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تحليل برون ديني و درون ديني از وحيدر آمدي بر 

1حسين حبيبي تبار

:چكيده
يكي از مسائلي كه در تاريخ علم كالم همواره مورد بحث و مناقشه بوده است، مسئله كالم 

چگونگي وحي به مثابه تجسم كالم الهي مورد باري تعالي مي باشد؛  به تبع آن چيستي و  

گمانه زني ها و رهيافتهاي نظري مختلفي از تبييني كامالً فرا طبيعي تا تبييني طبيعي، قرار گرفته 

مقاله حاضر در جايگاه نقد ديدگاه طبيعت گرايانه وحي به تحليلي بيروني و دروني از . است

در مقال حاضر ديدگاهي كه پيامبر در بيان . توحي پرداخته و آن را آشكارا تبيين نموده اس

مولّد در نظر گرفته كه خود در توليد وحي كامالً فعال است، مورد نقد زنبوري وحي را چونان 

قرار گر فته، گرچه تصويري از پيامبر را هم كه او را به مثابه طوطي مقلّدي انگاشته، پذيرفته 

پيامبر با كالم خدا و سخن گفتن پيامبر به در پژوهش حاضر يكي انگاشتن كالم . نشده است

جاي خدا مورد مناقشه جدي قرار گرفته، و از آنجا كه ارائه دهنده ديدگاه طبيعت گرايانه از 

وحي به آراء فيلسوفان و عارفان تمسك جسته است، در اين نوشتار هم به اختصار به اين آراء 

.اشاره ر فته است

:واژگان كليدي
اعجاز، عصمت، كالم الهي، يتجربه نبووحي، 
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:طرح مسأله
 يكي نظريه مشهور است كه قائل 1در مورد ماهيت وحي سه نظريه وجود دارد

است قرآن ماهيتي الهي دارد و كالم خدا است و مضمون وحي و الفاظ آن عيناً همان 

د  با عنايت خداون, القاء گرديده است و پيامبر,چيزي است كه از طرف خداوند به پيامبر

كه كوچكترين و مقام عصمت عين آن كلمات را اخذ و تبليغ كرده است بدون اين

.دخالتي در انتخاب مضمون يا لفظ داشته باشد

كه مضمون وحي از خداوند است در مقابل، نظريه شاذ و نادري است و آن اين

ين هم. باشد مي,ولي شكل و صورت تنزل يافتن آن در قالب كلمات و الفاظ كار پيامبر

كند، كه قرآن تإويالت اهل سنت از باطنيه نقل مي: در تفسير)  م323(معني را ماتريدي 

را خداوند گوئي بر خيال پيامبر نازل كرد و موصوف به زبان نبود و اين پيامبر بود كه 

.آنر ا به زبان عربي مبين ادا كرد

 در .گرفته است كتاب بسط تجربه نبوي مورد تأييد و تفسير قرار درنظريه سوم 

اي كه قرآن متأثر از شخصيت اين نظريه پيامبر نقش محوري در توليد قرآن دارد به گونه

 وظيفه شخص پيامبر اين است كه به اين مضمون بي صورت، صورتي بخشد [او است 

پيامبر، باز هم مانند يك شاعر، اين الهام را به . تا آن را در دسترس همگان قرار دهد

داند، و به سبكي كه خود به آن اشراف دارد، و با تصاوير و دانشي كه  ميزباني كه خود

شخصيت او نيز نقش مهم در شكل دادن به اين متن . كندخود در اختيار دارد، منتقل مي

اش و حتي احواالت تاريخ زندگي خود او، پدرش، مادرش، كودكي. كندايفا مي

كنيد كه پيامبر گاهي وانيد، حس مي اگر قرآن را بخ] در آن نقش دارند[اش روحي

اوقات شاد است و طربناك و بسيار فصيح در حالي كه گاهي اوقات پرمالل است و در 

تمام اين اثرها خود را در متن قرآن . بيان سخنان خويش بسيار عادي و معمولي است

.اين، آن جنبه كامالً بشري وحي است. اندباقي گذاشته

Experience(و ديدگاه تجربه ديني )Propositional View(ديدگاه گزاره اي : اين ديدگاهها با عناوين. 1 theeologe (

).Speech acts(و ديدگاه افعال گفتاري 
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كند يكي وحي در مسائل صرفاً ديني مانند سيم ميوي قرآن را به دو بخش تق

صفات خداوند، حيات پس از مرگ و قواعد عبادت و اين بخش از قرآن را خطاپذير 

ي وقايع تاريخي، ساير اديان و ساير موضوعات داند، اما بخش دوم قرآن كه دربارهنمي

.داندعلمي زميني است را خطاپذير مي

پي اثبات نظريه اول و رد و نقد دو نظريه ديگر ما در اين نوشتار مختصر در 

.باشيممي

:طرح چنين تحليلي از وحيانگيزه 
ي جويا  حلّراهي طرح چنين مسأله و انگيزه. قبل از پرداختن به بحث الزم است

تجربه نبوي دنبال حل مسأله نزول وحي بر صاحبان نظريه شويم يعني بايد بدانيم چرا 

.باشندم ميپيامبر اسال

كالم باريحل مشكل ،مسئله اصليشود كه  معلوم ميمكتوبات موجودبا توجه به 

.و معضل تعارض دين و علم است

غرض از خطا همان مطالبي است كه از ديدگاه بشري :  دقت شودبه اين عبارت

باري از قبول ناسازگاري . هاي علمي بشرشوند يعني ناسازگار با يافتهخطا محسوب مي

)سروش، بسط تجربه نبوي: ج.ر.( ظواهر قرآني با علم گريزي نيست)گاه شديد(

. يافتن راه حلي براي برطرف كردن اين ناسازگاري است،  است كه انگيزهروشن

د، انتخاب نظريه حدوث شوحي اينگونه تفسير ومطلب ديگري كه موجب شده است 

ادث مسبوق كل ح(وحي است از آنجائي كه هر حادثي مسبوق به ماده و مدت است 

:شودوحي هم اينچنين است و لذا چنين بيان ميپس ) بماده ومده

اي قابل حدوث بوده حادثه وحي محمدي هم در شرايط مادي و تاريخي ويژه«

اند و نقش علت صوري و است و آن شرايط مدخليت تام در شكل دادن به آن داشته

 لفظ و معناست، قصه صورت اند توجه كنيد كه قصه فراتر ازمادي وحي را بازي كرده

 به ميان )ص(خالصه آنچه محمد. ها استو بي صورت است و لفظ يكي از صورت

اوست كه هيچ ...) علمي، وجودي تاريخي، خصلتي و(هاي آورد محدوديتمي
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)همان. (»اي از آنها گريز و گزيري نداردآفريده

: حقيقت وحيي ازتحليل
علوم كسبي با اراده و . شوندتقسيم ميعلوم به دو دسته علوم كسبي و كشفي 

ساز و علت اعدادي براي آيد و فكر و انديشه زمينهاختيار و انديشه و تفكر به دست مي

رسيدن به مطلوب است هر چند حصول قهري علم و ادراك به سبب مبادي غيبي كامالً 

ز ماده است عاري از ماده است و در نهايت به حق تعالي و عالم قدس كه كامالً منزه ا

: استآورده در منظومه منطق )ره(گونه كه حكيم سبزورايباشد همانمستند مي

ن الفكرـداده مـــــما اعــوانوالحق ان فاض من القدس الصور

)107سبزواري، ص(

شوند نظير كساني كه داراي قوه و علوم كشفي كه بدون تفكر و انديشه حاصل مي

ند و بدون انديشيدن علت يا دليل چيزي خود به حداسه و نيروي ادراكي قوي هست

.شودخود برايشان آشكار مي

پس كشف عبارت است از دستيابي به علوم و معارفي بدون زحمت فكر و انديشه 

هايي كه قابليت دارند كشف به و اين از مواهب و عطاياي الهي است نسبت به محل

.گرددمعناي عام آن شامل وحي و الهام هم مي

بايد توجه داشت كه در هر دو روش تفكر و كشف، افاضه كننده حقيقي علوم اما 

و معارف مبدأ غيبي و غير بشري است و در واقع جوشش علوم از بيرون به درون است 

فتكليم اهللا عباده عباره عن افاضه العلوم علي انفسهم بوجوه «: گويدكه مالصدرا ميچنان

