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  وحي پيامبرانه رسول اكرم
  و تفاوت آن با تجربه هاي عارفان و شاعران

  1عبدالمجيد طالب تاش

  :چكيده
تجربه وحياني پيامبران، مهم ترين حادثه تاريخي در جوامع بشري به شـمار مـي آيـد كـه ارمغـان آن،             

اما اين مسأله . دگار خويش استدريافت آيين و شريعت آسماني و آشنايي انسان زميني با مبدا هستي و آفري     
كه پيامبران چگونه مفاهيم وحـي را دريافـت مـي كننـد و ارتبـاط وحيـاني آنهـا از چـه مكانيـسم و كيفيتـي                            

براسـاس آيـات قـرآن    . برخوردار است ، پيوسته توجه متفكران و انديشمندان را به خـود جلـب كـرده اسـت      
اعلي و نفس پيامبر رخ مي نمايـد ، و در فراينـد وحـي    تجربه وحياني يك ارتباط دو سويه است كه ميان افق     

پيام الهي توسط خداوند و يا از طريق فرشته وحي بر نفس پيامبر فرود مي آيد تا آن را بدون كـم و زيـاد بـه                     
انـد و در  امروزه كساني در باره چگونگي مكانيسم وحي،  به تحليـل روانـشناختي پرداختـه       . دمردم ابالغ نماي  
نتيجه چنين تفكري اين است كه مـتن وحـي از   . اندانه و عارفانه به شمار آورده    ز نوع الهام شاعر   نتيجه آن را ا   

نفس پيامبر برمي خيزد و چون پيامبر در متن واقعيت اجتماعي تكون يافته در نتيجـه مـتن وحـي تحـت تـاثير                  
كانيـسم وحـي و   طرح اين مسايل در عصر حاضر ، پژوهش در باره م    . ن گشته است  فرهنگ عصر نزول تدوي   

 توصـيفي و  –در اين مقاله كه به روش تحليلـي  . تفاوت آن با  تجربه عارفان و شاعران را ضروري مي نمايد       
با استناد به آيات قرآن پژوهش شده است تفاوت هـاي دريافـت وحيـاني پيـامبر اسـالم بـا تجربـه شـاعران و             

دست يافته است كـه خاسـتگاه شـعر و عرفـان       عارفان مورد بررسي قرار گرفته است و به اين دستاورد علمي          
علـم خداونـد اسـت و نفـس       , نفس شاعر و عارف و فرهنگ اجتماعي آنهاست اما منـشا و خاسـتگاه وحـي                 

  . نداردپيامبر يا فرهنگ عصر نزول تاثيري در توليد قرآن
  

  : واژگان كليدي
  تجربه باطني ، وحي پيامبرانه ، فرهنگ ، نفس پيامبر ،الهام

                                                 
  استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج -1
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  :لهطرح مسأ
كـه گـاهي    ) 1085/ابن فـارس  (  واژه وحي در لغت به معناي اشاره سريع آمده است 

در شكل انتقال پيام به صورت رمزي و كنايه اي حاصل مي شود و گاهي از طريق اشـاره بـا              
ــد        ــي نماي ــي رخ م ــه كالم ــدن هرگون ــدل ش ــدون رد و ب ــوارح و ب ــضاء و ج ــب ( اع راغ

رستنده و گيرنده به صورت پنهاني ، اشاري و رمزي ارتباط ميان ف در وحي ،) 552/اصفهاني
بر همين اساس  به  الهام باطني وحي گفتـه مـي     ) 379 / 15/ ابن منظور   .  ( برقرار مي گردد    

رمزي بودن ارتباط ميان فرستنده و گيرنـده ، و انتقـال پيـام بـه                 ) . 320 / 3/ فراهيدي  ( شود  
ران ، بر پيچيدگي و رازآلـود بـودن پديـده    صورت اختصاصي و غير قابل دريافت براي ديگ      

كاربرد واژه وحي در قرآن يك مفهوم گسترش يافته است كه به عنوان             . وحي افزوده است    
( و حيوانـات     ) 12/ فصلت  ( خاصيتي از زندگي در مراحل مختلف تكامل اعم از جمادات           

امـا ايـن نيـرو در    .  ت راه يافتـه اسـ   )  11/ مـريم  ( و در روابـط ميـان انـسان هـا            ) 68/ نحل  
پيامبران شكل ويژه اي به خود مي گيرد و همچون نـوعي از خودآگـاهي بـاطني اسـت كـه                     
پيامبر، در آن حالت به يك تجربه اتحادي دست مي يابد و پس از آرامش و اطميناني كه با                   

در پيدا مي كند، تمايل به آن دارد كه آن را از حدود خـود لبريـز سـازد، و       » تجربه اتحادي «
پي يافتن فرصت هايي است تا شكل تازه اي به اجزاي مختلف زندگي اجتماعي ببخشد و با                 
برانداختن كهنگي هاي حيات اجتماعي ، خط سير هاي جديدي را در برابـر جوامـع بـشري                  

  ).   144/اقبال الهوري( قرار دهد
  

  شبهه همساني وحي با شعر و عرفان
ه ، سـبب شـده اسـت كـه ديگـران در فهـم       منحصر به فـرد بـودن تجربـه هـاي پيامبرانـ      

در تحليـل  .مكانيسم وحي و چگونگي اين ارتباط غير عادي ، با مشكل اساسي مواجه شوند      
هاي صرفا روانشناختي كـه در عـصر حاضـر از ناحيـه برخـي جـستجوگران مـسلمان و غيـر                      

فـان  مسلمان صورت گرفته است ،   وحـي پيامبرانـه را از جـنس تجربـه هـاي شـاعران و عار            
در نتيجه مفهوم وحي رسالي و      . دانسته اند  كه پيامبر آن را در سطح باالتري تجربه مي كند              

حامـد  ( كالم اهللا را نوعي الهام دروني و رمز دار مي دانند كه براي پيامبر الهي حاصل شـده                   
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و  پيامبر پس از فرايند وحي به رمز گشايي آن مي پـردازد و بـر اسـاس شناسـه      ) 518/ابوزيد
اين باور كه ميان وحي و الهـام شـاعرانه     ) . 520/همان( اي زباني بشر آن را ترجمه مي كند       ه

همساني ماهوي وجود دارد ، زمينه را براي اين انديشه آنهـا فـراهم مـي نمايـد كـه وحـي را                     
دريافت پيامبر از عالم باال و بيرون از شخصيت خود او ندانند بلكه محتوا و فرهنگ وحي را                  

ز نفس پيامبر و شخصيت تاريخي و اجتمـاعي وي بداننـد در نتيجـه قـرآن را يـك            برخاسته ا 
اين گـروه در تحليـل همـساني        ). 516/همان.(  اجتماعي به شمار آورند      –محصول فرهنگي   

وحي و الهام شاعرانه  نتيجه مي گيرند كه قرآن تحت تاثير شخصيت   پيـامبر قـرار گرفتـه ،                       
يدگاه سنتي ،  پيامبر اسالم نقش  محوري در توليد قـرآن             لذا تاكيد مي كنند كه بر خالف د       

و از آنجا كه شخصيت پيامبر در محيط اجتماعي عربي تكون يافته ، مجموعه              . داشته است       
اي از فرهنگ ، دانش ، تصورات و تصديقات آن جامعه ، در شكل گيري شخـصيت پيـامبر         

مبتني و برخاسته از فرهنگ عـصر   نقش اساسي بازي مي كند در نتيجه قرآن از همه جهاتش            
و چون در حجاز و در ميان قبايل چادرنشين زندگي مي كنـد ، لـذا قـرآن هـم             .  نزول است   

همچنـين بالغـت   . عربي مي شود و بهشت هم گاه چهره عربي و چادرنشيني پيـدا مـي كنـد      
سـاكنان  قرآن هم به تبع احوال پيامبر پستي و بلندي مي پذيرد و باران هـم كـه مـورد توجـه              

