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شناخت وحی روش-1
در وحى و قرآن در دو ) صلى اهللا علیه وآله وسلم(درباره نقش فاعلى پیامبر بحث

یعنى نخست باید . مقام ثبوت و اثبات، یا مقام امکان و وقوع: مقام مطرح مى شود
دید آیا فاعلیت پیامبر در پیدایش قرآن و وحى امکان پذیر است یا نه، و سپس به 

.وجود دارد یا نه، و آن دالیل کدامندآنه آیا دالیلى بر این مسئله پرداخت ک

:مقام ثبوت یا امکان: الف
صلى اهللا (از نظر مقام ثبوت و امکان، مى توان تصویر کرد و پذیرفت که پیامبر 

نسبت به پیدایش وحى و قرآن نقش فاعلى داشته باشد، به این ) علیه وآله وسلم
ت خداوند ایجاد و انشا کرده باشد، و در نتیجه صورت که او قرآن را به اذن و مشی

باشد و هم فعل و کالم )صلى اهللا علیه وآله وسلم(کالم پیامبر وقرآن هم فعل 
خداوند

نیز اختصاص ندارد، بلکه در ) صلى اهللا علیه وآله وسلم(مطلب به افعال پیامبر این
دیدگاه جهان این مسئله از. مورد همه فاعل هاى بشرى و غیر بشرى صادق است

. ستبینى توحیدى و بر اساس امر بین األمرین روشن بوده و قابل تردید نی

:مقام وقوع و اثبات: ب
واقعاً فاعل قرآن است یا نه را نمى توان از )صلى اهللا علیه وآله وسلم(این که پیامبر 

.طریق عقل اثبات کرد
چه بسا . کندت مى عقل ـ چنان که گذشت ـ تنها امکان پذیر بودن آن را اثبا

پدیده اى امکان پذیر بوده اما تحقق نیافته است، یا تحقق آن به شیوه اى خاص 
.بوده است، نه به شیوه هاى عادى و معمولى
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مى توان فرض کرد که خداوند درباره پدیده اى عنایت ویژه اى داشته و عنایت و 
بدون دخالت هیچ خاص و اىحکمت خاص او اقتضا نماید که آن پدیده به گونه 

.عامل طبیعى در آن، پدید آید، یعنى خارق العاده باشد
به اذن خداوند پدید ) صلى اهللا علیه وآله وسلم(طرفى، این که آیا نفس پیامبر از

را از طریق کشف و شهود آورنده قرآن و پدید آورنده شریعت اسالم است
رفان نامى، مقام نبوت به عرفانى نیز نمى توان اثبات کرد، چرا که به اذعان عا

است که دست عارفان از آن ىمعناى خاص آن، یعنى نبوت تشریعى، مقام ویژه ا
). 26و 2/6:الفتوحات المکیۀ(کوتاه است

در نارسایى روش تجربى حسى در اثبات مطلب مزبور نیز تردیدى نیست، بنابراین، 
.است) قرآن و روایات اسالمى(یگانه راه در این باره وحى 

:آنچه گفته شد نادرستى مطالب ذیل روشن گردیداز
بارها در . دانم ناقدان در باب پدیده هایى چون مرگ و باران چه تحلیلى دارندنمى

قرآن آمده است که خداوند خود جان ها را مى ستاند، یا فرشته مرگ، قبض ارواح 
یعى و مادى با این همه، تحلیل طب. مى کند، یا فرشتگان جان مردم را مى گیرند
مگر باران را هم . منافاتى نداردهیچمرگ با جان ستانى خداوند و ملک الموت 

خدا نمى فرستد و انزال نمى کند، و مگر بنا به روایات با هر قطره باران فرشته اى 
حال آیا تبیین طبیعى نزول باران مگر دست خداوند را مى بندد و . نازل نمى شود

معنان مى کند؟ و اسناد باریدن باران به خداوند را بى او را از صحنه طبیعت بیرو
مى سازد؟ مگر معنایش این نیست که او مبدأ المبادى است و در طول علل طبیعى 

اگر چنین است، چرا تبیین طبیعى و مادى وحى و کالم خدا و برجسته . قرار دارد
تن خدا و کردن نقش پیامبر در آن نسبت آن را با خداوند منقطع کند و سخن گف

)طوطى و زنبور(نزول وحى را بى معنا سازد؟
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قیاس وحى به نمونه هاى یاد شده مع الفارق است، زیرا در این که اسباب طبیعى 
باران در باریدن آن دخالت دارند، شکى نیست، چنان که نقش فرشتگان در 
حوادث طبیعى نیز از طریق وحى اثبات شده است، این جاست که گفته مى شود 

طبیعى و فاعل هاى غیر طبیعى در حوادث طبیعى با تأثیرگذارى بابیرگذارى استأث
. خداوند در آنها منافات ندارد، زیرا فاعلیت آن دو طولى است و نه عرْضى

ولى در باب وحى، هنوز اثبات نشده است که نفس پیامبر در آن تأثیر فاعلى دارد 
اثبات شود که حىعرفانى یا ونخست باید از طریق حس، یا عقل یا کشف . یا نه

نفس پیامبر در پدیده وحى نقش فاعلى دارد، آنگاه اگر کسى آن را انکار کرد و 
گفت، فعل پیامبر دانستن وحى با فعل خداوند دانستن آن منافات دارد،با یادآورى 

اما فرض این است که هنوز . طولى بودن این دو تأثیرگذارى به او پاسخ داده شود
س پیامبر در پدیده وحى اثبات نشده است، و چون ـ همان گونه که فاعلیت نف

قرآن و (گفته شد ـ اثبات آن راهى غیر از وحى ندارد، باید به متون وحیانى 
1.رجوع شود و درباره اثبات و نفى آن داورى شود) روایات

2مفهوم شناسی وحی-2

مفهوم لغوي وحی : الف 
.کر شده استدر لغت معانی مختلفی براي وحی ذ

، خبرگزاري رسا، علی ربانی گلپایگانی، اندیشى نقش پیامبر در پدیده وحیباز1
1387خرداد25

از وحی شناسی ، حمید کریمیاقتباسی آزاد2
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.ابن فارس گوید ریشه اصلی وحی بر القاي پنهانی دانش و غیر آن داللت دارد
.اصل وحی اشاره سریع است : راغب اصفهانی گوید 

ظاهرا سخن ابن فارس به واقع نزدیک تر است و اطالق وحی بر  : نظریه مختار 
د دارد اشاره سریع نیز بخاطر آنست که نوعی پوشیدگی در اشاره سریع وجو

.یعنی هر انتقال سریعی پنهانی است اما هر انتقال پنهانی اي سریع نیست
در مجمع البیان نیز همینگونه گفته اند 4و مرحوم طبرسی3مرحوم عالمه در المیزان

.که معناي وحی القاء معنا به نحو پنهانی و پوشیده است

کاربردهاي وحی در قرآن:ب 
موارد . بار در قرآن آمده است72سم و فعل ، واژه وحی و مشتقاتش به صورت ا

:کاربر وحی در قرآن به لحاظ معنایی از این قرارند

تقدیر الهی در نظام هستی - 1
فَقَضَاهنَّ سبع سماوات فی یومینِ وأَوحى فی کُلِّ : خداوند در قرآن می فرماید
5یا بِمصابِیح وحفْظًا ذَلک تَقْدیرُ الْعزِیزِ الْعلیمِ سماء أَمرَها وزینَّا السماء الدنْ

هفت آسمان در دو هنگام مقرر داشت و در هر آسمانى ] به صورت[پس آنها را 
دنیا را به چراغها آذین کردیم و ] این[آن را وحى فرمود و آسمان ] مربوط به[کار 

آن نیرومند داناگیرى نگاه داشتیم این است اندازه] آن را نیک[

}بی تا{، قم ، منشورات جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه 292، ص 12المیزان ، ج3
.ق1408، الطبعه الثانیه، بیروت ، دارالمعرفه ، 746، ص 12جمجمع البیان ،4
12/فصلت 5



11

بر اساس روایاتی از امام صادق ع و امام علی ع در این آیه شریفه وحی بر تقدیر 
.الهی در هستی داللت می کند

تقدیر یعنی اندازه گیري 

هدایت غریزي - 2
6یعرِشُونَ وأَوحى ربک إِلَى النَّحلِ أَنِ اتَّخذي منَ الْجِبالِ بیوتًا ومنَ الشَّجرِ ومما

اى کوهها و از کرد که از پاره] الهام غریزى[=و پروردگار تو به زنبور عسل وحى 
هایى براى خود کنند خانهمى] سازىو چفته[برخى درختان و از آنچه داربست 

درست کن 

القاي شیطانی - 3
جِنِّ یوحی بعضُهم إِلَى بعضٍ وکَذَلک جعلْنَا لکُلِّ نبِی عدوا شَیاطینَ اإلِنسِ والْ

7زخْرُف الْقَولِ غُرُورا ولَو شَاء ربک ما فَعلُوه فَذَرهم وما یفْتَرُونَ 

و بدین گونه براى هر پیامبرى دشمنى از شیطانهاى انس و جن برگماشتیم بعضى از 
کنند و اگر پروردگار تو سخنان آراسته القا مى] یکدیگر[آنها به بعضى براى فریب 

سازند واگذارکردند پس آنان را با آنچه به دروغ مىخواست چنین نمىمى

اشاره - 4
فَخَرَج علَى ﴾10﴿قَالَ رب اجعل لِّی آیۀً قَالَ آیتُک أَلَّا تُکَلِّم النَّاس ثَلَاثَ لَیالٍ سوِیا 

8﴾11﴿یهِم أَن سبحوا بکْرَةً وعشیا قَومه منَ الْمحرَابِ فَأَوحى إِلَ

68/نحل 6
112/انعام 7
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اى براى من قرار ده فرمود نشانه تو این است که سه شبانه گفت پروردگارا نشانه
س از محراب بر قوم خویش پ) 10(گویى با اینکه سالمى با مردم سخن نمى] روز[

)11(درآمد و ایشان را آگاه گردانید که روز و شب به نیایش بپردازید 
در آیه دیگري به جاي وحی از واژه رمز استفاده شده است

 کباذْکُر رزًا ومامٍ إِالَّ رثَالَثَۀَ أَی النَّاس أَالَّ تُکَلِّم تُکۀً قَالَ آیآی ل لِّیعاج بقَالَ ر
9﴾41﴿کَثیرًا وسبح بِالْعشی واإلِبکَارِ 

ات این است که سه روز با اى قرار ده فرمود نشانهگفت پروردگارا براى من نشانه
مردم جز به اشاره سخن نگویى و پروردگارت را بسیار یاد کن و شبانگاه و 

.تسبیح گوى ] او را[بامدادان 

الهام - 5
ا تَخَافی ولَا وأَوحینَا إِلَى أُم موسى أَنْ أَرضعیه فَإِذَا خفْت علَیه فَأَلْقیه فی الْیم ولَ

10﴾7﴿تَحزَنی إِنَّا رادوه إِلَیک وجاعلُوه منَ الْمرْسلینَ 

و به مادر موسى وحى کردیم که او را شیر ده و چون بر او بیمناك شدى او را در 
] زمره[گردانیم و از نیل بینداز و مترس و اندوه مدار که ما او را به تو بازمى

) 7(دهیم ىپیمبرانش قرار م
:خداوند در قرآن در باره مالئکه فرماید

11وإِذْ أَوحیت إِلَى الْحوارِیینَ أَنْ آمنُواْ بِی وبِرَسولی قَالُواْ آمنَّا واشْهد بِأَنَّنَا مسلمونَ 

10-11/ مریم 8
41/ آل عمران 9

7/ قصص 10
111/ مائده 11
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ام ایمان هنگامى را که به حواریون وحى کردم که به من و فرستاده] یاد کن[و 
) 111(تند ایمان آوردیم و گواه باش که ما مسلمانیم آورید گف

