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مقدمه
                           گفتمان  وحی نبوی، در این دوره اخیر به فضای  بحث های کلمی رونقی
و به مطالعات اسلمی رنگ و جلوه دیگری داد. مجموعه مباحثی که  شگرف بخشید 
 تاکنون در نظریه جناب آقای دکتر سروش مطرح شده، با آنچه  پیش از ایشان مطرح
 گردیده، گویای این حقیقت است. از قرن سوم تا این دوره که برخی از معتزله و باطنیه
 به بشری بودن الفاظ وحی تأکید کرده، شاید مجموع ادعا ها و مطالبی که در اثبات و
 نقد این نظریه به نگارش درآمده، به چند صفحه نرسد، درحالی که تاکنون تنها درطرح
 و نقد این نظریه به بیش از سیصد صفحه بزرگ نشر یافته و مهم آنکه این پژوهش ها
و رونق و این فضا مجال فراوانی را برای بحث ها   با دیدگاهای مختلف انجام شده 
و روی آوری دو باره به علم و تکاپوآفرین فراهم ساخته است   اندیشه های بنیادین 
 کلم را پس از دوره ای رکود -که از عصر طلیی علم کلم رو به خاموشی نهاده بود-

نوید می دهد . 
 آنچه مایه مسرت مضاعف است، فعال شدن همه جانبه حوزه علمیه قم و مشارکت در
 این بحث جنجالی و بهره گیری از این فرصت برای  پاسخ به شبهات و اشکالت است که
 در مجموع می توان رویکرد و گفتمان آن را علمی ، منطقی ، معقول و درمقایسه با
رود ی  م ر  انتظا ه  هرچندک  ، کرد ی  ارزیاب تری  ل  متکام ح  ازسط  ، گذشته ی   ها  بحث 
 خویشتن داری در برابر نظریه مخالف و پیروی از جدال احسن و برگزیدن زبان پاک به
و علم ضروری تر به نظر می و تفسیق بیشتر شود. و برای رونق دین   دور از تکفیر 
و در برابر نقد عالمانه از روشهای  رسد. اگر کسانی این روزها به راهی دیگر رفته، 

دیگری استفاده کرده، از درون حوزه ها مورد نقد جدی قرار گرفته است.
 به هرحال این سخن کاملj منطقی خواهد بود که جز در فضایی آزاد و تحقیق گستر،
 این اهداف پیش نمی رود و این بحث ها اندک مناسبتی با ارعاب و تکفیر ندارد و اگر
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 عالمان دین می خواهند هم قدم یا پیش قدم درین راه باشند، باید در مواجهات و
مخاطبات شان علمی تر و منطقی تر قلم بزنند .

 شاید امروز شرایط بهتری برای مقایسه میان کسانی که با منطقی عالمانه به نقد این
 مباحث می پردازند و آنهایی که فکر می کنند، همچنان دوره های گذشته است که باید
 با این روش به هدایت عوام و مریدان خود بپردازند، فراهم شده است، شرایطی که
 خواه و ناخواه به اصلح ادبیات دینی منجر خواهد شد. قرآن کریم در پانزده قرن پیش،
 راه دعوت به دین و معنویت و راهنمایی به پروردگار را به روشنی تعیین کرده است:

nنo يo أoحpس sي هs ت tالsب pم nهpلsجاد oو sةoنo كo بsالpحsكpمoةs وo الpمoوpعsظoةs الpحoس xبoر sيلsبoلى  سsإ nع pنحل/اد)  .
 ) در این راهنمایی تنها راه برای دعوت به پروردگار بهره گیری از حکمت و موعظه124

 حسنه و در نهایت جدال احسن معرفی شده است. بدون شک در چنین شرایطی است
و تعالی و زمینه رونق دانش مسلمین  و مقایسه   که می توان دیدگاه ها راشناخت  

oنoهn أnولئsك منطق دینی را فراهم کرد. pتoمsعnونo الpقoوpلo فoيoتtبsعnونo أoحpس  فoبoشxرp عsبادs الtذsينo يoس
oلpباب.  pوا الnولnأ pمnه oكsولئnأ oو nهtالل nمnداهoه oينsذtوا :واز سوی دیگر فرموده است الnولnقoل ت oو 

 به کسی که نزد شما اظهار اسلم می). 94(نساء/لsمoنp أoلpقى  إsلoيpكnمn السtلمo لoسpتo مnؤpمsنا
کند مگویید تومؤمن نیستی. یعنی کسی را بی جهت تکفیر نکنید.

، به سراغ یکایک مباحثی می رویم که جناب آقای دکتر سروش  در نامه دوم  اکنون 
و وارسی و از نظر اینجانب جای تأمل   خود خطاب به آیت ا جعفر سبحانی نوشته 
 دارد.آنچه در این مقاله دنبال می شود، دنبال کردن گفتمان حقیقت وحی نبوی و فرآیند
 آن با روشهای تطبیقی بیشتر با استناد به خود این کتاب و برای روشن شدن حقیقت و

فراهم کردن فضا برای مقایسه دیدگاه ها با یکدیگراست.
 از آغاز که ایشان این گونه بحث ها را درکتاب  قبض و بسط شریعت و بسط تجربه
از تفسیری  دنبال  به  بود: ایشان  ر  دنبال می کردند، دو دغدغه همواره آشکا  نبوی، 
 شریعت بودند که پایبندی به دین معقول را در دوره معاصر فراهم سازد. و بتواند
 پاسخگوی تحولت زمانه باشدو از سوی دیگر تعارض های احتمالی میان علم و دین را

با روشی مخصوص به خود حل کنند.
 تفاوتی که میان راه ایشان با متفکرانی چون محمد ارکون و نصر حامد ابو زید و حسن
 حنفی وجود دارد، آنست که آنان از مباحث فلسفی و عرفانی نحله هایی همچون ابن
 عربی و صدر الدین شیرازی استفاده نکرده و تحلیل ها و توصیف هایشان بیشتر متکی
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 به مباحث فلسفه زبانی و هرمنوتیک دوره معاصر است. به همین دلیل ایشان در پی
 بهره گیری از گفتارهای فلسفی و عرفانی از وحی افزون برآن مباحث هستند که ضمن
 آنکه مستند به مباحث فلسفی و عرفانی حکمت متعالیه می گردد، به روش تحلیلی و

توصیفی ناظربه تعیین قلمرو دین در محدوده رابطه انسان با خدا است. 
 نقطه عزیمت اینجانب در این نوشتارارائه توصیفی فلسفی و عرفانی از وحی و عقلنی

 و نقد نتیجه گیریها از1کردن فرآیند وحی نیست؛ بلکه بیشترناظر به توصیفی درون متنی
 نظریه است. به طور مشخص برای بررسی این نظریه، در دو مقوله کاوش می شود،

هرچند در لبلی بحث نکاتی از مطالب دیگرایشان نیز گفتگو خواهد شد.
 یکم: وحی نبوی، ادراک و دریافت از بال به پایین و با اسباب و عللی غیر مادی، گزینشی
 و غیر مترقبه و به جز راه های شناخته شده و وابسته به فکر و اندیشه و دانش های
 بیرونی است. این نظریه در جهت نفی خرد نیست، اما ملزمه ای هم میان خردپسندی
 با توصیفی غیرمادی درآن نمی بیند؛ زیرا بشر همواره در زندگی خود شاهد تجربه های
 فراوان معنوی است که غیر مترقبه و غیر قابل تفسیر با حرکات عادی و طبیعی است و
در دوره معاصر  در  بعضا  باشدکه  ای  العاده  خارق  برآن حرکات  د شاهد  توان  می 
القای حروف و و می تواند فهمی از  با همان الفاظ اتفاق افتاده،   یادگرفتن قرآن 

کلمات مانند معانی را نشان دهد.  
و ادراک علوم، فرقی میان علوم و و ارتباط با مل اعلی   دوم: وحی نبوی در اتصال 

؛  و این جهانی نمی بیند ند،   حياتمعارف آن جهانی   ند: صفات خداو  زیرا مسائلی مان
حی ظر اخبارو اني از ن عه انس ين جهان و جام ائل ا یب و مس  پس از مرگ و عالم غ

 ، پیامبر پیش از این، هیچکدام را نمی دانست و با ارتباط با وی دریافت :تفاوتی ندارد
م oلpعoت pن nكoت pم oما ل  oك oمtلoع oو oةoمpكsحpال oو oتابsكpال oك pيoلoع nه tالل oلoزpنoنساء/أ) n113همانطور که ( 

 ادراک او از معارف غیب (نه زبان بیان)متأثر از امور بیرونی نبود، دریافت اواز واقعیات
 و نیازهای مخاطبان و نسل های بعدی از امور بیرونی نیست و فرود آمده از جانب حق

به زبان و قالب قابل فهم برای مردم است.  

 ممکن است کسی بگوید نقد درون متنی در پاسخ به اشکال های آقای سروش کارایی نداشته باشد، در.  1
 صورتی که افزون براینکه ایشان بارها به همین متن استناد می کند ، برای کسی که حتی اعتقادی به این متن

ندارد، باید نظریه او در توصیف و تحلیل متن، سازگار با کلیت خود همان  متن باشد.
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 » بهطوطی و زنبور) با عنوان: «۲/۱۳۸۷/ ۱۱ جناب آقای سروش در آخرین نامه خود(
 و به صراحت یاد کردند که تحلیل ایشان برای تمثیل نقد دیدگاه های مشهور پرداخته 
وحی نبوی،  وحی به زنبور است:

 «اما مثال راهنمای من، مثال نحل قرآنی،یا نخل عرفانی است. بنا به تعلیم قرآن،
 ساختار بیولوژیک و کارخانه بیوشیمیک زنبور عین وحیی است که به او می شود و خانه

. اش را پر از حلوا می کند»
و در طی بحث های آینده خواهدآمد،  توضیحی که این جانب برای وحی نبوی دارم 
از راه و معنوی است که  و ادراکی استعلیی   آنست که حقیقت این وحی، دریافت 
 توصیف آثار و لوازم و گاهی عوارض و اوصاف و برخی از ویژگی های شناخته شده
و چه وآثاری است  دارای چه صفات  توان گفت که  یعنی می   سلبی ممکن است، 
 چیزهایی نیست؛ مثلj از مقوله وحی زنبوری و طوطی سدرة المنتهی و مکانیسم آن و
و تجربه باطنی با مشخصاتی که دارند، نیست، چون قرآن از وحیی و شهود   کشف 

سخن می گوید که با اوصاف آنها سازگاری ندارد. 
 کلمه وحی در قرآن، مانند بسیاری از مفاهیم دیگر (مجئ، اتیان، صف، نظر، ادراک،
از و هم  و محسوس  انسانی  ازمعنایی  نشده، هم  استعمال  انتقام) یکسان   ،  مکر

و الهی برخورداراست. ی 2معنایی مجرد    مرتبه به هردو78 در قرآن کریم کلمه وح
معناآمده، هرچند بیشتر به همان معنای ملکوتی و رسالی آن به کار رفته است.

و غیر مشهود و مخفی است، که پنهان   در معنای وحی گفته شده، اشاره ای سریع 
بودن ر محسوس  غی و  نامرئی  و  اسباب  ناشناختگی  انتقال،  ل سرعت  دلی ه   است. ب
 مقدمات، اما مهمتر اینکه از ویژگی هایی برخوردار است که متفاوت از وحی ها در

تجربه های حیوانی و بشری است. 
صطلح قرآن،  سالی در ا حى ر صورتالقاى كلمو به  نی)  صطلح قرآ با همان زبان وا )  

به مخصوص و از راه سريع و  کی  ند ادرا هر چ قا  ين ال ست. ا مبران ا ين بر پيا  هاى مع

  مشترك لفظي دللت لفظ واحد بر معاني. این کلمات مشترک لفظی است. درتعریف مشترک لفظی گفته اند: 2

 «الشتراك . و در تعریف مشترک معنوی گفته اند:گوناگون مي كند به دللت مساوي و بدون ارتباط ميان آنها
 (بهادلي، المعنوي و هوكون اللفظ موضوعا لمعني واحد و هذا المعني الواحد ينطوي علي معان متعدده»

 ): بنابراين،  مشترك معنوي، به كلماتي گفته مي شود كه252/ص 5محمدكاظم، مفتاح الوصول إلي علم الصول، ج 

 داراي معاني گوناگون و ميان اين معاني رابطه اي برقرار و از معناي مركزي تبعيت مي كند. بنابراین در مشترك

 لفظي بين معاني متعدد براي لفظ واحد، گاهي پيوند هست و گاهي هم نيست، ولي در مشترك معنوي، ميان

).148(النجدی، محمدنورالدين،الشتراك اللفظي في القرآن الكريم،صمعاني متعدده پيوند حتمي است. 
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 صورت پيام است، اما از ديگر دریافت های كلمى چون كشف و شهود و تجربه عرفانى
 و غیر کلمی متمايز است.

 در حالی که وحی نبوی در استعلیی معنوی است، وحی زنبوری در مرتبه استنزالی
 حیوانی و غریزی است. از این رو نمی تواند مثالی مناسب ازسنخ وحی رسالی باشد،
 چون در وحی زنبوری با فرایندی طبیعی مادی شهدگل یا گیاهی تبدیل به عسل می
 شودکه در یک فرایند مادی غیر عقلنی بوجود آمده و متأثر از فضای بیرونی خود شده
 و ازمزه گلهای طبیعت برگرفته که همه وجودآن را هویت مادی وطبیعی  تشکیل داده و

). 68قرآن از این حرکت غریزی مادی زنبور به وحی، یاد کرده است.(نحل/
 مقدمات وحی نبوی با فرآیندی سیر وسلوکی ودر شرایطی کاملj غیرناسوتی پدید آمده،
 از نحل عالم قدس برمی گیرد، نه نحل طبیعت. ادراک باطنی و دریافت و فهم خاصی
 است که متفاوت ازآن اشاره های غریزی و طبیعی، بر پیامبران القا می گردد. شعور
 ویژه و ادراک مخصوص که بوسیله آن درک واقعیات از مرتبه بال فرودآمده است. از
 این رو اگر محصول نحل قدسی عالم بالاست، چه فرو کاستنی به محصولی ناسوتی
 دارد. شواهد بر متمایز بودن این وحی از همه وحی های غیر نبوی و غیر رسالی که در

قرآن توصیف شده، به شرح زیر است:
ها ازافق اعلی دریافت می گردد، توسط مهم) 1 که تن  ترين ويژگى وحى نبوی، آنست 

بد: می یا یم  ند تعل n شoدsيدn الpقnوى   ذnو مsرtةسروشی نیروم ه oمtلoحى  ع ي± يnو pحoو t نp هnوo إsل sإ  
oعpلى pال sق nفn pالsب oوnه oوى  وoتpس فoا

ى

جم/ ند7-4(ن ین، نیروم ته بزرگوار، مطاع، ام سخن فرش .( 
ست:  مt أoمsين³ا oطاع³ ثnين³ . مsكoم sشpرoعpي الsذ oدpنsة³ عtوnي قsيم³  ذsرoول³ كnسoر nلpوoقoل nه tنsتکویر/إ).
19 . (

 ) متفاوت از نزول های دیگرهمچون نزول باران و لباس وحدید است. از سنخ نزول2
 )است30، فصلت/8، حجر/111، انعام/124) وملئکه (بقره/4)، روح(قدر/26سکینه(توبه/

که از امورمعنوی، غیبی و غیر مادی است. 
طا و اشتباه) 3 صیانت از خ عى آن و  يت و صحت قط به حقان  خودآگاهى وحى شونده 

مى كه  نا  ين مع به ا ست.  كه خاطره ا ند  بى درک ک به خو بد.  یت آن را دریا ند هو  توا
 باشد و به هيچ وجه خطا شيطانى نيست. آنچه به دست آورده، مبهم و غيرمفهوم نمى

طل در آن راه ندارد. ما رoأى 3و با  nؤادnفpال oب oذoما ك حى   pوoما أ  sه sدpبoلى  عsحى  إ pوoأo1(النجم/ ف
 ) گوياى اين نكته13) و هزل نبودن( طارق/ 42) باطل نبودن (فصلت/ 1; يوسف/ 15. تعبيرهايى چون مبين و نور(مائده/ 3

است.
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 لحتى آنچه او عرضه كرده، از چيزهايى است كه ترديدناپذير و به تعبير خود قرآن: ()0

  4)است. رoيpبo فsيه
 نبی در تلقی وحی دریافتی فراگیر دارد، هرگز تردید نمی کند، دچار اشتباه نمی شود.