اين گروه با تلقي بـشري از قـرآن        . شبه جزيره عربستان است ، رحمت خدا شمرده مي شود           
راه را براي ورود عرضيات در آن مي گشايند تا به ايـن نتيجـه برسـند كـه عرضـيات ، جـزء                

از نظـر ايـن هـا  بعـضي از         . گوهري قرآن نيستند در نتيجه  مي توان آنها را كنـار گذاشـت                 
.  به طور تاريخي و فرهنگي شكل گرفتـه و امـروزه ديگـر موضـوعيت نـدارد                 جنبه هاي دين  

مثال  در مورد مجازات هاي بدني كه در قرآن مقرر شده اسـت  بـر ايـن بـاور انـد كـه اگـر                           
پيامبر در محيط فرهنگي ديگري زندگي مي كرد ، اين مجازات هـا احتمـاال بخـشي از پيـام              

و عرضي قرآن معتقدند نـه فقـط زبـان اسـالم ، كـه      نيز در تقسيم بندي ذاتي  .  وحي نمي بود  
بـه  . و لذا نه فقط زبان اسالم ، كه فرهنگ آن هم عرضي است         . فرهنگ آن هم عربي است      

  ). 55/بسط تجربه نبوي/سروش(اين معنا كه   مي توانست به گونه ديگري باشد
» منگهـام  در«   شبهه  همساني وحي با شـعر ، ابتـدا توسـط يكـي از مستـشرقان بـه نـام                      
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ادعا كرد كـه پيـامبر بـا نيـروي عقـل درونـي              » وحي نفسي محمد    « وي با طرح    . مطرح شد   
خويش و در پرتو پاكي و تابنـاكي روح و روان خـويش ، بطـالن عقايـد و شـيوه هـاي بـت                 
پرستانه اعراب را درك كرد و براي بيـان ديـدگاه هـايش گمـان كـرد كـه او همـان پيـامبر                        

 خداوند براي هدايت بشر بفرستد اما اين اطالعاتي كـه فكـر مـي               موعود است كه قرار است    
كرد به او وحي شده است در حقيقت برگرفته از همان اطالعاتي بود كه از طريـق يهوديـان                    
و مسيحيان دريافت كرده بود اما به گونه اي تجلي مي كرد كه گويي وحي آسمان اسـت و                   

ه عارفان و شاعران در يك سلوك معنـوي  همچنان ك. خطاب آفريدگار به او القاء مي شود    
و سير باطني به مرحله اي مي رسند كه مفاهيمي از نفسشان بـر مـي خيـزد كـه احـساس مـي                   
كنند ديگري به آنها القا مي كند اما در همان حال نفس عارف و شاعر ، همه كـاره اسـت و                      

مبر نيز احـساس مـي   از نظر اين گروه، پيا. عبارت هاي موزون و مقفّي را خود توليد مي كند         
كند ، فرشته وحي ، مفاهيمي را به او القاء كرده است ، اما در حقيقت ، اين شخص پيـامبر و             

   )154/ حكيم . ( نفس اوست كه خود ، توليد كننده و آفريننده آن مفاهيم است
  

  تفاوت هاي وحي پيامبرانه با الهام شاعرانه 
ه آيات و روايات بر اين باورند كـه پيـامبران         دانشمندان اسالمي از ديرباز با استناد ب       - 1

در مرحله اتحادي ، صرفاً گيرنده متن وحي مي باشند و نفس ارتقـاء يافتـه شـان تـأثيري  در             
شكل دهي محتواي وحي نداردهر چند در توضيح و تفسير متن وحي نقش اصلي و اساسـي                 

نـد كـه خداونـد در نهـاد و          ابن خلدون تجربه پيامبرانـه را   جبلتـي خـدادادي مـي دا              . دارند  
سرشت آنها قرار داده تا بتوانند در لحظات خاصي هم سطح با فرشتگان قـرار گيرنـد و پيـام                

پيامبران به فطـرت بـر تجـرد و         « : وي مي نويسد    . الهي را از فرشته پيام رسان دريافت نمايند       
گان افـق بـرين     انسالخ از همه امور جسماني و روحاني بشر آفريده شده اند و به سوي فرشـت               

ارتقاء مي يابند تا در لحظه خاصي بالفعل نيز در افقي كه به آن اختـصاص دارنـد در آينـد و       
خداوند ، تجرد و انـسالخ از  . در آن لحظه خاص ، شنيدن خطاب الهي برايشان حاصل شود     

ت بشريت را در لحظه وحي از روي فطرت به پيامبران ارزاني داشـته و آنـان را بـر آن سرشـ              
تجربـه پيامبرانـه بـر اثـر رياضـت و يـا درخواسـت پيـامبر         .  ) 98/ابن خلدون (».فريده است بيا
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حاصل نمي شود و آموزش يا ممارست در پيامبر شدن فرد خاصـي تـأثير نخواهـد داشـت ،                    
زيرا آنچه به او وحي مي شود از افق برتر و عالم باال تنزل مي يابد و بر ظرف قلـب او فـرود                 

اماالهـام شـاعرانه    . و تصرف در متن وحي ، آن را به مردم ابالغ كنـد              مي آيد تا بدون دخل      
يك ملكه زباني به شمار مي آيد كه اگر چه آموزش آن دشوار است اما به واسطه ممارست            

در حقيقـت افكـار شـاعرانه ، انعكـاس واقعيـت            )570/همـان .(براي شـاعر حاصـل مـي شـود        
احساسات دروني شاعر بـه     . ر است   خارجي نيست بلكه انعكاس احساسات دروني خود شاع       

حــسب اوضــاع و احــوال ، مختلــف اســت و از ايــن رو قــضاوت هــاي شــاعرانه دســتخوش  
در حـالي كـه وحـي يـك         ) .286/اصول فلسفه و روش رياليـسم     /طباطبايي(اختالفات است     

پديده فكري يا انعكاس حالت دروني نيست كه براي پيامبر رخ داده باشد ، بلكه يك القاي                 
منتها در اين ميان چيزي كه مـا نمـي تـوانيم        . ي است كه از عالم باال انجام گرفته است        روحان

آن را درك كنــيم ، اگــر چــه يــك واقعيــت بــوده وايمــان اســتوار بــه آن داريم،چگــونگي  
  )29/علوم قرآني/معرفت. ( برقراري اين ارتباط است

 از طريـق خـواب     از آنجا كه روح آدمي تعلق بـه عـالم بـاال دارد در شـرايط خاصـي                
مي تواند تا حدودي وابستگي خود از عالم طبيعت را بكاهـد و بـا   ..... ،يارياضت يا كهانت و 

اتصال به عالم برتر به حقايقي و مكا شفاتي دست يابد اما در همان حـال ، ايـن نفـس آدمـي      
نكـه از  است كه در تجربه هاي باطني غير پيامبرانه از درون خود به آن حقايق مي رسد   نه اي   

مسعودي در توصيف كاهنان، بـه  ارتقـاء         .عالم باال و توسط فرشتگان پيامي را به او القا كنند          
نفس آنها اشاره مي كند كه با رهايي از عالم طبيعت نسبت به   حقايق آگاهي مي يابد و مي                

 نفس وقتي تنها مي شود ، مي انديشد وچون بينديشد، اوج مي گيرد و ابر هاي علم            «  :گويد  
باطن بر او مي بارد و با چشم روشن بـين مـي نگـرد و بـا نـور نافـذ ، نظـر مـي كنـد و روش                     

) 1/527/مسعودي(».مستقيم پيش مي گيرد و از حقيقت اشياء ، چنان كه هست خبر مي دهد              
اما ابن خلدون اين آگاهي هاي كاهنان را درحوزه تخيالت مـي دانـد كـه بـه فهـم جرئيـات         

در نتيجه آنچه بر زبان جاري مي كنند به درسـت و غلـط آميختـه    بيش از كليات مي رسند ،      
  )100/ابن خلدون.  (است
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  از آنجا كه   وحي از عالم باال بر نفس پيامبر فرود مي آيد در لحظه دريافت وحي                - 2
در هوشياري كامل به سر مي برد و نسبت به صحت آنچه دريافت مي كند  يقين حاصل مي                   

