 

، مبدالای کالار را بال  الگوهالای بخشالهالا ارائه ننالایجی مفیال  و  باوجوداست. این اث ،  ق ارگ فنه
و از اسنخ اج الگوی ویهه این ارتباط غاف  بوده است  باله همالین دلیال   انهادهبدمسنق   ارتباطی

 ارتبالاط یالگالو تعیالین و تح یال  تع یف، یسوبه»در مقاله  (1391). ح ی استیصی نقادچار 
                                                      

1. Steve Duck 

2. sign 

3. symbol 
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ی، تج به دیدالی اگزاره، الگوی ارتباط وحیانی را در پ تو سه دی گاه رایج نا   به وحی )«وحیانی
 وحالی ماهیت دربارۀت  درست دی گاه که ده یمنشان  مقاله کد . اینیم و کدش گفنار( ب رسی

 رسالالی وحالی به آن از که آی یم حاص  گفناری بودن وحی و ی بودناگزاره دی گاه دو ت کی  از
این پهوهش، از ارائه بیدشی ارتباطی دور بوده و عمم  با دی گاهی غالبا   .شودیم تعبی  اسممی یا

ی پهوهشی بعال ی هاگا ی به ارائه مبانی الز  ب ای ارائه الگوی ارتباط وحیانی در کممی و فلسف
 الهالی کالم  یسازمفهو »نیز در مقاله خود با عدوان  (1395)پ داخنه است. قائمی نیا و دیگ ان 

ت ین معدا ب ای تکلالی  یکنزدیافنن  درراه، «مفهومی اسنعاره و شداسی ارتباط اساس ب  ق آن در
کوشد  نشان دهد  که کم  الهی همان رابطه کممالی اسالت. نویسالد گان ساله اصاللی یمالهی، 

که بین خال ا و انسالان رابطاله کممالی وجالود ینادهد : نخست یمنهایی را در این پهوهش ارائه 
رابطه کممی خ ا با بشال   کهآناین ارتباط حقیقی است و اننزاعی نیست و نهاینا   کهآندارد  دو  

هایی ارتباطی بال ای یدشبتمش ب ای ارائه  باوجودل گفناری است. این پهوهش نیز از جد  افعا
 در مقالاله (1393)پال دازد. بشالی  و مال ذن یمخواند گان، ص فا  به مق ما  بحث رابطه وحیالانی 

، تالمش «الگوی ارتباطی ف هدگی دعا در ف هدگ شیعه با تأکیال  بال  ادعیاله صالحیفه سالجادیه»
از مفاهی  موجود عل  ارتباطا  در جهت تبیین این پ ی ه پیچی ه ارتبالاطی  ی یگبه هبا  ان ک ده

خالاص باله ابعالاد ارتبالاطی ایالن پ یال ه در قالال   طوربهبا ارائه نکاتی بس دازن . در این پهوهش، 
سطوح ارتباطا  )درون ف دی، میان ف دی، گ وهی، جمعی و ب ون فال دی( و انالواع ارتباطالا  

ارائاله  بالاوجوداست. ایالن مقالاله نیالز  ش هپ داخنه هدگی و سیاسی( )کممی، غی کممی، میان ف
نکا  قاب  اعنداء پی امالون مفهالو  دعالا، امالا مطالاب  ادعالای خالود نویسالد گان، درصال د ارائاله 

 ی بومی ارتباطا  در این حوزه نبوده است.هام لو  هاچارچوح

 . روش تحقیق3

 یوجودر جستالعا  بدیادین مقاله حاض  با رویک دی بدیادین نگاشنه ش ه است. مط
دانش  یاء بوده و در راسنای توسعه م زهایها و اشی هپ ها و شداخت یتواقع  و یکشف حقا

ب ای دسنیابی به اهال اف پالهوهش از روش تحلیلالی  .کوشد یم ین علمیو کشف قوان یبش 
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ا ئال  و چگالونگی نسالبت یالک پ یال ار بالمتوصیف، بیان آثار، عاست.  ش هاسنفادهتوصیفی 
پ ی ارهای دیگ  است. توصیف تحلیلی نیز یکی از انواع توصیف است که در مقاب  توصیف 

. از آیال یز  شیء، از ط ی  تحلی  مدطقی به دسالت مالخواص  یانو باب گی دیتج بی ق ار م
بع  از ارائه توصیف مخنص ی از مفهو  ارتباط، مفالاهی  ی اط ی  مطالعه اسدادی و کنابخانه

در م اح  مخنلف سعی در مواجه سازی ایالن دو  ازآنپ   شداسایی گ دی ه و ارتباطی اسم
یده مفاهی  ارتبالاطی درزمبا یک یگ  ش ه است. ب ای این کار نظ ا  فلسفی و کممی موجود 

 شال هارائهاسم  م ور و تحلیلی ارتباطی از چیسالنی، چگالونگی و کارک دهالای ایالن مفالاهی  
یدی بجهالانهالای یانبدانی ارتباطی صور  گ فناله بال  اسالاس ای  تا بازخواست. البنه کوشی ه

 یآوربال ای جمالعاسممی بوده و رویک د اننقادی به حوزه نظ ی عل  ارتباطا  حفظ گال دد. 
جو ق ار گ فالت و ومورد جستها نامهیانپاهای معنب  و منع د کن ، مقاال  و یگاهپا ،هاداده

ای سامان یافت که بنوان  به ها به گونه، دادهش کیفیآم ه به رودستبه یهادادهپ  از تحلی  
 ها پاسخ ده .پ سش

 . یافته ها4

 انواع ارتباط انسان و خدا
، ارتباط بین انسان و خ ا را شالام  «خ ا و انسان در ق آن»در کناح  (1361) 1ایزوتسو

باشال  یالا در  دو نوع کممی و غی کممی دانسنه و ب  اساس آنکه انسان در مقا  ف سند ه پیا 
 یبد دسالنهمقا  گی ن ه آن، چهار کدش ارتباطی آیالا ، مداسالک، وحالی و دعالا را در یالک 

 (.1)نگاره شماره  ده یمچهارگانه ق ار 
 
 
 
 

                                                      
1. Toshihiko Izutsu. 
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 ف سند ه: انسان ف سند ه: ذا  اق س اله

 

 

 
 

 

 

 

 

ع ارتباط انواع ارتباط انسان و ذات اقدس اله بر اساس فرستنده و نو  بندیدسته. 1نگاره شماره 
 (1361)ایزوتسو، 

ارتبالاط  باله اجمالالی پ داخنالی از بعال  ،بد یی تقس این اساس ب  ،در پهوهش حاض 
و انسالان ذیال  دو  پ وردگالارارتباط کممی بالین  می کوشی  تا و انسان، پ وردگارغی کممی 

 را بازخوانی کدی . دعا و وحی مفهو 

)نشانه( نا  دارد. تما  مخلوقا  عالال   که ف سند ه آن پ وردگار باش ، آیه کدشی غی کممی
همگی در یک رابطه علت و معلولی با ذا  اق س الاله  هاانساناز جمادا ، نباتا ، حیوانا  و 