 قnلp ما يoكnونn لsي أoنp أnبoدxلoهn مsنp تsلpقاءs نoفpسsي إsنp أoتtبsع از پیش خود نمی تواند سخن بگوید:
حى  إsلoي ما يnو  t  ) . مهم ترین ویژگی وحی، خودآگاهی وحی شونده بهt15 (یونس/إsل

حقانیت و صحت قطعی آن است. مانند الهامات نیست که دچار تردید شود.
خبرهای عادی4 می آورد، گاه  چه  ته، آن می دانس یش از آن چیزی ن که پ  ) افزون براین

بی از گذشته و حال وآینده است  ذلsكo مsنp أoنpباءs الpغoيpبs نnوحsيهs إsلoيpكo وo ما : نیست، بلکه غی
 )؛  تsلpكo مsنp أoنpباءs الpغoيpبs نnوحsيها إsلoيpكo ما كnنpتo تoعpلoمnها أoنpتo وo ل قoوpمnك102كnنpتo لoدoيpهsم(یوسف/

) .42مsنp قoبpل(هود/
است) 5 ه  آمد  ، تنهامعانی ه  ن  ، کلمات ن  شنید و  ع  سم د  قی ا  فاستمع ب  : وانااخترتک 

 باتعبیرهای: تلوت و قرائت و تکان دادن زبان بکار می برد، که تنها با) 13لمایوحی(طه/
)؛114، طه/27لفظ سازگار است و نه با معنای تنها.(کهف/

 به امر ویژه خداوند است، چون با تأکید ویژه می گوید: به درستی به فرمان خدا )6
هs قرآن را برقلبت  نازل کرد.  tالل sنpذsإsب oكsبpلoلى  قoع nه oلtزoن nه tنsإoوحی را ولی ا97(بقره/ف ( 

و تولی صالحان ا بودن، قید وشرط نزول  و ولی   می گیردنه کسی دیگرو ولیت 
 ):  درست است196(اعراف/إsنt وoلsيxيo اللtهn الtذsي نoزtلo الpكsتابo وo هnوo يoتoوoلtى الصtالsحsينoاست: 

 قnلp إsنtما أoنoا بoشoر± مsثpلnكnم که بشر است ولی کیف بشر، چون به او وحی رسالی می شود:
tيoلsوحى  إnل). یا با حصر وقصر کلمه ا را برنزول کتاب می آورد: 110(کهف/يtزoن nه tالل 

  ).23.(زمر/أoحpسoنo الpحoدsيثs كsتابا
 گزینشی و غیر مترقبه و به جز راه های شناخته شده و وابسته به فکر و اندیشه و ).7

 دانش های بیرونی است. به همبن دلیل، تکلم الهی  شامل همه موجودات نمی گردد،
  گزینشی سخت.تا همه انسانها بتوانند به این مرتبه برسند و چنین فرایندی را طی کنند

 همراه با امتحان که در میان آن همه انسان ها، تنها انسانی خاص برگزیده(مصطفا،
سالتsي وo بsكoلمsي: مجتباء) می شود sرsب sاسtى النoلoع oكnتpيoفoطpي اصx ن s144(اعراف/إ .  قnل)

 ). اللtهn يoصpطoفsي مsنo الpمoلئsكoةs رnسnل59الpحoمpدn لsلtهs وo سoلم± عoلى  عsبادsهs الtذsينo اصpطoفى  (نمل/
 (آلوo لكsنt اللtهo يoجpتoبsي مsنp رnسnلsهs مoنp يoشاءn فo آمsنnوا بsاللtهs وo رnسnلsهs) . 75. (حج/وo مsنo النtاس

.2، سجده/ 37، يونس/ 2. اين تعبير در آيات متعددى درباره قرآن آمده است; ر.ك: سوره بقره/ 4
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  از این رو، وحی بر پیامبر وحی رسالی است که در هرجا وهر شخص).179عمران/
تحقق نمی پذیرد.

 و بیرون از شخصیت پیامبر و مستقل از او، ودراین وحی با همین الفاظ نازل شده  )8
oمsينn  عoلى : باره پیامبر خاتم به زبان عربی است pال nالر¹وح sهsب oلoزoن .oينsمoعالpال xبoر nيلsزpنoتoل nهtنsإ oو 

ي«ا لoعoلtكnم .)195قoلpبsكo لsتoكnونo مsنo الpمnنpذsرsينo بsلsسان³ عoرoبsيº مnبsين.(شعراء/ sبoرoآنا عpرnق nناهpلoزpنoا أtنsإ  
 این سخن به صراحت این نظریه را که پیامبرخود این الفاظ را گزینش). 2تoعpقsلnون(یوسف/

 . وo كoذلsكکرده، رد می کند، چون نزول و فروفرستادن با وصف زبان عربی یادشده است
مp يoتtقnونo أoوp يnحpدsثn لoهnمp ذsكpرا .(طه/  nهtلoعoل sيدsعoوpال oنsم sيهsنا فpفtرoص oي«ا و sبoرoآنا عpرnق nناهpلoزpنo113أ.(. 

لت/  م³ يoعpلoمnونo.( فص pوoقsا ل» ي sبoرoآنا عpرnق nه nآيات pتoلx «ا3كsتاب± فnص ي sبoرoآنا عpرnق nه nآيات pتoلx   ). كsتاب± فnص
مر/  ³ يoعpلoمnون.(ز م pوoقsها.3ل oلpوoح pن oم oرى  وnقpال t م nأ oرsذpنnتsا ل» ي sبoرoآنا عpرnق oك pيoلsنا إ pيoحpوoأ o ك sذلoك oو .( 

 ).3).  إsنtا جoعoلpناهn قnرpآنا عoرoبsي«ا لoعoلtكnمp تoعpقsلnونo.( زخرف/ 7( شوری/  
 

 :« آیا زنبور عسل که از گلها و گیاهان محیط خود تغذیه می کنداز این رو اینکه گفته اند
 گویاترین تصویر از پیامبران است که از مواد و و بر آن ها صورت عسل می پوشاند

 مصالح محدود زمان ومکان خود بهره می برند و آنها را در تجربه وحیانی خویش به
. ؟»و خاک را زر می کنند خدمت می گیرند

 باید گفت، برای تمثیل وحی نبوی به زنبور عسل که از گلها و گیاهان محیط خود تغذیه
 می کند، و فهم بخشی ازسیر و روند اسباب وحی خوب است، اما گویاترین تصویر از
 وحی پیامبرانه نیست. زیرا همانطور که پیش از این هم اشاره شد، وحی نبوی از جنس
 وحی طبیعی حیوانی زنبورنیست. اگر سطح وحی نبوی را از سطح وحی زنبور عسل
 بال ببرید که رنگ و بوی مادی و تأثر بیرونی نداشته باشد، در آن صورت می توان نفس

فرآیند و سیر اسباب داشتن آن را پذیرفت.
 و حی نبوی محصولش سخن گفتن طوطی وار هم نیست که با آموزهایی که به او
 داده شده، کلماتی را به تقلید ادا می کند و خود نمی داند چه می گوید و تنها واسطه
 ای محض برای انتقال می باشد. واژه ها را به او یاد می دهند و کلمات را بردهان وی
 می گذارند، اما در وحی نبوی این سیر به عالم بال، افق اعلی(تا قاب وقوسین)موجب

القا و دریافت این علوم خود آگاهانه شده است. 
 از سوی دیگر، وحی نبوی از سطح الهامات و به ذهن افتادنی ها و تجربه های باطنی
 عارفان با روشهای شناخته شده سیر و سلوک نیست که برای انسانهایی این تجربه گاه
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 اتفاق می افتد و در مرتبه ای عادی تر از آن را قرآن در باره مادر موسی و مریم یاد
نا إsلى  أnممی کند، زیرا آنچه خداوند به مادر موسی برای نگهداری وی القا کرد:  pيoحpوoأ oو 

.xم oيpي الsف sيهsقpلoأoف sه pيoلoع sت pفsذا خsإoف sيهsعsضpرoأ pنoسى  أ /مnو ص ( یم). 6قص با مر که   یا ملئ
ید می گو sيح: سخن  هn اسpمnهn الpمoس pنsة³ مoمsلoكsب sك nرxشoبnي o ه tالل tنsإ nم oيpرoيا م  nةoكsلئoمpال sت oقال pذsإ 
 موارد ) از سنخ وحی به پیامبران نیست. البته همه این45(آل عمران/ عsيسoى ابpنn مoرpيoم

 می تواند با مکانیسمی سریع و بدون لفظ در قالب معرفت به موضوع اتفاق بیافتد. و
انسانها در دریافت باطنی خود موارد بسیاری را تجربه کنند. 

و غیر اختیاری نیست.  بنابراین چنین وحیی (نبوی) به صورت غریزی نیست. ناآگاهانه 
 عادی و با اسباب مادی متعارف به دست نیامده، هرچند که دارای اسباب و علل و بسا
 درآینده بهترقابل تفسیرباشد. خارق العاده و غیرمنتظره است. مانند معجزات پیامبران
 که براساس اسبابی گزینشی و غیرمترقبه و از راه هایی جز آنچه مردم می شناسند،
فرایندی در  که  نیست  مادی  اسباب طبیعی  است. در معجزه موسی،   فراهم شده 
 طولنی عصایی تبدیل به اژدها شود، در معجزه عیسی افلیجی بپاخیزد. در معجزه
 صالح  ناقه ای شهری را شیر دهد. در تمام اینها با سرعتی یکباره و راهی به جز راه
ا بیماری بدون  های متعارف طبیعی، عصای موسی به اژدها یی تبدیل می گردد، ی
 معالجه  بپا می ایستاد و یا  تخت بلقیس  از یمن  به مرکز فرمانروایی سلیمان آورده

می شود. 
ا این بندگان رحمت واسعه الهی نیست که شامل همه  به همبن دلیل، تکلم الهی ب
 موجودات می گردد، و همه انسانها بتوانند به این مرتبه برسند و چنین فرایندی را طی

کنند.
و دریافت های خود را از جهان راه وحی یک راه فکری اکتسابی نیست، تا کمالت    
و تعلم بگیرد. به خوبی می تواند دریابد که خطورشیطانی نیست. و با تعلیم   خارج 
 همچنین وابسته به اطلعات ومعلومات و باورهای محیط خود نمی باشد. زیرا بسیاری
 از چیزهایی که حتی از آن خبر می دهد، پیش از وحی نمی دانسته و قرآن به صراحت

و نیاموخته بودی. (آل عمران/ و نمی دانستی   ؛49؛ هود/44یاد می کند که تو نبودی 
نا ما). 48؛ عنکبوت/46و 45و 44؛ قصص/102یوسف/ sرpمoأ pنsوحا مnر oكpيoلsنا إ pيoحpوoأ oكsذلoك oو 

sيمان. pال oل oو nتابsكpا الoي مsرpدoت oتpنnگاه برخلف  معلومات عصر و تلقی ).52  (شوری /ك  
زمانه و مخالف با فرهنگ و عادات رایج محیط خود می باشد.  
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و زدودن مشکلت "کلم: بنابراین اینکه ایشان گفته اند  نظریه ای که در پی گشودن 
 باری" است و شیوه یی خردپسند و دفاع پذیر را برای سخن گفتن خداوند بدست می
 دهد، و سهم ناسوتی و بشری شخصیت محمد(ص) را (که این همه مورد تاکید قرآن و

  در فرایند وحی نه کم و نه بیش معین و مبیÃن می کند و خیل مورد غفلت ناقدان است)
 عظیمی از عارفان و فیلسوفان مسلمان را در پشت و پشتوانه خود دارد، در شگفتم که

چرا چنین به سهو یا به عمد، "نفی کلم باری" انگاشته می شود . 
 گفته می شود، ممکن است این نظریه در پی گشودن مشکلتی باشد، اما فروکاستن
 کلم  باری وبی هویت کردن کلم الهی از غیر الهی است. به عبارت دیگر، نقد این
 نظریه از نظر اینجانب در این نیست  که در پی گشودن "کلم باری" می باشد و از شیوه

 در این است بلکه ،یی خردپسند و دفاع پذیر برای سخن گفتن خداوند استفاده می کند
 که دیگر فرقی میان کلم بشر با غیر بشرکه این همه قرآن اصرار بر تمایز آن دارد
 نخواهد بود، وانگهی به خطاپذیری این دریافت ها و پاره پاره کردن جنبه های معنایی

 خیل عظیم  عارفان وآن (تفاوت معارف الهی و احکام اجتماعی) و برعکس مخالف با 
 می شود.فیلسوفان مسلمان 

  که به تذکرات و هشدارها و یادآوریبیان امور ناسوتی و بشری شخصیت محمد(ص)
 ندانستنی های پیامبر پیش از وحی در قرآن محدود می شود، برای توجه به جایگاه
 وحی و مصون سازی پیامبر و جدا کردن مرز وحی از شخصیت پیامبراست و اتفاقا دلیل
 بر این است که با همه اینها او هویت مستقلی ازاین دریافت ها داشته و فرایند وحی بر
 او اثر گذاشته؛ ولی متأثر از امور بیرونی نبوده است. در آن صورت که پیامبر و از زبان
و شنونده اسما وصفات الهی و کلم فیض اقدس   وحی سخن می گوید، تجلی حق 
و ناسوتی بودن و در این تجلی است که متکلم ذات مقدس حق واحدی است   است 
 شخصیت پیامبر به این معنا نیست که اسباب تأثر و محدودیت و اشتباه و برگرفته گی از
 فرهنگ قوم را فراهم می ساخته است. یا کلم او را خطاپذیر و زبان این کتاب را به
و معلومات داده شده آن را، عصری کرده است. چون همان گونه که  انتخاب پیامبر 

اشاره رفت:  
 jعي از خوداول ف، نو قه   كش ست و در طري ف متمایزمحمدی ا حی نبوی، کش قت و  حقی

 بي خود شدن و فناي از   خود و انديشه و تعلقات بیرونی است.  او يافته هاي خود را به
تند مي ست، مس ني  ديگري ا مر پنها يا ا حق تعالي  كه  يبي  مبدأ غ

8

ف قت كش  سازد. حقي

9



 شده، بدون عصاي فكر و انديشه،  بدون آنکه در اختیاراو باشد، تنزيل و انزال و از بال به
پايين فرو فرستاده مي

ي

 .شود
همثانیا هم و درك آن  مبر(ص ) القاء گردد،   القای آن همان ، و ف چه بر پيا هر آن  : 

 . به دین روی اهل معرفت گفته اند،همان ; هر دو عين يكديگرند و يك   حقيقت هستند
 تکلم حق تعالی عبارت است از تجلی حق که این تجلی، حاصل تعلق یافتن اراده و

   5قدرت او بر ایجاد و اظهار آنچه در غیب است، می باشد.
 ثالثا: معلوم نیست اگر خداوند می خواست بگوید: آی مردم بدانید که تمام هویت این
و متأثر از و قدسی بودن آن تشکیل می دهد، واین الفاظ وحی است   کتاب را الهی 
 امور بیرونی نبوده است. و حی پیامبر ادراکی پایین دستی نیست، بالدستی است و خود
 نقشی در بیان و انتخاب الفاظ و احکام آن ندارد، بایدچگونه بیان می کرد و شاهد می

آوردو با چه تعبیری رسا تر از این عبارات نشان می داد.
  فرقان و شعراء و قیامت را بیان6آیا قرآن برای رفع چنین توهمی آیات سوره نجم و 

 که قرآن بر قلب پیامبر نازل شده است، و جبرئیلنکرده است و بر این محورتاکید ندارد 
 آورنده آنها و "کلم ا"و از بال به پایین فرودآمده است ؟ و شاهد نمود این وصف را

 سoنnقpرsئnكo فoل تoنpسى آیهبکارگیری های  غیاب به التفات به نقل ازخداوند آورده است؟ و 
نزول قرآن،  پیامبردرآغاز وحی وآغاز مراحل  این نیست که  بر   شاهد دیگری است 

ا  و از دست رفتن همین الفاظ ر و خداوند هم رفعداشتهنگرانی فراموشی  است،    
 نگرانی می کند -که ضمن تضمین صيانت قرآن از نسیان - تأکیدی برای حفظ شدن و

. 6مرحله به مرحله بودن نزول و تثبیت وحی  انسانی الهی می باشد.
  اولj در واکنش به نگرانی آنسoنnقpرsئnكo فoل تoنpسىو از شواهدی به دست می آید که آیات: 

ما يoسtرpناهn بsلsسانsكo لsتnبoشxرo بsهحضرت برای فراموشی این آیات نازل شده و بعدا آیه:  tنsإoف 
 وo ل تoعpجoل) و آیات : 19 (قيامه/و ل تحرک به لسانک به آمده وبعدآیات: الpمnتtقsينo (مریم/)

 ).267). (همان/114 . (طه /بsالpقnرpآنs مsنp قoبpلs أoنp يnقpضى  إsلoيpكo وoحpيnهn وo قnلp رoبx زsدpنsي عsلpما
 فرودآمده و همه سخن در این کلمات، تأکید بربیرونی بودن این دریافت ها و زبانی و
 نازله عربی بودن آن است. همچنین در مرحله آخر برای مهر تأیید زدن آن یافته ها آمده

كoذلsكo لsنnثoبxتo بsهs فnؤادoكo وo رoتtلpناهn تoرpتsيلjاست: . )32(فرقان/ 

.57- 56خمینی روح ا(امام) شرح دعای سحر ، ص .  5
267-2/262الميزان، ج .  6
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 که تمام هویت این کتاب را الهی و قدسی بودن آن تشکیل میهمچنین ازاین شواهد
 این است که گاه در نزول وحی تاخیری می افتاده و پیامبر به انتظار می نشسته ،دهد، 

و حق تغییر دادن آیات را نداشته  و پیامبر از تعجیل در خواندن قرآن نهی می شده 
). 73؛ اسراء/15است. (یونس/

 رابعا: بازاز این شواهد برمی آید که میان وحی قرآنی و آنچه پیامبراز آنها برای بیان و
  إsنtاتفسیر و حکم استفاده فرموده و در اصطلح کلمات نبوی بوده، فرق گذاشته است:

نا إsلoيpكo الpكsتابo بsالpحoقx لsتoحpكnمo بoيpنo النtاسs بsما أoراكo اللtه pلoزpنoزیرا میان نزول این105(نسا/أ .( 
 این روندکتاب با داوری و حکم کردن با آنچه خدا به او آموخته، فرق گذاشته است. 