الشواهد صدرالمتألهين، ) (بواسطه الرسل و المعلمينمتفاوته كالوحي وااللهام والتعليم 

).6، شاهد اول، اشراق 5الربوبيه، مشهد 

معني تراوش علوم از بيرون به درون، اتحاد و يكي بودن عطاكننده علم و 

كننده آن و اتحاد فاعل و قابل آن در يك رتبه نيست، زيرا هرچند در اين عرصه دريافت

گردند ولي اين اتحاد همان به اصطالح اتحاد  هم متحد مياي بافاعل و قابل به گونه
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حقيقت و رقيقت، مطلق و مقيد، محيط و محاط و متن و حاشيه است و اين دو به 

حمل آن دو بر يكديگر حمل شايع و بر . شوندمالك همين اتحاد احياناً بر هم حمل مي

 فاعل و قابل علم يكي كهاساس اتحاد دو امر همطراز در رتبه نيست وگرنه الزمه اين

بوده و همطراز باشند اين است كه فاعل علم و اعطاكننده آن كه واجد علم است با قابل 

باشد يكي باشند، و اتحاد فاعل و قابل كننده آن كه به خودي خود فاقد آن ميو دريافت

.و يكي بودن آنها در يك رتبه مستلزم اجتماع نقيضين است

:و علوم كشفي تفاوت جوهري علوم كسبي 
در طريقه تفكر و انديشه، سير و حركت در مراحل و مراتب علمي از پائين -1

شود و از ادراك حسي به به باالاست، يعني ابتدا ادراك حسي نسبت به چيزي پيدا مي

شود و از محسوس و جزئي به معقول و ادراك خيالي و سپس به ادراك عقلي نائل مي

 كشفي، امر بر عكس است، انسان در ابتدا با عقل و رسد ولي در طريق علومكلي مي

كند و در قلب، معناي غيبي موجود در عالم عقل و باال را با كشف معنوي ادراك مي

ي بعد همان معنا را در مرتبه خيال خود با كشف صوري، به صورتي خيالي و مرتبه

ات و صوتي همانند يابد و مثالً در قالب شكل يا الفاظ و عبارمتناسب با آن معنا مي

آيد و شوند در مياشكال، الفاظ و عبارات و اصواتي كه در عالم رؤيا ديده يا شنيده مي

.شوندپس از آن به صورتي محسوس، محقق و ادراك مي

در طريق تفكر و انديشه، شخص متفكر و انديشمند هنگام تفكر و انديشه -2

ابر تفكر و مفاهيم ذهني خود ور است و از پس ي خود غوطهدر حجاب خود و انديشه

رو علوم و معارف فكري كند و از اينو علوم حصولي كه دارد حقيقت را جستجو مي

يابد، كند و طبعاً خطا هم در اين راه امكان مياش مستند ميخود را به خودش و انديشه

رو ناز اي. گرددزيرا فكر و مفاهيم ذهني غير از حقيقتي است كه در پي آنها جستجو مي

ولي در طريقه كشف، . آيد و گاه مخالفگاه آن مفاهيم با آن حقيقت مطابق در مي

حجابي بين شخص مكاشف و بين حقيقت نمايان شده وجود ندارد و به اصطالح او با 

كند و قهراً اگر كشف حقيقتاً كشف يابد و ادراك ميعلم حضوري، عين حقيقت را مي
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لغزش در آن امكان ندارد، زيرا در كشف، عين باشد نه تخيل و گمان كشف، خطا و 

خارجي حقيقت در معرض ديد شخص مكاشف و در حضور او قرار دارد نه صورت 

.ذهني از آن و در حقيقت خارجي خطا معني ندارد

در طريقه تفكر و انديشه، اراده و اختيار انديشمند پا در مياني دارند و او با -3

معلومات خود براي رسيدن به مجهول علمي دهي و تنظيم خواست خود در پي شكل

ولي در طريقه كشف، اختيار و اراده عاطل و باطلند و القاء علوم، قهري و . خود است

نمايان شدن عين حقيقت براي مكاشف بدون اختيار و اراده او است و او را از پس 

. گويدو ميبگو، ا: اند و هر چه مرغ ازل به او نماياند و گفتپرده، طوطي صفتش داشته

تعالي يا امر پنهاني ديگري هاي خود را به مبدأ غيبي كه حقبه همين خاطر او يافته

سازد و چنانچه در طريق كشف، راه فكر و اراده و اختيار باز گردد و در است مستند مي

گيري بندي معناي عقلي و قالب صورت– حتي در مرحله خيال و مثال –اي هر مرحله

ورزي عبارات مخصوص مثالي و خيالي به دست و اختيار و انديشهآن در الفاظ و 

استاد آن دريافت با آن قالب مخصوص . شخص مكاشف و صاحب وحي و الهام باشد

كاره ديدن در اين عرصه، تناقض به خداوند يا هر مبدأ غيبي ديگر و نتيجتاً خود را هيچ

 بي خود شدن و فناي از زيرا قوام راه كشف و شهود به نوعي از خود. آشكار است

اختيار تنزيل خود و انديشه است و حقيقت كشف شده بدون عصاي فكر و انديشه، بي

بندي كردن ريزي و صورتشود، اما در قالبو انزال و از باال به پائين فرو فرستاده مي

اختياري پاي تعمالت فكري در كار است و بديهي است از جايي كه پاي فكر و انديشه 

بندد و راه خطا هم براي آن باز گردد كشف و شهود و وحي و الهام رخت بر ميباز 

باشد در اين باب افتد و به او مستند ميشود و كار به دست خود شخص متفكر ميمي

:اندبرخي از اهل معرفت گفته

اذا كان الحق هو المكلم عبده في سره بارتفاع الوسائط كان الفهم يستصحب كالمه «

ابن (» ن الكالم منه عين الفهم منك ال يتأخر، فأن تأخر فليس هو كالم اهللافيكون عي

)366باب /فتوحات مكيهعربي، 
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 القاء گردد القاء آن ,يعني بدون وقفه و انديشه و تأمل و تفكر هر آنچه بر پيامبر