 شال هط حکه در مباحث م بوط باله ب هالان علیالت از اعنقالادا  اسالممی  گونههمانق ار دارن . 
نیالاز، دانالا و یبعلنی ق رتمد ، ی تما  مخلوقا  را معلول نگ ژرفجو و یقتحقاست، ه  نظ  

ی یادشال ه بد دسنهتوان تما  مخلوقا  خ ا را در یمت تی  ینابهدان . یمت  از خود آنان یمنعال
کاله در عالال  وجالود دارد، پیالا  اسالت   ه آن چاله. در حقیقت ق ارداد هانشانه، در دسنه داکاز 

ی طبیعی رمزگذاری کال ده هانشانهقال  پیامی که مدبع معدی ف سند ه )ذا  اق س اله( آن را در 
کدال . یممدابع معدی گی ن ه جابجالا  عدوانبه هاانسانغی کممی به سمت  صور بهاست و آن را 

در حقیقت ف سند ه این ارتباط خ است  گی ن ه انسان است  ک  نظا  آف یدش الهی پیا  اسالت 
توانال  بالا یمقطعا  هال  انسالانی  ، الوهیت ذا  اق س پ وردگار است.موردنظ یت معدی درنهاو 

رجوع به ادراکا  درونی خود از جهان هسنی و موجودا ، ب ق اری این ارتبالاط و اجنمالاع ساله 

 کممی

 غی کممی

 کممی

 کممیغی 

 دعا وحی

 مداسک

 

 آیا 

 



 

 

18 

 

کاله در دعالای خالود در  العابال ینینامالا  زعدص  اصلی آن را دریاب  و تص ی  کد   هماندال  
ای  !ای دون ه س یع !رب داای موجود ف مان» :ف مودیک دن به ماه م هدگا  نگاهصحیفه سجادیه 

کدد ه در فلک و چ خی کاله جالای تال بی  و نظال  امالور  ای تص ف !کدد ه درگذرگاه تق ی  گ دش
را روشن ساخت و در سایه تو غبالار ابهالا  را  های گیک  که از ف وغ تو تایمان آورد  به آن !است

و عممنالالی از محکالال  خالالویش قالال ارداد  یهااز نشالالانه یااز کالالوه و دشالالت بالالزدود و تالالو را نشالالانه
 ....«ق ر  و سلطدت خود مع فی ک د یهاعممت

و احساس تقال ی  و  پ وردگاربودن خود در ب اب   انسان مأموریت یافنه است که بد ه
عملی مشخصالی کاله مداسالک )عبالادا ( نامیال ه  یهاقال تدزیه خویش در ب اب  او را در 

مشخصالی در مالورد محنالوا و ، آشکار سازد. این مداسک با احکا  بسالیار دقیال  و شون یم
مخنلف زمانی و مکانی ب  انسان واج  یا سفارش ش ه  هاییتموقعشک   اه ی آن، در 

در قالال  مداسالک  شخصالی و حالاال  درونالی خالود هاییشالهان اسالت. انسالان ف اتال  از 
 .ده یمرا نمایش  پ وردگارارتباط خود با  یهانشانه، ش همشخص

. شون یم ارسال پ وردگار سمت به انسان سوی از که هسند  غی کممی هایییا پ مداسک،
 آیا  ط ی  از انسان با غی کممی خ ا ارتباط ب ق اری ادامه و یجهدرنن هایا پ این که گفت توانیم

 طاله سالوره 14 آیاله در .اسالت غی کممی قبلی ارتباط به غی کممی انسان واکدش ینوعبه و است
ي» :است آم ه چدین ُِ رَِإنَّ ن 

 
ُهَالَأ ََلَّ ه ََل  ََِإل  رَِإلَّ ن 

 
رْعُبْدِنيَأ ِقِمَََ 

 
َأ ةَ َو  َل   ییخال ا من، مد »  «ِلِذْكِريَالصَّ

انسان  دیگ  به عبار   «دار ب پا نماز من ادی به و کن پ سنش م ا پ  ست،ین ییخ ا من جز که
 ه،اللال این معدی رسی  کاله تدهالا روشن قطعی و به فه  آیا  ط ی  از که ینا از بع مکلف است 

 کد  پیشه بد گی و ده  نشان واکدش خود فه  این ب اب  در بای  است، جهانیان و هسنی خ اون 
 .بیاورد بجا را است نمازها آن ص ر در )عبادا ( کهواردش ه  مداسک بد گی این اث  در و

 وحی -یک
ایزوتسو، وحی کدشی ارتباطی میان انسان و خ اسالت کاله در آن  یبد دسنهب  اساس 

. این کدش ارتباطی توسال  ایزوتسالو در دسالنه استو گی ن ه انسان  پ وردگار ،ه پیا ف سند 
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 نبالی یسالوبهاست که در آن کم  الهی طالی ف ایدال  وحالی  ش هدادهارتباطا  کممی ق ار 
 .شودیمارسال 

نبو  تش یعی و تبلییالی جالای گ فناله  دودسنهمفهو  نبو  در  ،در اعنقادا  اسممی
، ان بودهعی که تع ادشان بسیار ان ک است صاح  قانون و ش یعت پیامب ان تش ی»است. 

 یعتش صاح ولی پیامب ان تبلییی کارشان تعلی  و تبلیغ و ارشاد م د  به تعلیما  پیامب  
نبو  یعدی دریافت قوانین و  یفهو انجا ب یهی است که  (.51 : 1390)مطه ی، « بوده است

 یگ دعبار بالهو دعو  به آن ب ون ب ق اری ارتبالاط یالا ش ایع الهی و در م حله بع ، تبلیغ 
وجود سه عدص  ج یان جابجایی پیا ، دو مدبالع معدالی )حال  سالبحانه و شالخص نبالی( و 

ادعا ک د که وحی یالک  توانیمهمچدین مشابهت معدی، غی ممکن است. ب  همین اساس 
 کدش ارتباطی میان ذا  اق س اله و انسان است.

َ»ی کال د  بد دسالنهتوان انواع ب ق اری ارتباط وحیانی را یمشوری سوره  51ب  اساس آیه  و 
ر ََم  رن  ر ََك 

ش  ْنََِلب 
 
ُهََأ م  ِلَّ ُهََُيك  ََالل َّ ْحًيرَِإل َّ ْوََو 

 
اِءََِمْنََأ  َ ََو  رب   َ ْوََِح

 
ََأ ُسنًلََُيْرِسل  ُينِحي ََ  ترَِبِإْذِنتِهَََ  ترُءََم  ش  َي 

ُهَ ِلي ََِّإن َّ ِكيمَع  ا نوع بش  از سه ط ی  وحی، از پشت حجالاح ارتباط کممی ذا  اق س اله ب«. ح 
کاله در یدرحالگال  خ اسالت، گی د. در ارتباط نوع اول و دو  ارتباطیمیا ارسال ف سناده صور  

واسطه صالور  یبی الهی است. از سوی دیگ  در نوع اول، ارتباط اف سنادهگ  نوع سو ، ارتباط
ن از ط ی  وسای  است. شالای  بنالوان بال ای پذی د، ولی در دو نوع بع ی، ارتباط خ ا با انسایم