.وحی در این آیه به معناي الهام است زیرا حواریون پیامبر نبودند

پیام الهی به فرشتگان - 6

إِذْ یوحی ربک إِلَى الْمآلئکَۀِ أَنِّی معکُم فَثَبتُواْ الَّذینَ آمنُواْ سأُلْقی فی قُلُوبِ الَّذینَ
12﴾12﴿کَفَرُواْ الرَّعب فَاضْرِبواْ فَوقَ األَعنَاقِ واضْرِبواْ منْهم کُلَّ بنَانٍ 

کرد که من با شما هستم پس کسانى هنگامى که پروردگارت به فرشتگان وحى مى
خواهم افکند قدم بدارید به زودى در دل کافران وحشتاند ثابترا که ایمان آورده

) 12(را بزنید و همه سرانگشتانشان را قلم کنید پس فراز گردنها

فرستادن روح بر پیامبر - 7
 یوحولًا فَیسلَ ررْسی ابٍ أَوجاء حرن وم ا أَویحإِلَّا و اللَّه هکَلِّمشَرٍ أَن یبا کَانَ لمو

 یمکح یلع شَاء إِنَّها یم هبِإِذْن
وحى یا از فراسوى ] از راه[که خدا با او سخن گوید جز و هیچ بشرى را نرسد 

اى بفرستد و به اذن او هر چه بخواهد وحى نماید آرى اوست حجابى یا فرستاده
کار بلندمرتبه سنجیده

لَکانُ ولَا الْإِیمو تَابا الْکرِي متَد ا کُنترِنَا منْ أَما موحر کنَا إِلَییحأَو ککَذَلن و
13جعلْنَاه نُورا نَّهدي بِه منْ نَّشَاء منْ عبادنَا وإِنَّک لَتَهدي إِلَى صرَاط مستَقیمٍ

12/ انفال 12
51- 52/ شوري 13
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دانستى کتاب وهمین گونه روحى از امر خودمان به سوى تو وحى کردیم تو نمى
ولى آن را نورى گردانیدیم که هر که از بندگان ] کدام است[چیست و نه ایمان 

نماییم و به راستى که تو به خوبى به راه را بخواهیم به وسیله آن راه مىخود 
کنى راست هدایت مى

در این باره که کذلک به چه چیزي اشاره دارد و مراد از اوحینا چیست و مصداق 
.روح کدام است چند احتمال وجود دارد

تایید عملی پیشوایان - 8
قُوبعیقَ وحإِس نَا لَهبهوینَ وحاللْنَا صعا جکُللَۀً وونَ ﴾72﴿نَافدهۀً یمأَئ ملْنَاهعجو

14بِأَمرِنَا وأَوحینَا إِلَیهِم فعلَ الْخَیرَات وإِقَام الصلَاةِ وإِیتَاء الزَّکَاةِ وکَانُوا لَنَا عابِدینَ

و بخشودیم و همه را از افزون به ا] به عنوان نعمتى[و اسحاق و یعقوب را 
شایستگان قرار دادیم 

کردند و به ایشان انجام و آنان را پیشوایانى قرار دادیم که به فرمان ما هدایت مى
دادن کارهاى نیک و برپاداشتن نماز و دادن زکات را وحى کردیم و آنان پرستنده 

) 73(ما بودند 

ا رتباط نبوي - 9
ناي ارتباط نبوي پیامبران است که مراد از وحی بیشترین کاربرد قرآنی وحی در مع

در میان متکلمان همین معناست
قرآن در بیش از شصت مورد واژه وحی را در این معنا به کار برده است مانند 

72- 73/ انبیا 14
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اهیم إِنَّا أَوحینَا إِلَیک کَما أَوحینَا إِلَى نُوحٍ والنَّبِیینَ من بعده وأَوحینَا إِلَى إِبرَ
وإِسماعیلَ وإْسحقَ ویعقُوب واألَسباط وعیسى وأَیوب ویونُس وهارونَ وسلَیمانَ 

15﴾163﴿وآتَینَا داوود زبورا 

وحى کردیم و به ] نیز[ما همچنانکه به نوح و پیامبران بعد از او وحى کردیم به تو 
یعقوب و اسباط و عیسى و ایوب و یونس و هارون ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و 

) 163(وحى نمودیم و به داوود زبور بخشیدیم ] نیز[و سلیمان 

 یمکزِیزُ الْحالْع اللَّه کلن قَبینَ مإِلَى الَّذو کی إِلَیوحی ک16﴾3﴿کَذَل

و بودند این گونه خداى نیرومند حکیم به سوى تو و به سوى کسانى که پیش از ت
) 3(کند وحى مى

سه گونه وحی نبوي 
 یوحولًا فَیسلَ ررْسی ابٍ أَوجاء حرن وم ا أَویحإِلَّا و اللَّه هکَلِّمشَرٍ أَن یبا کَانَ لمو

 یمکح یلع شَاء إِنَّها یم ه17﴾51﴿بِإِذْن

وحى یا از فراسوى ] از راه[و هیچ بشرى را نرسد که خدا با او سخن گوید جز 
اى بفرستد و به اذن او هر چه بخواهد وحى نماید آرى اوست حجابى یا فرستاده
) 51(کار بلندمرتبه سنجیده

163/ نساء 15
3/ شوري 16
51/ شوري 17
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جمع بندي معناي لغوي و قرآنی وحی : ج
18.وي معتقد است حیوانات مرتبه مبهم و پایین وحی پیامبران را دارند: بازرگان 

ز آیات کریمه قرآن استقاده می شود که وحیی که به ا: شهید مطهري می گوید 
انبیا نازل می شود حقیقت و واقعیتی است که کم و بیش در همه اشیا وجود 

19.دارد

گرچه وحی در قرآن کاربردهاي مختلفی دارد اما استعماالت وحی حاکی از وجود 
میان قدر مشترکی هر چند لغوي در این واژه است البته  مانند واژه وجود که 

واجب و ممکن مشترك است در عین حال نمی توان مصادیق این کاربردها را 
.حقیقتی واحد دانست و ویژگی یکی را به مصداق دیگر نیز تعمیم داد

وحی در اصطالح متکلمان: د
در اصطالح متکلمان وقتی وحی را به خدا نسبت می دهند مراد وحی بر پیامبران 

. است 
ان اهل بیت ع از طرف خداوند القا می شود وحی اطالق نمی حتی آنچه که بر امام

20.شود

:عالمه طباطبایی در این باره می گوید

108ص . 91-93ص شناخت وحی ،18
410، ص 4مجموعه آثار ، مطهري، ج19
120تصحیح االعتقاد االمامیه ، محمد بن محمد مفید ، ص 20
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ادب دینی در اسالم چنین است که وحی را فقط بر تکلیم الهی با پیامبران اطالق 
21.می کنند

تفهیم ویژه یک سلسله : می توان گفت وحی در اصطالح کالمی عبارت است از 
از راهی غیر از ) پیامبران(ارف از جانب خداوند به انسان هاي برگزیده حقایق و مع

براي ابالغ به مردم راهنمایی ) تجربه ، عقل و شهود عرفانی(طرق عادي معرفت 
22.آنان

وحی ماهیت شناسی : 3

آیا وحی از سنخ شعر است؟: الف 

وحی از سنخ شعر است در مراتب باالتر: سروش 
کند، پیامبر درست ره شعر، به توضیح این نکته کمک میاستعا: گویدمیسروش

کند که نیرویی بیرونی او را در اختیار گرفته است، اما مانند یک شاعر احساس می
حتی باالتر از آن، در همان حال شخص پیامبر همه چیز است، «در واقع یا 

از برون، آفریننده، تولیدکننده، بحث درباره این که این الهام از درون است یا 
حقیقتاً اینجا موضوعیتی ندارد، چون در سطح وحی تفاوت و تمایزي میان درون و 

23. »بیرون نیست

292، ص  12المیزان ، محمدحسین طباطبایی ، ج 21
ق،1415، موسسه النشر االسالمی ، قم ، 2چ51، ص 1التمهید فی علوم القرآن ، ج22
1386اسفند 8خبرگزاري فارس، 23
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نقد دیدگاه شعر انگاري وحی

ادعاي سروش سخن جدیدي نیست: یک 
، نظریه جدیدي نیست، بلکه همان است که مشرکان مکه، قرآن را از این ادعااین 

طور که امرؤ القیس در پرتو الهام، معانی و همان:گفتندکردند و میراه تفسیر می
. آفریند، محمد نیز از همین طریق، آفریننده معانی و الفاظ آیات استالفاظ را می

مسلماً مقصود آنان از شعر، شعر منظوم نیست، بلکه یافته و تخیالت انسان از طریق 
24. چه در قالب نظم و چه در قالب نثراست ، تفکر 

ن، پیامبر را با شعرا در یک صف قرار داده بودند، محتواي نظریه مورد باألخره آنا
را به آن افزوده است، » در سطح باالتري«بحث نیز بیش از این نیست، هرچند کلمه 

. 25گیردولی مجموعاً از یک منشأ سرچشمه می
رساند که صاحب نظریه، قرآن را تجلّی شخصیت میسخنان سروشاین همچنین 

و از این . گویندمی» وحی نفسی«داند که در اصطالح به آن می) ص(بر درونی پیام
توجیه وحی در مورد پیامبران از طریق این ادعاي تازه اي نیست بلکه , جهت نیز 

مسئله تجلی شخصیت باطن، نخست از طرف گروههاي تبشیري یعنی کشیشان و 
باره در این» گهامدرمن«خاورشناسان اظهار شد و بیش از همه خاورشناسی به نام 

. گردوخاك کرده است
خواهد براي قرآن، منابعی معرفی کند که یکی از اي میهاي کودکانهوي با تالش

. آنها تجلّی شخصیت درونی است

1386اسفند 8خبرگزاري فارس، 24
1386اسفند 8خبرگزاري فارس، 25
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: نویسداو درباره نظریه خود چنین می
پایگی آیین شرك، عقل درونی محمد و یا به تعبیر امروز شخصیت باطنی او به بی«

او براي رسیدن به مقام نبوت به پرستش خدا پرداخت و در غار حرا . بودبرده پی
اي بلند رسید و براي عبادت، خلوت نمود و در آن جا ایمان وجدان او به درجه

چنان نیرومند در این مرحله آن. افق افکارش وسیع، و دید بصیرتش دو چندان شد
ته در فکر و اندیشه بود تا او پیوس. شد که براي هدایت مردم، شایستگی پیدا کرد

باشد که خداوند او را براي هدایت بشر این همان پیامبري می: آنگاه که یقین کرد
شد که از آسمان بر او نازل ها بر او چنان وانمود میاین آگاهی. برانگیخته است

وحی (».فرستدشود و این خطاب را خداوند بزرگ به وسیله جبرئیل براي او میمی
26) 86محمدي، ص

ادعاي شعریت قرآن ناسازگار با تحدي قرآن است:دو 
اگر واقعاً قرآن در حد یک اندیشه شعري هرچند در سطح باالتر است، پس چرا 

کدام شاعر در طول عمر خود، تحدي حدي کرده ولو با آوردن یک سوره؟ت
من هاي تواند تا روز رستاخیز غزلی مانند غزلاحدي نمی: گویدکند و میمی

27بیاورد؟ 

سخن شما در باب قرآن نیز شعر است: سوم 
همین تفسیر و توجیه شما درباره قرآن : بگوییمبه صاحب این نظریه ما می توانیم