همان، و فهم و درك آن هم همان، هر دو عين يكديگرند و يك حقيقت هستند، هر 

و به لحاظ ) كالم الهي(ت به لحاظ نسبتش به فاعل و حق تعالي نام آن چند اين حقيق

نسبت آن به قابل و نفس نبوي نامش فهم و ادراك و مانند آن است و اگر بين فهم و 

ادراك و كالم الهي جدايي افتد و پاي انديشه و فكر كه امري زماني است باز گردد و 

يگر آن كالم، كالم الهي و وحي نيست فهم از كالم عقب بماند و پس از آن باشد، د

.باشدبلكه كالم بشري مي

باالخره در پيدايش علوم و معارف بين دو روش تفكر و كشف، تفاوتي بس عميق 

است كه يكي از وراي حجاب فكر و مفاهيم است كه خود هر چند در صدد برآمدن 

افكني بر پردهبرداري از چهره حقيقت است ولي در عين حال از جهتي همنوعي پرده

آن و دورادور به آتش حقيقت پي بردن و دستي بر آن داشتن است، اما ديگري از راه 

هاي مادي و باالتر از آن از جلوي چشمان صيقلي كردن روح و جان و زدودن پرده

اختيار و چنان كه هست به علم حضوري، خود به خود و بيقلب است تا حقيقت آن

نه نفس از آسمان غيبت بر تمام اندام انسان مستعد از فرق بدون تأمل و تعمل در آي

.عقل تا دامن خيال و ساق حس او بتابد

همان نيرويي كه حقيقت و معناي عقلي را با كشف معنوي بر : كهخالصه اين

كند همان آن را با كشف صوري تنزل فرستد و هويدا مي فرو مي,مرتبه عقل پيامبراكرم

فرستد، و چنان نيست كه  خيال و مثال و حس او هم فرو ميو صورت داده و در عالم

 او را همراهي ,آن نيرو كه تا مراتب زيرين هستي هم حضور دارد تا فضاي عقل پيامبر

كه كرده و از آن پس او را و مضمون وحي بي صورت را رها كرده باشد تا به خاطر اين

نيست براي آنان قابل فهم درك مضمون آن معناي بلند عقلي كه در خورد فهم مردم 

.بخشي آن توسط پيامبر باشدگردد احتياج به صورت

مگران مبدأ غيبي كه وحي مي كند ومعني و مضمون را با كشف معنوي براي 

پيامبر اكرم هويدا مي كند عاجزاز اين است كه آن معنا را تنزل داده و با كشف صوري 
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در آن جابه گونه اي ممثل كند كه د آن را در ظرف خيال پيامر هم فروآورد و آن را 

رخور فهم همگان گردد؟ مگر هنر و قدرت پيامر در اين زمينه و در محدوده وحي 

بيشتر از مبدأ غيبي وحي است؟ مگر آن مبدأ از تصاوير و دانشي كه پيامبر دارد و 

فرهنگ مردمي كه وحي براي تكامل آنان تحقق يافته، نا آگاه است؟ به ويژه با فرض 

ن كه پيامبر سابق برآن امي و درس ناخوانده و تعليم نا يافته از ادبيات عربي و غير آن اي

.باشد

يامبر نه مولد مضمون وحي است و نه صورت پاز مطالب گذشته به دست آمد كه 

 بلكه به جهت استعداد و صيقلي شدن روح و جانش و به سبب مقام ؛دهنده آن مضامين

كه لياقت و شايستگي ادراك وحي را دارد و به قول قربش به درجه اي رسيده است 

دكتر سروش كوزه محمد توان دريافت و آمادگي پرشدن از آب زالل وحي را پيدا 

 و لذا خداوند بدون اختيار پيامبرش و بدون اين كه وي هيچگونه نقشي 14نموده است

و اين تحليل از . ارادي داشته باشد كوزه وجود وي را از اين معرفت غيبي ما المال كرد

وحي منافاتي با شخصيت واال و بي نظير پيامر ندارد و اينگونه نيست كه مقام وي را در 

حد يك بلند گو كه شيئي است بدون درك و فهم پائين آورد بلكه نفس پيامبر بايد از 

نظر كماالت روحي و معنوي به مراتبي برسد تا گوش او عالوه بر حس مادي گوش 

چشم او چشم برزخي گردد تا صورت فرشته را . اي فرشته را بشنودبرزخي شود تا صد

ببيند و از نظر قدرت روحي به جايي برسد كه در عين اين كه در عالم ماده است، عالم 

.يت چنين فردي موقعيت بلندگو استغيب را شهود كند، آيا موقع

همچنين اين تحليل موجب نمي شود كه صاحبان اين ديدگاه متافيزيكشان 

متافيزيك بعد و فراق شود در مقابل متافيزيك جناب دكتر سروش كه متافيزيك قرب و 

وصال است و هم چنين اين تحليل قرآن را به جاي نازل شدن بر قلب پيامبر برزبانش 

 زيرا چناچه گذشت تاكسي به مقام قرب پيامبر نرسد و نفسش فاني در .نازل نمي كند

و لذا با همين تحليل . بافت وحي را نخواهد داشتحق نشود، قلبش لياقت واستعداد در

از وحي كه پيامبر مولد و صورت دهنده وحي نيست بلكه وي فقط گيرنده و تبليغ 
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كننده آن است باز مقام پيامبر در قوس صعود از جبرئيل فراتر است زيرا به لحاظ ارتقا 

امي كه به او و تكاملي كه در قوس صعود پيدا كرده است در غير از محدوده و هنگ

توسط ملك و جبرئيل وحي مي گردد مقامي فراتر از جبرئيل دارد به حدي كه جبرئيل 

زيرا اندام .) رو رو من حريف تو نيم و دلودنوت أنملة الحترقت: (هم به او مي گويد

وجودي پيامبر و شخص مكاشف به لحاظ حاالت گوناگوني كه برايش به وجود مي 

.آيد قبض وبسط دارد

 نيروي غيبي كه بر صدر وذيل نظام آفرينش احاطه دارد مي تواند آن معناي پس آن

عقلي را چنان ما هرانه در سطح فهم همگان نزول دهد كه همان متن و مرتبه تنزل يافته 

آن هم كه دردسترس مردم قرار مي گيرد سكوي پرش تأويل و دسترس به باطن و 

اين طريق براي كساني كه مانند مضمون عميق آن متن گردد و قوس صعود وحي از 

. اولياء بزرگ الهي هنر تأويل و عبور از آن را داشته باشند، طي گردد

:نقش فاعل وحي و نقش قابل آن
به طور كلي با نظر به اطالق حق تعالي و نامتناهي بودن هستي او و تقييد و متناهي 

اهد و بودن نفس شخص مكاشف، محوريت و نقش اساسي كه هر مكاشف و مش

صاحب وحي و الهام در پذيرش و دريافت حقيقت دارد تنها محوريت و نقش قابلي و 

پذيرنده است نه نقش فاعلي و تأثير گذار يا هر دو نقش در يك رتبه، تا انيكه الزم آيد 

 و او در صورت .اگر مثال پيامبر را كامالً بشر، دانستيم كتاب الهي او را هم بشري بدانيم

گ آميزي آن موثر بوده باشد يا حاالت نفساني او همانند خوشحالي يا گري معنا و رن

 بلكه برعكس، آن معنا و صورت دريافتي .بدحالي، معنا را متناسب با خود دگرگون كند

در عالم عقل و خيال شخص مكاشف و صاحب وحي والهام است كه او را متناسب با 

 حاالت نفساني كه مشغله نفس و اساساً. نمايدمعنا و صورت، مسرور يا غمگين مي

 صفات ذات االضافه و -هستند مانند شادماني از چيزي يا غمگين بودن از آن كه از

طرفيتي هستند و حتما بايد چيزي مورد توجه باشد كه نفس از آن شادمان يا غمناك 

 با آن فنائي كه در حال كشف به -باشد و عالوه بر آن خودشان مشغله نفس مي باشند
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شف تام و أتم نبوي بايد وجود داشته باشد چندان سازگاري ندارد تا در خصوص ك