 وسیر و تحلیل نشان می دهد که وحی نبوی ازسنخ وحی غریزی و مادی و حیوانی و
و غیر مترقبه  و و بشری نیست. و خارق العاده  و متأثر از امورزمینی   پایین دستی 

معصومانه است. 
 همه این تأکیدات و گفته های رنگارنگ برای پر رنگ کردن وجه ملکوتی وحی نبوی و
و سهم ناسوتی و از بال به پایین است   اثبات این معنا است که محور این وحی خدا 
پیامبر تأثیری در حقیقت و جایگاه و مرتبت و هویت و گوهرآن در همه زمینه ها ندارد. 

و اینکه جبرئیل آورندهاما اینکه گفته اند  : اینکه قرآن بر قلب پیامبر نازل شده است، 
و اینکه ... چه ناسازگاری دارد با اینکه همه قرآن و اینکه "کلم ا" است،   آنهاست 
 محصول کشف و تجربه انسانی مبعوث و موید و فوق العاده است، که کلمش مقبول

خداوند و کشفش محصول لحظاتی ناب و نادر از تجربه ای متعالی و روحانی است؟

و تجربه انسانی مبعوث وناسازگاری آن از این جهت نیست   که محصول کشف ویژه 
 ، بلکه به این خاطر است که این نظریه تعارض صدر وذیلموید و فوق العاده است

 دارد. چون اگر آورنده آن جبرائیل است و کلم ا است؛ و این جبرائیل از نظر قرآن
 هویت مستقلی از پیامبر دارد(وبا اگر ومگر های شما سازگاری ندارد) و در اختیار او
 نبوده که چه وقتی وحی می شود و چه چیزی آورده می شود، از احوالت و رفتارهای
 او سخن می گوید، دیگراثر گذاری او براین وحی و راه یافتن خطا و محدودیت انگاشتن

معارف و محصول تجربه دانستن آن معنا ندارد. 
و به احکام شریعت قرآن  نکته دیگر، این نظریه در پی محدود کردن پیام این کلم 
 وصف تاریخی و تراثی دادن است، دیگر نمی تواند با کلم باری از آن جهت که برای
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 اینهدایت جهانیان نازل شده، سازگار شود که هم پیامبرش خاتم است و هم کتابش. 
 نکته برای فهم فرایند وحی زنبوری خوب است، اما برای وحی نبوی که قرآن توصیف
 می کند و خارق العاده بودن و معجزه و قدسی بودن آن، از آن آیات به دست می آید،

و با خطا و تأثراز فرهنگ زمانه و وصف بشری داشتن، سازگاری ندارد.

  نمی دانم ناقدان در باب پدیده هایی چون مرگ و باران چه تحلیلی دارند.: گفته اند

 ا یتوفی النفس حینبارها در قرآن آمده است که خداوند خود جانها را می ستاند: (
 قل یتوفاکم ملک الموت الذی)، یا فرشته مرگ، قبض ارواح می کند: (42-زمر:موتها

  )،61انعام:– توفته رسلنا یا فرشتگان جان مردم را می گیرند: ( )،11-سجده:وکل بکم
 با اینهمه، تحلیل طبیعی و مادی مرگ با جان ستانی خداوند و ملک الموت هیچ منافاتی

 و انزلنا من المعصراتندارد. مگر باران را هم خدا نمی فرستد و "انزال" نمی کند: (
  سوره نباء) و مگر بنا بر روایات با هر قطره باران فرشته یی نازل نمی– ماء ثجاجا

  صحیفه سجادیه و تفسیر صافی)، حال آیا–شود. (والها بطین مع قطر المطر اذا نزل 
 تبیین طبیعی نزول باران مگر دست خداوند را می بندد؟ و او را از صحنه طبیعت بیرون

می کند؟ و اسناد باریدن باران به خداوند را بی معنا می سازد؟ 

ه  تحلیلالبت ا  ب الموت  ک  مل و  د  خداون ی  ستان ن  جا ا  ب گ  مر ی  ماد و  طبیعی  ل   تحلی
 سخن این است که آیا همه حیات و مرگفیلسوفان مسلمانان، هیچ منافاتی ندارد. اما 

و همه آنها دارای  هایی که در قرآن به خدا نسبت داده شده، روند یکسانی داشته 
و مرگ دارند. آیا همه نزول ها درقرآن ازیک  تفسیر های واحدی برای فرایند حیات 
 سنخ است. آیا همان گونه که به همه انسانها حیات داده، با همان فرآیند به عیسی
 حیات داده است، تا تفسیر واحدی براین حیات حاکم شود، یا حیات او متفاوت و دارای
 اسباب و علل دیگری است، و تفسیر متفاوتی دارد. از راه ارسال روح است، آنگونه که

 ) که17(مریم/فارسلنا الیها روحا فتمثل لها بشرا سویاوحی از راه ارسال روح است: 
شما نزول و وحی و کلم را در همه اینها یک ستخ می گیرید .

 نکته دیگربا این تحلیل نمی توانید به طبیعی و مادی بودن وحی نبوی برسید. زیرافرآیند
نیست. ن  یکسا ر  زنبو وحی  و  ن  جا ستاندن  و  ب  آ نزول  د  فراین ا  ب م  ه ی  نبو  وحی 
 حداکثرمی توانید اثبات کنید که وحی نبوی دارای اسباب و عللی دارد، هرچند ناشناخته و

غیر مترقبه. 
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لباس:  نزول  و  باران  نزول  در  سا يnوارsيفرآیندی که  مp لsبا nكpيoلoنا ع pلoزpنoأ pدoق oم oي آدs ن oيا ب 
 ) به صورت طبیعی آمده، با نزول کتاب متفاوت است. چون26(اعراف/سoوpآتsكnمp وo رsيشا 

آمده، به مؤمنان  الهی  و سکینه  ا نزول روح  ب آمده،  امور  ز  ا این گونه   آنچه درنزول 
سnولsهs وo عoلoىمتفاوت است . به عنوان نمونه در این آیه:  oلى  رoع nهoتoينsكoس nه tالل oلoزpنoأ tم nث 

 إsنtا أoنpزoلpناه) فرودآمدن روح یا نزول قرآن  در: 26 (توبهالpمnؤpمsنsينo وo أoنpزoلo جnنnودا لoمp تoرoوpها
 آمده، با نزول آهن فsي لoيpلoةs الpقoدpرs وo ما أoدpراكo ما لoيpلoةn الpقoدpرs  لoيpلoةn الpقoدpرs خoيpر± مsنp أoلpفs شoهpر

 ،   نمی توان جنس و حقیقت نزول قرآن با نزول وحی (غیرنبوی). یکی نیستو لباس 
را در تمام سطوح مادی یکسان دانست، و دارای یک تفسیرنیست. 

 تفاوتی که میان نزول باران و نزول وحی وجود دارد، با اینکه نزول آب و باران و لباس
 و حدید و قرآن براساس: ابی ا ان یجری المور باسبابها، دارای علل و اسباب است،

 هرچند دارای اسباب آنها بسا با امور_اما یکی اسباب مادی طبیعی دارد و نزول وحی 
و طبیعی زیرین تغذیه نمی کندو_عللی ناشناخته تحقق می گیرد   امااز امور عادی 

 سیرتحقق آن بnعد استعلیی دارد ، چنانکه در معجزات گفتیم که خارق العاده هستند،
اما دارای سبب هم هستند. 

 گاه با خود می اندیشم گویی ما به روزگاری بازگشته ایم که پاره ایی از: گفته اند
 متدینان، سخن گفتن از نقش باد و دریا و آفتاب را در پیدایش باران ناسازگار با مشیت
و آنرا مستقیما وبلواسطه به خواست خداوند منتسب می کردند.  الهی می دانستند 
 اینک هم با همان منطق، نزول باران وحی را بی ارتباط با علل طبیعی (نفس پیامبر،
و نقش آنها را منافی نقش و زمانه او، دانش او، زبان او ...) می انگارند،   جامعه 
 خداوند می شمارند و به آیات مکرر و مبارک قرآن استناد می کنند که "انا انزلناه ... " و
 نمی اندیشند که این انزال و ارسال در مورد باد و باران هم در قرآن به کار رفته و در
 جهانی که از "الوهیت" آکنده است، و دست خدا همه جا در کار است (و این عین کشف

 محمدی است)، معنایی کامل روشن و هضم پذیر دارد.

 نزول وحی بی ارتباط با علل طبیعی (نفس پیامبر، جامعه و همانطورکه گفته شد، 
، زبان  ، دانش   ، نیازهای) عصرخود نیست، اما مانند نزول باران طبیعی نیست.زمانه 

 . میان نزول باران ونزول وحی، تفاوت میانمربوط به علل معده استعلل طبیعی 
 فعل و انفعالت طبیعی جهان با حرکات خارق العاده خداوند دردعا،کرامات و معجزات
 است که هردو در تحت مشیت خداوند وهردو اسباب وعللی دارند، اما این کجا و آن
 کجا. معجزات پیامبران هم متناسب با عصر پیامبرانتخاب می شود، ، اما متأثر از زمان
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 خود نیست، وگرنه باید پیام هایش محدود به آن فرهنگ و جغرافیا باشد، درصورتی که
 حتی آنهایی که صبغه تاریخی دارد، بازگوهری جاودانه و راهگشایی فرا عصری دارد. و
 از سویی اگر محدود به معارف آن عصر است، باید برای زمانهای دیگر طراوت نداشته
و برای طبقات  قرآن  و  نیست  د که چنین  ای ه  پذیرفت بارها  که خود  در حالی   باشد؛ 

اقشارگوناگون این جاذبه و مطرایی را دارد.
ای ه  حادث و  پدیده  گوید:«نبوت  می  وحی  ویژگی  ن  ای ل  تحلی ر  د طباطبایی  علمه    
 غیرعادی و سبب آن خارج  از روال طبیعی زندگی مادی و اجتماعی است. نبوت، حادثه
 فوق العاده ای نیست که تحت علل و معلولت مادی باشد. شعور وحی و رسیدن به
 مقام نبوت، اکتسابی و برگرفته از شرایط بیرونی فرهنگی نیست. زیرا راه وحی، یک
 راه اکتسابی بشر نیست تا کمالت و دریافت های خود را ازجهان خارج بگیرد و وابسته

. 7به اطلعات و معلومات و باورهای محیط خود باشد.»
 را به معنایی مجازی می :«شگفت این است که در مورد کلم باری، "نزول" گفته اند

 گیرند که غرض، فرود آمدن از مکانی زبرین به مکانی زیرین نیست (آن چنانکه در
 مورد باران صادق است)، بلکه فرود آمدن از مکانتی زبرین به مکانتی زیرین است.
 (یعنی از ملکوت به ملک، یا از حقیقه به رقیقه)، اما "کلم "را معنایی مجازی نمی کنند
و بی روشی! این  و آنرا به همان معنای الفاظ انسانی می گیرند. زهی ناسازگاری 
 نیمه راهی و نیم کاری چرا؟ هم کلم و هم نزول را بمعنی مجازی بگیرید تا گره ها
 گشوده شود، یا هم کلم و هم نزول را بمعنی حقیقی بگیرید تا در وادی بی پایان

دشواری ها سرگردان بمانید».
بگوییم مانند و  بدانیم  نزول، مجازی  د  مانن را که صفت فعل خدا است،   اینکه کلم 
با بشر سخن بگوید، خواه و و تکلم انسان نیست، که وقتی می خواهد   فرودآمدن 
 ناخواه و در طی سلسله علل از این الفاظ برای القا و مفاهمه استفاده می کند، بازآن
 گره های معهودشما گشوده نمی شود. زیرا بسته به این است که ما ماهیت وحی را

 وحی رسالی یک راه اکتسابی عادیچه بدانیم، نه اینکه مجاز بدانیم یا حقیقت . اگر 
و ز اطلعات  ا بگیردو  ازجهان خارج  ا  ر دریافت های خود  و  ا کمالت  ت نیست،   بشر 

 ، القا می گردد و از بال به پایین  ببرد،  و باورهای محیط خود بهره   که بهمعلومات 
  درمی آید، البته مسانخ با علم واصطلح عرفا از ملکوت به ملک، یا از حقیقه به رقیقه

 کلم بشری نیست؛ ولی بnعد دیگرش تجلی حق وانعکاس آن به زبان خلق است. قهرا

.249-246طباطبایی، محمدحسین، بررسی های اسلمی، ص.  7

14



 این مجازگرفتن کلم برای تفاوت گذاشتن حقیقت کلم الهی با کلم بشری است، نه
  تقسیم کلم الهی به دو بخش خطا پذیر و خطا ناپذیر.

 قnلp أoنpزoلoهn الtذsيهمچنین گزاف و بیهوده نبودن، به جز خطا رفتن است که می فرماید: 
oرpض pال oو sماواتtي السsف tرxالس nمoلpعoبگو این کتاب را کسی فرو فرستاده که6(فرقان/ي .( 

 از سsر سموات وارض با خبر است. از این رو او آنچه می گوید برخلف علم نیست. و از
 سویی بی ارتباط با نیازهای مخاطبانش در طول و عرض رسالتش (که رحمة للعالمین
 است)هم نیست، لذا به این معنا هم نیست که برخلف علم الهی بر سsرÃ سموات و
 ارض در القای وحی گفته باشدو مطالبی بر خلف قوانینی که خود آن را پدید آورده،

فرودآورده باشد.
 از پیامبری بگذریم. این داوری در حق کشفهای علمی و فلسفی و«پس اینکه گفته اند: 

 ریاضی هم صادق نیست. اگر نظریه جاذبه، کشف بشری نیوتون است، لزمه اش این
 نیست که وی نکوشد و به انتظار کشف ننشیند، یا آن نظریه را هر گونه که دل خواه
مردم ه  ب و  د  بگوی خواست  ش  دل چه  هر  کشف  م  بنا ا  ی  ، کند بندی   اوست صورت 

.بفروشد»
 بازسخن درباره کوشش و دلبخواهی بودن کشف نبوی نیست. چون سخن در باره به
 خطا رفتن و بیهوده گی در معنا و برخلف حقیقت گفتن است. اینکه قرآن در جایی می

 ، هگوید pيoدoي sن pيoب pن sم nلsباطpال sه یابد، شامل هرگونهÈ، ل يoأpتsي  باطل به این کتاب راه نمی 
 باطلی می شود، چه دلبخواهی باشدو یا خلف واقع باشد. در امورغیبی باشد ویا
و در قرآن به او القا شده و احکام که از راه وحی به دست آمده   درامور اجتماعی 

 وo إsنtهn لoكsتاب± عoزsيز± ل يoأpتsيهs الpباطsل است، چون از سوی خدای حکیم و حمید آمده است:
/مsنp بoيpنs يoدoيpهs وo ل مsنp خoلpفsهs تoنpزsيل± مsنp حoكsيم³ حoمsيد )42-41فصلت((

 «قل های قرآن هم قصه روشنی دارد. این از فنون سخن:از این رو اینکه گفته اند
بواقع و  ا مخاطب  حالیکه  در   ، کند می  ه خود خطاب  ب ه  گا گوینده  ه  ک است  ن   گفت

دیگرانند». 
 چگونه این همه «قل» ها در قرآن و تغییر زبانی از غیاب به التفات، تاویل به تفنن می
 شود؟ چگونه با چنین تاویلی قصه روشن داشته باشد، لزمه چنین توجیهی به شکل

  آن همه8قل) باید همه این آیات را تأویل ببرید. اگر چنین تفننی است.332گسترده(
 هشدار، نقل قولها، امر ونهی هایی که به پیامبرمی شود، یسئلونک، یستفتونک، مجادله

 . درقرن هفتم تفسیری به نگارش درآمده به نام بلبل القلقل در چهار مجلد از ابوالمکارم قوام الدین حسنی، که به 8
دلیل گستردگی این قل ها تفسیر مستقلی طلبیده است. 
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 هایی که خبر می دهد، گفتگوهایی که با همسران خود می کند، هشدارهایی که به
 همسرانش می دهد و صدها آیه ای که قرآن خطاب به پیامبر می کندو هویت مستقلی
 را نشان می دهد، هم باز باید تفنن بگیرید. چه بگوییم آیا قرآن از باب تفنن مطالبی را

نا ما كnنpتo تoدpرsي مoا الpكsتابn وo لدر باره پیامبر می گوید:  sرpمoأ pنsوحا مnر oكpيoلsنا إ pيoحpوoأ oكsذلoك oو 
sيمان.  (شوری / p52ال.( 

 و یا نقل قول می کند وآنگاه که می خواهد در خواست های مشرکین را در آوردن 
oرpضمعجزات محسوس نفی کند، می گوید: pال oنsنا م oل oرnجpفoى تtت oح oكoل oنsمpؤnن pنoوا لnقال oو  

ها تoفpجsيرا  أoوp تnسpقsطo السtماء oللsخ oهارpنo pال oرxجoفnتoب³ فoنsع oيل³ وsخoن pنsة± مtنoج oكoل oونnكoت pوoوعا  أnبpنoي 
ف³ أoو nرpخnز pن sت± م pيoب oك oل oونnكoي pوoأ  jيلsبoق sةoكsلئoمpال oو sه tاللsب oي sتpأoت pوoفا أo نا كsس pيoلoع oت pمoعoما ز oك 

 nهnؤoرpقoتابا نsنا ك pيoلoع oلxزoنnى تtتoح oكxيsقnرsل oنsمpؤnن pنoل oو sماءtي السsقى  فpرoلبگو: بعد می گوید،تnق  
سnول oرا رoشoب t تn إsل pنnك pلoي هx ب oر oحانpبnجنبه93-90(اسراء/  س گفتگوها  این  ه  گا ا  ی و   .( 

 ). یا درمقام هشدار۲۱" (احزاب: لقد کان لکم فی رسول ا اسوة± حسنه ستایش دارد:
ذا لoتtخoذnوكo خoلsيل.j:است sإ oو nهoرpيoنا غ pيoلoع oيsرoتpفoتsل oكpيoلsنا إ pيoحpوoي أsذtال sنoع oكoونnنsتpفoيoوا لnكاد pنsإ oوو 

oذoقpناكo ضsعpفo الpحoياةs وo ضsعpفo الpمoمات oذا لsإ jيلsلoئا قpيoش pمsهpيoلsإ nنoكpرoت oتpدsك pدoقoل oناكpتtبoث pنoل أ pوoل 
نا نoصsيرا pيoلoع oكoل nدsجoل ت tمnث/یا در مقام خبر دادن است که  در رویایی را که76-74(اسرا ( 

 ، چگونه می توان این همه تعریف ها و توبیخ ها و اخبارو امر )60بتو نمایاندیم(اسراء/
  در شعر مثنوی که یک مورد آن را مثال زده ایدونهی ها را به به حساب تفنن گذاشت ؟

 که قرینه داردو قابل قیاس با قرآن و موارد استعمال و سبک بیان آن نیست، اما درقرآن
این همه قل ها قرینه ای و جایی برای این تأویل ها ندارد. 