جز یک نوع تجربه شعري چیزي دیگري نیست، یعنی نفس شما این اندیشه را نیز 

1386اسفند 8خبرگزاري فارس، 26
1386اسفند 8خبرگزاري فارس، 27
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ته است، پرورش داده و بر صحفه ذهن آورده و بر نوك قلم و سر زبان جاري ساخ
28.آنکه واقعیتی در پشت آن نهفته باشدبی

رد می کندرا سروشقرآن این نظریه:چهارم 
:قرآن در آیات متعددي شعرانگاري وحی را رد می کند مانند

). 41/ حاقه(» وما هو بِقَول شاعرٍ قَلیالً ما تُؤْمنُون«- 1
. »آوریدآن سخن شاعري نیست، شما اندك ایمان می«
) 69/ یس(» وما علّمناه الشعر وما ینْبغی لَه إِنْ هو إالّ ذکرٌ و قُرآن مبین«- 2
ما به او شعر نیاموختیم و سزوار او هم نیست، و آن، جز یادآوري و قرآنی آشکار «

29. »نیست

منبع وحی و شعر متفاوت است: پنجم
سازد، همان است که آقاي آنچه احساس شاعران را از احساس پیامبران، جدا می

شاعران منبع الهام را درون، و انبیا، . سروش براي آن موضوعیتی قائل نشده است
.دانندالهام را برون از خود میمنبع

ترین نقطه تفاوت را ایشان بسیار سهل و آسان گرفت و ولی متأسفانه این بزرگ
جا از برون، حقیقتاً این بحث درباره این که آیا این الهام، از درون است یا«: گفت

30.، در حالی که نقطه بارز تفاوت این دو الهام در همین است»موضوعیتی ندارد

1386فند اس8خبرگزاري فارس، 28
1386اسفند 8خبرگزاري فارس، 29
1386اسفند 8خبرگزاري فارس، 30
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الفاظ وحی از کیست؟:ب 

در وحی ، مفاهیم از خدا و الفاظ از پیامبر است: سروش 
را آفریننده و او ) ص(از طریق اجمال و تفصیل، قرآن را تولید خود پیامبر سروش  
.ستقرآن دان

: گویددر جاي دیگر میهمچنین وي 
کند آنچه او از خدا دریافت می. پیامبر به نحو دیگري نیز آفریننده وحی است«

توان به همان شکل به مردم عرضه کرد اما این مضمون را نمی. مضمون وحی است
صورت است و این وحی بی. چون باالتر از فهم آنها و حتی وراي کلمات است

صورت، صورتی ببخشد تا آن یامبر این است که به این مضمون بیوظیفه شخص پ
. »را در دسترس همگان قرار دهد

وي در این نظریه، مفاهیم و معانی را از جانب خدا دانسته، ولی شکل و صورت را 
و در نتیجه بخشی از اعجاز قرآن را که در زیبایی . شماردآفریده خود پیامبر می
شود، انکار ورزیده و فقط معانی را از جانب خدا نمایان میالفاظ و استواري تعبیر 

. دانسته است
بنابراین قرآن کار مشترکی میان خدا و پیامبر است زیرا معانی از جانب خدا و 

باشد تو گویی یک شرکت سهامی است که سرمایه از صورت از جانب پیامبر می
31.سازي از جانب پیامبر استجانب خدا و صورت

1386اسفند 8خبرگزاري فارس، 31
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ریه دخالت داشتن پیامبر در الفاظ قرآننظنقد

این ادعا بدون دلیل است زیرا خدا توانا بر انزال الفاظ هم هست: یک 
و صیاغت و صورت از جانب خدامعانی بیکه اکنون باید پرسید که این نظریه 

؟ داریدین مشارکت است شما چه دلیلی بر اصورت از جانب پیامبر
سازي قادر بر صورتاست مفاهیمقادر بر انزالههمانگونه کخدابه لحاظ عقلی 

32نیز هست

این ادعا با قرآن ناسازگار است: دوم 
إِنّا جعلْناه *والْکتاب المبین (دهد، گواهی میسروش خود قرآن برخالف این نظریه 

).3/زخرف)(قُرآناً عرَبیاً لَعلَّکُم تَعقلُون
.»رآن عربى قرار دادیم، تا آن را درك کنیدبه کتاب مبین، ما آن را قسوگند«
).44/فصلت)(ولو جعلْناه قرآناً أَعجمیاً لَقالُوا لَوال فُصلَت آیاته(
قرار ) غیر عربى(این کتاب آسمانى را که بر تو نازل کرده ایم به زبان اعجمى اگر«

بى روشن به زبان عر(مى دادیم، کافران مى گفتند چرا آیاتش تفصیل داده نشده 
.»است) بیان نشده

آیات بیانگر این است که هم محتواى قرآن و هم لفظ آن از جانب خداوند این
.است

1386اسفند 8خبرگزاري فارس، 32
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33در وحى ) ص(نقش پیامبر بازشناسى-4

سروش نقش فاعلی براي پیامبر ص در قرآن قائل است  و بر این شواهدي ذکر می 
ذکر می شود و سپس ادله ابتدا دالئل نقلی بر نقش قابلی پیامبر ص در وحی. کند 

سروش در اثبات نقش فاعلی پیامبر ص در وحی بررسی می شود

ادله رد نظریه سروش در نقش فاعلی داشتن پیامبر ص در وحی : الف 
همانگونه که گذشت به لحاظ مقام اثبات اینکه آیا پیامبر نقش فاعلی در وحی 

عقلی و شهودي و حسی داشته است تنها راه مراجعه به کتاب و سنت است و راه
و از این جهت وجوه متعددي از آیات الهی. در این جهت نتیجه بخش نیست

که نقش فاعلی پیامبر ص در وحی و قرآن را رد می کند به روایات معصومین
:شرح ذیل ذکر می شود

: قرآن، کالم اللّه وکتاب اللّه است- 1
و 101/بقره(»کتاب اللّه«و ) 6/وبهت(»کالم اللّه«در آیات قرآنى، از قرآن با عنوان 

کالم «یاد شده است، ولى در هیچ آیه اى از آن با عنوان ) 23/، و آل عمران36/توبه
نشده تعبیر» )صلى اهللا علیه وآله وسلم(کالم محمد«یا » کالم النبى«یا » الرسول

.است
ر همین گونه است واژه کتاب، و دیگر واژگانى که بر قرآن اطالق شده است، د

بنابراین، مطابق . هیچ موردى این نام هاى قرآنى به پیامبر نسبت داده نشده است

، خبرگزاري رسا، علی ربانی گلپایگانی، اندیشى نقش پیامبر در پدیده وحیباز33
)الم ربانی به سروش استاز این جا به بعد مربوط به پاسخ حجت االس(1387خرداد25
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این آیات ما تنها مى توانیم قرآن را کالم و کتاب خداوند بدانیم نه کالم و کتاب 
).صلى اهللا علیه وآله وسلم(پیامبر 

ن از اى که این مطلب را تأیید و تأکید مى کند این است که در آیاتى از قرآنکته
خدا، فرشتگان ، کتاب هاى آسمانى و رسوالن الهى به عنوان متعلق هاى ایمان یاد 

والمؤْمنُونَ کُل (شده و در آنها کتاب هاى آسمانى بر رسوالن الهى مقدم شده است
و هکَتالئمو نَ بِاللّهآمهلسرو این سیاق مى رساند که کتاب هاى ).285/بقره)(کُتُبِه

واقعیتى جدا از پیامبران داشته، و هر یک در عرض یکدیگر و نه در طول آسمانى
.یکدیگر، مستند به خداوند مى باشند

نازل شده ) صلى اهللا علیه وآله وسلم(قرآن از سوى خداوند بر پیامبر . 2
صلى اهللا (در آیات بسیارى تصریح شده است که قرآن از جانب خداوند بر پیامبر 

:ازل شده استن)علیه وآله وسلم
).99/بقره)(ولَقَد أَنْزَلْنا إِلَیک آیات بینات(
).3/آل عمران)(نَزّلَ علَیک الْکتاب بِالحقّ(
).113/نساء)(وأَنْزَل اللّه علَیک الْکتاب والْحکْمۀ وعلَّمک ما لَم تَکُنْ تَعلَم(
).64/نحل...)(بینَ لَهموما أَنْزَلْنا علَیک الْکتاب إِالّ لتُ(
).1/کهف)(اَلْحمد للّه الَّذي أَنْزَل على عبده الکتاب(
آیات بسیار دیگر که مفاد همگى این است که خداوند قرآن را بر پیامبر نازل و

.کرده است
محل و ظرف نزول قرآن و )صلى اهللا علیه وآله وسلم(مطابق این آیات، پیامبر

ت، و نه پدید آورنده و فاعل قرآن، و قیاس این آیات با آیات پذیرنده آن اس
مربوط به نزول باران از سوى خداوند و این که اسباب طبیعى مانند باد و ابر نیز در 

محل نزول باران نیستند، بلکه آن دخالت دارند، مع الفارق است، زیرا باد و ابر
یم، باید نزول قرآن بر اسباب طبیعى آن مى باشند، اگر در مقام تشبیه برآی
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م،را به نزول باران بر دشت و کوه تشبیه کنی) صلى اهللا علیه وآله وسلم(پیامبر
روشن است که دشت و کوه، محل نزول باران هستند و نه اسباب فاعلى پیدایش 

لَو أَنْزَلْنا هذا القُرآن على :(چنان که خداوند نیز در قالب تمثیل فرموده است. آن
).22/حشر)(یته خاشعاً متَصدعاً منْ خَشْیۀ اللّهجبل لَرأَ

القا کرده و او آن را از ) صلى اهللا علیه وآله وسلم(خداوند قرآن را بر پیامبر . 3
کرده پیشگاه خداوند حکیم و علیم دریافت

).5/مزمل)(سنُلْقی علَیک قَوالً ثَقیالً(
)ن حنْ لَدلتلقّى القرآن م لیمإِنَّک6/نمل)(کیم ع.(

و دریافت کردن مطلبى از دیگرى جز بر نقش قابلىِ دریافت کننده داللت تلقى
آنچه را کسى از دیگرى دریافت مى کند، ندارد و از نظر عقلى محال . نمى کند

.است که فاقد چیزى فاعل آن به خود یا دیگرى باشد

قرائت شده ) ه وسلمصلى اهللا علیه وآل(قرآن از جانب خداوند بر پیامبر. 4
).7/اعلى)(سنُقْرِئُک فَال تَنْسى(
).19ـ18/قیامت)(فإِذا قَرأناه فاتَّبِع قُرآنه*إِنَّ علَینا جمعه وقُرآنه (

از سوى خداوند بر پیامبر قرائت شده بنابراین، نه تنها مفاد و معناى قرآن از قرآن
ترکیب کالمى قرآن نیز فعل سوى خداوند بر پیامبر نازل شده، بلکه الفاظ و 

).صلى اهللا علیه وآله وسلم(خداوند است نه پیامبر 

:آیات قرآن بر پیامبر تالوت شده است. 5
).252/بقره)(تلْک آیات اللّه نَتْلُوها علَیک بِالْحقِّ وإِنَّک لَمنَ الْمرسلین(

و تو از رسوالن آیات خداوند است که ما به حق بر تو تالوت مى کنیم،اینها
:مضمون در آیات بسیار دیگرى نیز آمده استاین.هستى
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).108/آل عمران)(تلْک آیات اللّه نَتْلُوها علَیک بِالحق(
).58/آل عمران)(ذلک نَتْلُوه علَیک منَ اآلیات والذِّکْرِ الْحکیم(
).6/جاثیه)(تلْک آیات نَتْلُوها علَیک بِالحقّ(
آیات دیگر که مفاد همگى این است که نه تنها معانى قرآن بلکه الفاظ و کلمات و