نتيجه آن حالت بتواند در رنگ دادن به حقيقت دريافت شده، نقش ايفا نمايد، هر چند 

ممكن است موضوع آن حقيقت كشف شده، خصوص قضيه و چيزي باشد كه قبل از 

 نسبت به آن سرور يا حالت كشف و وحي، ذهن ونفس را به خود مشغول داشته يا

.اندوه داشته است

بر اساس اين قاعده :  باشد نمي توان گفت كهثبه صرف اين كه وحي امري حاد

كه هر حادثي مسبوق به ماده و مدت است، وحي هم بايد مسبوق به ماده و مدت باشد 

و در نتيجه مطابق باشرايط موجود مادي كه شخص گيرنده وحي دارد، رنگ و لعاب 

 زيراوحي كننده خداي قديم وازلي است , همگون شده و وحي اثرمي پذيردوحي هم

وهرچندتحقق وخارجيت آن عالوه بروحي كننده متوقف بروحي گيرنده وحي است كه 

وجود او در نظام وجود مسبوق به ماده و مدت يعني وجود آباء و اجداد طاهر ينش مي 

 به پائين القاء شده است هيچ باشد،ليكن وحي كه امري الهي و مجرد است و از باال

.رنگ وبوي ماديت به خود نمي گيرد

پس خالصه اين كه پيامبر اكرم در فضاي وحي و داده ها و مواهب علوم غيبي 

قابل و متأثر و متولد و فرزند وحي است نه فاعل و موثر و مولد آن، و اتحاد فاعل و 

ور عقلي اجتماع نقيضين را قابل و يكي بودن آن دو در رتبه هم چنان كه گذشت محذ

دارد، نه محذور اخالقي مانند هوا و هوسي شدن وحي و كتاب نازل و شريعت آورده 

.شده را تا بتوان آن محذور را با عصمت و مانند آن برطرف نمود

خطاناپذيري وحي
از آنجا كه وحي به علم حضوري حاصل مي شود خطا ناپذير است خواه وحي 

 ديني باشد مانند حيات خداوند، حيات پس از مرگ و خواه مربوط به مسائل صرفاً

درباره مسائل اين جهان و جامعه انساني زيرا در كشف و وحي، نوعي گذ را از افق 

عالم ماده و سيطره بر آن و از باال پائين را با علم حضوري و بي حجابي ديدن و اشراف 

حتمال اشتباه و خطا نيست، بر زمان و مكان داشتن است و در علم و ديدن حضوري، ا
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زيرا احتمال خطا مشروط به وحود دوئيتي است كه تنها در علم حصولي و مفهومي 

وجود دارد، يكي صورت و مفهوم ذهني و دوم حقيقت و واقعي كه آن صورت و 

.مفهوم حاكي از آن است و اينچنين دوئيتي در علم حضوري وجود ندارد

يادارديعني درباره امري ياكشف وجود.  استدر كشف، امر دائربين نفي و اثبات

اشتباه شد در آن امكان ندارد و كشف هائي كه ناصحيح و باطل است وجوداگر.ندارد

در واقع ادعايا وهم و تخيل كشف است يا كشف ناقص است و گرنه كشف، به هر 

.مقداري كه تحقق يابد، مطابقت آن با واقع به آن مقدار، قهري است

 به وحي كسي كه نبوتش به اثبات رسيده است احتمال خطا معقول نمي لذا نسبت

اگر كشف اتم نبوي كه ميزان . باشد و لواين وحي در امور اجتماعي و زميني باشد

سنجش صحت و بطالن ساير كشف هاست خطا بردار باشد اين چه وحي و ميزاني 

داوند كه بسيار عميق است و به چه دليل كشف او در مسائل صرفاً ديني مانند صفات خ

تر و دقيق تر است خطا بردار نباشد؟ فرق اين دو در كجاست؟ كه يكي ضمانت 

!عصمت از خطا را داشته و ديگري ندارد؟

البته اگر پيامبري در موردي از منظر وحي و غيب سخن نگويد بلكه در اموري كه 

 بگويد، برخي مربوط به حوزه رسالت و هدايت او نيست با ديدظاهري و بشري چيزي

بزرگاني از دانشمندان و عرفا هم . گفته اند در اين صورت احتمال خطا درآن راه دارد

 در امور دينوي را پذيرفته اند نظر به همين جهت :كه احتمال خطاي انبيا و معصومين

,ولي اين ديگر نامش وحي يا الهام نيست و ازمدار بحث ماخارج است. داشته اند

واقعي يعني عدم مطابقت مرادجدي باواقع است نه آنچه از ديدگاه خطاي ,ومرادازخطا

.مي شودبشري خطا محسوب مي گردد و به اصطالح امروز تعارض علم و دين، ناميده

بديهي است كسي كه مي تواند با اتصال به ماوراء طبيعت علوم و معارف بلند 

سائل اين جهان را از آن ديني را دريافت كند همو مي تواند علوم و معارف مربوط به م

منبع دريافت نمايد زيرا بين اين دو دسته علوم و معارف كه منبع آن ماوراي طبيعت 

است مرزي وجود ندارد تا گفته شود پيامبر و معصوم تنها به دسته اول دسترسي دارد، 
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بلكه به اين لحاظ كه كشف معنوي برتر از كشف صوري است و كشف علوم و معارف 

مرتبه عقل پيامبر كشف معنوي است كه پس از آن در مرتبه خيال او به ديني براي 

يابد و كشف علوم و معارفي كه مربوط به جزئيات امور عالم كشف صوري تنزل مي

كسي كه استعداد و توان كشف معنوي را دارد به طريق اولي . باشدماده است صوري مي

اي واقعي در وحي حتي نسبت استعداد و توان كشف صوري را هم دارد در نتيجه خط

به موارد محدودي كه مربوط به امور اين جهاني و اين سوئي است، راه ندارد، اما آن 

بخش از آن كه از ديدگاه بشري خطا محسوب مي شود، مثل هفت آسمان كه طبق نظر 

گروهي از مفسرين پيشين بر تئوري هاي هيئت بطلميوس تطبيق گرديد، در حقيقت 

 و فهم و تفسير غلط از آن در مقام كشف مراد جدي گوينده آن بوده خطاي دربرداشت

كه پس از عصر نزول رخ داده است نه خطاي واقعي در وحي، تا گفته شود يكي از 

شيوه هاي گوناگون، براي رفع اين اشكال و خالصي از آن اين است كه معنا از خدا و 

ضاً مفسده آن از مفسده خود نسبت  يا راه هاي ديگر كه بع22لفظ از پيامبر شمرده شود،

.خطا به وحي كمتر نيست

:تضمين تطابق حقيقت با صورت
درست است كه كشف و شهود كه همان علم حضوري به : ممكن است گفته شود

حقيقت است خطا بردار نيست، اما چه تضمني براي درست تبديل شدن علم حضوري 

برداري صحيح ذهن او از حقيقت او به علم حصوليش و مطابقت آنها با هم و عكس 

ديده شده و معصوم بودن وي در بيان دريافت هاي خودش وجود دارد؟

پاسخ آن است كه همان مبدأ غيبي كه با كشف معنوي و صوري از حقيقت پرده 

بر مي دارد همان مبدأ فاعلي است كه مفهوم و صورتي مطابق با آن حقيقت را بر ذهن 

سنقرئك «.نمايدمكاشف و وحي شده القاء و ابقاء ميزالل مبدأ قابلي يعني شخص 

)6/اعلي(» فالتنسي

در واقع آن مفهوم و صورت ذهني همان حقيقت كشف شده توسط مبدأ غيبي 
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است كه به علت برطرف شدن حالت كشف و شهود و رجوع نمودن مكاشف به حالت 