شرح/ ه  صدر(سور ح  شر ن  چو ف  توصی ه  هم ن  ای ه  فوق1چگون ی  دلسوز و   ( 
و چنان4) و خnلق عظیم (قلم/3العاده(شعراء/  ) و دیگر تعریف ها از پیامبرکه چنین 

و او در باره خود حدیث  است، همه از زبان خودش آمده باشد؟ آیا همه تفنن است 
ننفس می کند؟ این کلم خدا است که می گوید::  oمsب nم oلpعoأ oوnه pمnكo  فoل تnزoك¹وا أoنpفnس

).32(نجم/اتtقى
 آیا همه اینها شگرد بازی کردن با مخاطبان است، درآن صورت فلسفه این همه  تفنن و

؟  با سایر کلم ها دارد، در چیست سویتفاوتی که  تی برای بیان آن از  چه ضرور   و
یا استناد و قداست و هدایتگری این کلمات  پیامبر به عنوان پیامبر است؟ در آن صورت آ
 را زیر سئوال نمی برد؟ چرا برای شعری که گفته اید و به قافیه آن مانده اید، این همه

توجیه و تأویل ؟
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 آیا این همان تأویل های تکلف آورو غیرلزمی نیست که شما خود به دیگران هشدار
 آیا».و می خواهید که دیگران از زحمت تکلفات و تأویلت نالزم و ناسالم رهایی بخشند «داده اید:

 این تئوری و نظریه، تحمیل این همه تکلف و تأویل بی مستند نیستند؟ این تأویلها به چه
قیمتی انجام گیرد که هرگز با کلیت این کتاب سازگاری ندارد.

اند: « ه  ز این فنون بلغی پرده بر می دارد وگفت ا  خصلت دیالوگی قرآن به نیکی 
 درگیری ذهن و روان پیامبر با مردم و حوادث جامعه را بر مل می کند. چه آنجایی که
گفتگوی ن  قرآ ی  گوی ه  گوید. بطوریک ی  نم ه  ک ا  آنج ه  چ و  د  گوی ی   "یسئلونک" م

و تاریخی که محمد و طبیعی  و جهان انسانی  و چند جانبه ای است با خدا   مستمر 
و چالش های زمانه. همین و پاسخی است به پرسش ها   (ص) در آن می زیست 

و آتش نیاز و و چالک می کرد  و پرسش ها بود که روان او را بی تاب   چالش ها 
 تقاضا را در او دامن می زد و او را به آستانه کشف می رساند، تا پاسخ هایی را از

"فرشته وحی" دریافت کند و بزبانی در خور مردم با آنان در میان نهد».

 از نظر ایشان، این درگیری ذهن و روان  پیامبر(که درقرآن منعکس شده)، چه چیزی از
اگر پاسخی است به پرسش ها و چالش های زمانه،تفنن های زبانی ثابت می شود. 

 کسی منکر آن نیست، اما اگر به این معنا است که تفنن زبانی خود پیامبراست، به این
 اولj برخی از این مسائلمعنا که او از زبان خود به نقل از دیگران سخن می گوید، که 

 درآن عصرچالش برانگیز نبوده است. ثانیا، اشاره ای بوده کوتاه و دریایی از معانی که
 هرچه گذشته، روشن ترشده که خداوند چه می خواسته بگویدو آن وحی بسط یافته
 است. ثالثا، پاسخ ها متناسب با درک عمیق آنان نبوده و شاید مسئله جدی آنها نبوده و
 خداوند به حکم حفظ تازگی فرض کردن قرآن برای نسل های دیگر، مطالبی را آورده
 است. مثلj مطالبی ملکوتی که در آیات آخر سوره حشر و آغاز سوره حدید و اخلص
 آمده، واقعا چه چالشی به این عمق در آن عصربوده که به این استعل و پیچیده گی
 سخن گفته و از شرایط بیرونی خود بر گرفته است؟ تازه همه مخاطبان هم ژرفای آن

را درک نمی کرده اند . 

 در حوزه علوم تجربی، باز درجای دیگری باید سخن گفت که برخی مطالب علمی که
 آمده، چه تناسبی با یافته های آنان داشته است. اینکه استقرار بر آسمان در حالی که

/ثnمt اسpتoوى  إsلoى السtماءs وo هsيo دnخان±دخان بوده:   پاسخی به پرسش ها چه) 11فصلت(
  بوده است؟ که نه با پرسش ها و نه با دانسته های آنان به خوبیو چالش های زمانه

 قابل تفسیر نیست. دخان را دود بگیریم که وقتی چیزی نبوده، تا آتش باشد یا گاز. خود
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 «ساکنان جزیره العرب نه چالشی سنگین را تجربه می کردند،شما در جایی نوشته اید: 
و نه یقین و و نه به آستانه دریافت پاسخی می رسیدند   نه پرسشی روان سوز را 

و عملی محمد (ص)».  و پاسخ  به آنهاشجاعت نظری   درآن صورت این پرسش ها 
 تعاملی است از سوی خدا بامردمان عصر نزول که به تمام متن وصف تاریخی نمی

دهد و آنهایی که وصف تاریخی دارند، محدود به زمان خودش نمی شود.

 و نیز دیگر شگفت زده نمی شویم، اگر ببینیم قرآن به سوالتی پاسخ و باز نوشته اید:« 
 می دهد که نه خود چندان مهم اند و نه برای آدمیانی غیر از اعراب آن زمان، جاذبه
 دارند؛ چون سوال از اoهلÃه، و سوال از ذوالقرنین، و از قاعدگی زنان، و از جنگ در ماه
 های حرام ... که یا به پیشینه ذهنی و تاریخی جزیره نشینان بر می گردد یا به شیوه

 که همگی اینها نشان می دهد، بخشی از آنچه بیان شده، ناظر بهویژه زندگی شان».
 شرایط مخاطبان و پاسخگویی به نیاز آنان بوده است؛ ولی در اصل و محورکلی پاسخ
 به نیازهای کلی معنوی بشریت در طول تاریخ در قلمرو مسئولیت پیامبران است، هر
 چندکه درلبلی آن نکاتی از مسائل علمی و به صورت غیر مستقیم استشعار و فهمیده

.9شود

». آنچه معجزه بود شخصیت او بود و کتاب، به تبع او، معجزه شدگفته اند: «

مبر به معجزه شخصیت پیا ین کتاب است. از معجزه قرآن  یی ا  آنچه عیان است، ناهمتا
به  می رسیم. امروز آنچه وجود دارد، واقعیت قرآن است که تمدنی بزرگ را ساخته و 
 دنبال خود جمعیت بسیاری را به خود مجذوب کرده است. آنچه در باره پیامبرمی دانیم،
 توصیفات شخصیت اودر این کتاب و تأثیری است که برجای گذاشته است.  ما شخصیت
به چه مرت مبر در  که پیا هد  می د ما نشان  به  ین کتاب  سیم. ا می شنا مبر را از قرآن   پیا

ها . به عنوان نمونه اگر خداوند می فرماید : 9 oنpوoرoد³ تoمoع sرpيoغsب sماواتtالس oعoفoي رsذtال nهtکه فخر رازی2 (رعد/. الل ( 
 پس از شش قرن بحث نجومی به مناسبت این آیه داردکه مراد از بدون ستون بودن چیست؟ اگر آسمانها بدون

 ) برای232-18/231ستون نگه داری می شود، به چه معنایی است، حتما ازخودشان نیست.(مفاتیح الغیب، ج 
 مردمان آن عصر افتادن آسمان بر زمین چه بوده ومفهومی داشته است و امروز مردم افتادن آسمان را چه
 چیز می دانند. ممکن است فهم آنان این باشد که خدا آسمان را با همه ماه و ستاره ها را به شکل متافیزیکی

و ابتدایی بوده است. (نیشابوری، ج  ) و فهم دیگر از نگه داشتن۹۹، ص۵نگه داشته است. این فهم ساده 
 آسمان، وجود نیروی جاذبه برای مهارکردن سیارات است، فهمی که تفصیلی از طرح ساده غیرعoمoدمی باشد،
 قرآن به صورت اجمالی و ساده و مناسب با دریافت های علمی عصر نزول بیان کرده  و امروز مفسر علمی آن

را بگونه ای دیگر  توضیح و تفصیل می دهد.
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که قرآن ست  ست بر خلف چیزی ا ین در ست. و ا نی بوده ا فت باط  عقلی و دریا
چه یا واقعا  تا. آ ند و قرآن را ناهم می دا نه (معجزه)  یت و نشا ی را آ یت عیس  شخص
حق: ی را قول  که قرآن خود عیس ست  لم) ا مد(علیهماالس ی و مح تی میان عیس  تفاو

ق oحpال oلpوoق oم oيpرoم nن pى ابo كo عsيس sیم/ذل حق :x34 (مر یت  ه) و آ tمnأ oو oم oيpرoم oن pا ابo ن pلoعoج oو  
می کند50(مومنون/آيoة فی  یت10) معر بش را آ به جای خودش، کتا مبر،  ما درباره پیا  ، ا

 ) .و می1(هود/.كsتاب± أnحpكsمoتp آياتnهn ثnمt فnصxلoتp مsنp لoدnنp حoكsيم³ خoبsير³حق معرفی می کند: 
ما مoعoهnم گویداز سوی خدا آمده: sق± لxدoصnم sه tالل sدpنsع pنsتاب± مsك pمnهoا جاءtمoل o89(بقره/ و.( 

 آیا ذکر این مطلب ( تفاوتی که در توصیف عیسی بامحمدآمده)اتفاقی است، یا آگاهانه
 وحاکی ازحقیقت متفاوت است. به نظر می رسد، تحلیل شما ریشه در نگرش وحی
 عیسوی دارد(نه وحی محمدی)که اتکا به شخص داردو نه برکلم.  وحی قرآنی یک

حقیقت کلمی و محصول آن کلم ا، نام دارد و میان این دو توصیف تفاوت است.
 شایداگراین کتاب را، افلطون مردی عرضه می کرد، معجزه نبود. از محمدگفته اند: «

امÃی، این خرق عادت احتمال نمی رفت».
 اگر این کتاب را که خبر از عالمبه نظر می رسد که این «شایدشما» درست نباشد. 

ویژگی ن  ای ا  ب  ، دهد خبرمی  ت  وآخر ه  آیند و  ر  دو ی  ها ه  ازگذشت و  د  آور می  ب   غی
 محتوایی ، افلطون ، هم اگر می آورد، بازمعجزه بود، زیرا معلومات این کتاب به تعبیر
و تجربه ای و غیر کسبی  و ملکوتی   شما محصول تجربه نبوی است. یعنی آسمانی 

وحیانی است. 
 از طرفی این کتاب صرف نظر از آورنده آن، تحدی به خودش  و دلیل بر الهی بودن
با خبر همین وحی باره این شخصیت توصیف شده  آنچه در   آن شده است. و هر 

: گفتاری بوده است. sنpسn وo الpجsن¹ عoلى  أoنp يoأpتnوا بsمsثpلs هذoا الpقnرpآنs ل  pال sتoعoمoتpاج sنsئoل pلnق 
).88(اسراء/ يoأpتnونo بsمsثpلsهs وo لoوp كانo بoعpضnهnمp لsبoعpض³ ظoهsيرا

 در این کتاب معارفی دقیق و عمیق آمده که خودش صرف نظر ازشخصیت پیامبر،
 »، توصیفبحر عمیق لیدرک قعرهدر وصف آن در روایات اهل بیت به: «. معجزه است
ین کتاب را نشان شده است. ی ا ین کتاب و مطرا بودن، اعجاز نفس یه بودن ا به ل یه   ل

با به  ين پرسش كه چرا شعر و خطا به ا  می دهد. امام صادق در عصر خود در پاسخ 
 قرآن در سوره بقره برای موسی ازکتاب یاد می کند، ولی در باره عیسی داشتن بینات که نشان می دهد که.  10

نا مnوسoى الpكsتابo وشخصیت عیسی به جای وحی ملفوظ دلیل بر نبوت بوده ومحوریت داشته است:  pيoآت pدoقoل oو 
).87(بقره/قoفtيpنا مsنp بoعpدsهs بsالر¹سnلs وo آتoيpنا عsيسoى ابpنo مoرpيoمo الpبoيxناتs وo أoيtدpناهn بsرnوحs الpقnدnس
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 شود، اما قرآن چنين نيست و همواره طراوت و شادابى آور مى چند بار خواندن مللت
 دهد و وحى آسمانى، همواره تازه و مnطÃرا است؛ در باره این کتاب به انسان دست مى

 فoكnل طائفة تoتoلقاه غoضا جديدا و لنÃ كnل امرىء فsىدهد:  (صرف نظرازپیامبر)چنين پاسخ مى

عر و sى الشsف يس هذا كnله  oه و ل oَرة علوما غoض oم sَ oفى كل نه  sقى م oلoيه، ت كÃر ف oف oعاده وoى اo ت oه م  نoفpس

11الخnطoب.

و اهل بیتش، همگی در باره  و همچنین اوصافی دیگرکه در باره این کتاب از پیامبر 
خود کتاب- صرف نظر از آورنده آن -آمده است. 

 «بیهوده نبود که در معنای آیه : "فاتو بسوره من مثله" (اگر شک دارید که اینگفته اند: 
 قرآن از خداست، سوره یی مثل آن بیاورید- سوره بقره) پاره ای از مفسران می گفتند
 معنای دیگرش این است که سوره یی از مثل کسی چون محمدبیاورید. (تفسیر صافی
 والمیزان و مفاتیح الغیب). و بیهوده نبود که بزرگانی از معتزله و تشیع بر آن بودند که

).مثل قرآن می توان آورد، اما خدا نمی گذارد». (قول به صرفه

 )که علمه طباطبایی هردو احتمال را مطرح23در باره کلمه «مsن مsثلsه» (بقره/
و می گوید که بسا هم به «ممانزلنا» و هم به «عبدنا» بخورد، اتفاقا این  می کند 
ای ه  سور د  گویی ی  م ت  راس ر  اگ ی  یعن  ، کند ی  م ر  ت گ  تن ا  ر ی  تحد ه  دایر ر   تفسی
مانندهمچون  پیامبری بیاورید، نه اینکه این کتاب صرف نظر از پیامبر قابل تحدی نیست.

 اما درباره صرفه، تقریر های گوناگونی شده است، اما آنچه از نظÃام وسید مرتضی
 درالموضح و کتابهای دیگر نقل شده، و پایه این نظریه را تشکیل می دهد، به گونه ای

 طبق این تقریرمنظور از صرفه، نگذاشتن برای آوردن به مثل دیگر تقریر شده است :
 نیست؛ بلکه ندادن علومي است که در معارضه و آوردن مانند قرآن لزم است. يعني

 دهد و اگر استعدادخواهند معارضه کنند، چنين علمي را نميخداوند به کساني که مي
  نه اینکه می توانند بیاورند، ولی.و توانايي هم دارند، اين علم را در اختيار نمی گذارد

.36 ، ص1 ، جالمحرر الوجيز . ابن عطيه، 11
1سيد مرتضي در کتاب الموضح۳۹۱-۳۹۲، ص۳ به نقل از الطراز ،ج۱۳۸-۱۳۹، ص۴. ر.ک معرفت التمهيد، ج. 

قد اعجاز نظم و فصاحت قرآن  سبت ن ما يسوغ ادعاء خرقميبه منا من جعلنويسد: ان ير الصرف ل  العاده لغ
يث لم من ح ها  اواتها او مقاربت من مس کن  هم ليتم تي ان احدا من ائر کلم العرب، ح تة لس احة القرآن متفاو  فص

 ) که در اينجا۵۰يخoصÃوا بالعلوم التي تحتاج المعارضة اليها، اوقال في النظم مثل ذلک و هذا قد مضي.(المواضح/
.شود که عرب علومي که بتوانند معارضه با قرآن بکنند برخوردار نبودندميياد آور 
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 خدا نمی گذارد. این تقریر بهترین آنها است، اما در سنت قرآن پژوهی، تقریر های
12دیگری شده، که جای دفاع و تمسک کردن نیست.