ی دو نف ه، در نوع دو  ارتباط دو درروگونه تشبیه ک د که در نوع اول ارتباط رو یناتق ی  به ذهن 
ی قابال  و امالین صالور  اف سالنادهنف  از ط ی  مکالمه تلفدی و در نالوع سالو  ارتبالاط از ط یال  

َ»ی ب ای نوع اول این ارتباط دانسالت  توان م ی یمسوره نج  را  10تا  8گی د. آیا  یم ترَُثتم َّ ن  َد 
َ رن  ك   َ ىَ ل َّ د   َ  َََ رب  ْيِنََق  ْنس  ْوََق 

 
ىَأ ْوح 

 
ج  َ ىَ ْدن 

 
ىَأ ْبِد ََِِإل  رَع  ىَم  ْوح 

 
 نزدیالک بسیار و نزدیک سس »  «أ

آیاله « کال د. وحالی کدال ، وحی بای  چه ه  خود بد ه به خ ا و ت یکنزد یا کمان، دوق ر به تا ش 
ر»توان  نشانگ  نوع دو  این ارتباط باش : یمنیز  سوره قصص 30 م َّ ل  ترََ  ره  ت 

 
ََأ ِ ََِمتْنََُنتنِدي  ِِ تر َش 

ادَِ ِنََاْلن  يَاْْل ْيم  ِةَََِ ِةََاْلُبْقع  ك   َ ر ََاْلُمب  ةََِِمن  ر   َ ْنََالش َّ
 
رَأ ىَي  تيَُمنس  ترَِإِنَّ ن 

 
تُهََأ ََالل َّ ُبَّ ِمينََ  ترل   چالون»  «اْلع 

 درخالت آن از مبالارک بارگالاه آن در وادی آن راسالت جان  از او به ش  نزدیک آتش آن به موسی
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در مورد ارتبالاط نالوع « .جهانیان یکنا، پ وردگار خ ای مد  موسی! ای که رسی  ن ایی( مق س)
نَُقْلَ»سوره بق ه اشاره ک د   97توان به آیه یمسو  نیز  ََم  رن  اَك  ُدًوَّ ََع  ْبِريل  َِ

ُهََِلَّ ِإن َّ ُهَََ  ل  ز َّ ىَن  ل  ََع  ْلِبت   َق 
ِهَاَِبِإْذِنَ قرًََللَّ ِدَّ رَُمص  م  ََِلَّ ْين  َ ُهًدىَب  ْيِهَو د  ىَي  َ ُبْشتر  ينَو ُِ ِم ْْ  دشالمدی جب یال  بالا کاله آنالان باله»  «ِلْلُمت

 دیگال  یهالاکناح تا است ک ده نازل تو دل ب  خ اف مان به را آیا  این که اوست بگو ورزن ،یم
 «.باش  بشار  و رهدمون م مدان ب ای و کد  تص ی  را آسمانی

 سوره شوری 51انواع ارتباط وحیانی ب  اساس آیه  – 1ه ج ول شمار
 نحوه ارسال پیا  گ  ارتباط روش ارتباط

 واسطهبی خ ا وحی
 باواسطه خ ا از پشت حجاح
 باواسطه ف سناده )ف شنه( ارسال ف سناده

مطال ح  پ سالشاز مفهو  ارتباط، چدال   ش هارائهبا ب رسی دقی  اجزاء کلی ی تع یف  
یالک مدبالع معدالی ارسالال  عدوانباله پ وردگالارماهیت پیالامی کاله از طال ف  کهینا  شودیم
، از چه جدسی است؟ نظا  معدایی رمزگان مشن ک بین این دو مدبع معدی چیست؟ گ ددیم

ت اکدشی بالین ایالن دو مدبالع معدالی )انسالان و خال ا( کاله  ف اگ دیا  ف اگ دب ق اری ج یان یا 
فاو  دارن ، چگونه ممکن است؟ در ادامه سعی با یک یگ  ت یوجود شداخنم تبه  ازلحاظ

( و خواه  ش  با نگاهی به مفهو  وحی )به معدی خاص وحی ذا  اقال س الاله بال  انبیالاء
از ب ق اری این ارتباط در طالول تالاریخ ماهیالت پیالا ،  ییهانمونه عدوانبهکناح ق آن مجی  

ا و انسالان در قالال  چگونگی ارسال آن و کانال ب ق اری ارتباط در مالورد کالدش میالان خال 
 ارتباط وحیانی تش یح شود.

البنه درباره مفهو  وحی بای  همواره در نظ  داشنه باشی  که کس  اطالمع کامال  در مالورد 
ایالن موهبالت  چ اکالهحقیقت و چیسنی وحی ب ای اف ادی غی  از پیامب ان بش  مقال ور نیسالت  

همچون ق آن یا اوصالاف نبالوی شام  همگان نبوده و فق  ب خی آثار این حقیقت که از ط یقی 
رو، ب رسالی مالا نیالز از یالنازا (.1353)طباطبالایی، توان  ب  ما نیز معلو  گ دد یماست،  ش هروشن

م تبه عالی یا اسنثدائی از ارتباطا  انسانی که بین نوع بش  رایالج یک عدوانبهارتباط وحیانی تدها 
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 حی فاصله بسیاری دارد.طبیعی از حقیقت و کده و طوربهپذی د و یماست، صور  

 ماهیت پیام -یکم
ب ای تش یح ماهیت پیا  الهی دو رویک د زبانی و غی زبانی وجالود دارد. در رویکال د 

، در هالاآنشال ه در  و الفاظ به هم اه معانی رمزگذاری هاواژهزبانی ماهیت پیا  الهی همان 
ه ادای الفالاظ نیالاز باله اما در رویک دهای غی زبانی ب  این اساس ک، بافت زبان ع بی است

بالودن  جس  و یک س ی ملزوما  فیزیکی مث  نای، حدج ه، تار صالوتی و... دارد  زبالانی
 ،)بالاق ی اصال  شالودیمپیا  الهی را نوعی َمجاز دانسنه و با تعابی  گوناگونی این نظ  توجیاله 

است کاله در رویک د غی زبانی دو نظ  درباره ماهیت پیا  الهی به وجود آم ه  (.الف  :1383
 دارن . اعنقاد بودن ماهیت پیا  الهی و دیگ ی به تج به دیدی بودن آن یاگزارهیکی به 

مسنق  از یالک  ییهاگزاره یاب یماننقال  پ وردگارآنچه از ط ف « یاگزارهدی گاه »در 
را کاله درک  هال آن چاله دارن یفهو نظا  زبانی مشخص و تدها دانش محض است. پیامب ان 

دیال گاه تج باله »قال  نظا  زبانی خود رمزگذاری ک ده و به م د  اننقال دهد . در  ان ک ده
که شخص پیامب  از رویارویی خود بالا ذا  اقال س الاله در  دان یموحی را تفسی ی « دیدی