 است از  ضعيف شده و اثر عيني و خارجي خود را كه در حالت كشف داشته,عادي

دست داده و به علم حصولي و مفهوم و صورتي ذهني تبديل شده است، و اين امري 

.يابدوحداني است كه شخص مكاشف به خودي خود آن را در مي

همان گونه كه ما آنچه را در خواب مي بينيم و از آن حقيقتاً لذت مي بريم يا 

ر ذهنمان باقي است و اين اندوهگين مي شويم، پس از بيداري صورتي بي اثر از آن د

صورت بي اثر باقيمانده عيناً همان حقيقتي است كه با علم حضوري در خواب كشف 

.گرديده است

اين در مقام ثبوت بود اما درمقام اثبات عدم خطاي پيامبر، به هر دليلي كه عصمت 

او را اثبات كرديم به همان دليل، عدم خطاي او در حكايت از حقيقت مكشوف و 

.قت او در خبر از آن، اثبات مي گرددصدا

.از اين تحليل برون ديني نتايج زير به دست آمد

 وحي شعور مرموزي است كه پيامبر با استعداد و قربش به عالم غيب آن را -1

.دريافت مي نمايد

ي كلمات و صورت ي مصمون وحي است نه خلق كننده پيامبر نه توليد كننده-2

ه مفهوم و مضمون وحي و صورت و كلمات آن عيناً از طرف ي مضامين آن بلكدهنده

.گرددخدا به پيامبر القاء مي

 علم حضوري پيامبر به , عبارت از كشف است و كشف, از آنجا كه وحي-3

حقايق است، هيچگونه خطا و اشتباه در آن راه ندارد و فرفي نمي كند كه حقيقت 

ند آنچه به مبدأ و معاد و عباديات مربوط كشف شده از قبيل مسائل صرفاً ديني باشد مان

. شود، و يا از قبيل مسائل مربوط به تاريخ امم گذشته يا مسائل مربوط به اين جهانمي

زيرا حقيقت وحي كشف حقايق است به صورت علم حضوري كه خطا و اشتباه در آن 

آن، نازل مي راه ندارد ولو اين كه مي پذيريم وحي به لحاظ فرهنگ و زبان مردم و تابع 

شود، ولي اين تبعيت يك تبعيت شكلي است نه تبعيت جوهري، بلكه اين تبعيت مانند 
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تبعيت علم نسبت به معلوم است كه در عين اين كه علم به هر چيزي مطابق با آن است 

 موجب – مانند جوهر يا عرض و ثابت يا متغير بودن معلوم –هاي معلوم ولي ويژگي

. لم به آن هم مانند آن، جوهر يا عرض و ثابت يا متغير، باشدگردد كه لزوماً عنمي

بنابراين هرچند فرهنگ و زبان خاص، محدوديت ويژه شكلي را براي وحي فراهم 

شود تا مفاد وحي و نمايد ولي اين محدوديت به لحاظ شكلي بودن مانع نميمي

هايي آمد وحي مياگر چنين بود الزم. محتواي آن در تنگناي آن محدوديت گرفتار آيد

يابد هيچ افزايش علمي، فرهنگي و هيچ تكاملي را براي امت انبياء كه پيش كه تحقق مي

.تر علمي و فرهنگي بودند به وجود نياورداز بعثت آنان در سطح پائين

بود تأويل كه عكس تنزيل و از ظاهر متن وحي به باطن چنين ميبه عالوه اگر اين

) تنزيل(و ) انزال(بود؟ لطف تعبير به است چگونه ممكن ميو عمق معناي آن رسيدن 

و مشتقات آن نسبت به متن وحي، در همين در تنگنا قرار نگرفتن است كه ) نزول(و 

.فرود آمده است بدون هيچ دگرگوني در آن» هوهو«همان مفاد و محتوا 

شود همچنين روشن شد كه آنچه از وحي از ديدگاه بشري خطا محسوب مي-4

در حقيقت خطايي در برداشت و فهم و تفسير غلط از آن در )  تعارض علم و ديندر(

.داده است نه خطاي واقعي در وحيرخنزولعصرازمقام كشف مراد جدي است كه پس

:نگاه به پديده وحي از ديدگاه وحي
آنچه گذشت تحليل وحي با روش برون ديني بود اكنون در پي آنيم تا ببينيم قرآن 

.اندي وحي را چگونه تفسير كردهيات اسالمي پديدهو روا

شود كه قرآن با مراجعه به آيات قرآن و مطالعه در سبك و روش آن روشن مي

الشأن كريم با الفاظ و تعبيراتش وحي و كالم الهي است كه از طرف حق بر پيامبر عظيم

گونه نقشي هيچ نازل شده است و حضرت گيرنده و مأمور ابالغ آن است و خود ,اسالم

.حضرت نيستتبليغ كالم خدا ندارد و به هيچ وجه الفاظ قرآن ساخته ذهن آنواخذجز

Archive of SID

www.SID.ir



119/ تحليل برون ديني و درون ديني از وحيدرآمدي بر 

:اي مانند تجربه شعراوحي تجربه
اي كه شاعران و عارفان دارند و  همان تجربه،ندندا وحي را تجربه پيامبر ميبرخي

ه كه شاعر با هنر خود در گونداند به اين بيان كه همانوحي را باالترين درجه شعر مي

ي معاني و آفريند، پيامبر نيز از هيمن طريق آفرينندهپرتو الهام، معاني و الفاظ را مي

.الفاظ آيات است

امروزه مفهوم شعر به منزله يك خالقيت متعالي هنري،  «:به اين عبارت توجه شود

ت و استفاده از گذشبسيار متفاوت است با آنچه در ذهن امثال ابوجهل و ابولهب مي

كاهد و نه بر قدر ابولهب نماد هنر براي تقريب معناي وحي، نه چيزي از قدر قرآن مي

خواند و به گمان من هنر مرموز افزايد؛ عالمه طباطبايي وحي را شعور مرموز ميمي

»نمايدتر ميمناسب

 از تشبيه وحي به شعر اين نيست كه شود مرادمعلوم ميبا اين توضيحات 

هائي از اين دست راه دارد، همين نگونه كه در شعر مبالغه و تخيل و دروغ و ويژگيهما

ها در وحي هم هست، بلكه وجه شباهت شعر و وحي در اين است كه ويژگي

همانگونه كه شاعري يك استعداد و قريحه است پيامبري نيز يك استعداد و قريحه 

پردازد و افق  مضامين و كلمات مياست، همانگونه كه شاعر با چنين استعدادي به خلق

اش مضامين بلند وغيبي را گشايد پيامبر نيز با استعداد و قريحهاي به روي مردم ميتازه

 نبوي، ربهبسط تج: ج.ر.(كنديابد و آن را به صورت وحي و آيات الهي خلق ميمي

همانگونه كه شعر تابع شخصيت شاعر است، وحي هم تابع شخصيت )60-105ص

بر استپيام

:شعر و آيات قرآن
يابيم كه خداوند همين معني از شعر را از قرآن نفي با مراجعه به آيات قرآن در مي

 را شاعر مي گفتند منظورشان , آنجا كه شركان مكه قرآن را شعر و پيامبر،فرموده است

.چيزي جز نفي نسبت قرآن به خداوند نبوده است و خداوند اين ادعا را رد مي كند

)36/صافات (»ويقولون أاننا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون«
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.آيا ما خدايان خود را به خاطر يك شاعر ديوانه رها مي كنيم: مي گويند

)30/طور(» . نتربص به ريب المنون,أم يقولون شاعر«: ونيز مي فرمايد

. شاعري است و ما حادثه مرگ او را انتظار داريم,يا كه گويند محمد 

وما علمناه الشعر و ما ينبغي له ان هواال ذكر و قرآن «: فرمايدآيه ديگر ميو در 

)69/يس(».مبين

.به او شعر نياموختيم و سزاوار او هم نيست و آن جز ياد آوري و قرآني اشكار نيستما

مي ) ص(مي بينم كه خداوند زعم و گمان و نسبت شاعري را كه مشركين به پيامبر

 مانند شعراء آن زمان , يعني اين معني را نفي مي كند كه پيامبررد مي فرمايد. دادند

در پرتو الهام، و با استعداد و قريحه و هنر خويش خالق معاني و )  القيسرؤچون ام(

شعر منظوم نيست بلكه مراد بديهي است كه مراد مشركين از شعر،. الفاظ قرآن باشد

 اصالً 29قالب نظم و چه در قالب نثريافته و تخيالت انسان از طريق تفكر است چه در 

مشركين هدفشان از چنين نسبتي به پامبر، جز اين نبوده كه ادعا مي كردند شخص 

 خود خالق مضامين و الفاظ و كلمات قرآن است و خداوند با نفي چنين نسبتي ,پيامبر

.مضامين و آيات و كلمات قرآن را از جانب خود مي داند به آيه زير توجه كنيد

ن من المنذرين، انه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح االمين علي قلبك لتكوو«