.فرو فرستاده شده است)ص(پیامبر آن نیز از جانب خداوند بر

قرآن مجعول خداوند است. 6
).3/زخرف)(إِنّا جعلْناه قُرآناً عرَبیاً لَعلَّکُم تَعقلُون*والْکتاب المبین (
.»اب مبین، ما آن را قرآن عربى قرار دادیم، تا آن را درك کنیدبه کتسوگند«
).44/فصلت)(ولو جعلْناه قرآناً أَعجمیاً لَقالُوا لَوال فُصلَت آیاته(
قرار ) غیر عربى(این کتاب آسمانى را که بر تو نازل کرده ایم به زبان اعجمى اگر«

به زبان عربى روشن (ده نشده مى دادیم، کافران مى گفتند چرا آیاتش تفصیل دا
.»است) بیان نشده

آیات بیانگر این است که هم محتواى قرآن و هم لفظ آن از جانب خداوند این
.است

قل هاى قرآن. 7
مورد » قُلْ«با واژه ) صلى اهللا علیه وآله وسلم(حدود سیصد و سى آیه، پیامبردر

آقاى سروش . شده استخطاب قرار گرفته و مطالب و دستوراتى به او یادآورى
صلى (قُل هاى قرآن را تأویل کرده وگفته است این خطاب ها از سوى خود پیامبر

به او مى باشد، ونه از خداوند به سوى او، زیرا در عرف ) اهللا علیه وآله وسلم
محاوره گاهى فردى خود را مخاطب قرار داده و به خود دستور مى دهد که کارى 

:مولوى خطاب به خود گفته استرا انجام دهد، چنان که 
تا بقرنى بعــد مــا آبـى رســد*** بگو که ناطقه جو مى کند هین
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نیزو
بگذرد از حد جهان بى حد و *** سخن تازه بگـو تا دو جهـان تازه شـود هین

اندازه شود
زیرا. تأویل یاد شده در مورد قل هاى قرآن پذیرفتنى نیستولى
یاد شده در عرف محاوره، کاربرد غیر رایج است و به موارد کاربرد کالمى : اوالً

نادر و خاصى اختصاص دارد، در حالى که موارد آن در قرآن ـ چنان که اشاره 
.شد ـ بسیار است

مواردى از آنها در پاسخ پرسش هایى است که از پیامبر شده است، بدیهى : وثانیاً
اه پاسخ از خود او باشد، در است اگر از فردى درباره مطلبى سؤال شود، هرگ

مقابل آن پرسش، پاسخ خود را بیان مى کند ، و معمول نیست که خود را مخاطب 
:مانند. قرار داده و بگوید در پاسخ چنین و چنان بگو

).189/بقره...)(یسئَلُونَک عنِ األَهلَۀِ قُلْ هى مواقیت للنّاسِ(
).217/بقره)(م قتال فیه قُل قتالٌ فیه کَبیریسئَلُونَک عنِ الشَّهر الحرا(
).219/بقره)(یسئَلُونَک عنِ الْخَمرِ والْمیسر قُلْ فیهِما إِثْم کَبیر(
).219/بقره)(ویسئَلُونَک ما ذا ینْفقُونَ قُلِ الْعفو(
).220/بقره)(و یسئَلُونَک عنِ الْیتامى قُلْ إِصالح لَهم خَیر(
)أَذَى وحیضِ قُلْ هنِ الْمع ئَلُونَکسی 222/بقره)(و.(
).187/اعراف)(یسئَلُونَک عنِ الساعۀِ ایان مرساها قُلْ إِنّما علْمها عنْد ربى(
).115/طه)(و یسئَلُونَک عنِ الْجِبال فَقُلْ ینسفها ربى نَسفاً(
).83/کهف)(الْقَرْنَین قُلْ سأَتْلُو علَیکُم منْه ذکراًو یسئَلُونَک عنْ ذى(
.موارد دیگرو
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مواردى از آنها به گونه اى است که تأویل مزبور به هیچ وجه در آنها : وثالثاً
پذیرفتنى نیست، زیرا به پیامبر گفته شده که به بندگان من چنین و چنان بگو ، 

:ت جز خداوند نمى تواند باشد، ماننددر این آیا» قل«روشن است که گوینده 
)ۀِ اللّهمحنْ رال تَقْنَطُوا م هِملى أَنْفُسرَفُوا عالَّذینَ أَس بادى53/زمر)(قُلْ یا ع.(
).10/زمر)(قُلْ یا عباد الَّذینَ آمنُوا اتَّقُوا ربکم(
).31/ابراهیم...)(قُلْ لعبادى الّذینَ آمنُوا یقیموا الصالة(

تلقى و درك کافران در مورد نزول قرآن. 8
اگر چه نزول قرآن از جانب خداوند را بر پیامبر منکر بودند، ولى تلقى و کافران

واقعاً فرستاده خدا ) صلى اهللا علیه وآله وسلم(درك آنان این بود که اگر محمد 
ى از عالم باشد، باید کتاب آسمانى بر او نازل گردد، یعنى این که کتاب آسمان

که کافران و مشرکان نیز آن را قبول بودغیب بر پیامبران نازل مى شود، مطلبى 
.داشتند، انکار آنان مربوط به مصداق بود، نه درك کلى در این باره

).6/حجر)(وقالُوا یا أَیها الّذى نزّل علیه الذِّکْر إِنَّک لَمجنُون(
قرآن بر تو نازل شده است، تو دیوانه اى کسى که مدعى هستى که: گفتندکافران«

.»اى
).31/زخرف)(وقالُوا لَوال نُزِّلَ هذا القُرآنُ على رجل منَ الْقَرْیتَینِ عظیم(
مکه و طائف، یعنى ولید (چرا این قرآن بر مردى بزرگ از دو شهر : گفتندکافران«

.»نازل نشده است) بن مغیره مخزومى و عروة بن مسعود ثقفى

حدیث ثقلین. 9
در حدیث ثقلین که متواتر است فرموده ) صلى اهللا علیه وآله وسلم(پیامبر
من دو گوهر گرانبها را میان شما ;انّى تارك فیکم الثقلین کتاب اللّه وعترتى«:است

عترت را به خود نسبت داد، اما قرآن را . »کتاب خدا و عترتم را: باقى مى گذارم
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صلى (بر این است که قرآن کالم پیامبرشناین دلیل رو. کتاب خداوند نامیده است
زیرا عترت را که او در . ، محصول و معلول او نبوده است)اهللا علیه وآله وسلم

سلسله علل آن قرار دارد، به خود نسبت داده است؛ اما قرآن را به خداوند اسناد
یادآور مى .به هیچ وجه علت فاعلى قرآن نمى باشد) ص(پس پیامبر . داده است

شویم مقصود این نیست که یاء نسبت همه جا ناظر به علیت فاعلى است، بلکه 
.مقصود این است که قرینه سیاق در حدیث ثقلین چنین داللتى دارد

روایات دیگر. 10
احادیث دیگر نیز همواره از قرآن کریم به عنوان کتاب الهى که از سوى در

نازل شده یاد شده، و هرگز از آن به ) آله وسلمصلى اهللا علیه و(خداوند بر پیامبر 
امام . تعبیر نشده است) صلى اهللا علیه وآله وسلم(عنوان کالم یا کتاب رسول خدا

است که از سوى خداى یگانه نازل انهقرآن یگ«:فرموده است)علیه السالم(باقر 
ل اصو(»پدید آمده است) قاریان(شده، و اختالف در قرائت ها از سوى راویان 

).2/461:کافى
من و «: روایت کرده که فرمود) صلى اهللا علیه وآله وسلم(حضرت از پیامبر آن

کتاب الهى و اهل بیتم اولین کسانى هستیم که روز قیامت بر خداوند وارد مى 
شویم، آنگاه امتم وارد مى شوند و من از آنان مى پرسم که با کتاب خدا و اهل 

).438همان، ص .(»بیت من چگونه رفتار کرده اند
است، اگر )صلى اهللا علیه وآله وسلم(فرض این که قرآن کالم پیامبر بنابراین،

مقصود این باشد که پیامبر آن را بر مردم خوانده است، فرض درستى است، ولى 
صلى اهللا علیه وآله (در قرآن و روایات حتى به این معنا هم قرآن به پیامبر 

صلى اهللا علیه (است که پیامبر ناگر مقصود اینسبت داده نشده است، و)وسلم
فاعل و سازنده محتوا یا الفاظ آن بوده است، فرضى است نادرست که ) وآله وسلم

.با آیات بى شمار قرآن و احادیث بسیار اسالمى ناسازگار است
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وحى رسانى جبرئیل.11
ر پیدایش وحى، د) صلى اهللا علیه وآله وسلم(دیگر شواهد بر این که نقش پیامبر از

شاید نیز (نقش قابلى بوده است نه نقش فاعلى این است که در بسیارى موارد
این . القا شده است) صلى اهللا علیه وآله وسلم(وحى توسط جبرئیل به پیامبر ) غالباً

در آیات نکات . هم در روایات اسالمىومطلب هم در آیات قرآن بیان شده است 
:ذیل یادآورى شده است

آن گفتار فرستاده اى بزرگوار و توانمند است که نزد خداوند منزلت واالیى قر. 1
).20ـ 19/تکویر)(ذى قُوة عنْد ذى الْعرْشِ مکین* إِنّه لقَولُ رسول کَریم: (دارد

قرآن نازل شده از سوى خداوند است که جبرئیل آن را با زبان عربى آشکار بر . 2
* وانّه لَتَنْزیلُ رب العالمین:(نازل کرده است) وآله وسلمصلى اهللا علیه (قلب پیامبر 

بِلسان عرَبی *على قَلْبِک لتَکُونَ منَ الْمنْذرین *نزل بِه الروح األمین 
).195ـ 192/شعرا)(مبین

خداوند به پیامبر فرموده است تا در پاسخ کسانى که در مورد نسخ به او اشکال . 3
ا مطرح مى کنند که پیامبر خود احکام دینى را وضع مى مى کنند و این شبهه ر

قُلْ نزّله روح :(احکام دینى را جبرئیل از سوى خداوند فرو مى آورد: کند، بگوید
).102/نحل)(القُدس منْ ربک بِالحقّ

فرموده است تا در پاسخ یهود که ) صلى اهللا علیه وآله وسلم(خداوند به پیامبر . 4
صلى اهللا علیه وآله (ن مى داشتند و به وحى رسانى او بر پیامبر جبرئیل را دشم

دشمنى با جبرئیل بى پایه است، زیرا او به اذن : اعتراض مى کردند بگوید)وسلم
قُلْ منْ کانَ : (نازل مى کند) وآله وسلملیهصلى اهللا ع(خداوند وحى را بر پیامبر 

).97/بقره)(لْبِک بِإِذْنِ اللّهعدواً لجِبریلَ فَإِنَّه نَزّلَه على قَ
به واسطه جبرئیل در روایات به ) صلى اهللا علیه وآله وسلم(وحى بر پیامبر نزول

تفصیل بیان شده است، بر اساس روایات ، جبرئیل غالباً به صورت فردى که دحیه 
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تمثّل )صلى اهللا علیه وآله وسلم(کلبى نام داشت و مردى خوش سیما بود بر پیامبر 
.ى یافتم
وجود این گونه تعبیرهاى صریح و روشن، نادرستى تأویل جبرئیل به شخصیت با

و این که شخصیت الهوتى او بر شخصیت ) صلى اهللا علیه وآله وسلم(برین پیامبر 
ناسوتى اش وحى مى کرد، آشکار است، زیرا اگر چنین بود، تمثّل جبرئیل به 

بشر است، و نه موجودى عاًامبر واقصورت بشر معنا نداشت، چون بعد ناسوتى پی
به ویژه آن که مطابق روایات افراد دیگر نیز تمثّل بشرى فرشته را کنار . بشر نما
;20/210;18/268:بحاراألنوار.(مى دیدند)صلى اهللا علیه وآله وسلم(پیامبر 