امـا  . مـي رسـد  » حق اليقـين  « ين و عين اليقين نيز عبور كرده به مرتبه      كند و از مرتبه علم اليق     
در ساير تجربه هاي باطني اين يقين حاصل نمـي شـود لـذا شـياطين قـدرت نفـوذ در وحـي                       

بـه همـين    . پيامبران ندارند ولي زمينه نفوذ در ساير تجربه هاي باطني براي آنها فـراهم اسـت               
 كامالً روشن و واضح است اما منبع و منشاً الهام در ساير             لحاظ منشأ وحي و الهام بر پيامبران      

تجربه هاي باطني بر الهام گيرنده پوشيده و پنهان است  ، در نتيجه پيامبران هرگز در گـرفتن     
پيام آسماني دچار حيرت و اشتباه نمي شوند ، زيرا بر منشا وحـي آگـاهي حـضوري كامـل                    

 مـي تـوان     )عليـه الـسالم   ( را از سـخن امـام صـادق          اين تفاوت )24/علوم قرآني   /معرفت  . (دارند
دريافت كه در پاسخ زراره ، چگونگي اطمينان پيـامبر در دريافـت هـاي وحيـاني را تـشريح           

هرگاه خداوند بنده اي را براي رسالت بر مي گزيند ، به او آرامـش و وقـار      «   : نموده است   
و مي رسد ، همانند چيـزي خواهـد   ويژه اي مي دهد ، به گونه اي كه آنچه از جانب حق به ا    

  )همان صفحه/همان( ».بود كه با چشم باز مي بيند 
 قرآن تاكيد مي كند كه شياطين شايستگي حضور در مراتب نزول قرآن ندارنـد در   - 3

و مـا تََنزََّلـت ِبـهِ    « :  لذا مي فرمايـد  .نتيجه قدرت دخل و تصرف نيز از آنها گرفته شده است   
شـياطين ايـن   *       اِنَّهم عـنِ الـسمعِ َلمعزُوُلـونَ      *  ما ينبغِي لَهم و ما يستَطِيعونَ        و* الشَّياطِينُ  

بـه درسـتي كـه ايـشان از دور     * و ايشان را نسزد و آنها نمي توانند      * قرآن را فرود نياوردند     
   » 212 تا 210/ شعراء* نگاه داشته شدگانند 

ن قائـل بودنـد و      آ تأثير شخصيت پيامبر در توليـد قـر        به   قرآن در برابر كساني كه         - 4 
آيات را  ، شعر گونه و از توليدات شخص پيامبر مي دانستند موضع گيري كرده و بـا طـرح                     

، آن را فرود آمده از آسمان مي داند و از آنهـا مـي خواهـد               » تحدي و مبارزه طلبي     « مسأله  
 آنهـا هـم كـه همچـون پيـامبر ، بـشرند ،       چنانچه گمان مي كنند ، قرآن توليد پيـامبر اسـت ،    

اَم «:  بودن متن روشن شـود      آن بياورند تا بشري    ننددست به دست هم بدهند و سوره هايي ما        
ـ يقُوُلونَ افَترَيه قُل فَأتُوا بِعشرِ سورٍ مِثلِهِ مفَترِ    ونِ اهللاِ اِن كُنـتُم      يـنِ اسـتَطَعتُم ِمـن دـوا مادع اتٍ و
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ايـن قـرآن را خـود او        : يندگو لَم َتستَجِيبوا لَكُم فَاعَلموا اَنَّما اُنزِلَ بِِعلمِ اهللاِ يا مي          فَاِن. صادِقِينَ  
بگو ده سوره ساختگي همانند آن بياوريد ، و اگر راست مي گوييد بـراي ايـن                 . ساخته است 

دانيـد  چنانچه به شما پاسـخ ندادنـد ، ب  . كار ، هر كس از غير خدا را مي خواهيد فرا بخوانيد             
بـديهي اسـت كـه شخـصيت      » 14  و13/هـود  . كه آيات نازل شده قرآن ، به علم خداسـت 

است كه مخالفان براي مقابله با قرآن ، مي توانند از او            » دون اهللا   « پيامبر نيز يكي از مصاديق      
امـا قـرآن    . نيز استمداد جويند تا اثبات كنند كه منشأ و خاستگاه قرآن ، نفوس بشري اسـت                 

اطمينــان دارد ، در انتهــاي آيــات ، منــشأ و » هماننــد آن «  نــاتواني بــشر ، در آوردن كــه بــه
، و  » پيامبر شدن « شخصيت پيامبر در مساله     . معرفي مي كند    » علم خداوند   « خاستگاه آن را    
دربـاره شـأن نـزول آيـه     . ، هيچ دخالتي نداشـته اسـت   »زمان ارتباط وحياني « حتي درتعيين   
دوست دارم خداوند مـرا از  :  به جبرئيل گفت  )صلي اهللا عليه و آله    (ه است كه پيامبر     تغيير قبله آمد  

جبرئيـل  . ني قبله ابراهيم بود     عقبله يهود به سمت ديگري منصرف نمايد ، و منظورش كعبه ي           
من نيز همچون تو از پيش خودم اختياري ندارم ، از پروردگارت درخواست كن تـا                : گفت  

سپس جبرئيل باال رفت و رسول خدا پيوسـته         .  سمت قبله ابراهيم برگرداند    ترا از قبله يهود به    
 بقره را فـرود آورد كـه مـي    144ينكه جبرئيل نازل شد و آيه اچشم به آسمان مي دوخت تا      

َقـد َنـرَي تََقلُّــب وجِهـك ِفـي الـسماءَِفلَنُولِّينَّك قِبَلــه َترَضـيها َفـولِّ وجهـك َشــطرَ         « : گويـد  
م ، اكنـون تـرا بـه سـوي         ينگاه هاي انتظار آميز تورا به سوي آسمان مي بين         ... لمسِجدِالحرَامِ  ا
له اي كه از آن خشنود مي شوي مي گـردانيم پـس روي خـود را بـه سـوي مـسجدالحرام                 بق

  ) 32/نيشابوري(». بگردان
 شـعر     در عصر نزول ، عده اي كه از قرآن  تلقي بشري داشتند، گاهي آن را از جنس                 

كردنـد، و بـا ايـن ادعاهـا ، تـالش مـي       به شمار مي آوردند و گاهي آن را سجع  معرفي مـي  
تأكيد مي كند كه آيـات      قرآن  كردند آسماني بودن منشأ و خاستگاه قرآن را نفي كنند، لذا            

نارل شده ، از جانب پروردگار جهانيان است و با تندي زايدالوصـفي هـشدار مـي دهـد كـه               
تلقي مي كـرد ، او      » قول خداوند   « فتاري برآمده از نفس خويش را به عنوان         اگر پيامبر ،  گ    

 َكـاهِنٍ َقِلـيالً مـا    والبَِقـولِ . ِلـيالً مـاتُومِنُونَ  َقوما هو بِقَولِ شَاِعرٍ  « : را به شدت تنبيه مي كرديم       
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ُثـم  .  بعض االقَاوِيلِ  لَاََخـذنَا مِنـه ِبـاليمِينِ           و لَو تَقَولَ علَينَا   . تَنزِيلٌ مِن رب العاَلمِينَ     . َتذَكَّرُونَ  
و اين ، گفتار شاعري نيست ، كـه كمتـر بـه             . مِنكُم اَحد عنه  حاِجزِينَ    َفما  . لَقَطَعنَا مِنه الوتِينَ    
پيام فرود آمـده اي از      . و گفتار كاهني نيست كه كمتر از آن پند مي گيريد            .آن ايمان داريد  

پاره اي گفتارها بـر مـا بـسته بـود ، دسـت            ) پيامبر(و اگر او    . دگار جهانيان است    جانب پرور 
راستش را سخت مي گرفتيم و رگ قلب او را پاره مي كرديم ، و هيچ يك از شـما مـانع از           