 بلی اگر به ظاهر روایات و آیات نظر کنیم، خداوند هم سخن می گوید: (کلمگفته اند: «
 )، هم23 فرقان:–ا موسی تکلیما)هم راه می رود: (و قدمنا الی ما عملوا من عمل 

ا منهم-زخرف: ا انتقمن  )، هم بر تخت می نشیند:55عصبانی می شود: (فلما آسفوان
 )، هم دچار تردید می شود: (ما ترددت کترددی فی5(الرحمن علی العرش استوی-طه:

 ...  ولی اگر بمعنا نظر کنیم، هیچیک از اینها در حق او قبض روح عبدی المومن) 
 صادق نیست، آنکه بحقیقت سخن می گوید محمد (ص) است که کلمش، از فرط قرب
 و انس، عین کلم خداوند است و اسناد تکلم به خداوند، همچون اسناد دیگر اوصاف

 بشری به او، مجازی است نه حقیقی. و تشبیهی است نه تنزیهی».

 سخن گفتن خدا با بندگانش از راه وسائط است. از سوی دیگراگر قراراولj: بدون شک 
و مکانیزم وحی جوشش درونی موسی با خود سخن بگوید،   باشد که این موسی 

 و این گونه واسطه راباشد ، دیگر ذکر شجر در تکلم با موسی لغو و بی معنا است. 
 فoلoمtا أoتاها ذکر کردن و سخن گفتن، توجیه های تأویلی برخلف کتاب است. که بگوید:

oيpمoنs فsي الpبnقpعoةs الpمnبارoكoةs مsنo الشtجoرoةs أoنp يا مnوسى  إsنxي أoنoا اللtه pال sوادpال sئsشاط pنsم oيsودnن 
ص/ o .(قص ن ¹ الpعالoمsي ب oتقیم و از.)30ر مبران خودش گاه بطور مس با پیا ند    چرا خداو

 ورای حجاب و یا توسط رسول سخن می گوید. آیا همه اینها تنوع زبانی است، یا خبر از
ست ست. در حق ا سیدن کلم و تجلی  مبران و راه های ر یق و درجات پیا  تفاوت حقا
که هم  مبر  سخن پیا ین  ما ا ست . ا فظ ا با الفاظ  مادی و ل سوتی  سخن نا که   ست   ا
 گاهی قرآن است و گاهی حدیث قدسی است و گاه حدیث نبوی، یکسان نیست که به

 هاي قرآن  تفسير نشود و به معناي توانايي و دستاگر اين نظريه به معناي عدم توانايي انسان به ويژگي . 12
 . در ذات قرآن بر جستگي دال بر پيامبري پيامبر نيست و1گردد.بسته شدن گرفته شود، آثاري بر آن مترتب مي

 توان نسبت به خود قرآن از آن جهت که سخناني ويژه دارد سخندر اين کتاب امتياز از ساير کتابها نيست نمي
 . لزمة نظريه صرفه جبر و2گفت، چون معجزه قرآن در عدم قدرت ديگران در آوردن به خاطر صرفه است.

 تواند مبارزه کند و مانندش را بياورد، اما دست اوشود که اگر ميسلب اختيار انسان است به او دستور داده مي
و او را از اين کار باز ميرا هم مي و استفاده از قوه قاهره براي3دارد.بندد   . لزمة صرفه، تعجيز انسان 

 مرعوب کردن حريف درباره قرآن است و چنين عملي هرچند متناسب با معجزات پيامبران پيشين است که از
 توان قرآن را ممتاز از ديگر معجزات دانست و اين هم يکي از آنشود، اما ديگر نميراه تعجيز، عصا اژدها مي

 گيرد و نه در سير تکاملي انسان و ارسال رسل و انتخابدست معجزات پيامبران است و در رديف آنان قرار مي
دليل و سند بر نبوت.
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وب شود. و انس، عین کلم خداونداو منس   این که گفته شودکلمش، از فرط قرب 
تأویل و توجیه درجات و ابعاد وحی نیست.است؛ 

رزق (شوری/ثانیا:  ن  همچو  ، خداوند ه  ب ل  افعا د  اسنا د  نمل/19هرچن هدایت64،   ، ( 
، قتال (انفال/8)، ضللت (بقره/فاطر/213،272(بقره/  ) مانند اوصاف بشری17) رمی 

 منتسب به او، مجازی و طولی است، و برای بیان این نکته است که گمان نشود انسان
 دارای اراده مطلق است، با این همه متفاوت از تکلم و وحی نبوی و ارسال پیامبران و

 ، و مجاز کردن تکلم و انداختن عصا، خطا گری و تأثیر از فرهنگ زمانه ومعجزات است
وحی زنبوری را به اثبات نمی رساند.  

 : مدلی از وحی که پیامبر را ناقل و قابل محض می داند واز سوی دیگر اینکه گفته اند
 نسبت خطیب و بلند گو را میان خدا و پیامبر برقرار می کند و موضوعیت و مدخلیت قلب

 . اولj هیج محدثی تا چه رسد بهو ضمیر پیامبر را در فرایند وحی به صفر می رساند
 فیلسوفی، پیامبر را ناقل محض و بلند گو نمی داند، دست کم پیامبر را نخستین مفسر
 قرآن و بال ترین آن می داند، بلند گو وناقل محض که مفسر نمی تواند باشد، ثانیا: تا
 پیامبر آمادگی نداشته باشد، هیچکس نگفته وحی بر قلب او القا می شده است. قلب و
 ضمیر پیامبر نقش مهم ظرفی دارد که بتواند صعود کند وگنجایش پذیرش وحی را

داشته باشد. 
 البته پیامبر هم قابل است و هم طالب. تا جوهر نداشته باشد، وحیی سرازیر نمی شود
 و تا طالب نباشد، جبرائیل را نمی خواهد و برای واسطه فیض شدن در خواست نمی

کند.
 اینکه مرحوم امام خمینی، در جایی گفته اند که پیامبر جبرائیل را نازل می کرد، ناظر به
 طالب بودن پیامبر است. یعنی او با ادبیات وحی، طلب آن حقایق را می کرد . به همین
بلندگو و  مانند خطيب  را  و مقام رسالت  ربوبي  ه شده: « ما هرگز مقام   دلیل گفت
 نمي دانيم، بلكه معتقديم: «خدا پيام ده» و پيامبر «پيام آور» است. اما اين پيام آوري با
 بلندگو بودن فرسنگ ها فاصله دارد كه هرگز نمي توان بين آن دو مشابهتي انديشيد و
 آن اين كه: اين پيام آور بايد از نظر كمالت روحي و معنوي به مراتبي برسد تا گوش او
 علوه بر حس مادي، گوش برزخي پيدا كند، تا صداي فرشته را بشنود. چشم او چشم
 برزخي گردد تا صورت فرشته را ببيند و از نظر قدرت روحي به جايي برسد كه در عين
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 اين كه در عالم ماده است، عالم غيب را شهود كند، اما نلرزد و نترسد و خود را نبازد و
و به پيروانش برساند، آيا  وحي الهي را دريافت كند، و سر سوزن در آن تصرف نكند 

13موقعيت چنين فردي، موقعيت بلندگو است؟» 

 ؛ وحی  از فرهنگ زمانه تأثر پیداکند، که ما آن رابنابراین آنچه محل نزاع است، اینکه 
و حدیث نبوی آمدهنفی می کنیم  . به همین دلیل تفاوت اصولی میان آنچه در قرآن 

 وجود دارد وبرخی از علمای معاصر به صراحت از تقسیم احکام به فرائض (احکام
 قرآن) و سنن(احکام نبوی درسنت) سخن گفته اند. والبته ملزمه ای میان عدم تأثر از

و بلندگو شدن نیست.  به لیه ازفرهنگ زمانه  مبر حقیقتی گسترده و لیه   وحی بر پیا
 حقایق عالم بال داردکه توسط نيرويي غیبی خارق العاده برقلب اوالقا شده است و از
 طرفی دریافت حقایق عالم آینه وار ازآن چه هست که هست، به او نشان داده شود.

(رoبx اoرنی الشیاء کما هی). 

 آن حقيقت و معناي عقلي را آن واسطه فیض با كشف معنوي بر  مرتبه عقل پيامبراكرم
(ص ) فرو مي

ي

ستد و هويدا مي فر

ي

ند صوري تنزل و.ك ف  با   كش   ، همان نیرو آن را 
صورت داده و در عالم خيال و مثال و حس او هم فرو   مي

ي

 فرستد; و چنان نيست كه آن
مبر(ص ) او را قل پيا تا فضاي ع هم حضور   دارد،  تي  ين هس تب زير تا مرا كه   نيرو 
به تا  بي صورت را رها كرده باشد،  پس او را و مضمون   وحي   همراهي كرده و ازآن 
ند عقلي كه در خور فهم مردم نيست؛ براي آنان  خاطر اينكه درك مضمون آن معناي   بل

قابل فهم گردد، احتياج به   صورت بخشي آن توسط پيامبر(ص ) باشد. 

حي   مي كه و يبي  گر آن مبدأ غ م

ي

ف معنوي براي با كش نا و مضمون را  ند و مع  ك

مبراكرم (ص ) هويدا   مي پيا

ي

ست و صورت در به  نا را  كه آن مع ست  ين ا ند، عاجزازا  ك

 کامل تنزل داده و با كشف صوري آن را در ظرف خيال پيامبر(ص) هم فرو آورد که هم

 .   سبحانی، جعفر، پاسخ دوم ، وحی نبوی، مجمع مدرسین و محققین ، ص. 13
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بق باشد. و آن را  مخاطبان عصر او بفهمند و هم برای عصر های بعدی درست و مطا

 در آنجا به گونه اي ممثل كند كه   با همان الفاظ در خور فهم همگان گردد؟

 برای فهم این معنا من از مثال رایانه استفاده می کنم که موجودی مادی است که

 طراح آن با سیستمی بر مبنای عدد صفر ویک و توسط برنامه سیستم عامل (مثلj امروز

و گسترده، مجموعه ای اطلعات را با برنامه ای دیگر  ویندوز) و در فرایندی پیچیده 

 (مثلورد) به حروف مناسب با آن زبان و خط(عربی، لتین، کریل و...) تبدیل می کند.

 البته کامپیوتر بدون برنامه و خط معین و دلبخواهی عمل نمی کند. (سازنده)حروف را

 معین می کند، اما فرایند طبیعی آن از صفر ویک ها(باواسطه نرم افزارها) تبدیل به

 حروف می شودکه گاه فارسی و گاه عربی وگاه لتین است. همه با اراده و توسط

 انگشتان دست و تدبیر خالق است. واسطه و علل طبیعی وجود دارد، اما تدبیر حروف

 هم منتسب به او است. البته این مثال تشبیه معقول به محسوس است، نه مثلیت. گفتیم

و داستان و لوازم  استفاده می شود   برای فهم فرایند وحی ونه خود وحی  از آثار 

 دیگری دارد.

 صدر المتألهین در باره وحی گفته است: مبادا گمان کنیاینکه ایشان گفته اند: «

 پیامبر که کلم خدا را از جبرئیل می شنود، همانطور بود که تو کلم پیامبر را می

اند. پیامبر  پیامبر مقلد جبرئیل بود، همانطور که امت مقلد   شنوی. یا گمان کنی که 

 هیهات این کجا و آن کجا؟ اینها دو نوع متباین اند، و تقلید هیچگاه علم اصیل و سماع

 ».حقیقی نیست

 بدون تردید شنیدن کلم خدا با شنیدن کلم انسان متفاوت است. اما آیا این جمله

و زنبوری  ا وحی  ب نبوی   بود که وحی  نخواهد  این نظریه  تثبیت   ملصدرا در جهت 

 مانندش ، از زمین تا آسمان فاصله دارد؟ بی گمان دریافتی که مردم عصر پیامبر از این

 وحی داشتند، تنها گوشه و لیه ای از فهم آن حقیقت بوده است که مرحله به مرحله و

و علمی که پیدا می کرده اند، در طی و درجه به درجه به  اندازه تجربه   پله به پله، 

و به تعبیر راغب اصفهانی : فى العلوم اعصار شناخته شده است   nظهoن كان حoكل م 
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 تر باشد، بهره هر كسى بهره او در علوم فراوان14اوفر، كان نصيبه مsن علم القرآن اكثر.

ست. تر ا يتاو از علم قرآن بيش نى در اهم ين قاعده مرحوم امام خمي ساس هم   بر ا

 كل مoن كان تنزهه و تoقدسه اكثر، كانتهذيب نفس و تأثير آن در فهم قرآن گفته است:

ثر و حظه من الحقائق اوفر. بى آليش او بيشتر15تجلى القرآن له اك  هر كسى پاكى و 

يق قرآن فراوان قد شما باشد، تجلى قرآن بر او بيشتر و بهره او از حقا ین ن  تر است. ا

 برای تفسیر سنتی از وحی خوب است، اما برای نقض کلم الهی و قدسی نبودن همه

کلمات قرآن و نتایج بعدی که گرفته اید، بی فایده است. 
و نوع ارتباطی که با رسول خداگفته اند: «  همه سخن در این فرشته وحی است 

 داشت. از حشویه وحنابله که بگذریم، هیچ یک از فیلسوفان اسلمی، از فارابی گرفته
 تا بوعلی و خواجه نصیر و صدرالدین شیرازی، ورود وحی بر پیامبر را بدون وساطت
 قوه خیال، ممکن ندانسته اند و اگر جبرئیلی بوده، او هم در قوه خیال نزد پیامبر مصور

  حاضر می شده، یعنی باز هم خلقیت قوه خیال بود که در را به روی جبرئیل می و
 گشود و به او صورت و صفت می بخشید و اگر کاری می کرد جز این نبود که پیامبر را"
 اعداد" کند تا خود به "علم اصیل" برسد، نه اینکه پیامبر چون شاگردی از او بشنود و

.»بمردم باز پس دهد
حی نبوی که و ت  نا نیس ین مع به ا یر نبوی  هن وضم یت قوه خیال و آماده کردن ذ  خلق
 هویت خیالی مشوب به ماده پیدا می کند. بلکه خیال نقش ظرف دریافت بیرونی دارد،
ثر نه تأ ست،  نی قوم ا یه زبا سطح ل هم زبان و  صبغه  ین  می شود. ا صبغه پذیر  و 

t بsلsسانs قoوpمsهs لsيnبoيxنومحدودیت. به همین دلیل قرآن می گوید:   وo ما أoرpسoلpنا مsنp رoسnول³ إsل
 ). به تعبیر دیگر پیامبرمحوريت و نقش قابلي و پذيرنده است، نه فاعلی4(ابراهیم/ لoهnم

و تصرف. 
 آیت ا منتظری (حفظه ا)در تحلیل این نکته نوشته اند :«نظر به اطلق حق تعالي و
يت و شف، محور هي بودن نفسs شخصs مكا يد و متنا تي او و تقي هي بودن   هس  نامتنا
فت هد و صاحب وحي و الهام در پذيرش و   دريا هر مكاشف و مشا كه  ساسي  قش   ا  ن
 حقيقت دارد، تنها محوريت و نقش قابلي و پذيرنده است، نه نقش   فاعلي و تاءثيرگذار،
 يا هر دو نقش در يك رتبه، تا اينكه لزم آيد اگر مثل   پيامبر(صلی ا علیه وآله ) را "كامل
 بشر" دانستيم، كتاب الهي او را هم بشري بدانيم و او در   صورت گري معنا و رنگ آميزي

.76. مقدمة جامع التفاسير، ص 14
.197، ص 1 و همچنين تفسير قرآن مجيد بر گرفته از آثار امام خمينى، ج 59. شرح دعاى سحر، ص 15

25



 آن مؤثر بوده باشد، يا حالت نفساني او   همانند خوشحالي يا بدحالي ، معنا را متناسب
قل و خيال تي در عالم ع صورت درياف نا و  كس ، آن مع كه   برع ند; بل  با خود دگرگون ك
صورت ، نا و  با مع سب  كه او را متنا ست  حي و الهام ا صاحب و شف و    خص مكا  ش

ين مي روريا   غمگ مس

ي

ند  تند، مان فس هس كه مشغله ن اني  ساسا حالت نفس يد. و ا  نما
يا غمگين بودن از آن كه - از صفات ذات الضافه و   طرفيني هستند   شادماني از چيزي 
شد و علوه بر يا   غمناك با كه نفس از آن شادمان  يد چيزي مورد توجه باشد  ما با  و حت

آن خودشان مشغله نفسي مي

ي

 باشند - با آن فنائي كه   در حال كشف به خصوص كشف
 تام و اتم نبوي بايد وجودداشته باشد،   چندان سازگاري ندارد تا در نتيجه آن حالت بتواند
 در رنگ دادن به حقيقت    دريافت شده ، نقش ايفا نمايد; هرچند ممكن است موضوع
 آن حقيقت    كشف شده ، خصوص قضيه و چيزي باشد كه قبل از حالت كشف و وحي ، 
  ذهن و نفس را به خود مشغول داشته يا نسبت به آن سرور يا اندوه وجود   داشته است

.«16

 ازاین رو میان تحلیل و برداشت این عارفان و سخن جناب آقای دکتر سروش تفاوت
 جدی است. آنان در تحلیل  وحی نمی گویند در برخی از این دریافتها ممکن است خطا
و یا متأثر از فرهنگ زمانه باشد، میان بعضی با بعضی در حقیقت یافتن و  راه یابد 

  «در مطالب مزبور هم هيچ فرقي بينگفتن و درک کردن تفاوت باشد؛ بلکه می گویند:
 مسائل صرفا ديني مانند: صفات خداوند،   حيات پس از مرگ و آنچه درباره مسائل اين
 جهان و جامعه انساني است   وجود ندارد; زيرا دركشف و وحي ، نوعي گذراز افق عالم
بي ديدن و اشراف بر بي حجا با علم حضوري و  ين را  سيطره بر   آن و از بال پاي  ماده و 
 زمان و   مكان داشتن است، و در علم و ديدن حضوري ، احتمال اشتباه و خطا   نيست.»