22/333;37/326.(
اند که نزول وحى نادرستى تأویل مزبور، مجالى براى این استبعاد باقى نخواهد مبا

با برترى شخصیت معنوى )صلى اهللا علیه وآله وسلم(توسط جبرئیل بر پیامبر 
بر جبرئیل سازگارى ندارد، چون الزمه آن ) صلى اهللا علیه وآله وسلم(پیامبر

عقلى و شرعى میان وحى زمهزیرا هیچ مال;تأثیرگذارى مادون بر مافوق است
و برترى او بر )صلى اهللا علیه وآله وسلم(بر رسانى جبرئیل از سوى خداوند بر پیام

وجود ندارد، و این که ما فلسفه و راز این واسطه )صلى اهللا علیه وآله وسلم(پیامبر 
گرى را در وحى ندانیم، دلیل بر نبودن آن نیست، زیرا دالیل وجود آن از نظر سند 

.و داللت یقین آور است
نازل مى کرد، مى ) لى اهللا علیه وآله وسلمص(تعبیر عرفانى که جبرئیل را پیامبر این

در نزول جبرئیل براى ) صلى اهللا علیه وآله وسلم(تواند ناظر به علیت غایى پیامبر 
.وحى رسانى به پیامبر باشد و نه ناظر به علت فاعلى

رساندن وحى الهى به وفاعل نزول جبرئیل، خداوند متعال بود، ولى غایت نزول ا
از نظر مقام معنوى در رتبه )صلى اهللا علیه وآله وسلم(یامبر جبرئیل بود، اگر پ
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پیامبرى نبود، هرگز جبرئیل براى آوردن وحى نبوت به او از سوى خداوند، 
.مأموریت نمى یافت

را )صلى اهللا علیه وآله وسلم(بیانى دیگر، چون خداوند خواست و اراده پیامبر به
أیید مى کرد، هرگاه خواست و اراده که صبغه کامالً الهى داشت، مى پسندید و ت

پیامبر به چیزى تعلق مى گرفت، خداوند جبرئیل را مى فرستاد تا موافقت و 
این . را در آن باره به او برساندهىرضایت خداوند را به او ابالغ کند، و حکم ال

:مطلب شواهد قرآن و روایى بسیارى دارد که مسئله تغییر قبله از آن جمله است
).144/بقره)(رى تَقَلُّب وجهِک فى السماء فَلَنُولّینّک قبلَۀً تَرْضاهاقَد نَ(

از دالیل و شواهد وحیانى پیشین این مطلب روشن گردید که پیامبر گرامى : نتیجه
در پیدایش قرآن و اسالم به هیچ وجه نقش فاعلى و ) صلى اهللا علیه وآله وسلم(

و پذیرنده وحى از سوى خداوند بوده، که ایجادى نداشته است، بلکه او قابل 
و در . گاهى بدون واسطه، و گاهى به واسطه جبرئیل بر او القا مى شده است

خصوص قرآن محتوا و صورت، معنا و لفظ همگى از جانب خداوند بر او نازل 
:سخن را با نقل گفتارى از استاد مطهرى در این باره پایان مى دهیم. شده است

شخصیت که پیامبر دارد در واسطه بودنش است، تمام شخصیتش وحى هر چهدر«
در این است که توانسته با خارج وجود خودش، با خدا، با شدید القوى، با فرشته 

تمام شخصیتش در این جهت . ـ هر چه مى خواهید بگویید ـ ارتباط پیدا کند
وقتى به نظر من . هخالصه مى شود که با خارج وجود خودش ارتباط پیدا کرد

وحى نبوتى را در قرآن ببینیم نمى توانیم این را از آن بگیریم، بنابراین، اگر 
شخصى هر چه کار فوق العاده انجام دهد که این جهت در آن نباشد که او واسطه 
است که از بیرون وجود خودش گرفته است، نمى توانیم اسمش را وحى 

)75/استاد مطهرى، نبوت(»بگذاریم
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در نقش فاعلی پیامبر ص در وحیو شواهد سروشدالیلبررسى: ب 
صلى اهللا علیه وآله (سروش بر اثبات مدعاى خود در این باره که پیامبر دکتر

در پیدایش قرآن نقش فاعلى و تولیدى داشته است و قرآن در حقیقت کالم ) وسلم
او است، اگر چه مورد تأیید خداوند و مستند به اذن و مشیت او است، دالیل و 

:آنها مى پردازیمرسىشواهدى را بیان کرده است که در این بخش به بر

لزوم تأویل کالم در مورد خداوند:دلیل اول 
و )صلى اهللا علیه وآله وسلم(اعتقاد آقاى سروش قرآن کریم کالم حقیقى پیامبر به

کالم مجازى خداوند است، اما این که کالم حقیقى پیامبر است، زیرا کالمِ لفظى و
به زبان عربى است، و پیامبر چون یک بشر است مى تواند کالم لفظى داشته باشد، 
و چون عرب بوده است، به زبان عربى تکلم مى کرده است، ولى دلیل این که 
قرآن کالم مجازى خداوند است، این است که تکلم حقیقى به کالم لفظى، براى 

.خداوند محال است
ند اسناد مجازى است، ووجه اسناد آن به خداوند این بنابراین، اسناد تکلم به خداو

پیامبر در ذات و فعل خود مسخّر اراده الهى است، مى توان : است که چون اوالً
سخن گفتن او، سخن گفتن خداوند نیز هست، چنان که به نص قرآن تیر : گفت

) اللّه رمىوما رمیت إِذْ رمیت ولکنّ(انداختن پیامبر، تیرانداختن خداوند مى باشد 
وقدمنا إِلى ما عملُوا منْ (نسبت دادن تکلم به خداوند مانند نسبت دادن راه رفتن

مى باشد ) 5/طه)(الرَّحمنُ على الْعرْشِ استَوى(و برتخت نشستن ) 23/فرقان)(عمل
.که که باید همگى را تأویل کرد تا دچار تشبیه نشویم

کلّم اللّه موسى (م خداوند هم سخن مى گویدبه ظاهر آیات و روایات نظر کنیاگر
فلما (هم عصبانى مى شود) وقدمنا إِلى ما عملوا من عمل(هم راه مى رود)تکلیماً

الرحمن على العرش (هم بر تخت مى نشیند) 55/زخرف)(آسفونا انتقمنا منهم
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در حق او صادق نیست، آن که ینهاولى اگر به معنا نظر کنیم، هیچ یک از ا) استوى
است که کالمش، از )صلى اهللا علیه وآله وسلم(حقیقت سخن مى گوید محمد به

فرط قرب و انس، عین کالم خداوند است، و اسناد تکلم به خداوند، همچون اسناد 
).10/طوطى و زنبور.(.دیگر اوصاف بشرى به او، مجازى است نه حقیقى

نقد دلیل اول 
ى کند، و کالم لفظى یکى از کالم آن است که بر مراد متکلم داللت مقیقتح

.است) گونه رایج میان بشر(اقسام آن 
از دیدگاه حکیمان اسالمى همه موجودات کلمات خداوندند، زیرا بر صفات کمال 

آیات قرآن و روایات نیز این دیدگاه . خداوند که آفریدگار آنهاست داللت مى کنند
.را تأیید مى کنند

به خداوند به معناى حقیقى آن منافات ندارد، ولى این مطلب با اسناد کالم لفظى 
زیرا تکلم لفظى عبارت است از ایجاد اصوات و کلماتى که بر معانى خاصى 

و این که خداوند اصوات و کلماتى را در فضا یا در جسمى . داللت مى کنند
ایجاد کند که بر معانى خاصى داللت مى کند، هیچ گونه محذور عقلى ندارد، و 

نشستن بر تخت، و قدم زدن، و عصبانى شدن و دیگر صفاتى که در قیاس آن به
نام دارند، مع الفارق است، زیرا نشستن بر تخت » صفات خبریه«اصطالح متکلمان 

به معناى حقیقى مالزم با جسمانیت است، همین گونه است قدم زدن و عصبانى 
آرى ایجاد آن کالم لفظی به هیچ وجه مالزم با جسمانیت نیست،یجادشدن، ولى ا

اما این، . با جسمانیت مالزمه دارد) دستگاه جسمانى گویایى(بواسطه دهان و زبان
روش تکلم عادى است، یعنى ایجاد اصوات و کلمات به واسطه ابزارهاى مادى، 

نیز ممکن است، مادىولى چون ایجاد اصوات و کلمات بدون واسطه از ابزارهاى 
. را به معناى حقیقى به خداوند نسبت داد) م لفظىایجاد کال(= مى توان تکلم لفظى

مناسب آن بود که آقاى سروش که به روش و اندیشه هاى کالمى معتزله اظهار 
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عبدالجبار معتزلى و » 367/شرح االصول الخمسۀ«تمایل مى کند، در این مسئله به 
.رجوع مى کرد، تا دچار چنین خطاى آشکارى نشودلیهآثار دیگر متکلمان عد

مطالب پیشین نادرستى این سخن آقاى سروش نیز روشن شد که در دیدگاه از
رسمى درباره قرآن، نزول تأویل مى شود و به نزول مکانى تفسیر نمى شود، ولى 

:کالم تأویل نشده و به معناى حقیقى آن حمل مى شود
ید نیمه راهى و نیمه کارى چرا؟ هم کالم و هم نزول را به معنى مجازى بگیراین«

تا گره ها گشوده شود، یا هم کالم و هم نزول را به معنى حقیقى بگیرید تا در 
).طوطى و زنبور(»وادى بى پایان دشوارى ها سرگردان بمانید

آقاى سروش تصور کرده است که تأویل آیات قرآن دلبخواهى است و مبنا و گویا
.معیار درستى ندارد

تأویل در جایى مجاز است که معناى . اصل در مورد مفاهیم قرآن عدم تأویل است
استواء، عرش، ید، (محذور عقلى یا شرعى دارد، مانند صفات خبریهکالمظاهرى 
هیچ گونه محذورى ندارد، حمل آن بر کالمولى هرگاه معناى ظاهرى ...) وجه و

.معناى خالف ظاهر روا نیست

حوادث این جهان اسباب طبیعى دارند. :دلیل دوم
آقاى سروش بر این که قرآن و وحى کالم و فعل پیامبر است این از دالیلیکى

تحقق )صلى اهللا علیه وآله وسلم(است که وحى و قرآن در این عالم و براى پیامبر 
یافته است، و هرچه در این عالم واقع مى شود، سبب طبیعى دارد، و سبب طبیعى 

.قرآن و وحى نفس پیامبر است
پس چرا وحى نازل بر ;دهد عللى طبیعى نداردهر چه در طبیعت رخ مى مگر«

پیامبر از این قاعده مستثنى باشد و بى واسطه طبیعت، به ماوراي طبیعت مستند 
)طوطى و زنبور(»گردد؟
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دلیل دومنقد
حکم و قاعده عقلى نداریم که هرچه در عالم طبیعت رخ مى دهد، علت چنین

ین است که هر پدیده اى که در طبیعى دارد، آرى، آنچه از نظر عقل قطعى است ا
عالم طبیعت یا ماوراء طبیعت واقع مى شود، محکوم نظام علیت و سببیت است ، 

و مادى است، دلیلى بیعىاما این که علل آن ـ به ویژه علل فاعلى آن ـ نیز ط
چنان که ناقه صالح در عالم طبیعت تحقق یافت، ولى بر اساس نظام طبیعى . ندارد

ه به صورت خارق العاده پدید آمد، همین گونه است تبدیل شدن واقع نشد، بلک
علیه (عصاى موسى به اژدها، و نزول مائده آسمانى بر حواریین حضرت عیسى