 قال  نظا  زبانی خود رمزگذاری ک ده است.
ی وارد به رویک د غی زبالانی در تحلیال  وحال یطورکلبهاشکالی که به این دو دی گاه و 

شالخص  یدالیآف نقش، این است که در ف ض غی زبانی بودن ماهیت پیالا  الهالی و شودیم
پیا  خ اون  منعال، احنمالال تیییال  و انحال اف  وارد ساخننزبانی  یهاقال پیامب ان در به 

. ف هدگ و بافت اجنماعی عص  پیامب ان، مکدونا  آی یمپیا  حاص  از اص  آن به وجود 
گاه آنان قلبی و ضمی  ناخ  ازآنجاکاله (.1391)حال ی، باشال   هالالیزشعام  این  توان یمودآ

حت   اح یت ابمغ قوانین و ش ایع الز  ب ای ه ایت و سالعاد   هاییا پکارک د اصلی 
و حنالی  شالودمالیبش  است  در این صور  امکان ه ایت و سعاد  از نوع انسان سالل  

زمیده گم اهی و شالقاو   توان یمو مدح ف   یاص ی غ هاییا پابمغ  یجهدرننف ات  از آن، 
ف اه  شود. ب همگان واضح است که ب  اساس حکمت و علال  الهالی ایالن عمال   هاانسان
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 رویک د غی زبانی بودن ماهیت پیا  الهی م دود است. یجهدرننبوده و  ی ناپذامکانم دود و 
ه ماهیالت پیالا  را وجود دارد که مسئل« کدش )فع ( گفناری»دی گاه دیگ ی نیز به نا  

بالا پیالامب ان در قالال   پ وردگالار. ب  این اساس ارتبالاط ده یمذی  رویک د زبانی توضیح 
و حام  مفهالو  مشخصالی  ان ی فنهپذالفا ی که در رمزگان زبان خاصی مث  ع بی معدی 

است. ب ین ت تی  ه  معانی و ه  الفاظ عیدا  از ط ف حت   اح یت  ب ق ارش ههسند ، 
کیال  دیال گاه کالدش  شال هابمغ دیگال انهمان شک  به امت پیامب ان و  صادر و به اسالت. تأ

 شود،یمیک فع  انجا   ،گفناری ب  این است که زبان و تکل  یک فع  است. هدگا  تکل 
. بالاق ی اصال  پذی دیمصور   هاواژهبلکه با  ،اما طبیعی است که این کار فیزیکی نیست

 نوبالهبههال  فیتالی  ،ب  اساس نگ ش ق آن: »گوی یم در تبیین واح  ارتباط وحیانی چدین
. تمالا  عالال  کنالاح، کلماله و کالم  کدال یماست که غی  را آشکار  یاکلمهخود، کم  و 

وسیع دارن . با ایالن تحلیال ، اطالمق کلماله  چدینینامعدایی  ،است و این الفاظ یتعالح 
ادا شالود و بالا گالوش  تکوین رواست و کم  الهی ه  صوتی نیست که بالا حدجال ه ب جهان

 یمعداله پ  اگ  معدی کلمه به ایالن وسالعت باشال ، تکلالی  و تکلال   . اه ی شدی ه شود
کم  و کلمه خواه  بالود. اگ چاله قبال  از  شودیموسیعی خواه  داشت. حقیقنی که نازل 

کم  و کلمه بوده است. ب  این اساس وحی ه  کلمه و کم   بازه ایدکه به این عال  بیاید  
کدش گفنالاری باله ایالن معدالی  (.9 :1391)ح ی،  «کد یمغی  را آشکار  کهیناب ای است  

گفنن ح  منعال است بلکه پیا  الهی هماندال  سالای   است که کم  الهی نه به معدی سخن
او یک آف یدش است  تدها تفاو  این آف ی ه در این است که باله شالک  لفالظ و  هایی هآف 

و معدی خاصی را نیز باله همال اه  ش هی تشکمخنلف  یهاصو کم  است که از ح وف و 
 کدال ، اراده هال  چاله باله: »ف مایدال یمچدالین  البمغهنهج 186در خطبه  دارد. اما  علی

 ادییالف  ناله و د ینش هاگوش در که صوتی با نه .آی یم  یپ  درنگیبپ   باش، ف مای یم
 .«کد یم جادیا هک است کاری همان سبحان خ ای سخن بلکه ،شودیم  هیشد که



 

 

23 

 

 جریان جابجایی پیام -دوم
عداص  ض وری ب ای ب ق اری ارتباط ج یان پیالا ،  ش هارائهطب  تع یفی که از ارتباط 

وجود دو مدبع معدی و مشابهت معدی است. بای  توجه داشت که نوع بش  عالاد  بال  ایالن 
ا جابجا کد  و سس  خود ر هاییا پ ،ملموس یهاکانالدارد که از ط ی  اسباح فیزیکی و 

اننظار مشابهت معدی را در گی ن ه داشنه باش   اما ایالن نکناله را بایال  در نظال  داشالت کاله 
ب ای همه نوع بشال ، معدالی در  ش هتج بهارتباطی  یهاکانالچدانچه به ه  ط یقی، غی  از 

 ب ق ارشال هگی ن ه منجلی شود، )که این ام ی است معقول و ممکالن( قطعالا  ج یالان پیالا  
 حسالی، اسالنماع   و رؤیالت مدالاط و ممك عقلی، نظ  از»ست. ممص را معنق  است که ا

 اصالوا ، سمعی )نظیال  صور  اشکال( و و الوان )نظی  یبص  حتور  صور  و وجود

و البناله  اسالت جزئیالا  ُمال ر ك که است نف  باطدی و قوه م رکه یح وف( ب ا و کلما 
امع هماله حالواس اسالت نیالز پ یال  ، مشابه همین صور ، در ح  مشن ک که جالزمانه 

 گیال د،ینمادراک معدی از ط ی  این حواس  اه ی صالور   (.11 :1389)جعف ی، « آی یم
و  بیدال یمق ار دارن  را صقع نف  ناطقه بلکه آن قوه م رکه درونی است که حقایقی که در 

ولی  ،ن از انسان دار ت ییقو. همچدان است که سای  حیوانا  سمع و بص  بسیار شدودیم
شال ط ضال وری  چ اکاله  کدد ینمبه لحاظ فق ان آن قوه م رکه درونی هیچ معدایی ادراک 

ب ای نف  انسالان اسالت. در عالال   ش هی هشددی ن یا شدی ن، حتور صور  چیز دی ه یا 
ب ای حتور صور  ب ای قوه م رکه انسان، ح  آن از ط یال  بیدالایی،  هاراهیکی از  ،ماده

ولی این تدها راه، نیست. ممص را در بخشی از نق  خود بال   ،س استشدوایی یا سای  حوا
روح ق سی قوی گال دد و شال   در نورانیالت  کهیهدگام: »نویس یمحکمت مشاء چدین 

هماند  ارواح ضعیفه نیست که وقنی به سمنی تمای  پیال ا کال د از جهالا  دیگال   ،پی ا کد 
توان  مع فت الهی و می داردیبازنمگ  غاف  گ دد، بلکه این روح ق سی را شأنی از شأن دی