خداوند در اين آيات روشن ساخته كه اگر پيـامبر چيـزي             »  47 تا   41/ الحاقه  . آن نمي شد    
و ايـن بـه معنـاي ايـن          ) 607 / 4/ زمخـشري   (  ، او را خواهيم كشت       بياورد كه ما نگفته ايم    

است كه پيامبر در ابالغ پيام صادق است و اگر از پيش خود گفتاري غير از آنچه به او القـاء      
   )3689/ سيد بن قطب . ( شده است را ارائه مي كرد ، خداوند او را از بين مي برد 

 الهي قرآن ، بهترين شاهد بر نفسي نبودن مـتن           موضع شخص پيامبر در ارتباط با پديده      
او انفصال تام ميـان ذات تلقـين كننـده خداونـد از بـاال و ذات دريافـت كننـده                    . قرآن است   

قـرآن چهـره محمـد را بـه          ). 157/ حكـيم   ( خويش از پايين را به روشني ادراك مي كـرد           
 اختيـاري نـدارد و در    عنوان يك چهره فرمان بردار معرفي مي كند كه در حوزه وحي هـيچ             

و اِذَا تُتَلـي عَلـيهِم آياتَُنـا        « : قـرآن مـي فرمايـد       . صورت عصيان از خداي خويش مي ترسـد       
بينَاتٍ قَالَ اَّلذِينَ ال يرجونَ لِقَاءنَا اِئتِ بُِقرآنٍ غَيرِ هذَا اَو بدله قُل مايكُونُ لِي اَن اُبدلَه مِن ِتلقَاءِ                  

ن اَتَِّبع اِلّا ما يوحي اِلَي اِنِّي اَخَاف اِن عصيت ربي عذَاب يومٍ عظِيمٍ   آنگاه كه آيـات     اِ. نَفسِي  
قرآنـي جـز    : روشن ما بر آنها خوانده مي شود كساني كه اميد به ديدار ما ندارند مي گويند                 

مـن  .  آن را تغييـر دهـم   مرا نمي رسد كه از پيش خـودم : اين بياور و يا آن را تغيير ده ، بگو     
جز از آنچه بر من وحي مي شود پيروي نمي كـنم ، مـن اگـر نافرمـاني كـنم از پروردگـارم                

   »16 و 15/ نسبت به عذاب روز رستاخيز بيمناكم  يونس 
  تفاوت عمده ديگري كه ميان دريافت وحياني پيامبر اسالم با شعر و عرفان وجـود               - 5

ر تجربه اتحادي خود ، هر چند به كشف تام دست يافـت و        دارد اين است كه پيامبر اسالم د      
امـا پـس از      )  229 / 1/ زركـشي (آيات آسماني قرآن را از عـالم فرشـتگان دريافـت نمـود              

بازگشت  بر اساس گفتمان رايج و در قالب زبان بـشري و بـا معيارهـاي معنـا شناسـي مـردم                 
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عال خالق خود ، واقعيت هاي عينـي  سخن گفت و به اين وسيله توانست با گفتار،  افكار و اف 
ايـن وضـعيت دوگانـه ، مهـم تـرين      . جهان را دريابد و تاريخ بشري را تحت تأثير قرار دهد           

امادر تجربـه هـاي عارفانـه       . تفاوت كشف پيامبرانه را با كشف عارفانه به نمايش مي گذارد            
افته است و هيچ    به هدف نهايي خويش دست ي     » تجربه اتحادي «مرد باطني پس از رسيدن به       

گونه عالقه اي براي بازگشت به اين جهان در وي مـشاهده نمـي شـود و در آن هنگـام كـه                       
ــدارد    ــشري منفعتــي ن ــع ب ــراي جوام ــاز مــي گــردد ، بازگــشت او ب ــابر ضــرورت ب ــال (بن اقب

عارف در تجربه اتحادي خويش نه تنها از اجزاي مختلف زنـدگي اجتمـاعي             ) 143/الهوري
لذا در هنگام بازگشت ، بـه دليـل عـدم            )   52/ غزالي      .  (  مي شود  كه از خويش نيز غايب    

توجه به دو گونه حالت پيشين و پسين ،  و تفاوت عالم تجلي كـه غايـب از خلـق و خـويش      
است با عالم طبيعت ، سخناني بر زبان جاري مي كند كه شناسـه هـاي آن منطبـق بـر حالـت             

ن و گفتمـان جوامـع بـشري اسـت ، در نتيجـه              تجربه اتحادي اوست و بيان آن در قالـب زبـا          
 عربـي در   ابن). 12/همان( گفتمان او را با مشكالت و نگراني هاي بسياري همراه مي كند  

 را )صـلي اهللا عليـه و آلـه   (فتوحات مكيه نقل مي كند كه در هنگام نوشتن خطبه فتوحـات ، محمـد         
ــن عربــي /حامدابوزيــد(ديــده اســت  ان بقلــي در توصــيف و روزبهــ). 127/چنــين گفــت اب

در ايـام جـواني شـبي بـه نمـاز مـشغول بـودم ، حـق سـبحانه بـا                      « : مكاشفات خود مي گويد   
او در صورت من خنديد و نافه مشكي به جانـب مـن             . زيباترين صورت از پهلوي من رد شد      

اين گونـه بيـان عارفـان كـه آكنـده از نمـاد و اشـاره دربـاره حقـايق              ) 148/روزبهان( »افكند
و قابل انطبـاق بـر عـالم طبيعـت و گفتمـان جوامـع بـشري         سبت به عوالم برتر استمعرفتي ن
بر زباني غير از زبان رايج در ميان انسان ها استوار است و زبـان مخـصوص بـه خـود      نيست ،
مقايسه اين گفتمان  با گفتمان پيامبران ، منحصر به فرد بودن تجربه هـاي پيـامبران  را                   . دارد  

   .به نمايش مي گذارد
  

  استدالل هاي قرآن مبني بر عدم دخالت پيامبر در توليد آيات
قرآن براي اينكه مردم گمان نكنند آيات الهي برخاسته از نفـس پيـامبر اسـت و احيانـا          
جنبه بشري و فرهنگي و اجتماعي دارد ، به استدالل منطقي و بيـرون دينـي نيـز مـي پـردازد                       
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ني و مفاهيم گنجانده شده در قالب نوشـتاري         واثبات مي كند كه چينش كلمات قرآن و معا        
  : آيات ، به گونه اي است كه آن را از هرگونه اتهام بشري بودن مبرا مي سازد  

  

  )صلي اهللا عليه و آله(  قرآن و شخصيت امي پيامبر اسالم – 1
 درس ناخوانده بودن پيامبر اسالم و عدم آموزش رسمي و كالسيك در حوزه ادبيات              

 بر جامعه آن روز عربستان و جهان ، و نيز عدم ارتبـاط او بـا مكاتـب علمـي و          و علوم حاكم  
ادبي عصر نزول ، زمينه هايي است كه قرآن از آنها استفاده مي كنـد بـراي رد قـول كـساني                
كه آيات را قول و گفتار خود پيامبر مي دانستند و او را فاعل و توليد كننده قـرآن بـه شـمار          

رآن از نظر سـطح ادبـي و علمـي بـه گونـه اي اسـت كـه باذهنيـات و                      مفاهيم ق . مي آوردند   
تجربيات يك عرب درس ناخوانده كه تنها به داد و ستدهاي معمول اجتماعي عصر خويش               
پرداخته آنچنان فاصله دارد كه جاي هيچ ترديدي براي غير بشري بودن متن بـر جـاي نمـي                   

 ِمـن قَبِلـهِ ِمـن كَِتـابٍ و ال تَخُطُّـه بِيمِيِنـك اِذاً             وما كُنـت تَتُلـو    «: لذا قرآن مي گويد     .  گذارد  
الرتَاب المبِطلُونَ  و پيش از اين تو هيچ كتابي نمي خواندي و با دست خود چيـزي را نمـي                     

   » 48/ عنكبوت . نوشتي ، و گرنه باطل انديشان قطعا به شك و ترديد مي افتادند 
خواهد اثبات كند كه ايـن    قرآن است، و مىآيه شريفه در مقام اقامه حجت بر حقانيت 