براى حضرت مریم و دیگر معجزات و خشکیده، و خرما دادن نخل )السالم
پدیده هاى خارق العاده، اگر چه با . کراماتى که در عالم طبیعت رخ داده است

پدیده هاى عادى و طبیعى شباهت هایى دارند، ولى هم در خواص و آثار با آنها 
.متفاوتند، وهم چگونگى پیدایش آنها از طریق اسباب و علل طبیعى نیست

نیز از این نظر که علم و معرفت است، با دیگر معرفت ها سنخیت دارد، ولى وحى
ترین آنها این است که از با آنها تفاوت هاى مهم و آشکارى نیز دارد، که مهم 

و . طریق عادى معرفت حاصل نمى شود، بلکه به روش خارق العاده پدید مى آید
دارد، و از آن مبدأ غیبى بر یرونىبه گواهى آیات و روایات مبدأ و منشأ غیبى و ب

.نفس پیامبر القا مى شود
باید علت استدالل به این که چون وحى در عالم طبیعت واقع مى شود، بنابراین،

طبیعى داشته باشد، نادرست است، و از باب مغالطه به ایهام عکس است، یعنى 
آنچه اسباب و علل طبیعى دارد در عالم طبیعت رخ مى دهد، ولى عکس کلى آن 

زیرا ;صادق نیستد،که هر چه در عالم طبیعت رخ مى دهد، علل طبیعى دار
پس مطلب درست . به کلیهعکس مستوى موجبه کلیه، موجبه جزئیه است نه موج



37

این است که برخى از حوادثى که در عالم طبیعت رخ مى دهند، علت طبیعى 
.دارند

قرآن در شرایط حاکم بر زندگی پیامبرنقش : دلیل سوم
او همه : گویدداند و میگاهی، خود پیامبر را مستقالً تولیدکننده قرآن میسروش 

ی مشارکت بین خدا و پیامبر را چیز است، و نقش محوري دارد، و گاهی نوع
خواهد بگوید شرایط حاکم بر زندگانی پیامبر، مطرح کند، اما گاهی هم می

تولیدکننده این مفاهیم و افکار و معانی است و به تعبیر دیگر، زمان را آفریننده این 
: گویدشمرد و میمی) قرآن کریم(محصول 

اش و حتی احواالت روحیاشتاریخ زندگی خود او، پدرش، مادرش، کودکی«
کنید که پیامبر گاهی اوقات شاد اگر قرآن را بخوانید حس می. در آن نقش دارند

است و طربناك و بسیار فصیح، در حالی که گاهی اوقات پرمالل است و در بیان 
34. »این جنبه کامالً بشري وحی است.... سخنان خویش بسیار عادي و معمولی

نقد دلیل سوم
خواهد قرآن را کتابی صددرصد بشري معرفی کند و ین تعبیر میدر اسروش

سان دیگر مؤلفان قلمداد کند که شرایط حاکم بر زندگانی آنان در نگارش و به
ها، در تدوین آن باشد و به تعبیر دیگر تمایالت و فرهنگتعبیر آنان کامالً مؤثر می

خداي محمد، همه آنها را اگر واقعاً چنین است، پس چرا . کامالً مؤثر بوده است
داندکند و عاملی جز وحی را در آفرینش قرآن مؤثر نمینفی می
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قرآن وحی را تعلیم جبرئیل می خواند- 1
). 5-3/ نجم(» علَّمه شَدید الْقُوي* إنْ هو إالّ وحی یوحی * وما ینْطقُ عنِ الْهوي «
گوید سروش غیبی است و آنچه میگویداو هرگز از روي هوا و هوس سخن نمی«

به او آموخته ) فرشته وحی(که در اختیار او گذارده شده است و موجود نیرومندي 
. »است

قرآن عدم اختالف را نشانه الهی بودن وحی معرفی می کند- 2
) 82نساء (» ولو کانَ من عند غیراهللا لوجدوا فیه اختالفاً کثیراً«: قرآن می فرماید

. یافتندانب غیر خدا بود، در آن اختالف فراوانی میاگر از ج

خداوند به صراحت  نزول قرآن را به خود نسبت می دهد- 3
کتاب انزلناه الیک لتُخرِج الناس منَ الظُلمات الی «: خداوند به صراحت می فرماید

) 1ابراهیم (» النور
ها به روشنی وارد تاریکیقرآن کتابی است که ما آنرا فرو فرستادیم تا مردم را از 

. سازي

خداوند عربیت قرآن را هم به صراحت به خود نسبت می دهد- 4
قرآن تاکید می کند حتی عربیت قرآن هم از جانب خداوند است

) 12یوسف (» انا انزلناه قراناً عربیاً لعلکم تعقلون«
. ما آنرا به صورت قرآن عربی فرو فرستادیم تا بیندیشید
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تار صریح چگونه آنرا کتاب بشري تلقی کنیم و آنرا ساخته بشر بدانیم در با این گف
35. کسی تردید ندارد) ص(حالی که در صداقت و راستگویی محمد امین 

کلّ حادث مسبوق بمادة: قاعده فلسفى:دلیل چهارم
بر اثبات فرضیه خود » کل حادث مسبوق بمادة«سروش به قاعده فلسفىآقاى

هر حادثى در شرایط مادى ـ زمانى «این قاعده که : فته استاستدالل کرده و گ
صلى اهللا علیه (بر دخالت داشتن حاالت شخصى پیامبر » خاصى بوجود مى آید

مى کند، زیرا تو شرایط زمانى واجتماعى او در تکون قرآن دالل) وآله وسلم
حادثه وحى محمدى در شرایط مادى و تاریخى ویژه اى قابل حدوث بوده و آن

و نقش علت در شکل دادن به آن داشته اند،شرایط مدخلیت تام
فراتراز لفظومعناست،قصه قصه«افزوده نیز.»صورىومادىوحى را بازىکرده اند

)بشر و بشیر.(»هاستورتبى صورت است و لفظ یکى از صصورت و

دلیل چهارمنقد

:علت مادى و صورى و نه علت فاعلى: الف
صلى اهللا (فرض که درست باشد ـ تنها بر نقش پیامبر این سخن آقاى سروش ـ بر 

در وحى به عنوان علت مادى و صورى دخالت دارد، و نه علت ) علیه وآله وسلم
فاعلى و ایجادى، یعنى مطابق این بیان معانى و مضامین وحى از جانب خداوند بر 

لى نداشته القا شده، و او در این مورد نقش فاع)صلى اهللا علیه وآله وسلم(پیامبر 
به منزله ماده قابلى پدیده : است، نقش او در پیدایش وحى این بوده است که اوالً
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در صورت بخشى به مضامین بى صورت وحى دخالت داشته : وحى بوده، و ثانیاً
که معنا از خداوند و لفظ و تاست، و این، نوعى ثنوى گرایى در پدیده وحى اس

.صورت از پیامبر است
:اى دیگرى به این مطلب تصریح کرده و گفته استکه در جچنان

اما این مضمون را نمى . او از خدا دریافت مى کند، مضمون وحى استآنچه«
توان به همان شکل به مردم عرضه کرد، چون باالتر از فهم آنها وحتى وراى 

این وحى بى صورت است و وظیفه شخص پیامبر این است که به . کلمات است
ارصورت صورتى ببخشد تا آن را در دسترس همگان قراین مضمون بى

).کالم محمد.(»دهد
این ثنوى گرایى در تفسیر پدیده وحى هیچ گونه توجیه منطقى ندارد، زیرا اما

همان خدایى که مضمون وحى را بر پیامبر نازل مى کند، مى تواند لفظ و صورت 
آیات قرآن نیز همین چنان که مفاد روشن;آن را هم در اختیار او قرار دهد

کَذلک أَوحینا إِلَیک قُرآناً (و ) 3/زخرف)(إِنّا جعلْناه قُرآناً عربیاً:(است
).7/شورى)(عربیاً

: علل مادى در پدیده هاى مجرد تأثیر صورى ندارند: ب
وحى، خواه آن را علم حضورى بدانیم یا علم حصولى، پدیده اى مجرد و غیر 

از سنخ مجرد جوهرى مانند عقول مفارقه نیست، و حدوث آن مادى است، اگر چه
ادر این عالم مسبوق به علل و شرایط مادى است، ولى این علل و شرایط مادى تنه

در حد علل معده در پیدایش آن نقش دارند، و در صورت آن که قوام بخش 
گیرى چنان که علم نیز از طریق به کار. هویت و فعلیت آن است تأثیرى ندارند

قواى حسى و فکرى حاصل مى شود، ولى تأثیرگذارى قواى حسى، موجب آن که 
نفس انسان که دایشهمین گونه است پی. علم هویتى مادى داشته باشد نخواهد بود

مجرد از ماده است، بنابر دیدگاه صدرالمتألهین که نفس جسمانیۀ الحدوث است، 
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دارند، ولى صورت گر نفس اسباب و شرایط مادى و بدنى در پیدایش نفس نقش
نیستند،

آرى پدیده هاى مادى، از اسباب و عوامل و شرایط مادى که در پیدایش آنها نقش 
مى پذیرند، و اندازه، آثار و خواص آنها متأثر از اسباب و زدارند، تأثیر صورى نی

.عوامل مادى پیدایش آنهاست
و مکانى تحقق مى سخن آقاى سروش که چون پدیده وحى در شرایط زمانىاین

یابد، در ماهیت و هویت خود داراى خواص و آثار زمانى و مکانى بوده و مانند 
دیگر پدیده هاى طبیعى و بشرى زمانمند و تاریخى است، استدالل ماتریالیست ها 

در شرایط ویژه زمانى و با هرا تداعى مى کند که علم و ادراك را به دلیل این ک
مى آید، محکوم قوانین مادى و طبیعى دانسته اند، دکتر ابزار مخصوص مادى پدید 
:ارانى در این باره گفته است

فکر کردن تغییرات مادى در سطوح دماغ بیش تر مى شود، خون متوجه موقع«
دماغ مى گردد، مغز بیش تر غذا مى گیرد و بیش تر مواد فسفرى پس مى دهد، 

تر غذا مى گیرد، این خود دلیل موقع خواب که مغز کار زیاد انجام نمى دهد کم 
.»بر مادى بودن آثار فکرى است

شکى نیست که امور روحى «فالسفه به این گونه استدالل ها این است که پاسخ
تحت یک سلسله قوانین ثابت و معین بوده و هیچ پدیده روحى بدون سبب تولید 

امور بدنى یا نشده و بى علت نیز از بین نمى رود، و موضوع روابط امور روحى با
هیچ یک از خواص عمومى روحىبا امور خارج از بدن نیز مسلّم است، ولى امور 

و اسباب و عوامل مادى در پیدایش . را ندارند...) تحول ، تقسیم پذیرى و(ماده 
اصول فلسفه و روش : ك.ر.(آنها تأثیر دارد، نه در خواص و آثار و احکام آنها

).م و ادراكرئالیسم ، جلد اول، مقاله عل
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آقاى دکتر سروش در تأثیرگذارى اسباب و شرایط مادى در شکل دادن استدالل
به وحى و زمانمندى و تحول پذیرى آن، با استدالل دکتر ارانى در تأثیر عوامل و 

و منشأ آن دو . شرایط مادى در شکل دادن به علم و ادراك ، از یک سنخ مى باشد
.به امور مادى استمادىمجرد و غیر نیز یک چیز است، و آن خلط حقایق

فیلسوفان اسالمى و تأثیر قوه خیال پیامبر در وحى: دلیل پنجم
سروش تصور کرده است که دیدگاه فیلسوفان اسالمى در باب وحى و نبوت آقاى

مؤید فرضیه او در این باره است، زیرا آنان بر نقش قوه خیال پیامبر در تصویر 
، و شنیدن حقایق غیر لفظى وحیانى در قالب الفاظ و فرشته وحى به صورت بشر