 (.25 /7، 1981)ص رال ین شی ازی، « را ب ون تعلی  بش ی دریافت نمای 
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 کانال جابجایی پیام -سوم
چگونالاله وحالالی الهالالی را دریافالالت  )ع(اصالاللی دیگالال  ایالالن اسالالت کالاله پیالالامب ان پ سالالش

و باله دسالت  یافالتیمال؟ یا به عبار  بهن  پیا  الهی از ط ی  چه کانالی ج یان ان ک دهیم
انسالان  مقا  در امب یپ دشیآف  گاهیجا ه چد : »نویس یم؟ باق ی اص  رسی یمگی ن گان 

و  یالهال ا یالعدا و یمعدو یهاتمش اث  در او یول ،است اعنبار و عتیطب عال  در ،یعاد
 یم اتال  وجالود ،ت تی ینابه و دارد ق ار کام  انسان م تبه در یامب یپ و نبو  مقا  در زین

 عال  عت، بهیطب عال  از صعود تیقابل او لذا  است کام  انسان یوجود م ات  همان او،
 عدوانبه که او است نیا. کد یم  ایرا پ باالت  م ات  زین و محض عق  عال  به آن از و مثال

 یعدالی) آن یگاه اصاللیجا در را یوح و کد  یط را مذکور عوال   یمس توان یم کام  انسان
 و ت یینپالا عوال  به هم اه خود، ک ده، افتیدر را آن نموده، محفوظ( درك لوح و حا  الکنا

وجالود مبالارک پیالامب   ت تی یناباله (.12: 1383)باق ی اص ،« اوردیب کث   و عتیطب عال  تا
یک انسان کام    فیت حتور در همه م ات   عدوانبهعلیه و آله و سل  که  اللهیصلاک   

 ،بالفعال  داراسالت صالور بهل  ماده، عال  مثال و عال  ملکالو  را مخنلف وجودی از عا
 .گی دیمکانال نزول و ابمغ وحی ق ار  عدوانبه

که نزول حقیقت تکویدی وحی بای  از  جهتازآنولی  ،ف سند ه پیا  خ است درواقع
  کانالی صور  پذی د که بنوان  در قال  الفاظ  اه  گ دد  در تع یف ما نف  مطه  پیامب

امالا حالال بایال   شود،یمکانال اننقال پیا  شداخنه  عدوانبهسل   علیه و آله و اللهیصلاک   
 ؟پذی دیمتش یح ک د که مکانیز  اننقال پیا  در این کانال چگونه شک  

 م اتال  هماله از ب خالوردار کامال  انسان»گوی : یمجوادی آملی در توضیح این مطل  
 تالا  م تبه و است طبیعی قوانین مح ود و مقهور که اقصن و مادی م تبه یعدی است  وجودی
 و تعالالی واج  بین واسطه و کام  انسان و اول صادر مقا  که غی  محض تا  م تبه و محض

 و کامال ، معالارف انسالان وجالودی م تباله بالاالت ین هسنی، نظا  چیدش بداب . است ممکدا 
 کاله ممئکالی آنگاه. ده یم تدزل را آن و گی دیم تعالییبار ذا  از مسنقی  گونه به را احکا 

 او شئون از شأنی بلکه و کام  انسان م اح  این همنای و دارن  ق ار غی  محض تا  م اح  در
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 باله گ فناله، راشال ه نازل وحالی و شالون یم واسالطه وی ناقص و محض تا  م تبه بین هسند ،
 از را وحالی دیگال ، گ وهالی یالا ف شالنگان همان آنگاه و رساند یم ویمحض  ی غ تا  م حله
)زمالانی « رسالاند یم وی زبالان ماندال  او نالاقص م حلاله به کام  انسان غی  محض تا  م حله

که پیامب  ابن ا در سی  صعودی خود، در عال  ملکالو  یناتوضیح مطل   .(10: 1391قشمقی، 
گ فناله و  نمای . سس  در قوس نزولالی قال اریمفعال خود ادراک  باعق ی عقلی را هاصور 

کد . در این عال  یمدر عق  منص  خود به عال  مثال تدزل  هاصور   از بازسازی همین پ
شالود  یمپذی د و سس  م حله نهایی تدالزل انجالا  یمبا قوه مخیله صور   هاصور ادراک 

باله حالالت طبیعالی و حسالی بازسالازی  هاصالور و  ق ارگ فنالهصور  که در عال  ماده ینب 
البنه بایال  توجاله  (.1389)جعف ی،  گی دیماسنماع زبانی صور  گ دن  و رؤیت  اه ی و یم

 بالهداشت که رواب  عوال  مخنلف نسبت به ه  طولی است و تدزل وحی در م ات  مخنلف 
گال دد. ایالن یمگی د و بساطت آن همالواره حفالظ یماش اقی صور   صور بهتکث  و  از دور

 ست آم ه ا اخنصاربه 2ج یان جابجایی در ج ول شماره 
 وجودی گانهسهعوالم  هایمشخصه. 2جدول شماره 

 جد  وجود قوه عام  م تبه وجودی
 معانی مج د عق  فعال )ف شنه وحی( عال  ملکو 

 صور  ب زخی خیال عال  مثال
 حاال  طبیعی و حسی حواس و ادراکا  عال  ماده

بداب  اراده ذا  اقال س ش ه از ب ق اری این نوع ارتباط،  که ف اید  تبیین گفتالبنه بای  
تاریخی ب عک  ف ایدال   یهانق دیگ  باش . همچدان که در ب خی تجارح و  یاگونهبهاله 

حقای  غیبی به اذن ح  منعالال ف ایدال   کهیطوربهصور  پذی فنه است،  ذک ش هصعودی 
بیالان و ارتباط ب ق ار گشنه است. منن و سیاق  ان ش هنزولی داشنه و در عوال  دانی منجلی 

اشالاره دارد ایالن مطلال  را تأییال   سوره هود که به داسنان حتال   لالوط 81تا  77آیا  
و  ش هنازلب  حت   لوط در حقیقت به عال  ماده  ش هنازل  آنجایی که ف شنگان کد یم

ب ق اری ایالن ارتبالاط بالین  یگ ،دعبار بهبا او و حنی اف اد قو  او ارتباط ب ق ار ک ده بودن . 
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ح کت صعودی نوع انسان و تدها با ف اید  نزولی که  گونهیچهف شنگان الهی ب ون  انسان و
بالا آنچاله  یکلبالهاست. البنه ایالن نالوع از نالزول  ب ق ارش ه، ان داشنهف شنگان به عال  ماده 

با عدوان ارسال ف سناده ذک  ش ، منفاو  بوده و در آن نوع از  2در ج ول شماره  ازاینیشپ
 مدظور نزول ف شنه وحی ب  پیامب ان است. ارسال ف سناده

ی از ارتباطالا  انسالانی ام تبهتوان گفت که ارتباط انسان با ذا  اق س اله، یمی طورکلبه
هایی که در عالال  مالاده بال ایش یتمح ودی که نوع بش  در حالت عادی به سب  ام تبهاست  