)192-195/شعراء(» بلسان عربي مبين

يعني (مي باشد، ) نزل(هم متعلق به ) بلسان(قرآن است و ) به(و ) انه(ضمير در 

بان قرآن را به زقرآن قطعاً نازل شده از ناحيه رب العالمين است و روح ألمين، جبرئيل،

.)عربي بر قلب تو نازل كرده است تا از بيم دهندگان باشي

نام الفاط خاصه است كه متضمن معاني مخصوصه مي باشند، نه ) قرآن(ي كلمه

مالحه مي فرمائيد كه آيه شريفه همين قرآن را تنزيل پروردگار و . خصوص معاني آنها

مين مضامين با همين الفاظ نازل شده توسط روح االمين بر قلب پيامبر مي داند يعني ه

توسط روح االمين بر قلب پيامبر نازل شده است و تأويل روح األمين و جبرئيل به 

.اي از مراتب وجودي پيامبر از جمله تفاسير من اليرضي صاحبه و بالشاهد استمرتبه
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» قل نزله روح القدس من ريك بالحق «آيات زير از قبيل آيه قبل و مويد آن است

)102/نحل(

» كذلك أنزلناه حكماً عربيا« و آيه )2/يوسف(و انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون

)37/رعد(

27 زخرف و 3 شوري و 7 همچنين آيات )113/طه(و آيه وكذلك انزلناه قرآناعربيا

 اين آيات داللت دارد كه قرآن عربي كه قالب معاني وحي است از ناحيه , زمر28و 

.لكه از غيب بر آن حضرت فرستاده شده استپيامبر اكرم نيست، ب

 سوره نجم داللت واضحي بر اين معني دارد كه آنچه 5 تا 3همچنين آيه شريفه 

و ما ينطق عن الهوي ان : عين وحيي است كه جبرئيل به او مي آموزد: (پيامبر مي گويد

د يعني بر مي گرد) نطق(در آيه شريفه به ) هو.) (هواال وحي يوحي علمه شديد القوي

 همان چه را [آنچه پيامبر مي گويد و نطق مي كند چيزي جز وحي نيست و وحي هم

. توسط جبرئيل بر او نازل مي گردد]كه پيامبر مي گويد

 سوره نساء اين معني را كه قرآن از غير خدا باشد به 82همچين آيه شريفه 

ان من عندغيراهللا ولوك«نحواطالق رد مي كند خواه آن غير، پيامبر باشد يا غير او 

».لوجدوافيه اختالفا كثير

ي غير خدا بودن قرآن مالحظه مي فرمائيد كه آيه شريفه به نحواطالق از ناحيه

.  موجود را رد مي كند خواه آن غير، پيامبر باشد يا غير پيامبر

. سوره قيامت است18ي از جمله آياتي كه بر مدعاي ما داللت دارد آيه

.ع قرآنهفاذا قرأناه فاتب

آنگاه كه ما آن وحي را خوانديم پس تو : (خداوند خطاب به پيامبر مي فرمايند

.)خوانده يا خواندن آن را دنبال نما

از اين آيه استفاده مي شود كه وحي و قرآن بر پيامبر خوانده شده است و پرواضح 

.است كه خواندن مربوط به الفاظ قرآن است نه معاني آن

تلك آيات اهللا نتلوها عليك ( آل عمران مؤيدنظرمااست 108همچنين آيه شريفه
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.آن آيات الهي است كه به حق و شايستگي بر تو شمرده مي خوانيم.) بالحق

خواندن پي درپي و برشمرده است كه طبعاً، امري به تفصيل در آمده ) تالوت(

مثال او هم است و از عالم عقل و عقل بسيط و اجمالي پيامبر به فضاي خيالش و عالم 

.در آمده و در آنجا به تفصيل تالوت شده است

 استفاده مي شود كه پيامبر - مائده67 انعام و 19از آيات ديگري چون آيه 

هيچگونه دخالتي در خلق قرآن ندارد، نه مضامين قرآن مولود او است و نه صورت 

)19انعام، (»ن بلغو اوحي الي هذا القرآن ال نذركم به وم«مالحظه فرمائيد . والفاظ آن

اسم اشاره و مشاراليه آن همين قرآني است كه به مردم رسيده است و ) هذا(

خداوند از لسان پيامرش مي فرمايد همين قرآني كه براي انذار شما آمده است، همين 

قرآن به من وحي شده است يعني پيامبر هيچ دخالتي در صورت گري و خلق الفاظ آن 

.نداشته است

)يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ريك(ن معني از آيه شريفهعيناً همي

.استفاده مي شود) 67/مائده(

همچين از آياتي كه در آن سخن از انزال، تنزيل يا نزول قرآن مستند به خداوند 

استفاده مي شود ... و ) ما انزلنا عليك القرآن لتشقي(،طه 2آمده است مانند آيات شريفه

ن آوردن قرآن به سطحي كه مردم بفهمند كار پيامبر نيست، بلكه امري كه انزال و پائي

غير اختياري است كه توسط مبدأ غيبي انجام گرفته است به همين دليل ما حتي يك آيه 

نداريم كه فروفرستادن قرآن به سوي مردم را به پيامبر نسبت داده باشد و وي را مولد 

. وحي معرفي كرده باشد

خطا پذيري قرآن
د و در بخش شوه دو بخش ذاتي و عرضي تقسيم مي بقرآن در طرح اين نظريه 

امروزه مفسران بيشتري فكر مي كنند وحي  (: به خطا پذيري قرآن استاعتقادعرضي 

در مسائل صرفا ديني مانند صفات خداوند، حيات پس از مرگ وقواعد عبادت 

مسائلي كه به اين جهان آن ها مي پذيرند كه وحي مي تواند در . خطاپذير نيست
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اوالً كه نسبت دكتر سروش به مفسران، .) وجامعه انساني مربوط مي شوند، اشتباه كند

مبهم است و معلوم نيست مفسرين معتقد به خطا پذيري قرآن كيانند، ثانياً با توجه به 

,آياتي كه گذشت چنين مطلبي نمي تواند صحيح باشد زيرا اوالً كه مستفاد از آن آيات

از خداوند است ولذا احتمال خطا در آن اين است كه تمامي قرآن مضموناً و صورتاً

منتفي است، خواه آيات، مربوط به مسائل صرفاً ديني باشد يا مربوط به مسائل اين 

خطاپذيري قرآن در امور عرضي با گفته هاي خود دكتر سروش نيز ثانياً . جهاني

بر را فوق جبرئيل و وي را تالي تلوخدا معرفي مي سازگاري ندارد زيرا ايشان مقام پيام

كند و از طرفي دانش وي را در مسائل دنيايي در حد مردم زمان خويش و در بعضي 

پيامبر عزيز اسالم : (پائين تر از آنان مي داند، وي مي گويد) گرده افشاني(موارد مثل

ل كنت االبشراً قل سبحان ربي ه(بشر بود و خود به بشريت خود مقر و معترف بود 

، اما در عين حال اين بشرچنان رنگ و وصف الهي گرفته بود، و واسطه ها )رسوال؟

حتي چبرئيل، چنان ازميان او و خدا برخاسته بودند كه هر چه مي گفت هم كالم 

.و اين دو از هم جدا نبود. انساني او بود، هم كالم وحياتي خدا

)مولوي، دفتر پنجم ()ت آفتاب لعل ناب او از صفا ازهمچوسنگي كو شود(

خوب، مطابق فرمايش ايشان هر چه پيامبر مي گفت هم كالم انساني او بود هم 

كالم وحياني خداوند و اين دو از هم جدا نبود لذا قبول خطاپذيري در كالم حضرت 

. ملتزم به آن باشندكسيمساوي قبول خطاپذيري در كالم خدا است كه فكر نمي كنم 

ك بين امور ذاتي و عرضي دين بدون دليل است و ايشان هيچ دليلي بعالوه تفكي

راه يافتن خطا در امور علمي و (، جز اين كهشده استقانع كننده بر اين مطلب ارائه ن

اگر خطا در بخش هايي از متن ) اي به اصل نبوت وارد نمي سازدتاريخي قرآن خدشه 

اه نيافته است؟ به چه دليل مطالب قرآن قرآن راه يافته، به چه دليل در ساير بخش ها ر

درباب حيات پس از مرگ درست است؟

آيا به صرف اين كه با علوم تجربي روزگار خويش نمي توانيم به فهم دقيق برخي 

آيات مربوط به جهان نائل شويم، بايد قرآن را يك متن خطاپذير بدانيم؟ در بحث 
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وش هم، قائل به خطاپذيري علوم تعارض علم و دين، با وجود اين كه خود دكتر سر