:کلمات فصیح صحه گذاشته اند
یک از فیلسوفان اسالمى، از فارابى گرفته تا بوعلى و خواجه نصیر و هیچ«

صدرالدین شیرازى ، ورود وحى بر پیامبر را بدون وساطت قوه خیال ممکن 
).طوطى و زنبور(»ندانسته اند

شته و ابالغ وحى و امثال آن حوادثى هستند که در نفس این سنت ورود فردر«
پیغمبر رخ مى دهند، آنگاه به زبان دینى و تمثیلى چنان بیان مى شوند که گویى 

اما فقط ...پرنده اى ششصد بال نزد پیامبر آمده و با او به عربى سخن گفته است
قلم و است، صورت لوح و برصورت بال و پرنده نیست که مخلوق خیال پیام

نیز چنین اند، این ... نار و حور و صراط و میزان و. عرش و کرسى هم چنین است
).همان(»زندگى و محیط مألوف پیامبر وام شده اندصورت ها همه از

دلیل پنجمنقد
صلى اهللا علیه وآله (فیلسوفان اسالمى قوه خیال را واسطه ورود وحى بر پیامبر .1

صلى (آنان سرآغاز وحى اتصال روح قدسى پیامبر ندانسته اند، از دیدگاه)وسلم
در پرتو این اتصال معنوى . به عالم ملکوت و عقل فعال است)اهللا علیه وآله وسلم
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نقش قوه . مشاهده و دریافت مى کندطهحقایق عالم ملک و ملکوت را بدون واس
آن یعنى ;خیال در مرحله پس از وحى و تلقى حقایق و معارف از عالم باال است

حقایق بى صورت که پیامبر بى واسطه دریافت کرده است، بر قواى ادراکى خیالى 
و حسى او تأثیر گذاشته، و آن حقایق را به صورت انسانى زیبا روى مى بیند و به 

.صورت کالمى در غایت فصاحت مى شنود
نخست با روح عقلى خود با وجود ملک وحى ) صلى اهللا علیه وآله وسلم(پیامبر
ال برقرار مى کند و معارف الهى را از او دریافت مى کند، و با دیدگاه عقلى اتص

خود آیات بزرگ الهى را مشاهده مى نماید، و با گوش عقلى خود کالم پروردگار 
مى شنود، سپس وقتى از آن مقام شامخ تنزل مى یابد، ) جبرئیل(را از روح اعظم 

همین گونه است کالمى که در .فرشته به صورت محسوس براى او تمثّل مى یابد
و از . مرتبه عقلى مشاهده کرده، اینک به صورت اصوات و حروف منظم مى شنود

آن جا که این حقایق از عالم غیب به عالم شهادت آمده است، کسى جز او آنها را 
از ) صلى اهللا علیه وآله وسلم(این تمثّل این است که نفس پیامبرشأنمى شنود، و من

بدین جهت است که حالتى شبیه غش بر . ه عالم ظهور انبعاث مى یابدعالم غیب ب
او عارض مى شد و این است معناى تنزیل کتاب وانزال کالم ازسوى پروردگار 

)28ـ7/26:اسفار.(عالمیان
پیوسته به واسطه )صلى اهللا علیه وآله وسلم(از نظر آنان وحى الهى بر پیامبر اصوالً

را بى واسطه جبرئیل دریافت مى کرده جبرئیل نبود، و گاهى وحى 
).6/290:اسفار(است

فاعل وحى )صلى اهللا علیه وآله وسلم(از دیدگاه فیلسوفان اسالمى، نفس پیامبر .2
فاعل وحى خداوند است . و معارف وحیانى نیست، بلکه قابل و پذیرنده آنها است

القاء مى شود، )ه وسلمصلى اهللا علیه وآل(به پیامبر ) جبرئیل(که از طریق عقل فعال 
کم ترین تأثیرى در محتواى ) علیه وآله وسلمهللاصلى ا(نه جبرئیل و نه نفس پیامبر 
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وحى ندارند، و چیزى را بر آن نمى افزایند، تمام مثال هایى که در قرآن آمده 
است، پاسخ هایى که به پرسش ها داده شده است، احکام عبادى، جزایى، سیاسى، 

آقاىى از سوى خداوند به پیامبر نازل شده، و این خالف نظریه همگ... اقتصادى و
سروش است که نفس پیامبر را فاعل تمام یا بخشى از معارف و احکام اسالمى و 

.قرآنى مى داند
: است» ام الکتاب«و عقل کلّى، عالم مجردات، معانى و حقایق همه اشیا هستدر
چنان که در لوح قدر، صور ) 59/امانع)(وال رطب وال یابس إِالّ فی کتاب مبین(

جزئیه هر موجودى به نحو صرافت به مقادیر و اشکال و الوان و آنچه الیق به آنها 
)388/اسرار الحکم.(اندبودهبوده موجود 

وحى مى شود، )صلى اهللا علیه وآله وسلم(سرچشمه همه آنچه بر پیامبر بنابراین،
ف جامعه به عنوان معارف و احکام عالم باال است، و چیزى از عالم ملک و عر

صلى اهللا علیه وآله (و قواى ظاهرى و باطنى پیامبر. دینى در وحى نبوى راه ندارد
ونه از عالم ملک و نشأة ناسوت، کنند،نیز تنها از روح قدسى او تبعیت مى )وسلم

.و حوادث و وقایع روزگار
لسان جبرئیل و پس آن کالم، کالم خداوند است جلّ شأنه، اگر چه نخست برپس

از آن بر لسان بشرى حضرت جارى بوده، چه اینها از خود چیزى مشوب نکنند، 
دائم غرق شهود حق تعالى است و نظر به هستى خود ) علیه السالم(زیرا که جبرئیل

در مقام انسالخ از وجود کونى )صلى اهللا علیه وآله وسلم(ندارد، و حضرت نبى 
ت ، و از خود اراده و قدرتى و کالمى ندارد، پس کالمیت بین یدي الغسال اس

اسرار .(قواى ظاهره و باطنه نبى مشایعت روح قدسى او کنند به سبب انقیاد فطرى
).394/الحکم

تفسیرى ... فالسفه اسالمى از لوح و قلم و عرش و کرسى و صراط و میزان و.3
یق را صورت جز آنچه آقاى سروش مدعى شده است، دارند، آنان هرگز این حقا
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ندانسته )صلى اهللا علیه وآله وسلم(هایى برگرفته از زندگى و محیط مألوف پیامبر 
و لوح نفوس فلکیه ارقه،به عنوان مثال قلم از نظر فالسفه عقول مف. اند

).295ـ 6/293:اسفار.(است
این جا یادآورى این نکته الزم است که تفسیر فلسفى وحى، تفسیرى تمام در.4

، و همان گونه که استاد مطهرى گفته است تنها در حد یک فرضیه قابل عیار نیست
.طرح است و پاسخگوى همه مسایل مربوط به وحى نبوى نیست

وحی درسطح دانش پیامبراست : دلیل ششم
:سروش نسبت به علم پیامبر می گوید

کنم دانش او از دانش مردم هم عصرش درباره فکر نمی. من دیدگاه دیگري دارم«
این دانشی را که ما امروز در اختیار . مین، کیهان، ژنتیک انسانها بیشتر بوده استز

کند، چون او پیامبر اي به نبوت او وارد نمیداریم، نداشته است و این نکته خدشه
.»بود، نه دانشمند یا مورخ

: گویدمیقرآن را تولید فکر پیامبر شمردهنظریه، از آنجا که صاحب
36. ذهن پیامبر استقرآن آیینه «

لیل ششمدنقد 
گذشته از آنکه گفته شد که اساسا قرآن وحی آسمانی است و کالم خداست که از 

در باب علم پیامبر نیز از جهات مختلفی ادعاي سروش, علم الهی تنزل کرده است 
:نادرست است که به بر خی از این جهات اشاره می شود

شماردترین فضل الهی میقرآن علم و دانش پیامبر را عظیم- 1

1386اسفند 8خبرگزاري فارس، 36
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37.» وعلَّمت ما لَم تَعلَم و کانَ فَضلُ اهللا علیک عظیماً«

. »دانستی به تو آموخت و بخشش خدا به تو بسیار بزرگ استخداوند آنچه نمی«
یعنی زندگی شمارد، چگونه در بخش دومآیا دانشی که قرآن آن را عظیم می

باشد؟ پذیر میطادنیوي خ
. را به آدم آموختیمشود که ما اسماءقرآن یادآور می- 2

مسلما مراد از اسماء، الفاظ و عبارات نیست، بلکه حقایق اشیاء است به گواه آنکه 
علم (سپس اسماء را«: »وعلم آدم االسماء کلها ثم عرضهم علی المالئکه«: فرمایدمی

: و فرمود» تگان عرضه کردبه آدم آموخت، سپس آنها را به فرش) اسرار آفرینش را
هاي اینان را براي گویید ناماگر راست می» ان کنتم صادقینالءانبئونی باسماء هؤ«

. »من بازگو کنید
این ضمائر حاکی از آن است . »باسماء هؤالء«ـ 2. »عرضهم«ـ 1: در دو کلمه ذیل

. گاه استکه اسرار را بر آدم عرضه کرد و او از حقایق اشیاء و اسرار آفرینش آ
که رسانان و آنخاتم پیامبران، اشرف و افضل پیام: اکنون صحیح است که بگوییم

: ایدشما درباره او چنین سروده
"بال در بال مالئک به تماشاي رسوالن طایر گلشن قدسی و تو خود عین مطاري"

38.ترین علوم حتی علوم آن روز آگاه نبوده استترین و پیش پا افتادهاز بسیط

درباره تکامل روحی پیامبر نسبت به عوالم غیبی اگر اغراق آمیز سروشسخنان
رسد که جبرئیل را توان همراهی با نباشد در حد اثبات کمال است، او به جایی می

رسد که فاصله او کمتر از آنچه تصور اي میاو از نظر قرب به مرحله. او نیست

113/ نساء 37
یاهللا جعفرسبحانتینامه آنیدوم، 86اسفند27،خبرگزاري فارس38
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یافته در امور غیبی در جهان شهود در شود بوده است، چگونه این پیامبر تکامل می
گیرد و آگاهی او دربارة علوم طبیعی و فلکی در حد عرب ترین درجه قرار مینازل

باشد؟ جاهلی می
این تکامل یک بعدي، به سان این است که کودکی قلبش رشد کند اما مغزش و 

.سایر اعضایش به همان حالت بماند
عطالبف خالیق، امیرمومنان علی ابن ابیشاگرد ممتاز پیامبر خاتم و اشر- 3

و مسلما سخن او تنها مربوط به عوالم غیبی » ن تفقدونیاسلونی قبل«گوید می
ازچنین موقعیت علمی )ع(آیا علی.نیست بلکه از گستردگی خاصی برخوردار است

39برخورداربودواستاد بزرگوار برخوردار نبود؟ 

رشته لی ع در نهج البالغه از یکسخنان شاگردان معصوم او همچون حضرت ع
زهی . کرداند که جهان آن روز و دیروز آن را تصور نمیحقایق علمی پرده برداشته

گاه عذر انصافی که این همه حقایق علمی را در این کتابها منکر شویم و آنبی
آگاه بیاوریم که او پیامبر بود نه دانشمند، یعنی پیامبر بود و عالم نبود، پیامبر بود و

40. از اسرار نبود

. نسبت به جهان طبیعت در حد عرب جاهلی بود) ص(اگر واقعاً آگاهی پیامبر. 4
پس مضمون آیات یاد شده در زیر چیست؟