17

 پیامبر اسلم در دو حصار ناگزیر پیامبری می کرد: یکی حصار صور، که برگفته اند: «
 مکشوفهای بی صورت او حصر و حد می نهادند و ل مکان را تخته بند مکان می کردند
 و دیگری حصار عرف که عدالت و سیاست او را صورت و صفت محلی و عصری می

.»دادند و بدانها جامه تنگ قوانین قبیلگی می پوشاندند
 پرسش ما این است که این حصار در کجاست، در بهره گیری از زبان و فرهنگ است
و اتعاظ باشد. در این صورت محل نزاع  که می خواهد آنچه بگوید،  باید قابل فهم 

. 9. آیت ا منتظری، پاسخ به پرسشهایی پیرامون نظریه قرآن و وحی، جزوه استفتائات، ص  16
. همان . 17
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 هر وحیي ناچار است مقصود خود را در قالب كلماتي وسطح زبانی بريزد كه درنیست. 
مبري يچ پیا شد، ه ني با سيله انتقال معا ها و ست واژه  گر بنا  ميان آن مردم رواج دارد. ا
قل به ديگران منت ني را  يم و معا رخود، مفاه ند بدون الفاظ متداول مردم عص  نمي توا
ني ها در انتقال معا به كار بردن قالب تن و  سخن گف ند ميان  كه مي توا قي  ها فر ند. تن  ك
طب و با مخا سبت آن  ني  ومنا هي معا شد، درجه سخن و بلندي و كوتا ته با  وجود داش
به نه ماهيت و جوهره الفاظ. براي القاي پيام  نی آن است؛   اهداف سخن و قلمرو زما
هم انی و متفا ظي انس ند در قالب الفا ني بل که معا جز آن  ت   مخاطبان، چاره اي نيس
 ريخته شود كه بشر با آن ها مأنوس است و ذهن انسان ها با آن مفاهيم رابطه برقرار
ند، آن را قل مي ك ين كلمات مخاطبان خود را ن هي ع يل، قرآن گا ين دل به هم ند.   مي ك

تأكيد يا تصحيح مي كند و يا با سكوت از كنار آن رد مي شود و يا آن را كلj رد مي كند. 
ین راستا از واقعيت هاي انكارناپذير قرآن، اسباب نزول است. زیرا جاودانگي قرآن  در ا
ر خود با واقعيت هاي عص نه رابطه اي  حي هيچ گو كه پيام هاي و ت  ين مفهوم نيس  به ا
 ندارد و اين كتاب آسماني مجرد از ذهن و انديشه جامعه مورد خطاب، مسايلی را بيان

  آيه اي كه دارد، مسايل گوناگوني را۶۲۳۶ سوره و ۱۱۴كرده است. قرآن كريم در ميان 
 بيان كرده و تنها بخشي از آن ها، ناظر به آن دوران و پرسش هايي بوده كه مردم عصر

پيامبر با آن سر و كار داشته اند.
 بنابراين، درست است كه دراين موارد نمود و رنگ خصوصيت زماني و فرهنگي عصر
تر و كلي  آيات قرآن را خش مهم  یا، ب ت و ثان ما اولj محدود کننده نیس ثت را دارد، ا  بع
نه بيان مطالب اعتقادي، یت دارد و در زمي كه شمول و عموم يل مي دهد ايلي تشك  مس

 احكام عملي، انديشه و روش، سير و سلوك و اخلق فردي و اجتماعي است.
 اما آنچه ایشان از واقعیت وحی در قالب حصار عرف سخن یاد کرده اند که عدالت و
 سیاست او صورت و صفت محلی و عصری پیدا کرده و بدانها جامه تنگ قوانین قبیلگی

 ، صرف نظر از نقدی که به این سخن در باره مصادیق آن درقرآن (نهپوشانده است
و برخی را به حساب خطاهای تفسیری باید گذاشت،  . برفرض18حدیث) وجود دارد، 
 می تواند19صحت تفسیرهمه این موارد، درآن صورت همان گونه که شمول معنایی 

  از سوره توبه در کلمه صاغر و29 از سوره نساء و آیه 34. نمونه این خطاهای تفسیری فراوان است مانند تفسیر آیه  18
 دهها مورد دیگر که مفسیرین معاصر به آن اشاره کرده و اینجانب به نمونه ای از آنها در کتاب قرآن و تفسر عصری به آن

پرداخته ام .
o بsالنtاس.19 ه tالل tنsإ s ه sنpذsإsب tلsإ sضpرo pى الoلoع oع oقoت pنoأ oماءt sكn الس يد : «يnمpس ند مى فرما گر خداو نه ا  به عنوان نمو
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و گوهر حکم، یکی از راه های  وسیله تفسیر عصری قاعده مند شود، کشف ملک 
 برون رفت از محدوده تاریخی و جغرافیایی می باشدکه تفصیل موارد و توضیح آن را

.20در جایی دیگر گفته ام
 «همینکه خدا (یا پیامبر) به زبان عربی سخن می گوید و عرف اعراب را امضاگفته اند: 

باز میمی کند، پیشاپیش محدودیت های بسیاری را پذیرفته است.   در جایی دیگر 
و اینگویند: و مفاهیم از زبان است،    گزاره ها گرچه از پیامبر است، اما تصورات 

 همینطور است. تصورات و مفاهیم مهر محدودیت های خود را بر تصدیقات او می نهند
 عرف و آداب زمانه پیامبر، که به هیچ رو بهترین آداب موجود و متصورو ممکن نبودند،

ا گرفتند.  و صفت احکام   وحی اما اکثرشان از طرف شارع مهر تصویب پذیرفتند 
 پیامبر بزبان عربی است و زبان عربی آینه و برآیند فرهنگ و تجربه جمعی قوم عرب

».است
مبر اتفاق می افتاده و آن حضرت که در عصر پیا که همه آن چیزی  ین گونه نبوده   ا
شد. ند، در قرآن آمده با می داده ا نه ارائه  عی و عدالت خواها حل اجتما  در قالب راه 
ین آمدن و ها در قالب حدیث بیان شده و در قرآن نیامده است. بدون شک ا  برخی از آن
 نیامدن در قرآن، بی جهت نیست. و با اطمینان می توان گفت این گزینش گری در وحی
ین ین انتخاب دارد، از ا نی معنا داراست.  قرآن مجيد، مقاصد و اهداف ويژه ای از ا  قرآ
ست و سب نديده ا صد، چندان منا کر حوادث مزبور را برای بيان آن مقا  روگاه ذ
ند. در نی داشته ا سب بيشتری برای پيام های جاویدان قرآ که تنا يی را برگزيده   رويدادها
کم آن را بیان کرده، ولی درباره سرقت ح نا و  ست. مثلj درباره ز ین ا  باره احکام چن
ائلی را بیان کرده، ولی در باره یه مس حث د ست. در ب ته ا  سنگسارو ارتداد، چیزی نگف

 ) خداوند آسمان را نگاه مى دارد تا مبادا بر زمين فرو افتد. افتادن آسمان بر زمين در مفهوم16لoرoؤnف± رoحsيم».(

ين ند؟ ممكن است فهم آنان ا  مردم عصر نزول چه بوده است و امروز مردم افتادن آسمان را چه چيز مى دان
يى است.( ين فهم ساده و ابتدا گه داشته است. ا با همه ماه و ستاره ها ن كه خدا آسمان را  شد   ) و فهم17با

 ديگر از نگه داشتن آسمان، وجود نيروى جاذبه براى مهار كردن سيارات است، فهمى كه تفصيلى از طرح ساده
ر نزول بيان شده و امروز مى عص با دريافت هاى عل سب  ساده و منا صورت اجمالى و  به  شد و  اك مى با  امس

مفسر علمى آن را به گونه اى ديگر توضيح و تفصيل مى دهد.
مل نگهدارى جاذبه آميز كه شا يى را دارد  مى چنان ظرفيت معنا جا واژه امساك در نظر مفسران عل   در اين 

شد.  هم نبوده با بل ف ر نزول قرآن قا سعه در عص ين تو كه ا ند  هر چ به مقالههم بشود،   درباره شمول معنایی 

شمول پذیری معنا در قرآن کریم از این نویسنده : فقیه ربانی،(مجموعه مقالت بزرگداشت آیه ا میرزا علی فلسفی، ص
.  ارجاع می دهم.631-681

 . اینجانب در کتاب ملکات احکام و روش استکشاف آن، به راه ها ی که می توان تاریخمندی را به حساب 20
صبغه گذاشت و نه خطا و تأثر ازفرهنگ زمانه و ملتزم به چیزهایی شد، اشاره کرده ام.  

28



 خصوصیات دیه زن و مرد توضیح نداده و در سنت و دراحکام حکومتی پیامبربیان شده
 است. گاهی با تعلیل ذکرکرده است. این تعلیل ها معنا داروجهت دهنده و برای فقیه

  21بصیر و آگاه به خصوصیت زبان، گره گشا است.
عی و ائل اجتما که در حوزه مس حل های عملی را  يد راه  گر: قرآن مج  به عبارت دي
می که  هد،  به حوادث می د صیف رويدادهای زمان ارائه داده و اغلب، شکلی کلÃی   تو
ها را در قرآن گزینش و "تجريد"  کرد .  و جالب آنکه گاه ازمیان آن همه اتفاقات  توان آن
 متناسب با عصر، آنهایی را انتخاب کرده که حقیقت آنها در مفهومی کلی برای امروز هم
 باز پیام دهنده است. مانند پسر خواندگی و ظهار در سوره مجادله تا پيام های انسانی و

ها در قالب جمله ای کوتاه: نه و معنوی خود را در خلل آن مp لoيoقnولnون عدالت خواها nهtنsإ oو 
o الpقoوpلs وo زnورا ن sرا مoكpنnه) و  2(مجادله/م tالل nودnدnح o ك pلsت oو sهsولn س oر oو s ه tاللsوا بnنsمpؤnتsل o ك sذل 

تر است. از)4(مجادله/ یع تاریخی شگفت انگیز   مطرح سازد. در باره ذکر حوادث و وقا
رانيان و ديگران  اينرو مثل± درآيات قرآن از مؤمنان و کافران و منافقان و يهوديان و نص
 بسيار سخن رفته است، بدون آنکه نامی از آنان آورده شود و تنها به ذکر صفات ايشان

شد طبيق با بل ت با امثال و اشیاء آنان قا هر زمان و مکان  تا در  نده نموده،   . وشایدبس
 همین معنا از روایت امام رضا باشد: انه لم یجعله  لزمان دون زمان، ...فهوفی کل

   22زمان جدید.
 راه دراز نباید رفت. دو مفهوم "نزول" و "بشریت" را باید عمیقا در فهمگفته اند: «

 معنای وحی منظور کرد و همه چیز آن را سراپا "بشری" دانست. این، عین تعلیم و
».ارشاد قرآن است

 اگر قرار بود که وحی نبوی همه چیز آن سرا پا بشری باشد، که دیگر به بشری بودن
و وحی اضافه نمی شد، این قیود  وحی، این همه قیود برمجموع کلمه های نزول 
و نه و آب است،  و آهن  و لباس   نشان می دهد که نه نزولش از سنخ نزول باران 

وحیش از سنخ وحی طبیعی و غریزی و مادی است.
  این قیود ی که پیش از این به آن اشاره شد،  نشان می دهد که وحی بشری از سنخ
 دانستنی های کسبی  طبیعی و مادی و با فرایندی شناخته شده آن جورکه ایشان سراپا
 بشری می داند، نیست. اگر چنین است باید برای همه دست یافتنی باشد. باید به طور

.102. ر.ک: فقه پژوهی قرآنی ، در آمدی بر مبانی نظری آیا الحکام از این نویسنده، ص  21
. 87، 2. صدوق، عیون اخبارالرضا، ج  22
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 مساوی در دسترس بقیه قرار گیرد. روند انجام آن شناخته شده باشد، که هیچکدام آن
نیست.

 «بلی پیامبر بشری فوق العاده بود. بزبان دینی او "ولی" خدا بود، لیکن ولی  گفته اند:
 بودن، نافی بشر بودن نیست. ظرف بشریت آن قدر فراخ است که ولیت و نبوت را هم
 در خود جای می دهد. شهد کلم او گواهی می دهد که او نحل عالم قدس بود (نه

و می گفت،سدرة المنتهیطوطی   ). اختیارات او هم فراخ بود. هر چه می اندیشید 
».صحه خدا بر آن بود

 بشریت هم از پایین نیازها راکسب می کند هم از بال دریافت می کند. مهم این است
 اماکه وحی نبوی را از چه سنخی بدانیم. درست است که ظرف بشریت فراخ است. 

 ،ولی خدا بودن، ماهیت ارتباط و مکانیسم پیوند را تغییر می دهد. نافی بشر نمی شود
 سنخ محصول را هم معین می کند. عرض و طولی می سازد که قدسی و خطااما 

 ناپذیر والقای کلم با همین الفاظ را هم فراهم می سازد. چنانکه صحه خدا بودن با
خطا بودن نمی سازد. 

 اینگونه نگریستن به اسلم و احکام و قرآن، فهم "پدیده قرآن" را سهولتگفته اند: «
و قرآن را و ناسالم را سبک می کند  و تأویلت نالزم  و زحمت تکلفات   می بخشد 
 همچون متنی بشری - تاریخی در برابر ما می گشاید و پست و بلند جغرافیای آسمانی

.آنرا به تبع پست و بلند جغرافیای زمینی تبیین می کند»
 قلمرو این سخن بخوبی روشن نیست. مهم این است که بدانیم اين تأكيد بر متن بشری

 گذارد. اگر گفته می و تاريخی ، چه تأثيرى در فهم شريعت و استنباط حكم بر جاى مى
 شود زبان و مفاهيم دينى متضمن ارتباط با جامعه است، يعنى اين مفاهيم، اجتماعى
 و تاریخمند هستند و از آثار و عوارض بشرى برخوردار هستند و بايد قراردادها و وضع

كل به ش خت و  يط را شنا نى آن شرا ها در ظرف معا هى خاص آن  گيرى و مفهوم د
جه كرد ين تو نى مع نى بيان شده و. زما  مثلj احكام در ظرف و زبان خاص و دللت معي

 شرايط مكه با مدينه متفاوت بوده، يا احكامى آمده كه آشنايى با اسباب نزول آنها، تأثير
ين همه واقعيت يد لوازم ا به خود با به نو  هاى بسيار كارسازى در فهم حدود آن دارد، 

ما که برای  هد بود  بل قبول خوا صورت  قا ین  يم. در ا ظر بگير يع احكام را در ن  تشر
گر معناى تاريخ ما ا ند. ا ين نصوص در فضای دیگری ایجادک كه ا  مندى بدين معنا است 

ت و از برقرارى ارتباط هدفمندو پیام بل قبول نیس عی قا ائل و احکام اجتما  حوزه مس
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با دللت تجريدى ند  هي هرچ ست و جایگا   براى23دهنده در قالب الفاظ ناتوان ا
يت قرآن صل عموم با ا عا  ین اد گر ندارد، ا رهاى دي   در قرآند.سازگاری ندار عص

 هاى كلى و جاودان اجتماعی و این دنیایی براى همه عصرها هاى عام و پيام رسالت
ل مى و نس تى  ست. وق ساز برخوردار ا یت  ين ويژگى عموم يد: ها دارد. قرآن از چن  گو

حل/  هoا الtذsينo آمoنnوا كnونnوا قoوtامsينo بsالpقsسpطs)۹۰(إsنt اo يoأpمnرn بsالpعoدpلs وoالsحpسoانs) (ن oا أoي¹  ) (ي
اء/  مp) (حجرات/ 135(نس nكpيoوoخoأ oن pيoوا بnحsلpص oأoة± فoوpخsإ oونnنsمpؤnمpا الoم tنsي)؛ ۱۰) (إsف oه  ل إsكpرا

ي oغpال oن sم nدpالر¹ش oن tيoبoت pدoق sينxرى ؛ )۲۵۶(بقره/ الدnقpال sلpهoأ pن sم sهsولnس oلى  رoع n ه tالل oفاءoما أ 
 فoلsلtهs وo لsلرtسnولs وo لsذsي الpقnرpبى  وo الpيoتامى  وo الpمoساكsينs وo ابpنs السtبsيلs كoيp ل يoكnونo دnولoةj بoيpن

م nكpنsم sياءsنpغo pر/ ال د۷(حش به قص ست و  ستورات كلى ا به د ظر  كه نا گر،  يه دي صدها آ  )و 
 هاى عام و دهد; همان رسالت هدايت و خوشبختى انسان در هر عصرى رهنمود مى

 هاى كلى را در نظر دارد. پيام
سخن و دللت و ید ظرف  نی با ست، یع ند ا ته مي شود قرآن تاریخم گر گف ین ا  بنابرا
ل هاست، رها و نس مه عص می شود براي ه ته  گر گف شن شود.ا سی آن رو  فضاشنا
 معنايش اين نيست كه بدون انعكاس علل و عوامل و بي توجه به نيازها و شرايط عصر
يد مي بيان نشده و با به حادثه اي و حك ظر  گز آيه اي نا ين كتاب هر سالت، آمده و در ا  ر

همه پيام هاي خداوند كلي و عام تصور شود.