به همين لحـاظ در عـين اينكـه           )219 / 16/ طباطبايي  ( ه است   كتاب از ناحيه خدا نازل شد     
حقايقي در اختيار پيامبر گذاشت كه هيچ انساني به آن دست نيافتـه اسـت و او را در كمـال                      

 نمـود كـه بـا هـيچ خطـي آشـنا       عقل و فهم قرار داد شرايط اجتماعي او را به گونه اي تقدير     
   )381 / 15/ فخر رازي ( نشود تا غير بشري بودن متن قرآن آشكار شود

دكتر بوكاي نويسنده مسيحي كه با نگاهي علمي وارد متن قرآن شـده اسـت ، پـس از            
تطبيق آيات قرآن با دستاوردهاي علمي دنياي معاصر ، مطالب قـرآن را درسـطحي ارزيـابي         

 درس ناخوانده بودن پيامبر اسالم بلكه بشر بودن پيـامبر را دليلـي بـر ايـن                  مي كند كه نه تنها    
امر مي داند كه مضامين و محتواي قرآن نمي تواند برخاسته از ذهن بشر قرن هفـتم مـيالدي                   

نكاتي كه از جنبه علمي در قرآن مورد مالحظـه قـرار مـي گيرنـد ،     « : وي مي نويسد    . باشد  
د كه تصور اين مطلب ممكن نيـست كـه بـشري در قـرن هفـتم                 اين نتيجه را به دست مي ده      
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ميالدي توانسته باشد در بـاره موضـوعاتي متنـوع ، بـه عرضـه افكـار و معـاني و ايـده هـايي                         
بپردازد كه با مفاهيم دوره خودش سازگار نباشد ، اما با اطالعات و مطـالبي مطابقـت نمايـد                   

ن كتـاب يعنـي قـرآن ، مبـدا و منـشا بـشري             به نظر من ، اي    . كه قرن ها بعد اثبات مي گردند        
  ) 174/بوكاي( ». ندارد 

  
    وجود اختالف در متون بشري-2

قرآن تاكيد مي كند كه متون بشري   پيوسته بـا اخـتالف در مـتن و تفـاوت در سـطح                       
معنا ، و تضاد يا تناقض در گزاره ها مواجه است اما از آنجا كه آيات قرآن منشا و خاسـتگاه       

 و برخاسته از علم خداوند است لذا از اين نقص مبراسـت و در آيـات آن هـيچ                    بشري ندارد 
اَفَال يَتدبرُونَ الُقرآنَ و لَو كَانَ مِن عِنـدِ غَيـرِ اهللاِ لَوجـدوا           « : گونه اختالفي مشاهده نمي شود        

 بـود هرآينـه در   چنانچه از جانب غير خـدا . فِيهِ اختِالفاً َشدِيداً    آيا در قرآن تدبر نمي كنند             
   »83/ نساء . آن اختالف بسياري مي ديدند 

هـيچ انـساني نيـست كـه     «   : عالمه طباطبايي در توضيح اين استدالل قرآن  مي نويسد     
هر عملي يا صفتي كه از او ناشي مي شـود يـا             . مشاهده نكند هرروز عاقل تر از ديروز است         

حتـي كـاري   .  متين تر از مرتبه اول اسـت  تدبير و رايي كه دارد در مرحله بعدي محكم تر و  
كه امتداد وجودي جزئي داشته باشد مثال نوشته اي كه نويـسنده مـي نويـسد يـا شـعري كـه                      

در همه اينها مي بنيم آخرش بهتر از اول ، و قسمت هـايي از آن بهتـر از       .. شاعر مي گويد و     
ي كه انجـام مـي دهـد    پس يك انسان در امور نفساني و در كارهاي. قسمت هاي ديگر است    
اين يك ناموس كلي است كـه در انـسان و كائنـات مـادون او كـه                  . سالم از اختالف نيست     

  )  5/31/طباطبايي (». همگي تحت سيطره تحول و تكامل عمومي هستند ، جاري است 
  
  ) فترت وحي(  تأخير در نزول وحي -3

زل شد براي مدتي كـه بـين       مورخان نوشته اند كه وقتي نخستين آيات بر پيامبر اكرم نا          
سه روز تا سه ماه اختالف نظر است ، نزول وحي قطع گرديد كه از آن به دوره ي فترت نام                  

خود قرآن نيز در سوره والضحي به قطع مقطعي وحي اشاره مي كنـد              ). 36/حجتي( مي برند 
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سـويي  كه سبب شده بود از يك سو مخالفان و منكران وحي به سرزنش پيامبر بپردازند و از       
مـا ودعـك ربـك ومـا َقَلـي            « : لذا مي فرمايد.در شخص پيامبر نيز نگراني هايي حاصل شود   

مفسران گفته اند بـه مـدت       . »3/والضحي. پرور دگارت ترا وانگذاشته و دشمن نداشته است         
پانزده روز يا بيست روز و يا چهل روز وحي قطع شد و مشركان شـايعه سـازي كردنـد كـه                       
خداوند ، محمد را رها كـرده و او را دشـمن مـي دارد كـه وحـي خـود را از او قطـع كـرده               

.( به دنبـال ايـن جريـان سـوره والـضحي نـازل شـدو شـايعات مخالفـان را از بـين بـرد             . است
اين جريان نشان مي دهد كه شخصيت پيامبر، دخالتي در زمان نـزول وحـي               )1/335/طبرسي

  .و چگونگي آن نداشته است 
  

  ن و ارتباط آن با فرهنگ قومي پيامبرقرآ
 نگاهي گذرا به تاريخ اسالم نشان مي دهد كه  قرآن، نه تنها متن خـود را بـه فرهنـگ             
جزيره العرب وابسته نكرده كه خود به فرهنگ سازي بي سابقه اي اقـدام نمـوده و تغييـرات                  

از رفتارهـاي آن  اساسي در فرهنگ عصر نزول ايجاد كرده است، به گونه اي كه با بـسياري             
عصر از قبيل تحقير زن، رواج فحشاء و شراب خواري، زنده به گور كردن دختران، ارتبـاط                 

مبـارزه كـرد و مـسلمانان را بـه از بـين             .... بر مبناي پيوند خوني، عصبيت قبيله اي و قـومي و          
اين شيوة فرهنگ سازي قـرآن، سـبب شـده تـا هـم              . بردن چنان آداب و رسومي فرا خواند        

نگ عربي و هم ساير فرهنگ هايي كه مـردم آن ، اسـالم را پذيرفتـه انـد و از روشـنايي          فره
وجود آيات حيات بخش آن بهره برده اند، به شدت تحت تاثير فرهنگ قرآن قرار گيرند و                 
در سايه اين تاثيرپذيري، به بستري جديد در جهت ايجاد فرهنـگ و آداب و رسـوم انـساني             

  .دست يابند
رفت كه بر تاثيرناپذيري قرآن از فرهنگ عصر نزول تاكيد مي كنـد ،              محمد هادي مع  

  :چنين مي نويسد
برخي از نويسندگان معاصر كوشيده اند تا قوانين اسالم از جمله مساله طالق را متـاثر                «

مـا  .از فرهنگ زمان، و از احكام امضايي سنت هاي زمان معرفي كنند و نه از احكام تاسيسي               
 در احكام نخستين خود، حتي به صورت جزئي بـه سـطح فرهنگـي آن                آيا اسالم : مي پرسيم 
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زمان تنزل كرده و خواسته است با مقتضيات زمان همراه باشـد تـا در نتيجـه بـا تغييـر زمـان،                       
اسـالم،  . به ويژه قوانيني كـه بـا صـراحت در قـرآن آمـده چنـين نيـستند                ! تكامل يابد؟ هرگز  

در آن روزگـار را كنـار نهـد و لبـاس     فرهنگ جديـدي آورد تـا سـنت هـاي جـاهلي رايـج          
جاودانگي بپوشد، حالل محمد تا روز قيامت حـالل اسـت و حـرام او تـا روز قيامـت حـرام                     