ق آن کاله از »ف ماید : یمباره یندراعارض گشنه از ب ق اری آن ارتباط مح و  است. اما  خمیدی  
ست  لکن مندالزلش ک دنال  یست، از مقوله اع اض نیست، از مقوله الفاظ نیمقوله سمع و بص  ن

ای بکددال . ن کالور و ک هالا هال  از آن اسالنفادهیالیی که بشود اآنجاتا   یب ای ما که کور و ک  هسن
شالان از گال  بالود، وضالع تلقالییور دجنشان یالکیک دن  وضع ت بها را مییی که آن اسنفادههاآن

اسالت  شال هنازلی کاله قال آن از آن مب عبه  توجهشانگ ی بود، وضع یك نحو دیکناح، از ق آن 
 درواقالع (.55: 1378)اما  خمیدی،« یدجاستای ازاین اوضاعی است که در غگ ی بود، یطور دیک

نسالان در حالالت عالادی حقایقی منعالی در عال  وجود دارد که شداخت و ارتباط با آنالان بال ای ا
میس  نیست  زی ا این حقای  از حیطه ابزار شداخنی عالادی انسالان باله دور اسالت و تدهالا تعال اد 

 هالاآنمع ودی از نوع بش  در سایه اح از ش ای  خاصی موف  به شداخت این حقای  و ارتباط با 
ان دسن سالی و شون . تعالی بسیار این حقای  به معدی ع   وجود چدین حقای  و یا ع   امکالیم

بالالقوه در  صالور بهی تحصالی  ابالزار ایالن شالداخت، هاراهب ق اری ارتباط با آنان نیست  بلکه 
های حسالی و ادراکالی یتمحال وداخنیار همگان بوده و قاب  شکوفایی است. عواملی همچون 

 یال ف اگعال  ماده، مشقت به دست آوردن ابزار شداخنی منداس  با چدین ارتباطی ب ای نوع بش ، 
شماری که دنیاطلبان و سودجویان باله نالا  ایالن یبهای ی اههباین ارتباط در بین نوع بش ،  نبودن

ی سکوالریسنی و مات یالیسنی باله هانگاههای حاص  از یعدادورز، ان ک دهنوع از ارتباط جع  
ی از ارتباطالا  انسالانی و ام تبالهساحت عل  و ... نبایال  باعالث انکالار وجالود حقیقالت چدالین 

 البمغالهنهج 222در خطباله  باش . امالا  علالی هاانساندین امکان ب ق اری آن ب ای تما  همچ
 دییسالدگ از پال  آن پ تو در گوش که ،ها ق ارداددل ق یص را خود ادی پاك خ اون »ف ماید : یم
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 کاله را خال ای و شالون یم را  ح ، با پی عداد ازها دل و بید یم ییدایناب از بع  چش  و شدودیم
 گال ید قطعه از پ  زمان از یاقطعه ه  در وسنهیاست که پ است، بد گانی ارجمد  یشهاعمتن
 عقولشان ذا  در گوی  ویم راز آنان با فک شان  گاهع صه در امب ان،یپ از خالی روزگارهای در و

 تیهالال ا چالال اغهالالا دل وهالالا گوش و هایالال هد در  ارییالالب نالالور بالاله دالالانیا دارد، گفنگالالو آنالالان بالالا
 ...«.خند ب اف و

 دعا -دو
 بایال . شالودیم ب قال ار الاله اق س ذا  با انسان ط ف از که است کممی ارتباطی دعا

 بلکه ،نیست مخنلف یهامکان و هازمان در وارده ادعیه تدها دعا از مدظور که داشت توجه
دعاکددال ه  کاله شالودیم گفناله حالالنی آن باله دعالا. اسالت مال نظ  عالا  معدی به دعا حالت

 ازآنپال  و سالازد خود منوجه پیا  جابجایی با را( گی ن ه) دعا شون ه خواه یم( ف سند ه)
 و دعا کلمه»: نویس یم گونهینا «المیزان» در (1374)طباطبایی  .کد  مط ح را خود س ال

 س ال کلمه و کد  جل  خود یسوبه را دعا ش ه نظ  دعاکدد ه که است این معدی به دعو 
 او نظال  توجیاله از بعال  تالا اسالت مسالئول ناحیه از آن ک دن زیادت  یا و فای ه جل  معدی به

 یا دور از یدکهامث . دعا ب ای است ه ف و ننیجه مدزلهبه س ال پ . شود ب آورده حاجنش
 بگ دانال   را خالود روی تالا خالوانییم و زنالییم صال ا رودیمال دارد که را شخصی نزدیک

در  .(42، 2 :1374طباطبایی، )« شود وردهب آ حاجنت وسیلهینب  تا پ سییم چیزی وقتآن
بالا ایالن   که دعا در م تبه کام  آن مندا   با ارتباط وحیالانی اسالت رس یمحقیقت به نظ  

ف ایدال های ب قال اری ارتبالاط در آن در مسالی ی عکال  مسالی  ارتبالاط  در مسالی تفاو  کاله 
در کسالو  . در دعالا انسالان گی دیمصور   هایهگیوولی با همان مشخصا  و  ،وحیانی

 .گی دیمب ای ارتباط دوسویه انسان و خ ا ق ار  کدد هارسالمدبع معدی، 

 گیری. بحث و نتیجه5

در پهوهش حاض  با ارائه تع یفی از ارتبالاط از مدظال  علال  ارتباطالا  و توجاله باله دو 
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سازی این دو مقوله  اسممی مط ح است  سعی در مواجه یدیبجهانمفهو  ارتباطی که در 
از دریچه عل  ارتباطا  به مفالاهی   ت ی عمبنوانی  مع فنی  یتدرنهاتا  ی اداشنه  با یک یگ

ارتباطی اسممی داشنه باشی  و از طال ف دیگال  مفالاهی  و تعالاریف علال  ارتباطالا  را در 
ایالن  هالاییانبداز آن بال  اسالاس  تال مه اسالممی و  یدیبجهالانآم ه از  به وجود بو یستز

. ب  همین اساس وحی و دعا را ارتباطی کممی بین انسان و ذا  بازخوانی کدی  یدیبجهان
 اق س اله ب شم دی  که انسان در وحی گی ن ه و در دعا ف سند ه است.