 «دیگر شگفت زده نمی شویم اگر ببینیم تقویم قرآن "تقویم قمری" استگفته اند: 

 و روزه را بر همه آدمیان در ماه رمضان واجب می کند. (بقره)، یا برای دیدن صنع خدا

ا برای همه ی تامل در ساختمان "شتر" دعوت می کند (غاشیه)،  آدمیان را به   همه 

 آدمیان از ایلف "قریش" سخن می گوید (قریش) یا از میان همه آدمیان "ابولهب" را

».لعنت می کند
 چه اشکالی دارد که در احکام، مبنای تقویم تقویم عربی باشد. از میان همه تقویم ها
 تقویمی انتخاب شودکه بر مبنای حرکت ماه است. روزه را در ماهی که نزول این کتاب
و شبی از این ماه برابر با هزارماه است، زمان تعیین  این حکم کند. هم از  است 
 شگفتی خلقت شتر که عظمت آن برای عرب شناخته شده است، سخن بگوید و هم از

نه از لباس23 نص، بره ر ـ منظور از دللت تجريدى، دللت  يط عص وصيات و شرا عبيرى خص به ت نى و  نى و مكا  هاى زما
 است، كارى كه مفسر قرآن و حديث و فقيه آگاه بايد انجام دهد و اين خصوصيات را از نص بيرون آورد و گوهر پيام را

نشان دهد تا بتواند بر اساس كشف ملكات احكام، شريعت را جاودان كند.
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احکام و  فرهنگی  توصیف های  میان  که  کهکشانهایش. تفاوتی  ا  ب ن  آسما  آفرینش 
 شریعت در قرآن وجود دارد، به این است که دسته نخست برخاسته از زبان و فرهنگ
 عربی است، با این احوال محدود به قوم عرب نمی شودو گرنه در میان ده ها وصف

عربی، چرا تنها گروهی از آنها در قرآن انتخاب می شود.
گوید:  ن می  قرآ قومهوقتی  بلسان  ل  ا ا من رسول  ارسلن  )این خود4 (ابراهیم/وما 

دارد ی  یم و: اقتضای ود خود را در قالب كلمات و مفاه ست مقص مبري ناچار ا  هر پيا
ها ست واژه  گر بنا لحت. ا كه در ميان آن مردم رواج داردو دارای مص تی  بريزد   موضوعا

 چاره اي نيست جز آن که معاني بلند در قالب الفاظي ريختهوسيله انتقال معاني باشد، 
 شود كه بشر با آن ها مأنوس است و ذهن انسان ها با آن مفاهيم رابطه برقرار مي كند.
يا يد  ند، آن را تأك قل مي ك ين كلمات مخاطبان خود را ن هي ع يل، قرآن گا ين دل  به هم

تصحيح مي كند و يا با سكوت از كنار آن رد مي شود و يا آن را كلj رد مي كند.
صه نمي شود. ين، خل ها در ا ر نزول، تن خي عص گر، درك واقعيت هاي تاري سوي دي  از 
هت ممتاز بوده ين ج كه از ا صي نازل شده  يي خا يت جغرافيا مه و موقع  قرآن در هنگا
ها و با زبان  نه  كه و مدي ند. مردم م ني وجود داشت هب گوناگو ست. اقوام و مذا  ا
 گويش هاي متفاوتي سخن مي گفتند. از قبايل بدوي عرب گرفته تا يهوديان و مسيحياني
 كه در اصل از مناطق ديگر به آن منطقه كوچ كرده بودند، و با فرهنگ و پيشينة تاريخي
ند و نس داشت يي ا با واژه ها ند و  به خود زندگي مي كرد  و عادات و رسومي مخصوص 

تعبيرهاي ويژه اي را در زمينه مسايل ديني و غيبي و امور اقتصادي بكار مي گرفتند.
ها و كلمات و خت واژه  به شنا جه  كه قرآن در خلء نازل نشده و بدون تو ست  هي ا  بدي
قي كز تل كه مر هر م ست. ش هم، مطالب را ادا نكرده ا يم و تفا يت تفه  بدون رعا
 جهانگردان، بازرگانان و قبايل گوناگوني با عقايد و فرهنگ هاي گوناگون بوده است. به
چه از به كار مي رود؛  يل فراوان در قرآن  يم واژه هاي دخ كه مي بين ست  يل ا ين دل  هم
چه گويش هاي محلي و منطقه اي حجاز. سرياني و  مي و  ي، رو سي، حبش  زبان فار
منزلگاه قرآن، چنين اقتضايي دارد، زيرا خطاب به چنين جماعت هايي سخن گفته است.
ها سبت آن به منا که  ست  ثی ا ها و حواد سش  ير، پر نه دیگرواقعيت هاي انكارناپذ   نمو
 حکمی معین می شد. آیاتی در حل مشکلی عصری نازل شده است.جاودانگي قرآن به
 اين مفهوم نيست كه پيام هاي وحي هيچ گونه رابطه اي با واقعيت هاي عصر خود ندارد
عه مورد خطاب، مسايل را بيان كرده سماني مجرد از ذهن و انديشه جام ين كتاب آ  و ا
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ین دریافت های به ا تا چه حد  یی  ین است که شرایط جغرافیا  است. اما همه سخن ا
ست.  ته ا یر گذاش حي، محذوري راخاص تأث مبر(ص) براي   و تن پيا عل دانس  مnوoلد و فا

به ست و علو رت حي ندارد; زيرا آن   فرض، از قدا مل و هدف از و  درمقام پيروي و ع
 نمايد.   چرا كه پيامبر(ص ) هرچند به مقام كاهد و تعبد به آن را ضعيف نمي وحي نمي

به وجود حق تعالي و رت به   مقام اطلق  ست، ولي  سيده ا ني ر سين او اد  قاب قو
ساس ين ا هم بر ا به او  تند  حي مس سيد و   طبعا و هد ر سيده و نخوا هي او نر  غيرمتنا
 قداست و نزاهت و علو رتبت وحي   مستند به حق مطلق و غيرمتناهي تبارك و تعالي را

24نخواهد داشت

) گفته اند: « انعکاس می( که بعدا مصحف می شود  اینها همه در درسنامه شفاهی او 
مونولوگ جای خود را به دیالوگ می دهد و قرآن در متن این تجربه حیاتی زنده.   یابد

و آموزگار درمانگر پا به پای این تجربه حیاتی و درین.   پرفراز و فرود متولد می شود
 " می گردد و درسهای او هم غنا و تنوع بیشتر" پیامبرتر  مدرسه اجتماعی آزموده تر و 

».می پذیرد

 آزموده تری و پیامبرتر شدن پیامبرکه در برخی از سخنان عارفان معاصرآمده، ربطی به
تی جاویدان ندارد. یت و بسته هدای نه25.کل ند وحی است،  ین بیان، تحلیلی از فرآی   چون ا

تر یی و تذکرات مکررقطور  ست درامور جز مبرممکن ا سنامه پیا حی. در قت و  تمام حقی
ت بار به شص ها از پنجاه بار  ین تکرار با ا سی  ستان مو کن بود دا که مم شد، چنان  می 

ین هم جای تأمل بسیار دارد  ،  زیرا می دانیم دو سوم قرآن در مکه نازل26برسد، که ا
ها اندکی از آیات و سوره نه و تن ین یک سوم بقیه درسالهای نخست مدی  شده است و ا
یم و خر حیات آن بزرگوار ودر احکام و اخلق و تحک سالهای آ نی در  چک مد  های کو

تأکیداصول پیشین (ونه اصول عقاید) و سال آخر تکرار دو باره قرآن. 
 از این رو این گونه نیست که رنگارنگی پیام ها به دگرگون شدن پیام و احکام و تعالیم
که یم  مه بعثت بیانجامد. می دان با ادا  اجتماعی و اخلقی و قطور شدن پرونده احکام 

.9. آیت ا منتظری، پاسخ به پرسشهایی پیرامون نظریه قرآن و وحی، جزوه استفتائات، ص  24
که . 25 ست  ست ا غت و متعارفدر گر درعرف ل ت و ا به خروج كلم از مخرج دهان نيس قت تكلم متقوم   حقي

 شود كه با زبان و از مخرج دهان بيرون آمده، در شود، به اين گونه تلقى مى مردم، وقتى صحبت از كلم مى
كه ست;  بدون آن ير ا فى الضم ما  طر و ابراز  قت تكلم، اظهار مكنونات خا ست. حقي نس و عادت مردم ا ثر ا  ا
 ابزار سخن در معناى تكلم مدخليتى داشته باشد، لذا كلم از اوصاف كماليه وجود است و هرچه وجود رو به
كه: نورالنوار و نور على نور است . سد  فق اعلى ر به ا تا  تر است  شد، ظهور و اظهارش بيش  كمال و قوت با

.618امام خمینی، شرح چهل حديث، ص
.234ر.ک: خطیب، دراسات فی اعجاز القرآن، ص .  26
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 بخش بسیار بزرگی از آیات سوره های مدنی با صورتی و جلوه ای دیگر تکرار و تأکید
 و براى يادآورى و مرور حادثه و دقت در اطراف و جوانبو یا تفصیل  پیام های پیشین 

نی یت مد که و نها سالهای م به نزول  ها مربوط  ساس پیام  نه اnس و ا ست; و گر  آن ا
 تر از همه اينها طولنی شدن نزول موجب تکرار پیامها و قصه ها الوائل است. اما مهم

مبر واطرافیان بوده ين بیشترپیا یت و تلق یل براى تثب هى تکرار و تفص ست. وگا  شده ا
يز  است. همان طوركه در ذكر و تلوت، تكرار مفيد فايده است، تكرار معارف و قصه ن

يد فايده  ين مف یابراى تلق یش پیام و  نی حضرت درافزا هت حیات طول ین ج ست و از ا  ا
می مبر تکرار  سال یکبار برای پیا گر در هر شت، و قرآن ا نی در آن تأثیری ندا  دگرگو
که تفاوت دو نوع ست  ین دقیقا همان چیزی ا شد.  وا خر دوبار نازل  سال آ ید، در   گرد

فهم و تحلیل از وحی را نشان می دهد.
و سوالت،گفته اند:   «حال مشکل می توان پذیرفت که برای تک تک این احوالت 

 آیاتی از ازل معین و مکتوب بوده، و خداوند جبرئیل را می گماشته تا از مخزن آیات،
».یکی را به مناسبت بر گیرد و نزد پیامبر ببرد تا بر امت خود فرو خواند

 نزول وحی از صفات فعلی خداوند است، و نه از صفات ذات. مانند: معجزات که چنان
 یکباره و غیر مترقبه تحقق می یابدکه نمی توان باکارهای عادی و سبب ساز متداول

باران (رعد/ لباس(اعراف/17همچون نزول   ) مقایسه25)و آهن (حدید/26) و نزول 
 کرد. از این رو، وحی نبوی، ازلی و قدیم نیست  و مشکلی برای  تصویر حدوث کتاب
و تجلی اوباشد، به  الهی ندارد. ازاین جهت فرقی نمی کند، همه آنها منتسب به خدا 
 تمثیل می توان رابطه مخلوقات را با پروردگار به مثال نفس و التفات آن دانست، چه
 التفات نفس و توجه آن برای لحظه ای هم که شده بدون نفس و مستقل از آن تصور
 ندارد. فعل خداوند که از آن به تجلی و خلق و عناوین دیگر تعبیر می شود، محکوم به
 حکم قوانین پیشین نیست؛ زیرا وی محکوم به هیچ حکمی نیست؛ بلکه همه چیز از او
 سر منشأ می گیرد، اما عقل می تواند از متن و واقعیت، فعل حکیمانه خداوند و نظام
 هایی را که از آن به نظام علÃی و معلولی تعبیر می کند، انتزاع کند. همانطور که عالم
 غیب ازآن خدا است و درقبضه ید اوست، عالم شهادت در ید حکیمانه اوست . همان
 گونه که معجزات  صفت فعل خدا و منتسب به اوست، وحی نیز منتسب به خدا و فعل
 او است. باز برای فهم این انتقال می توان از تکنولژی کامپیوتر مثال آورد. وقتی کسی
 اطلعاتی را از جایی با رایتر ازصفحه نوری منتقل می کند، درحقیقت مجموعه رموز
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 صفر ویک را یکجا و در مدت کمتر از چند ثانیه اطلعات به هاردیسک منتقل می کند،
انجام گرفته، آنچه  اما  و کلمات است،  یابد حروف  انعکاس می  بیرون  آنچه در   اما 

برنامه فعل و انفعالت صفر ویک و نظام قانونمند کامپیوتر است.
 «آیا معقول تر و طبیعی تر نیست که گمان کنیم شخصیت نیرومند پیامبر همهگفته اند: 

و هم کاره بود، هم کاشف بود، هم مدرس، هم گوینده   هم شنونده، هم واضع 
 شارع؟ یعنی خداوند فقط "معلم" را فرستاده بود. بقیه همه دائرمدار تجربه ها و
 واکنش های او بود. این معلم چنان مهیا و مجهز بود که نیک می دانست چه بکند و چه
 بگوید. و البته بشر بود، با همه احوال بشری... چون زنبوری از همه چیز تغذیه می
و واکنش های شیطنت آمیز و و از پرسش ها   کرد: از کشف های متعالی معنوی 
 خصمانه مخاطبان و از معلومات خود. و البته سر رشته نهایتا به مبادی عالیه و از آن جا
و غایه الغایات می رسید که برگی بی اذن او از درخت نمی افتد و  به مبدا المبادی 

».زنبوری بی وحی او عسل نمی دهد

با آیات به عنوان واسطه فیض،  یل   اولj، همه کاره کردن پیامبر و حذف شخصیت جبرائ
بسیاری از قرآن که از ما ایمان به جبرائیل را طلب می کندو دشمنی با او را رد می کند.

ید: 98(بقره/ می گو با او  نی  پس از بیان رد دشم سختی  به  یا  نo عoدnو«ا)و  نp كا oم pلnق 
oينsنsمpؤnمpلsرى  لpشnب oو jدىnه oو sه pيoدoي oن pيoما ب sقا لxدoصnم sه tالل sن pذsإsب oك sبpلoلى  قoع nه oلtزoن nه tنsإoف oيلsرpبsجsل. 
با قرآن سازگاری ین نظریه  یی دیگر قائل است ، ا  ونقشی برای رسول امین که در جا
ین کتاب به ا با استناد  ند  ین قرآن را هم قبول نداشته باشد، نمی توا  ندارد، اگر کسی ا
 چنین مطالبی را استخراج کند، تا چه رسد به کسی که می خواهد بر اساس این متن

تفسیر و تأویل کند.
  ثانیا، درست است که ما سخن و حرکات را از پیامبر می بینیم، اما باید فعل گفتاری خدا
حي يب و و گر   چيزي را از راه غ وم ا مبر و معص یرکرد. پيا مبر تفس به  پیا اب   را در انتس
به او منتسب کرد. هرچند دست و دهان و که  یل علوم کسبی نیست   دريافت كرد، از قب
 زبان او حرکت می کند. ولی ما چیزی جز صدا وسخن او نمی شنویم. چنانکه در تجربه

می شود. خت شنیده  صدایی از در سی  ص/مو سخنان)30 .(قص جز کلمات و  به    ، و 
نه حدیث قدسی و حدیث  عادی پیامبر و در گوهر متفاوت است و گرنه نام آن را قرآن(
 نبوی) نمی گذاشتند. آن کلمات دانشي است كه از دانش هاي   بشري برتر و خطاناپذير و
قت مراد جدي عي، يعني عدم   مطاب طا، خطاي واق ست. مراد از خ ین آمدن ا  انزال و پای

  در این صورت دیگر نهبا واقع است، نه آنچه از ديدگاه بشري خطا محسوب   مي گردد.
 شخصیت پیامبر همه کاره است. و نه او کاشف و شارع. همه کارها در ید قدرت او و
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 تدبیر او است، آنگونه که در توضیح پیش آورده شد، دیگر او حتی ذره ای ازخود اختیار
و تنها باید از وحی تبعیت کند:  نا بoيxنات³ قالo الtذsينo ل يoرpجnونندارد  nآيات pم sهpيoلoلى  عpتnذا تsإ oو 

نoا ائpتs بsقnرpآن³ غoيpرs هذا أoوp بoدxلpهn قnلp ما يoكnونn لsي أoنp أnبoدxلoهn مsنp تsلpقاءs نoفpسsي إsنp أoتtبsعn إsل oقاءsل 
).15.(یونس/ما يnوحى  إsلoيt إsنxي أoخافn إsنp عoصoيpتn رoبxي عoذابo يoوpم³ عoظsيم³

 «باری اینها دو مدل از وحی است: مدل من که با تجربه زنده پیامبر و با ما بعدگفته اند: 
و مدل شما که متعلق به و تاویل عارفان سازگارتر است   الطبیعه حکیمان مسلمان 
 جهانی اسطوره یی و مناسب با بینش اهل حدیث است. شما می گویید خدا همه کارها
 را به وساطت جبرئیل می کند. من می گویم همه کارها را به وساطت پیامبر می کند،

».افتد و چه در نظر آیدپیامبری که جبرئیل هم جزئی ازوست. "تا که قبول 

 درست است که اینها دو مدل از وحی است، اما در تحلیل وحی، حکیمان مسلمان قائل
و چنین استنتاجی نکرده اند که وحی او  به تفکیک میان دو بخش از وحی نشده اند 
 متأثر از فرهنگ زمانه است و دریافت های او ودانستنی هایی که عرضه کرده ممکن
و پیامبر قابل و  است خطا بوده باشد. جبرائیل جز او بوده، جبرائیل واسطه فیض او 