ي تفسير مورد تعارض برآيد علم نمي تواند از عهدهتجربي است، چرا نبايد بگوئيم فعالً

.و چه بسا در آينده اين توفيق رفيق گردد

 و آن هم الهام شاعرانه كه نستهاشتباه اساسي در اين است كه وحي را چون الهام دا

، خود شاعر است و به اين مطلب عنايت نفرموده خالق مفهوم و مضمون و قالب وكالم

است كه وحي مانند الهام نيست، منشأ الهام معلوم نيست يعني صاحب الهام چه بسا 

نمي داند كه الهامات وي از كجا سرچشمه مي گيرد، برخالف وحي، زيرا منشأ وحي 

ت مي خداوند است و پيامبر به خوبي از منشأ آن آگاه است و آيات قرآن به صراح

راه يافته است و وحي را در آن مقام ازخدا ) قرب الهي(و ) لدن(گويد كه پيامبر به مقام 

)6/نمل(.كرده است انك لتلقي القرآن من لدن حكيم عليم دريافت

 علم حضوري و شهودي است و چون اين علم با ,هما نگونه كه گذشت وحي

)6/اعلي()سنقرئك وال تنسي.(اردخطا در آن راه ندشودحاصل مي) لدن(حضور در مقام 

مطابق آيات قرآن، خداوند، پيامبرش را در محافظت فرشتگان قرارداده، وي وحي 

را به طور كامل دريافت و بدون كم و كاست بر مردم عرضه مي دارد، در واقع مصونيت 

فانه يسلك من بين يديه .(پيامبر در اخذ و تبليغ وحي و عصمت وي از ضروريات است

- 28/جن()خلفه رصدا ليعلم ان قدأ بلغوا رساالت ربهم و احاط بهم بما لديهمو من 

از پيش رو و پشت سر مي فرستد تا بداند ) فرشتگان را) (برمحافطت اول رسول ()27

.و معلوم سازد، كه آن رسوالن پيغام هاي پروردگار خود را به خلق كامالً رسانيده اند

ي حق از باطل، ه است و فرقان يعني جدا كنندهناميد) فرقان(خداوند قرآن كريم را 

تبارك الذي نزل .(با اين وصف كتابي كه خود، فرقان است آيا مي تواند خطا پذير باشد

) نور( همچين يكي از صفات قرآن )1/فرقان()الفرقان علي عبده ليكون للعالمين نذيرا

يك لتخرج الناس من الظلمات كتاب انزلناه ال() 174/نساء()انزلنا اليكم نوراً مبيناً(است 

) 1/ابراهيم()الي النور

چگونه ممكن است كتابي كه سراسر نور و هدايت است و مردم را از تاريكي 
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ي ختميه است، خطاپذير باشد؟وظلمات به نور و هدايت رهنمون مي سازد و معجزه

 آدم و اتل عليهم نبا ابني(در حالي كه قرآن وقايع تاريخي خود را حق مي دهند 

)27/مائده()بالحق

وحي در نقل و قايع تاريخي الزاماً نمي تواند : چگونه سزاوار است كه گفته شود

 سروش در برابر اين استدالل كه بر مبناي حكمت الهي و لزوم !خطا ناپذير باشد؟

هدايت بشر از جانب خدا الزم است كه پيام الهي به صورتي خطا ناپذير در اختيار 

ار گيرد تا نقض غرض در اصل بعثت پيامران پيش نيايد چه پاسخي دارد؟ انسان ها قر

وي چه نقطه ضعفي در اين استدالل مي بيند كه به خطا پذيري قرآن روي آورده است؟

:بسط تجربه نبوي
 نظريه در باب وحي و نبوت فراتر از آن چيزي ت اينبايد عرض كنم كه پيامدهاي

 دادن وحي به تجربه هاي عارفانه و نفي عصمت است كه او تصور كرده است، تنزل

وحي و پذيرش راه يابي خطا در آن، پيامدي در حد نفي اسالم به عنوان يك دين الهي 

ي خطاپذيري در قرآن، خطاپذيري در اصل دين است و خطاپذيري در دارد زيرا الزمه

سالم اصل دين موجب نفي حكمت و هدايت الهي است، و در اين صورت فرقي بين ا

پامد اصلي نظريات سروش اين است . و آئين هاي بشري چون بودسيم باقي نمي ماند

اي از آموزه ها و كه اسالم يك آئين معنوي مانند شينتوئيسم تلقي شود كه فقط مجموعه

امبر در يبعالوه اگر پ. دستورات عبادي رابراي تحول دروني اشخاص ارائه كرده است

ي آن يا هر دو دخالت داشته باشد، وجه تمايزي بين اصل مضمون وحي يا صورت بخش

و اگر گفته . باقي نمي ماند) احاديث نبوي(قرآن و سائر سخنان برجاي مانده از پيامبر 

شو كه قرآن مربوط به تجربه هاي نبوي است و سائر مطالب پيامبر اينگونه نيست، 

حاالت پيامبر و تقسيم آنها زيرا مالكي براي تفكيك بين . دليلي بر اين تفكيك نمي بينيم

. بر تجربه هاي عارفانه و امور متعارف نداريم

 و زندگي ملموس پيوند دارد، سوساگر قرار باشد كه پيامبر از آنچه با جهان مح

دچار خطا شود، چگونه مي توان به پيام وحياني وي درباره جهان ناديده و حيات 
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ا از بنياد زير سوال نمي برد و نقض نميناشناخته اعتماد كرد؟ آيا اين تفسير، نبوت ر

كند؟

من فكر نمي كنم كه پيامبر به زبان زمان خويش سخن گفته «: كهاين ديدگاهاگر 

او حقيقتاً به آنچه مي گفته، . باشد، درحاليكه خود دانش و معرفت ديگري داشته است

 دانش او از اين زبان خود او و دانش خود او بود و فكر نمي كنم. باور داشته است

اين . دانش مردم هم عصرش درباره زمين، كيهان و ژنتيك انسان ها بيشتر بوده است

».دانش را كه ما امروز در اختيار داريم، نداشته است

سروش، بسط : ج.ر(» با خدا يكي شده است) پيامبر(نفس او  «:اين نظريه كهبا 

آيد كه پيامبر در حيثيت دست مي را كنار يكديگر بگذاريم، اين نتيجه به )تجربه نبوي

خدا يي خود دانشي بيش از معاصرانش نداشته است و به همان خرافات و موهوماتي 

در اين صورت اين سوال قابل طرح ! معتقد بود كه عرب هاي جاهلي اعتقاد داشتند،

است كه به خدا پيوستن پيامبر و يكي شدن وي با خدا چه كمالي را براي وي به ارمغان 

ده بود؟ و از چنين پيامبري چگونه مي توان انتظار داشت كه مردم را از جهل به علم آور

و از ظلمات به نور هدايت كند؟  

:جبرئيل واقعي يا خيالي 
پس نزول جبرئيل و : صاحب نظريه بسط تجربه نبوي در پاسخ به اين سؤال كه