ای داشت تالا یههوی در بحث از ک  و کیف ارتباط انسان با پ وردگار بای  توجه طورکلبه
و  مب أان ، ش هیفتع ال  ماده های عیتمح ودمبادا عادا  ارتباطی کدونی ما که بالطبع در 

ایالن ارتبالاط باله  چ اکهمدبع ایجاد مسئله و یا تحلیلی در فه  موضوعا  این حوزه ق ار گی د  
یکالی از  عدوانبالههالای خالاص خالود کاله در رأس آن حتالور ذا  اقال س الاله یهگیوخاط  
بالین  اساسالی در ارتبالاط گدجال . نکنالهینمی ارتباط است  در تعاریف ذهدی مسنق  هاط ف

انسان و ذا  اق س اله این است که م ات  وجودی دو ط ف ارتبالاط، منفالاو  اسالت  ذا  
است و به نظ   ق ارگ فنهدر عال  ماده ( نبی) اق س اله در عال  ملکو  اعلی ق ار دارد و انسان

ی ایجاد گ دد. یکی از حاال  م تبگه رس  که ب ای ب ق اری این ارتباط الج   بای  نوعی یم
و  هاچشال ن این است که بد گان خ اونال  در اثال  یالاد خ اونال  خالود را پالاک سالازن  و ممک

یجه ایالن نورانیالت، توانالایی درننیشان با ح  را  گ دد و هادلیشان بیدا و شدوا گ دد و هاگوش
آورن  و یا ایدکه در حالنی دیگال  اراده حال   به دستبالفع  صعود به عوال  مثال و ملکو  را 

باش  که ب ق اری ارتباط را به عال  ماده نازل کد  و در همین عال  با انسان ارتباط منعال ب  این 
گدجد   جایی که ارتباط در قال  عال  ملکالوتی یمبگی د. مفاهی  وحی و دعا در حالت اول 

گ دد و از ط ف دیگ  آیا  و مداسک نیز در حالت دو  ق ار دارن  کاله در آن ارتبالاط یمب ق ار 
گیال د. در یمب ای نالوع بشال  صالور   ش هتج بهد  سای  ارتباطا  انسانی روزم ه و تق یبا  مان

ارتبالاط کممالی و غی کممالی  دودسالنهبد ی ارتباط انسان و پ وردگار به ی تقسحقیقت بع  از 
ی الز  بال ای ب قال اری ف ایدال  م تبگاله کاله ینااکدون ب  اساس  (1)نگاره شماره توس  ایزوتسو 
)نگالاره ی ج ی ی را از این پ یال ه ارائاله کال د بد طبقهتوان یمادش ه است، یجاارتباط چگونه 
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تالوان ینمرا  شال هانجا های بد یی تقسالیالک از یچهالبنه بایال  توجاله داشالت کاله  (.2شالماره 
با یک یگ  تمامیالت  هاآناف ازهایی از پ ی ه ارتباط انسان و ذا  اق س اله دانست که اجنماع 

 ذا  اق س اله را پوشش ب ه .پ ی ه ارتباط انسان و 
 ف سند ه: انسان ف سند ه: ذا  اق س اله

 

 

 

 

 

 

 

 

 اقسام ارتباط بین انسان و خدا هایویژگی – 2نگاره شماره 
 باله را عالوال  ایالن که باش  داشنه وجود ارتباطیندرا کانالی در حالت وحی و دعا بای 

 ف ایدال  ایالن بال ای نیالز را کانال نقش خود )که پیا  وجود گی ن ه یعدی  کد  منص  یک یگ 
 از را پیالا  آنجالا در و رسالی ه ملکالو  عالال  باله صالعودی ح کالت یک در است( دارعه ه

مشخصه اصلی این دو کدش ارتبالاطی در ایالن اسالت کاله  .کد  دریافت یا ارسال پ وردگار
معدی محض جد  این عال ،  چ اکه  پذی دیمکام  در عال  ملکو  انجا   طوربهارتباط 

و  پالذی دیماست و شای  بنوان گفت ب ق اری ارتباط از ط ی  نوعی اننقال معدالی صالور  
انسان در ک ا  م حله از عال  مسنق  اسالت، در قالال  همالان عالال   کهیناسس  وابسنه به 

سای  انواع ارتباطا  انسانی کممی در عالال  مالاده از  ،ت روشن. به عبار  گ ددیممنجلی 
و ب ای تولی  معدالی از ط یال   شون یمکممی و از ط ی  حواس فیزیکی ش وع ط ی  بیان 

  ولی ب عک  آن، ارتباط کممی بالین انسالان و کدد یمروح انسان به عال  ملکو  راه پی ا 
انسان در عال   کهیناو به سب   شودیمذا  اق س اله )وحی یا دعا( از عال  معدی ش وع 

 .کد یمماده  هور است در عال   ق ارگ فنهماده 

 کممی

 کممیغی 

 کممی

 کممیغی 

 دعا وحی

 مداسک

 

 آیا 

 
            ملکوتی

 
 مادی
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 . مراحل برقراری انواع ارتباطات انسانی کالمی3جدول شماره 

 م حله دو  م حله اول انواع ارتباطا  انسانی کممی

 ارتباطا  انسانی کممی عادی
 اننقال پیا  

 )در   ف عال  ماده(
 تولی  معدی 

 )در   ف عال  ملکو (
 ارتباط کممی 

 انسان و ذا  اق س اله
 معدی  اننقال

 )در   ف عال  ملکو (
 تجلی پیا  

 )در   ف عال  ماده(
انسان در عال  ماده واقع گ دد و بنوان  پیالا  خالود را از  کهینافارغ از  ،در این صور 

بال   یگ ،دعبار باله گیال د.یمتشالابه معدالی صالور   ،مخنلف جابجا کد  یهاکانالط ق 
منول  ت که این ارتباط را نوع انسان قب  از گف توانیماساس این اسن الل و تأیی ا  ق آنی 

سوره اع اف در تأیی  ب قال اری ایالن  176. در آیه کد یمو حنی بع  از م گ نیز تج به  ش ن
خ ای تو از پشت ف زن ان آد   کهیهدگامو به یاد آر »ارتباط قب  از تول  انسان آم ه است: 

ساخت که آیا من پ وردگالار شالما نیسالن ؟ را ب  خودشان گواه  هاآنرا ب گ فت و  هاآنذریه 
کاله دیگال  در روز قیامالت ( و ما این گالواهی را گال فنی ) .بلی، ما گواهی دهی : همه گفند 

در تأیی  ب ق اری این ارتباط بع  از مال گ انسالان نیالز  .«ما از این واقعه غاف  بودی : نگویی 
گا  را که در ب ابال  پ وردگارشالان و اگ  ببیدی آن هد»سوره انعا  را ذک  ک د   30آیه  توانیم
آری، سوگد  به پ وردگارمان. گویال : : نبود؟ گوید  ح به: آیا این گوی یم، خ ا ان یسنادها

 «.عذاح خ ا را بچشی  ی ابودهکاف   کهآنبه کیف  
، مکات  پ وردگارنسبت به ارتباط کممی انسان و ذا   ش هحاص مع فت  ب  اساس

 ( و شداخنی )تولی  معدی( قادر به ارائه تبیین روشدی از ف اید  ب قال اری ف اید ی )اننقال پیا
، شالودیمارتباط در قالال  عالال  ملکالو  ب قال ار  کهیهدگاماین نوع ارتباط نخواهد  بود. 