مگـر در   ) 119 و   58/ 1كلينـي، . اشاره بـه روايتـي دارد كـه كلينـي نقـل كـرده اسـت               (است  
فقــط در مـسائل سياســت و  . مـواردي كـه حكــم از تـدابير سياســي همـان وقـت بــوده باشـد      

نقـد شـبهات پيرامـون      / معرفت  .( »ورداري طبق اوضاع كشور خودشان عمل كرده است       كش
بررسي  محتواي آيات و مقايسه آن با فرهنگ حاكم بر جامعه عصر نـزول               )  40 و   29/قرآن

نشان مي دهد كه قرآن ،  نه تنها بـه تاييـد فرهنـگ جـاهلي نپرداخـت كـه بـا آن بـه مبـارزه                          
از يكي از مورخان تمدن تاكيـد مـي كنـد كـه اصـوالً تغييـر                اقبال الهوري به نقل     . برخاست

حركت جهان به سوي تمدن، مقارن با زماني است كه دين اسالم بـر صـحنة جهـان آشـكار                    
چنان مي نمود كه تمدن بزرگي كه براي ساخته شـدن آن چهـار هـزار      «: وي مي نويسد  . شد

 همچـون درخـت     تمـدن، ... سال وقت صرف شده بـود، در شـرف تجزيـه و تالشـي اسـت                 
عظيمي كه برگ هاي آن بر جهان سايه افكنده و شاخه هايش ميوه هاي زرين هنر و دانـش                   
و ادبيات را به بار آورده بود از تنه به لرزه افتاده و ديگر شيرة احترام و تقديس، آن را زنـده                      
د، نگاه نمي داشت، بلكه تا مغز پوسيده شده و طوفان جنگ ها مي خواست آن را از جا بكن                  

و تنها با ريسمان هايي از آداب و عادات و قوانين قديمي برجاي خو بـاقي مانـده بـود و بـيم          
آيـا هـيچ فرهنـگ    . آن مي رفت كه هر لحظه بـا كـوچكترين حركتـي بـشكند و فـرو ريـزد            

عاطفي وجود داشت كه در كار دخالت كند و بار ديگر نـوع بـشر را بـه وحـدت بخوانـد و                       
/ اقبـال الهـوري   (» بود كه چنين فرهنگي از نـوعي ديگـر باشـد   تمدن را نجات بخشد؟ الزم     

نويــسنده تعجــب مــي كنــد كــه چنــين فرهنــگ تــازه اي، در آن زمــان كــه نهايــت  )    166
  )167/ اقبال الهوري. (نيازمندي به آن وجود داشت، از جزيره العرب برخاسته است

ن مبتنـي اسـت لـذا      متون بشري بر پيشينه هاي علمي، فرهنگـي و فكـري نويـسنده مـت             
تاثيرپذيري نويسندگان و گويندگان متون بشري از فرهنگ خويش، اجتناب ناپذير است اما         
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متن الهي قرآن، از آسمان فرود آمده و در نتيجه نـازل شـدة بـر زمينـه هـاي فرهنگـي عـصر             
نزول است، در نتيجـه نـه تنهـا از آن فرهنـگ تـاثير نپذيرفتـه كـه بـراي تاثيرگـذاري بـر آن                         

  .گ نازل شده است ، و مي خواهد آن فرهنگ را از اساس و پايه تغيير دهد فرهن
  

  مواجهه اسالم با فرهنگ عربي
شريعت اسالم در هنگام رويارويي با فرهنگ و آداب و رسوم عرب هاي زمان نـزول،             

يعني آن دسـته از عـادت هـايي كـه بـا عقـل و                :  سيرة ممضاه  - 1: چهار گونه برخورد داشت   
اشت و در ميان اعراب نيز رايج بود، آن را امضاء نموده و تاييد كـرد و در                  عدل سازگاري د  

واقع بر روي آنها صحه گذاشت هر چند قيود و محـدوديت هـايي در آن هـا جعـل نمـود ،                       
  مانند حليت بيع

يعنـي روش هـا و رفتارهـايي كـه در ميـان اعـراب رواج داشـت امـا          :  سيره مردوعه  - 2
  .د و مردود اعالم كردشريعت اسالم با آن مبارزه كر

 سيره غير مردوعه يعني روش هايي كه مربوط بـه امـور عـادي زنـدگي اسـت و از                      - 3
سوي شارع به طور مستقيم دربارة آنها اظهار نظري صورت نپذيرفته و نه آن را امضاء كـرده       

  .و نه رد كرده است
زنـدگي  شريعت اسالم به تاسيس برخي احكام و دستورالعمل هـاي           :  سيرة تاسيسي  - 4

  )3/160/محمدي.(اقدام كرد كه پيش از آن در فرهنگ مردم آن ديار وجود نداشت 
قرآن  ، عالوه بر اينكه به طرح فرهنگ جديدي اقدام نمود، خـود يـك دسـتگاه معنـا                    
شناختي جديد را نيز پي ريزي نمود كه نه تنها مبتني بر فرهنگ عربي نيست بلكه واژه هايي                  

نداشـتند را از ادبيـات عـرب اخـذ كـرده و آن را در دايـرة معنـا                    كه گسترة معنايي چنـداني      
شناختي جديد خود قرارداد و بار معنايي و محتوايي گسترده اي بر آن حمل كرد ، به گونـه                   
اي كه از معناي اوليه خود خارج شده  و در معناي جديد دسـتگاه واژگـاني قـرآن حقيقـت                     

 نـام گرفتـه اسـت، بيـانگر همـين شـيوة       »حقيقـت شـرعيه  «آنچه در اصطالح اصـوليين     . يافت
حقيقت شـرعيه آن اسـت كـه شـارع، واژه اي را از              . رويكرد قرآن به واژه هاي عربي است        

تنگناي معناي لغوي آن بيرون مي آورد و در دستگاه واژگاني خود وارد مي نمايد و معنـاي        
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 واژه ، معنـاي     جديد و گسترده اي به آن مي دهد ، به گونه اي كه معنـاي جديـد، بـراي آن                   
حقيقي به شمار مي آيد و معناي اولية آن به عنوان مجاز محسوب مي شود مانند واژه صـلوه                

آمـده اسـت امـا شـريعت اسـالم ايـن واژه را بـه                » دعا و خواندن  «كه در اصل لغت به معناي       
ده و  قرار دا » اهللا ، ايمان، اسالم و روزه     « دستگاه واژگاني خود وارد كرده و در كنار واژگان          

انجام مناسك مخصوص در برقـراري ارتبـاط ميـان انـسان بـا      «معناي جديدي به آن داده كه  
لذا اين رويكرد اسالم به واژگان عربي نه تنها بـه            ) 24/ حيدري. ( به شمار مي آيد   » خداوند

معناي تاثير پذيري قرآن از آن فرهنگ نيست بلكه تاثير گذاري  بر فرهنـگ عربـي و حتـي                    
  .اني عرب  نيز به همراه داشته است دستگاه واژگ

: توشيهيكو ايزوتسو با اثبات تاثير گذاري شگرف اسالم بر فرهنگ عربـي مـي نويـسد               
نـه تنهـا برتـرين خـدا بـه      ) اهللا(هنگامي كه پيامبر اسالم اظهار داشـت كـه ايـن خـداي برتـر          «

كهـن دينـي   صورت نسبي، بلكه خداي برتر به صورت مطلق و نيز يگانه است ، نظام ارزشي       
اگر بنـا بـوداعراب تعلـيم جديـد را بپذيرنـد، الزم بـود       . سخت در معرض خطر  قرار گرفت     

وضع موجود تغيير كلي پيدا كند و تاثيرات آن نه تنها در زمينة محدود انديشة ديني بلكه در                
. همه نواحي زندگي فردي و اجتماعي احساس مي شد و تحـت تـاثير آن قـرار مـي گرفـت                     