خداوند از محمد در نظر عارفان، جبرئيل به «: آوردن وحي چه مي شود؟ مي گويد

مگر در داستان معراج نيامده است . نزديكتر نيست، بل جبرئيل است كه تابع پيامبر است

كه جبرئيل از همراهي با پيامبر بازماند و از سوختن بال و پرش هراسيد؟ معني اين 

حكايت چيست؟ مگر رهبر فقيد انقالب نگفت كه جبرئيل راهم پيامبر نازل مي كرد؟ 

جايي سخن اين نيست كه خدا جبرئيل را فرو نفرستاده است؟ همچنين در آيا معني اين 

) محمدي كه كامالً بشر بود(د كه محمدي بودن قرآن، يمالحظه مي كن«ديگر دارد 

سخني است كامال معقول و مبرهن كه خيل عظيمي از عارفان و متفكران مسلمان 

بودن آن عميق تر است و ) جبرئيلي(پيشتوانه آن و معناي عميقي دارد كه صد بار از 
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انه لقول رسول كريم چرا كه به : البته منافات باآن هم ندارد كه قرآن قول جبرئيل است

كه تعبير همه عارفان مسلمان است، جبرئيل را هم پيامبر اكرم، «تعبير آيت اهللا خميني 

چنان هم. و درين فرايند و در نسبت به خداوند، درون و برون، يكي است. نازل مي كرد

».كه گذشته و آينده همچنان كه تحت وفوق

آيد آن است كه جبرئيل و جود خارجي نداشته، بلكه آنچه از اين سخنان بر مي

گويي در تلقي وحي «عبارت اين چنين است عين . ساخته و پرداخته ذهن پيامبر است

او تالطمي وجوششي در شخصيت پيامر رخ مي دهد  وخود برتر پيامبر با خود فروتر 

سروش، (» .هللا و به عين اهللا صورت مي گيردسخن مي گويد و البته همه اينها به اذن ا

)سايت شخصي

صاحب اين نظريه قرآن را تجلي شخصيت دروني پيامبر مي داند كه در اصطالح 

توجيه وحي در مورد پيامبران از طريق مسأله تجلي . به آن وحي نفسي مي گويند

روه هاي تبشيري يعني كشيشان و خاورشناسان شخصيت باطن، نخست از طرف گ

در اين باره گردوخاك كرده ) درمنگهام(اظهار شد و بيش از همه خاورشناسي به نام 

وي باتالش هاي كودكانه اي مي خواهد براي قرآن منابعي معرفي كند كه يكي از . است

قل ع: (ها تجلي شخصيت دروني اوست او درباره نظريه خود چنين مي نويسدآن

دروني محمد و يابه تعبير امروز شخصيت باطن او به بي پايگي آئين شرك پي برده بود 

او براي رسيدن به مقام نبوت به پرستش خدا پرداخت و در غار حرا براي عبادت 

خلوت نمود و در آن جا ايمان وجدان او به درجه اي بلند رسيد و افق افكارش وسيع 

ن مرحله آنچنان نيرومند شد كه براي هدايت مردم در اي. و ديد بصيرتش دوچندان شد

اين همان : او پيوسته در فكر و انديشه بود تا آنگاه كه يقين كرد. شايستگي پيداكرد

اين آگاهي ها بر . پيامبري مي باشد كه خداوند او را براي هدايت بشر برانگيخته است

ن خطاب را خداوند بزرگ او چنان وانمود مي شد كه از آسمان بر او نازل مي شود و اي

)همان. ( وسيله جبرئيل براي او مي فرستدبه
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:ابطال تخيلي بودن جبرئيل
با مراجعه به قرآن كريم آيات فراواني به چشم مي خورد كه وجود فرشته وحي را 

وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح األمين علي (تصريح مي فرمايد مانند آيه شريفه 

قل نزله « و آيه شريفه )193-195/شعراء(.ن المنذرين بلسان عربي مبينقلبك لتكون م

 و آيات فراوان ديگري كه با يك نظربه قرآن )102/نحل(».روح القدس من ربك بالحق

كريم به چشم مي خورد و ما جهت رعايت اختصار از ذكر آن ها صرف نظر كرده و 

.فقط به دو حديث در اين مورد بسنده مي كنيم

: در جواب سوال از فرق بين رسول و نبي و امام مي فرمايند) ع(مام رضاحضرت ا

رسول كسي است كه جبرئيل بر او فرود مي آيد پس او جبرئيل را مي بيند و سخن او 

گاه سخن را مي شنود و گاه را هم مي شنود و جبرئيل بر او وحي فرو مي آورد و نبي

سخن را مي شنود ولي شخص ملك شخص ملك را مي بيند، و امام آن كسي است كه 

)176، ص1كليني، ج(.)را نمي بيند

روايت ديگري را بخاري از حارث بن هشام از پيامبر اكرم نقل مي كند كه حارث 

بن هشام از حضرت سوال مي كند وحي چگونه به سراغ شما مي آيد؟ آن جضرت 

ر حالي كه آنچه كه گاه مانند آهنگ زنگ شتر، پس از آن از من جدا مي شود د: فرمود

گاه فرشته برايم مانند مردي تمثل كرده ام و گهرا وحي كننده گفته است از او حفظ كرده

: ج.ر(».پس از آن با من سخن مي گويد پس آنچه را مي گويد ضبط و  حفظ مي كنم

)3 و2بخاري، ج

 مسلم فرض شده است، ,در اين دو روايت وجود فرشته وحيكهفرمائيدميمالحظه

. كه محضر مبارك پيامبر شرفياب مي شده و وحي را به او ابالغ مي كرده استايرشتهف
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:گيرينتيجه
با تحليل برون ديني و درون ديني و با استفاده از عقل و نقل روشن شد كه وحي 

الشأن اسالم با تمام عظمت و  است كه پيامبر عظيمييافت غيبرهمان شعور مرموز و د

 دريافت فرموده است و با )جبرئيل(ي وحي وديش توسط فرشتهي وجبزرگي و سعه

پيامبر نه . عصمت خدادادي همان را بدون كم و كاست در اختيار بشر قرارداده است

وي آنچه را كه براي ق صورت و كلمات و الفاظ آن، لمولد مضمون وحي است نه خا

رموده است، قرآن واجد دريافت و معصومانه تبليغ فسعادت بشر تا قيامت الزم بوده، 

تمامي آن چيزي است كه براي سعادت و كمال بشر الزم است و وحي از اين نظر كامل 

م دينكم، گر چه بشر با پيشرفت علم و كمال عقل، هر روز كاست كه اليوم اكملت ل

كند ولي اين به معني كامل نبودن اي از اقيانوس بيكران وحي دريافت ميزواياي تازه

. تجربه نبوي نيستوحي يا بسط

ر براي وحي محذورعقلي بهمچنين روشن گرديد كه مولد و قابل دانستن پيام

اجتماع نقيضين را دارد پس چاره اي نيست جز آن كه وحي از طريق مبدأ غيبي و 

همچنين با توجه به اين كه . صورت بخشي آن نيز از همان مبدأ سرچشمه گرفته باشد

شف و علم حضوري است، وي در اين مكاشفه عين علم پيامبر، به وحي از نوع ك

كند زيرا در كشف عين خارجي حقيقت در معرض ديد حقيقت رامي يابد و ادراك مي

شخص مكاشف و در حضور او قرار داردنه صورت ذهني از آن، لذا احتمال خطا در 

.وحي منتفي است
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