پیالا  مال نظ   ،وجود از جد  معانی مج د و قوه عام ، عق  فعال است. در چدین فتالایی
، وجود نال ارد و باله دنبالال آن دان یما اننقال آن پیا  که در حقیقت ارتباط ر مکن  ف اید ی

در مکنال   آنچاله ،محلی ب ای بحث از کارایی و شکست ارتبالاط نیسالت. از طال ف دیگال 
هالای صالور بهف هدگالی مخنلالف  یابافنالهساخنمد ی که در  یهانشانهشداخنی با عدوان 
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 تالوانیمع ارتبالاط را نیز مبین پ یال ه مال نظ  نیسالت. ایالن نالو کدد یممنفاوتی تولی  معدی 
دانست. دریافت معانی از ط ی  عق  فعال در عال  ملکو  که از جد  « اکنشاف معانی»

. در این ش ای  پیا  )کم ( عین عق  بالوده و شالکافی گی دیممعانی مج د است، صور  
بلکه معدی، منح  با انسان کام  است. در دی گاه صال رایی  ،بین معدی و مدبع معدی نیست

صاح  عق  بالقوه و ق سی است که با فیض و جع  الهی، به م تبه عق  بالفعال  و  انسان
گی د بلکاله قالوه ینمچدین انسانی در ارتباطا ، معدا را از بی ون . شودیمعق  مسنفاد نائ  

ب ق اری ارتبالاط  ت ساده به عبار  (.1394)غمامی، کد  یمق سی، آن را درون خود دریافت 
ه  ام  بی ونی تا با مدبع معدالی  چ اکه شود ینمز پیا  بی ونی حاص  و ا زاستدرونام ی 

منح  نشود، در درون دریافت نخواهال  شال . پال  در حکمالت منعالیاله ایالن نالوع ارتبالاط 
رسی ن قوای عقمنی و خیالی انسان و ف اید  ادراک و اتصال او با م ات   حاص  به فعلیت»

در عالال  قتالا  آنچالهفعال، اطمع ب   باعق  با اتحاد نف  کهیطوربه استمافوق طبیعت 
 (.89: 1389پور،  )ارش  ریاحی و ای ان« شودیم)خزائن( و ق ر الهی است، ممکن 

مواجهه مفهو  وحی و دعا با عل  ارتباطالا  چدال  مسالئله باله  گفنه ش ،که  طورهمان
یالک مدبالع  نعدوابهماهیت پیامی که از ط ف ذا  اق س اله  کهینا  سازدیماذهان منبادر 
، از چه جدسی است؟ نظا  معدایی رمزگان مشن ک بین ایالن دو مدبالع گ ددیممعدی ارسال 

ت اکدشالی بالین دو مدبالع معدالی )انسالان و  ف اگ دیا  ف اگ دمعدی چیست؟ ب ق اری ج یان یا 
 با یک یگ  تفاو  دارن   چگونه ممکن است؟ یوجود شداخنم تبه  ازلحاظخ ا( که 

و تج به دیدالی و  یاگزارهالهی با اشاره مخنص ی که به دو دی گاه  در مورد ماهیت پیا 
 ت ییحصحکه در دی گاه کدش گفناری بیان  رس یممح  اشکال آن دو دی گاه ش ، به نظ  

گفنن ح   است. کدش گفناری به این معدی است که کم  الهی نه به معدی سخن ش هارائه
او یک آف یدش است  تدها تفاو  این  هایی هآف  بلکه پیا  الهی هماند  سای  ،منعال است

مخنلالف  یهاصالو آف ی ه این است که باله شالک  لفالظ و کالم  اسالت کاله از حال وف و 
و ج یان جابجایی  هایا پو معدی خاصی را نیز به هم اه دارد. در ب رسی چدین  ش هی تشک

ور  ب ای قالوه م رکاله ب ای حتور ص هاراهبای  توجه داشت که در عال  ماده یکی از  هاآن
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انسان، ح  آن با بیدایی، شدوایی و سای  حالواس اسالت  ولالی تدهالا راه نیسالت. همچدالین 
 در یاب  نیز خود انسان کام  است. انسان یافنن می کانالی که این پیا  در آن قابلیت ج یان

 تیالقابل او لالذا ،گیال دیمدر م تبه انسان کامال  قال ار  یاله ا یعدا و یمعدو یهاتمش اث 
  ایپ باالت  را م ات  زین و محض عق  عال  به آن از و مثال عال  عت، بهیطب عال  از صعود

محفالوظ(  لوح و الکناحا  یعدیآن ) یگاه اصلیجا در را یوح توان یمانسان  نیا. کد یم
 کثال   و عالتیطب عالال  تا و ت یینپا عوال  به هم اه خود ،کد می افتیدر را آن ،ک ده درك

 .اوردیب
اسالممی و  یدیبجهالانمقاله حاض  در راسنای بالازخوانی علال  ارتباطالا  در ع صاله 

است. تعمی  بخشی ن مع فت فعلی نسالبت  یدیبجهاناین  هاییانبدبازتولی  آن ب  اساس 
. با توجه به رویک د بدیادین گ ددیمنیز در همین راسنا محق   یدیبجهانبه کده حقیقت این 

بخشی از شکاف نظال ی موجالود در دانالش ارتباطالا ،  پ  ک دن این پهوهش و تمش ب ای
امالا  ،طبیعی است که ارائه راهکارهای کارب دی چد ان در م کالز توجاله نویسالد گان نباشال 

گفت در حقیقت چدین مطالعاتی هسند  که با تمش ب ای توصالیف و تبیالین ابعالاد  توانیم
ه کمبود مطالعا  ج ی در مورد آن نوعی از ارتباط )ک عدوانبه باخ امخنلف ارتباط انسان 

 یهاسازه(، به اسنق ار و تحکی  آی یمحوزه ارتباطا  انسانی به چش   یهاپهوهشدر بین 
ف هدگی مبندی ب  این نوع ارتباط کمک ک ده و مبانی فک ی ب قال اری ارتباطالا  صالحیح و 

فهال  و بیالدش  . بال یهی اسالت کالهسازن یماث بخش با مخاطبان را ب ای منولیان ام  ف اه  
اسممی و عل  ارتباطا  مسنق ، مبدای ش وع چدالین ح کنالی  یدیبجهانعمی  از دو مقوله 

لالزو  عال   »مسنقی  ب ان وابسنه است.  طوربهاین مقاله نیز  هاییافنهاست و میزان اعنبار 
 یانگ ایمادبه اعنقاد  یارسانهارتباطی و  هاییزیرب نامهو  هاگذارییاستسابندای نظ ی 

، «در مورد تساوی وجود با ماده و ع   اعندا به ماوراء طبیعت و دانش نظال ی مبندالی بال  آن
لالذا در ایالن راسالنا پیشالدهاد  ،اصلی است که پهوهش حاض  به دنبال تحق  آن بوده اسالت

، بالازخوانی و بازتولیال  ت یال عمدانشمد ان و دانشجویان مسلمان به دنبال ب رسی  گ ددیم
رتباطا  انسانی، ف اید های ب ق اری ارتبالاط و تولیال  معدالی، م اتال  و مفاهیمی همچون ا
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 یدیبجهانانواع ارتباطا  ممکن ب ای نوع انسان و کارک د ه ک ا  در زن گی بش  ب  اساس 
اسممی باشد  تا بنوان کال  ع صاله رسالانه و کارک دهالای ارتبالاطی را بال  مبدالای دیال گاهی 

 ی ک د.ب خاسنه از دین و در خ مت دین بازساز
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