ها بsإsذpنs رoبxهsم طالب اوبوده است:  إsنtا أoنpزoلpناهn فsي لoيpلoةs الpقoدpرs  … تoنoزtلn الpمoلئsكoةn وo الر¹وحn فsي
.مsنp كnلx أoمpر

اند:«  ه  ز قاعده فلسفی: "گفت ا بمادة واستنادو استفاده یی که   کل حادث مسبوق 
 کرده بودم و وحی را نیز مسبوق و مقارن با شرایط مادی دانسته بودم و برین" مدة

 اساس، شرایط ذهنی و جسمی پیامبر را زمینه ساز نزول وحی شمرده بودم، چنان
چنانکه. ( باشد ت مادی جاری  و حادثا صور جسمیه  این قاعده فقط در   نیست که 

؛ بلکه هم در صور جسمیه و هم در نفوس انسانیه جاری و صادق)  شما پنداشته اید

».است و فقط مفارقات محضه اند که از شمول آن خارج اند
 از آنجا که حضرت آیت ا منتظری به این بحث شما پاسخ داده اند، اینجانب همان
كه : فت  مي توان گ شد، ن حي امري حادث با كه و صرف اين به  که  نم  می ک قل   را ن
ند هم مان حي  ست " و به ماده و مدت ا بوق  ثي مس هر حاد كه " ين   قاعده  ساس ا  برا
يط موجود با شرا بق  جه مطا شد و در نتي به   ماده ومدت با بوق  يد مس ولی با  علوم حص
ثر حي ا هم همگون شده و و نگ و لعاب وحي  حي دارد، ر كه شخص   گيرنده و  مادي 

مي

ي

يت آن  قق و خارج ند تح ست و هرچ يم و ازلي ا حي كننده خداي قد  پذيرد;   زيرا و
كه وجود او در نظام   وجود ست  حي ا قف بر وجود گيرنده و حي كننده متو   علوه بر و

نش مي ني وجود آباء و اجداد طاهري به ماده و مدت يع بوق  مس

ي

كه حي  كن و شد،   لي  با
 امري الهي و مجرد است و از بال به پائين القاء شده است،   هيچ گاه رنگ و بوي ماديت

بع آن، نازل مي نگ و زبان مردم و تا به لحاظ فره حي  مي گيرد. و به خود ن

ي

 شود; ولي
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 اين   تبعيت يك تبعيت شكلي است، نه تبعيت جوهري ، بدان گونه كه به آن اشاره   شد; و
 شايد مقصود از تبعيت كه گفته شده همين باشد. و اين تبعيت مانند   تبعيت علم نسبت

 است، ولي ويژگي هايبه معلوم است كه در عين اينكه علم به هرچيزي مطابق با   آن 
 معلوم - مانند جوهر يا عرض و ثابت يا متغير بودن   معلوم - موجب نمي گردد كه لزوما

.27علم به آن هم مانند آن ، جوهر يا عرض و   ثابت يا متغير، باشد
 علمه طباطبایی در حاشیه برین موضع از اسفار، می آورند که این قاعدهگفته اند: «

 حتی بنا بر قول مشائین که نفوس را از آغاز مجرد می دانند، در نفوس هم جاری
و روحانیة البقا  است. وگرنه بنا بر نظر صدرالمتالهین که نفوس را جسمانیة الحدوث 

.»می داند، این امر واضح تر است
 اولj، به اين قاعده فلسفي اشاره شد كه هر حادثي پيش از حدوث مسبوق به ماده و
نيز چون حادث است، از اين قاعده مستثني نيست. و طبعا وحي الهي   زمان است 
 بنابراين نمي توان وحي الهي را پيراسته از اين دو دانست. اين سخن به شهادت برهان
و غيرهما، و محقق سبزواري  و كلمات حكیمان مسلمان، مانند صدرالمتالهين   ودليل 
 مربوط به حادث مادي است، و ارتباطي به مجردات بالخص مقوله علم و معرفت و
 بالتر از آن وحي الهي ندارد، چگونه اين قاعده بر مجرد تطبيق شده و نتيجه هماهنگ

 مساله ناسازگاري ظواهر قرآن با علم بشري و در نتیجه با خواسته گرفته شده است.
28گرفته شده است.

 ثانیا، روح پیامبر در هنگام اتصال به مبدء فیض روح مجرد است و در این مرتبه حکم
 نفوس عادی را ندارد، تا احکام نفوس را پس از رشد وکمال و بلوغ و تجرد مسبوق به
 ماده شود. در هنگام اتصال به مبدء وحی، حکم مفارقات محضه را پیدا می کند.در

قوس صعود حرکت از پایین به بال است. 
 در خصوص تعارض ظواهر قرآن با علم، اینکه ایشان اظهار شگفتی کرده که چرا
 روحانیت مسلمان و شیعه، هیچ پندی و درسی از تجربه های کلیسا نمی گیرد و درست
 همان سخنها را که کلیسا در مقابل کپرنیک و گالیله گفته بود، تکرارمی کند، باید خدمت

 ، کنم بهایشان عرض  ال و ارتباط  كه اتص ته  ين را داش كه توان ا ي  يم   كس  ما معتقد
مي مو  ند، ه فت ك ني را دريا ند دي طبيعت پيدا نموده و   علوم و معارف بل ند ماوراء   توا

 علوم ومعارف مربوط   به مسائل اين جهان را هم از آن منبع به خوبی و صحت و اتقان

. 10. . آیت ا منتظری، پاسخ به پرسشهایی پیرامون نظریه قرآن و وحی، جزوه استفتائات، ص  27
. همان.  28
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بع آن ماوراي كه من سته   علوم و معارف  ين دو د ين ا ند; چون ب فت ك طا دريا  و بدون خ
كه سته اول  به د ها  وم تن مبر و معص ته   شود پيا كه گف ست، مرزي وجود ندارد   طبيعت ا
 مربوط به مسائل ديني است   دسترسي دارد، بلكه به لحاظ اين كه كشف معنوي برتر از
 كشف صوري   است و كشف علوم و معارف ديني براي مرتبه عقل پيامبر كشف معنوي 

مي صوري تنزل  ف  به كش به خيال او  پس از آن در مرت كه  ست  ف   علوم و  ا بد و كش  يا
باشد. معارفي كه مربوط به جزئيات امور عالم ماده است صوري مي

 از سوی دیگر چگونه ایشان و دیگران در باب کلم الهی و نزول قرآن و اسما وصفات
 الهی، دست به تأویل می زنند و حتی ایشان تمام افعالی مانند نزول باران رابه امور
 طبیعی تأویل می کنند، خوب چرا اصرار دارند که اول فهم آنان را در جاهایی دیگر
 تخطئه کنند، ودر خصوص مسائل علم تجربی تثبیت واز آن تعارض میان قرآن و علم
 اثبات کنندو با نظریه فرهنگ زمانه رفع اشکال کنند. اگردر خصوص مسائل اعتقادی
تأویل طبیعی وگریز این  تعارض علوم  هم  و طبیعی است، در  ناپذیر  ز  گری  تأویل 

ناپذیراست. 
 آيا هيچ معنا دارد که ما ادعÃا کنيم قرآن در بيان وقايع تاريخی و توضيح مذاهبوانگهی 

نی گرفتار اشتباه شده است، ولی هر چه در مورد مسائل متافيزيکی  بشری و امور زمي
 و آسمانی گفته، همگی جامه صدق پوشيده و دور از خطا است؟ از کجا می توان میان
ته که گف صورتي  شت؟ در  می توان تفاوت گذا چه دليلی  با  ین دو مرزبندی کرد ؟! و   ا
ند! درآن يد می ک حث ماورائی تأي سخن قرآن را در مبا فی،   شود: دلئل عقلی و فلس

صورت بايد پاسخ داد که: آیا عقل بقیه امور را با دلیل و برهان نفی کرده است؟
 «آخر اگر مراد جدی متکلم پس از هزار و چهار صد سال هنوز معلوم نشده،گفته اند: 

و کجا و اگر باید بانتظار نشست تا علم تجربی پس این مراد جدی برای که    است؟ 
معلوم کند که مراد از هفت آسمان چیست، پس چرا اینهمه بر سر علم باید کوفت؟»

 دسته بسیاری از آیات که به حوزه شریعت و اخلق - که ناظر به عمل است مربوط می
 شود، - هم زمان پیامبر وهم امروز روشن بوده است. اما در حوزه عقاید و فهم کلیاتی
 از اصول و هستی شناسی نیز به طور اجمال روشن شده است. مانند وجود قیامت،
 بهشت و جهنم و مسائلی از این قبیل که جزئیات و خصوصیات آن از دیدگاه مفسران
 مختلف است و فهم اجمالی از اراده جدی ضرری به رسایی آن نمی زند، زیرا دریافت
 دقیق موضوع مربوط به لفظ نیست، بلکه به فهم عینی و خارجی آن است. از سوی

38



نیست. گاه مراد جدی در  دیگر متعلق کلم در مراد جدی همیشه درآیات محکمات 
متشابهات است و فهم اجمالی از آن  به صورت متشابه آمده است. 

 وانگهی صنعت ایهام در علم بدیع، یکی از آرایه های ادبی فن بلغت است. قرآن در
 بسیاری از موارد با صنعت ایهام به موضوع پرداخته است. در این صورت آیا مراد جدی
 در ایهام وجود ندارد؟ چه اشکالی دارد که ما به وارسی این ایهام ها بپردازیم و همانند
 متشابهات در پی کشف آنها برآییم. معنای سموات سبع، برفهمی ایهامی استوار شود که
 برداشت های مختلفی ازآن انجام بگیرد. مخاطبان در آن عصر به تصورخود ازاین آیات
 نظریات هیئت بطلمیوسی درآوردند، که عقیده غالب هم بوده است؛ ولی فهم دیگر هم
 می داشته باشد که درعصر های دیگر استنباط شود. لزومی ندارد که بر فهم اولیه در
 عصرگذشته اصرار بورزیم، احتمال تفسیر های دیگر را هم باید در کلم مد نظر قرار

داد.
 این نکته را فراموش نکنیم که قرآن درمقام بیان این علوم نبوده و قلمرو بعثت و دایره
 اهتدا قرآنی به این امورکشانده نشده است.  تنها چیزی که می ماند آن است که از
 لبلی سخن  قرآن نکاتی در بیان این علوم استفاده می شود،  قهرا این گونه کاوشها
 نه در عصر صحابه، بلکه برداشتهایی لیه ای است که چون دانش مسلمین توسعه یافت
 و توجه به علوم گسترش یافت، استنباط و پای فهم علمی، فلسفی و عرفانی این آیات
و طب جالینوسی  به میان کشانده شد وآنان تفسیرهایی مناسب با هیئت بطلمیوسی 
 و...کردند و از این رو اراده جدی(لیه ظاهر) متعلق به صحابه، همان فهم کلی است
فهم های جایگزین  درحقیقت  دیگر  فهم های  و  ندارد.  تنافی  ن  امروزی فهم  ا  ب ه   ک

تفصیلی و تصحیحی دوره های متأخراست.
آیات در عصری  نازل شده که:  این   دیگر ساکنان جزیرهخود شما قبول دارید که 

 العرب، نه چالشی سنگین را تجربه می کردند، نه پرسشی روان سوز را و نه به آستانه
 دریافت پاسخی می رسیدند، نه اهل شکرستان وصال بودند، نه هنرستان خیال. در آن
باشد ر  استوا ل علمی  ز مسائ ا اجمالی  برمعانی  آنان  فهم  که  است   صورت طبیعی 

 چنانکهوخداوند بگونه ای سخن گفته باشد که با تصور علمی آنان معانی غریب نیاید. 
یافتن و  و اورا از نقد  پیامی که به اسحاق کندی می دهد   امام حسن عسکری در 
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 تناقض قرآن باز می دارد، این نکته را یاد آور می شود که احتمال نمی دهی که این
 29کلم وحی، تفسیر دیگری داشته باشد که در آن صورت دیگر دلیل بر تعارض نیست.

 نکته دیگر، شما که به خوبی به تفاوت میان قرآن وکتاب مقدس از نطر سطح محتوا و
 سبک بیان واقفید، آیا می توان میان عهدین  و بویژه عهد قدیم را با قرآن در استواری

  و دقت تعبیر و انسجام در گفتار که قرآن از آن به مnصدق و مnهیمنکلم و بیان معارف 
) مقایسه کرد. ۴۸بودن یاد می کند،(مائده/

چه چیزی ید  با علوم جد یق میان کتاب مقدس  می آنان در عدم توف یل ناکا هی دل  وانگ
ور یی، محص نص گرا مد بر گر (چون تج مل دی یا عوا تن بود و کل م صرف مش یا   بود؟  آ
 کردن تفسیر به کلیسا، رفتارهای تفتیشی بادیگران و...)   که در آن رویکرد وجود داشته

 و تحلیل های فلسفی  حجم ادبیات و مکتوبات مربوط به جمع میان علم و وحی،است.
 و علمی اکنون سر به فلک می ساید. نکات بدیعی  قراردارد و ظواهر آن به آن دللت

 دارد. 
 بنابراین در مطالب مزبور هم هيچ فرقي بين مسائل صرفا ديني مانند: صفات خداوند، 
  حيات پس از مرگ و آنچه درباره مسائل اين جهان و جامعه انساني است،   وجود ندارد;
فق عي گذر از ا حي، نو ف و و هم یاد آور شدم، دركش ین  یش از ا که پ  زيرا همنطور 
بي ديدن و بي حجا با علم حضوري و  ين را  سيطره بر   آن و از بال پاي  عالم ماده و 
 اشراف بر زمان و   مكان داشتن است، و در علم و ديدن حضوري ، تفکیک معنا ندارد و

احتمال اشتباه و خطا   نيست.
 حدیث لقاح گیاهان و گرده افشانی درخت نخل. شاید بقول شمااما اینکه گفته اید: «

و سنی  حدیثی ضعیف یا مجعول باشد. باکی نیست. اینهمه حدیث مجعول در شیعه 
 داریم. اینهم یکی. اما نکته درین جا نیست. نکته این است که مسلمانان و اکابر علم و
 عرفانشان، قرنها با این گونه احادیث زیسته اند و بدانها باور داشته اند و آنها را مطلقا

منافی ایمان و نبوت ندانسته اند».
 اکابر علم و عرفان، قرنها با این گونه احادیثدو بحث است، یکی تاریخ اندیشه واینکه 

 آنکه کسی به این روایات استناد کرده، و مدرک نظریه ای بربی علمی. ویکیزیسته اند
 پیامبرقرار داده است. در آن صورت اول به لحاظ معرفت شناسی و تاریخی بحث می
 شود. ودر صورت دوم، به لحاظ حجیت و دللت. آنچه محل بحث شما بود، اثبات مدعا
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 از طریق این روایت بودکه ثابت می کرد پیامبر آگاه به علوم بشری ومحلی خود نبود واز
اولیات منطقه باخبر نبود.

 صرف نظر از اینکه خبر واحد در این امور اعتقادی حجت نیست، این خبر پایه سندی و
کند، ت  ثاب ت  روای ن  ای س  براسا د  توان ی  نم ی  کس و  د  ندار م  ه ی  درست ی   استناد

پیامبرمعلومات تجربی نداشته است. 
و وحی نبوی است ونه روایت و  نکته دیگر آنچه محل مناقشه شما است، آیات قرآن 
 موافقت آن با علوم تجربی و نه علم شخصی پیامبر(صرف نظر ازوحی)که قرآن پیش

 ،188، اعراف/49؛ هود/113از وحی به ندانستن بسیاری ازامورتصریح می کند. (نساء/
 ) وپس از آن به امور بسیاری خبر می دهد. اگردرقرآن طبق برخی تفسیرها52شوری/

 از این آیات مطالبی برخلف علم آمده، به این دلیل است که به نظر شما پیامبر چنین
 معلوماتی نداشته است. و از این جهت استناد شما جای مناقشه است. خطای مفسرین
افزون بگوییم  اینکه در جایی  ر  پیام وحی گذاشت، حداکث به حساب خطای  نباید   را 

برظاهر، تمام معنای کلم را نمی فهمیم.
  نکته دیگر :«اين حديث در صحيح مسلم است، و محققان دربارة اين حديث نقد سندی
 و دللی  دارند. مضمون اين حديث، با زندگي پيامبر(ص) تطبيق نمي كند؟ فرض كنيم
 پيامبر(ص) نه نبي بود و نه دانشمند، اما در هر حال در نقطه اي بزرگ شده است كه
 سرسبد ميوه هاي آنان خرما و بيشترين درختان آنجا را نخلها تشكيل مي داد، آيا مي شود
 پيامبر(ص) در سن کاملی خود از اين سنت ديرينه الهي كه عرب جاهلي از آن آگاه بود،

30آگاه نباشد؟». 

و در و مطالب دیگری بود که مجال ادامه آن نیست   سخن به درازا کشید. البته نکات 
 فرصت های دیگردر باره تاریخمندی و کشف ملکات احکام و اینکه چگونه می توان از

این کتاب با وصف نازله عربی استنباط کرد، باید سخن گفت. 
والسلم علیکم و رحمه ا و برکاته 

ش  1387 خرداد 31
سید محمد علی ایازی

.  34  سبحانی، جعفر، پاسخ دوم ، وحی نبوی، مجمع مدرسین و محققین ، ص.  30
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