 تعجب نيست كه نهضت اسالمي با معارضه سخت رو به رو شد و ايـن معارضـه             بنابراين مايه 
از نگـاه  )6/ايزوتـسو ( »  توسعه پيدا كـرد )صلي اهللا عليه و آلـه    (بالفاصله در پيرامون حضرت محمد      

اين نويسنده، معارضه ها و درگيري هاي شديدي كه ميان كفار با پيامبر ايجاد شد ريـشه در                   
يامبر در دستگاه واژگاني و فرهنگ مردم آن ديار ايجاد كـرد و بـا         تغيير شگرفي داشت كه پ    

بر هم زدن آداب و رسوم جاهلي و جايگزين كردن فرهنگ جديدي بـه جـاي آن، جايگـاه     
اعيان و اشراف عرب را به هم زد و از تساوي انسان ها در حقوق مدني به جاي نظام طبقـاتي   

  .، سخن به ميان آورد 
ان دستخوش تغيير و تحول هـستند و گـاه مـي شـود كـه غبـار           فرهنگ ها در گذر زم    

حال اگر قرآن ،  متـاثر از فرهنـگ          . تاريخ به طور كلي آنها را به دست فراموشي مي سپارد            
اگر چنين . عربي بشود در واقع فهم معناي قرآن هم وابسته به فهم فرهنگ عربي خواهد بود                
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بل دسترسي خواهد شد ، چـرا كـه فرهنگـي    باشد فهم معناي برخي آيات براي هميشه غير قا     
كه اين گونه آيات بر آن مبتني است ممكن اسـت در گـذر زمـان از بـين رفتـه و بـه دسـت                          

  .فراموشي سپرده شود 
اصوالً وابسته كردن متن غير بشري قرآن به فرهنگ عربي، به منفعل بودن خداوند مي                

يـژه كـه ايـن مـتن، پيـامي جهـاني            به و . انجامد كه ذات مقدسش از هرگونه انفعالي مبراست       
يعنـي تمـام مـرم در همـه         » نـاس «دارد و مخاطبانش تنها مردم عرب عصر نزول نيستند بلكـه            

  . عصرها و نسل ها   مخاطب آن هستند 
 كساني كه بر تاريخي بودن متن قرآن تاكيـد مـي كننـد و تكـون مـتن را در فرهنـگ                      

ننـد معتقدنـد قـرآن تـدريجا و در     عربي و داد و سـتدهاي فرهنگـي  اعـراب جـستجو مـي ك           
تناسب با بازيگري مردم نازل مي شد و حوادث روزگار در تكوين دين اسالم سـهم داشـتند      

با تكون  ) در عين حفظ پيام اصلي خود       ( و اگر حوادث ديگري رخ مي داد ، چه بسا اسالم            
پيـامبر  تدريجي ديگري روبرو مي شد و ما با الگوي ديگري و جامعه ديگري كه بـه دسـت                   

از نظر اينها سواالتي كه از پيامبر مي شد و حوادثي كـه بـراي               .  ساخته مي شد مواجه بوديم      
پيامبر و مسلمانان رخ مي داد در تدوين قرآن موثر است  و اگر پيامبر عمر بيشتري مي كـرد             
و حوادث بيشتري بر سر او مي باريد ، الجرم مواجهه ها و مقابله هاي ايـشان هـم بيـشتر مـي         
شد و اين به معناي آن اسـت كـه قـرآن مـي توانـست بـسي بيـشتر از ايـن باشـد كـه هـست                             

نتيجه چنين ديدگاهي اين است  كه خداوند را در برابـر            ) .    20/بسط تجربه نبوي  /سروش.(
سواالت و دغدغه هاي قوم پيامبر منفعل بدانيم   ، حـال آنكـه مـساله درسـت بـر عكـس آن        

ده مي كرد كه احكام بيشتري را نازل كند ، بر حجم قرآن مـي             است ،  يعني اگر خداوند ارا      
افزود و به پيامبر عمر بيشتري مي داد ، نه اينكه اگر پيامبر عمر بيـشتري مـي كـرد بـر حجـم                        

اگر پيامبر عمر بيشتري مي كرد بر حجم حديث نبوي افزوده مي شـد             . قرآن افزوده مي شد     
خداونـد  . ي بر علم خداوند است نـه عمـر پيـامبر            ، نه بر حجم قرآن ، چرا كه متن قرآن مبتن          

اراده كرده است متني بر پيـامبر اسـالم فـرو بفرسـتد كـه بـراي هميـشه پاسـخگوي نيازهـاي                
بنابر اين محتواي متن مي بايست متناسب بـا نيازهـاي فطـري انـسان نـازل                 . اساسي بشر باشد    
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داب و رسـوم دارنـد ، قابـل       شود تا بر تمام جوامع با همه اختالف هايي كـه در فرهنـگ و آ               
قـرآن  . انطباق باشد ، نه اينكه مبتني بر سوال ها و درخواسـت هـاي يـك قـوم خـاص باشـد                     

و مـا يـاتيهم   . ان نشا ننزل عليهم من السماء آيه فظلت اعنـاقهم خاضـعين          «: كريم مي فرمايد    
ان بـر  من ذكر من الرحمن محدث اال كانوا عنه معرضين   اگر بخـواهيم معجـزه اي از آسـم                  

و هيچ تـذكر جديـدي از   . آنان فرود مي آوريم ، تا در برابر آن ، گردنهايشان خاضع گردد      
شـعراء  (» ن روي بـر مـي تافتنـد         سوي خداي رحمان بر ايشان نيامد جـز اينكـه همـواره از آ             

آيات اين گونه اي كه در قرآن آمده است ، به دنبال برخي درخواستهاي اعراب و يا                 . )3و2
امبر نازل مي شد ، و روشن مي كرد كـه آيـات قـرآن مبتنـي بـر درخواسـت                     حتي شخص پي  

هاي قوم و يا  حتي بر اساس درخواست پيامبر نازل نشده است بلكـه مبتنـي بـر علـم و اراده                        
حوادث ، اصالت در علت نزول ندارند بلكه بسترهاي مناسبي براي نزول احكام             . الهي است   

جهـه بـا ايـن گونـه آيـات ضـروري مـي نمايـد، همانـا          آنچـه در موا .الهي به شمار مي آينـد   
اصل  حادثه   يا واقعه اي كه شان نزول ناميـده مـي شـود ،                  .    تفكيك حادثه از حكم است      

ذاتي قرآن نيست و مي توانست آن حادثه خارجي واقع شود يا واقع نـشود و يـا بـه گونـه ي         
ا هـدفي دارد كـه بيـان يـك حكـم      اما قرآن از بيان اين وقايع و سـوال هـ      . ديگري واقع شود  

اجتماعي يا دستور اخالقي يا تبيين يك واقعيت اعتقادي است كه آنها را در ضمن نقل ايـن                  
بنابراين حكم اجتماعي يا اخالقي يا اعتقادي قرآن عرضي نيـست،           . حوادث بيان كرده است   

 بـراي اينكـه     چرا كه در خداوند سبحان انفعال راه ندارد، بلكه ايـن وقـايع بـستري شـده انـد                  
  .پروردگار هستي به تبيين يك حكم ثابت ديني بپردازد

انديشة تاثيرپذيري قرآن از فرهنگ عصر نزول ، به تفـاوت ذاتـي ميـان اديـان الهـي و                    
نفي روح مشترك و حاكم بر تمام اديان الهي منجر مـي شـود ، حـال آنكـه بررسـي تـاريخ                       

و روايات همگي نشان از اشتراك ذاتـي        پيامبران، مشاهدة متون ديني كهن، و بررسي آيات         
تمام پيامبران، پيام روح بخش توحيد و يكتاپرستي و آخـرت گرايـي را در           . اديان الهي دارد  

سرزمين وجود انسان ها طنين افكن ساخته انـد و آنهـا را از شـرك و كفـر بـاز داشـته انـد و              
 در سفارشـي  )عليه الـسالم (لمومنين اميرا. نخواسته اند به تبيين و يا ترويج فرهنگ زمانه بپردازند        
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اگـر پروردگـارت شـريكي داشـت،     ..... پـسرم «:  مي فرمايد )عليه الـسالم  (به فرزندش امام حسن     
  ) 31سيدرضي، نامه . (رسوالن او به نزد تو مي آمدند

 بنابراين قرآن عهده دار بيان فرهنگ عربي نيست و قالـب زبـان عربـي، تنهـا پوشـشي                   
تن قرآن است كه دسـتيابي بـه آن معـاني،  بـا كنـار زدن آن پوشـش                   براي معاني و معارف م    

و از آنجا كه انسان ها براي انتقال معاني از دستگاه واژگاني زبان بهـره مـي          . حاصل مي شود  
گيرند ، اين مساله دربارة هر متني صادق است ، لذا خداوند سبحان نيز به عربـي بـودن زبـان        

در عـين حـال، چيـنش حـروف و كلمـات، و       )  . 195/ شـعراء  ( قرآن  تصريح نموده است     
تركيب بندي عبارت هاي قرآني به گونه اي است كه آن را از هر متن عربي ديگـري ممتـاز       
مي سازد و عبارت پردازي هاي منحصر به فردي ارائـه كـرده كـه در فـصاحت و بالغـت و                      

سـتگاه واژگـان قـرآن    معنا رساني و حقيقت يابي بي نظير است و از طرفي معناهايي كه در د          
جاي گرفته اند حقايق برتري هستند كه براي بشر از طريق ديگري قابل دسترسـي نيـست، و                  

قائـل  » تاثيرگذاري فرهنگ عرب بر قـرآن «اين همان معناي اعجاز قرآن است كه چنانچه به      
لـذا بـراي ايـن مـتن الهـي،          . شويم، جنبه هاي اعجاز آن نيز مورد ترديد قرار خواهد گرفت            

وششي از فرهنگ عربي قرار داده نشده و گزاره هاي آن در تنگناهاي فرهنگ عصر نـزول                 پ
چنين متني ، پيامي به بلنداي تاريخ دارد و نمي تواند فهم خـودرا وابـسته   . جاي نگرفته است    

به فرهنگ مردم يك عصر بنمايد، چه اينكه آداب و رسوم اقوام و ملل در گذر زمان از بين                  
لذا اگر متن قرآن مبتنـي بـر        . ام آرام به دست فراموشي سپرده خواهد شد         خواهد رفت و آر   

فرهنگ عربي بود ،  با از بين رفـتن برخـي آداب و رسـوم و فرهنـگ عربـي، راه هـاي فهـم             
معناي متن قرآن نيز بسته مي شد و فهم متن با خلل هـاي بـسيار و مـشكالت جـدي و احيانـاً         

  .غير قابل حل مواجه مي گشت 
، نه تنها متن خود را به فرهنگ جزيره العرب وابسته نكرده كه خود به فرهنـگ      قرآن

. سازي بي سابقه اي اقدام نموده و تغييرات اساسي در فرهنگ عصر نزول ايجاد كرده اسـت                
به گونه اي كه با بسياري از رفتارهاي آن عـصر از قبيـل تحقيـر زن، رواج فحـشاء و شـراب                       

ران، ارتباط بر مبناي پيوند خوني، عصبيت قبيله اي و قومي           خواري، زنده به گور كردن دخت     
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ايـن شـيوة   . مبارزه كرد و مسلمانان را به از بين بردن چنان آداب و رسـومي فـرا خوانـد             .... و
فرهنگ سازي قرآن، سبب شده تا هم فرهنگ عربي و هم ساير فرهنگ هايي كه مـردم آن                  

 حيات بخـش آن بهـره بـرده انـد، بـه شـدت            اسالم را پذيرفته اند و از روشنايي وجود آيات        
تحت تاثير فرهنگ قرآن قرار گيرند و در سايه اين تاثيرپذيري، به بستري جديـد در جهـت                  

  .ايجاد فرهنگ و آداب و رسوم انساني دست يابند
  : قرآن مي فرمايد

  )14هود ، ( »شده است به علم خداست فاعلموا انما انزل بعلم اهللا بدانيد كه آنچه نازل«
در واقع خاستگاه متن قرآن نه فرهنگ عربي كه علم خداوندي اسـت كـه اراده كـرده       

  .است پيام توحيد را از طريق رسول برگزيدة خويش به انسان ها برساند
  

  نتيجه گيري
قرآن وحي آسماني فرود آمده بر نفس پيامبر اسالم است  كـه تفـاوت مـاهوي بـا            - 1

اط به صورت عمودي و از بـاال بـه پـايين برقـرار مـي         در وحي ديني ارتب   . الهام شاعرانه دارد    
شود و متن كتاب آسماني تنزيل به شمار مي آيد اما در شعر ارتبـاط افقـي اسـت كـه نفـس                       
شاعر مفاهيمي را به او القاء مي كند و يا اينكه ارتباط از پايين به باالست به ايـن معنـا كـه از                        

 اماالهام ، از نفس شاعر بر مي خيزد    .د درون نفس شاعر برمي خيزد و به او القاء مي شو

الهام شاعرانه به درست و غلط آميخته است زيرا شياطين قـدرت نفـوذ در انديـشه                - 2
ها و دريافت هاي شاعران و عارفان دارنداما وحي پيامبرانه از درستي كامل برخوردار اسـت                

 گيـرد كـه شـياطين در        و خطا در آن راه ندارد زيرا انتقال پيام در عالم فرشتگان صورت مي             
 .  آنجا راه ندارند 

حالت شاعرانه اكتسابي است و از طريق ممارست و تمرين حاصـل و تقويـت مـي            - 3
 . شود اما تجربه پيامبرانه غير اكتسابي و مبتني بر اراده الهي است 

شاعر در تجربه باطني خويش در حالت يقـين و هوشـياري و آگـاهي كامـل قـرار                - 4
هنگام وحي كامال هوشـيار اسـت و بـا علـم حـضوري و در حالـت يقـين             ندارد اما پيامبر در     
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 . كامل ، متن حي را دريافت مي كند 
دريافت شاعر چون از نفس او بر مي خيزد مبتنـي بـر شخـصيت فـردي و فرهنـگ        - 5

 .اجتماعي او مي باشد اما قرآن از شخصيت پيامبرو فرهنگ عصراو نشات نگرفته است 
موزوني است كه داراي قافيـه اسـت و بـه صـورت     ساختار شعري به صورت كالم    - 6

. نظم بيان مي شود اما قرآن به گونه اي است كه نمي توان آن را در قالب شعر تعريف كرد                     
در حقيقت قرآن نه نثر است و نه شعر ، بلكه قرآن ، قرآن است كه نمي توان بـراي آن اسـم        

 نثـر هـم نيـست چـون     قرآن شعر نيست چون در قالب شـعر نمـي گنجـد ،          .ديگري گذاشت   
لذا بـراي اينكـه ميـان       . نظماهنگ حاكم بر عبارت هاي قرآن ، آن را از نثر جدا كرده است               

آيه به جـاي  . قرآن و شعر تمايز ايجاد كنند قافيه در شعر ، بدل به فاصله در قرآن شده است         
وان ، بيت و سوره در برابر قصيده به كار رفتـه اسـت و حتـي كـل قـرآن را هـم در برابـر ديـ            

 .مصحف ناميده اند تا از كتاب شعري تفكيك شود 
شاعر مبلغ زبان ، فرهنگ و قوميت خويش اسـت امـا پيـامبر اسـالم مبلـغ رسـالت                     - 7

 . دغدغه فراقوميتي پيامبر را در آيات قرآن به خوبي مي توان دريافت . جهاني است 
 پرتـو  ملكه شاعري به واسـطه حفـظ كـردن اشـعار و در           . شعر قابل آموختن است      - 8

ممارست و تمرين در ادبيات و علوم حاصل مي شود اما وحي آموختني نيـست و پيـام هـاي        
وحياني صرفا به انتخاب خداوند ايجاد مي شود و تمرين و ممارسـت پيـامبر نقـشي در فربـه                    

  .شدن متن وحي ندارد 
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