آیا عرب جاهلی از مضمون آیات آگاه بود؟ 

یاهللا جعفرسبحانتینامه آنیدوم، 86اسفند27،خبرگزاري فارس39
1386اسفند 8فارس، خبرگزاري40
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از هر چیز یک جفت «) 49/ذاریات(»ومن کل شی خلقنازوجین لعلکم تذکرون«ـ 1
، آیا عرب جاهلی از جفت بودن هر موجود طبیعی و »ویدآفریدیم شاید متذکر ش

هر ذره از ذرات جهان آگاه بود؟ 
وتري الجبال جامده وهی تمرمرالسحاب صنع اهللا الذي اتقن کل شی انه بکل «ـ 2

پنداري که ساکن و جامدند ولی بینی و میها را میکوه«، )88/نحل(»شی خبیر
دي است که همه چیز را درست و استوار چون ابر در حرکتند، این آفرینش خداون

این آیه » .دهید مسلما آگاه استاو از کارهایی که شما انجام می. آفریده است
گوید که میمربوط به حرکت کوهها در همین جهان است نه در قیامت، به گواه این

و مسلماً روز قیامت روز صنع نیست روز ویرانی کوههااست و شاید » صنع اهللا«
. درباره این آیه سخن گفته باشید"نهاد ناآرام"شما در

سوگند به پروردگار مشرقها «. »...فال اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون(ـ 3
. »...و مغربها که ما تواناییم

ها آگاه بود؟ آیا عرب جاهلی از تعداد آن مشرقها و مغرب
) 6/سوره زمر.(»ظلمات ثالثیخلقکم فی بطون امهاتکم خلقاً من بعد خلق فی «ـ 4
هاي مادران، آفرینشی بعد از آفرینش دیگر در میان تاریکیاو شما را در شکم«

. »بخشدگانه میسه
آیا عرب جاهلی از این نوع آفرینش آگاه بود؟ 

41کند ازسورة مؤمنون که آفرینش انسان را در رحم مادر بیان می14وهمچنین آیه 

یاهللا جعفرسبحانتینامه آنیدوم، 86اسفند27،خبرگزاري فارس41
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زلى و مخلوق بودن قرآنمتکلمان معت:مدلیل هفت
سروش دیدگاه معتزله درباره مخلوق بودن کالم خداوند را مؤید فرضیه خود آقاى

و نیز ) صلى اهللا علیه وآله وسلم(درباره این که قرآن مخلوق جنبه بشرى پیامبر
:مطالب نادرست در آن راه یافته دانسته و گفته است

وه خطاپذیر است، در عقاید معتزله به این که قرآن یک محصول بشرى و بالقباور«
)کالم محمد(»...دال بر مخلوق بودن قرآن به طور تلویحى آمده است

دلیل هفتمنقد
برداشت آقاى سروش از دیدگاه معتزله درباره مخلوق بودن قرآن ، بسیار این

شگفت آور است، زیرا آنچه معتزله گفته اند این است که قرآن و کالم خداوند 
است و کالم صفت فعل خداوند است نه صفت ذات او تا قدیم و حادث زمانى

در عین حال قدیم و وازلى باشد، در برابر اهل حدیث که کالم خداوند را لفظى 
ازلى دانسته اند، و در برابر اشاعره که کالم حقیقى را کالم نفسى تفسیر کرده و آن 

. را صفت ذات خداوند و قدیم دانسته اند
امامیه دیدگاه کالم ازلى و نفسى را رد کرده و گفته اند معناى تکلم معتزله و نیز 

ایجاد مى کند، و در نتیجه ىالهى این است که خداوند کالم را در جسم یا محلّ
ولى آنان هرگز کالم الهى را مخلوق بشر . کالم خداوند و قرآن حادث زمانى است

.و خطاپذیر ندانسته اند) پیامبر(
:لى در این باره چنین گفته استعبد الجبار معتز

مطلب از ضروریات است که پیامبر قرآن را کالم خداوند مى دانست و در این این
:چنان که آیات قرآنى نیز بر آن داللت دارند، مانند. مسئله اختالفى وجود ندارد

).إِنّا نَحنُ نَزَّلْنا الذِّکر وإِنّا لَه لَحافظُون.(1
).زَلْناه مباركهذا کتاب أَنْ. (2
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).شَهرُ رمضان الَّذى أنْزلَ فیه القُرآن. (3
).إِنّا جعلْناه قُرآناً عرَبیاً. (4
).هو الَّذي أنزَلَ علَیک الْکتاب منْه آیات محکَمات. (5
و نیز . آیات دیگرى که ذکر آنها موجب طوالنى شدن سخن در این باره مى شودو

خداوند وجود داشت و چیزى با او : فرموده است) اهللا علیه وآله وسلمصلى(پیامبر 
خداوند در آسمان و زمین «: و نیز فرموده است. را آفرید) قرآن(نبود، سپس ذکر 

. موجودى بزرگ تر از آیۀ الکرسى نیافریده است
اجماع امت اسالمى بر این مطلب نیز آشکارتر از آن است که به تکلف نقل آن 

).61/خلق القرآن: المغنى.(باشدنیازى 

پندار خطاهاى علمى در قرآن:مدلیل هشت
جمله آثار یا شواهدى که آقاى سروش بر جنبه بشرى داشتن قرآن و تأثیرپذیرى از

آورده، خطاهاى )صلى اهللا علیه وآله وسلم(آن از محیط و فرهنگ عصر پیامبر 
در قرآن از آسمان «:ته استعلمى و تاریخى است که به گمان او در قرآن راه یاف

یا اصابت شهاب ها به شیاطین نههاى هفت گانه یا خروج نطفه از میان صلب و سی
به میان آمده که همه از جنس ... و) نه مغز(بوالفضول، یا مرکزیت ادراکات در قلب

).طوطى و زنبور.(»علم ناقص زمانه اند
در مسائل صرفاً دینی کنند وحیامروزه مفسران بیشتري فکر می«:سروش گوید

مانند صفات خداوند، حیات پس از مرگ، و قواعد عبادات خطاپذیر نیست،
تواند در مسائلی که به این جهان و جامعه انسانی پذیرند که وحی میآنها می

. شود، اشتباه کندمربوط می
آنچه که قرآن درباره وقایع تاریخی، سایر ادیان و سایر موضوعات عملی زمینی 

.تواند درست باشدگوید لزوماً نمییم
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اي به نبوت کنند که این نوع خطاها در قرآن خدشهاین مفسران، اغلب استدالل می
کند چون پیامبر به سطح دانش مردم خویش فرود آمده است و به پیامبر وارد نمی

. »زبان زمان خویش سخن گفته است

م دلیل هشتنقد
.درخور اهمیت و راهگشا خواهد بوددر این باره توجه به نکات ذیل

برد و مفسران به کار میسروشکه» اغلب«و » بیشتر«این کلمه : شودسؤال می.1
سازد، کدام مفسران متهم می)راه یابی خطا در مسائل زندکی دنیويبه (اسالمی را 

هستند که در طول چهارده قرن، به خطاپذیري قرآن در مسائل مربوط به زندگی
کنند؟ اعتراف میدنیوي

ها و متأثر از آنان روهاي آنان مانند رئیس قادیانیتشرقان و جز دنبالهسآنان جز م
42. مانند برخی از نویسندگان مصري کسی نیستند

در (ت، سخنی گفته باشدسروش اساي که مورد نظر اگر هم یک مفسر درباره آیه
43.تنیسآن ادعا، دلیلی بر همگانی بودن )باب ورود خطا 

این ادعاي سروش با اعجاز علمی قرآن که در جاي خود ثابت شده است .2
44.ناسازگار است

سوره فصلت راه یافتن هرگونه مطلب باطل و نادرستى در قرآن کریم 42در آیه . 3
). ال یأتیه الباطل من بین یدیه وال من خلفه تنزیل من حکیم حمید:(نفى شده است

1386اسفند 8خبرگزاري فارس، 42
1386اسفند 8خبرگزاري فارس، 43
1386اسفند 8خبرگزاري فارس، 44
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. ر واقع دلیل راه نیافتن باطل در قرآن استد)تنزیل من حکیم حمید(جمله 
آمده است که با عقاید خرافى ستىبنابراین، این احتمال که در قرآن مطالب نادر

مردم عصر جاهلیت سازگار بوده، یا با علوم نادرست آن زمان هماهنگ بوده است، 
بى اساس است، زیرا این گونه مطالب از مصادیق آشکار باطل است، که با حکم 

.لى و قطعى آیه مزبور منافات داردک
خطاناپذیرى وحى از آیات پایانى سوره جن نیز به صورت قطعى به دست مى . 4

آید، زیرا در این آیات تصریح شده است که وحى از سوى خداوند که داناى غیب 
نازل مى گردد، و براى آن که رسالت و ) صلى اهللا علیه وآله وسلم(است بر پیامبر 

د بدون هیچ گونه افزایش یا کاهش به مردم ابالغ شود، خداوند پیامبر پیام خداون
را از هر طرف مورد عنایت و رصد خود قرار مى دهد ) صلى اهللا علیه وآله وسلم(

.و نگهبانانى از هر طرف بر صیانت وحى از هرگونه دخل و تصرف مى گمارد
سول فإنّه یسلک من بین عالم الغیب فال یظهر على غیبه أحداً إالّ من ارتضى من ر(

یدیه ومن خلفه رصداً لیعلم ان قد أبلغوا رساالت ربهم وأحاط بما لدیهم وأحصى 
آیا معقول است که خداوند براى آن که مطالب علمى یا تاریخى )کلّ شیء عدداً

پیامبر را مورد چنین نظارت دقیقى سد،نادرست زمانه به صورت دقیق به مردم بر
قرار دهد؟

عیض در خطا چه معنی دارد که پیامبر در ماوراي طبیعت صددرصد این تب.5
نما باشد ولی در مسائل ملموس و عینی دور از حقیقت سخن گو و حقیقتواقع

45بگوید؟ 

1386اسفند 8خبرگزاري فارس، 45



53

فرضیه ها و نظریه هاى علمى ـ جز در موارد نادر ـ به مرز علم قطعى و یقینى . 6
ن مى باشند، اما از نظر نمى رسد، و اگر چه در مقام عمل راهگشاى زندگى انسا

.واقع نمایى و کشف حقیقت ارزش یقینى ندارند
ودنعلم تجربى محدودیت هایى دارد که قابل تردید بودن اعتبار استقرا، مشکل ب

تعمیم نتیجه از موارد آزموده به موارد ناآزموده و دخالت عنصر ذهنیت در تعمیم 
). 81/جهان بینى علمى(هاى علمى، از مهم ترین آنهاست 

بنابراین، ناسازگارى ظاهرى متنى وحیانى با نظریه اى علمى لزوماً به معناى راه 
البته محدودیت . بودددر متن وحیانى نخواه) سخن غیر مطابق با واقع(یافتن خطا 

هاى یاد شده اقتضا مى کند که در باب تطبیق داده هاى علمى بر آیات قرآنى نیز 
.ینى از تطبیق قطعى خوددارى شوداحتیاط شود و جز در موارد یق

برداشت هاى مفسران پیشین از آیات قرآن و تطبیق آنها بر نظریه هاى علمى . 7
قدیم که علم جدید آنها را ابطال کرده است، دلیل بر ناسازگارى قرآن با علم 
جدید نیست، مانند آنچه مفسران پیشین در تطبیق آسمان هاى هفتگانه بر هیئت 

هفتگانه در قرآن به عنوان نمونه ىاند، بنابراین، برشمردن آسمان هابطلمیوس گفته 
به ویژه آن که . اى از مخالفت قرآن با علم جدید، مبناى منطقى و علمى ندارد

در جزیرة العرب مردم از مسایل علمى و فلسفى بى ) ص(اصوالً در عصر پیامبر
مزبور، مطلبجه به دو با تو. خبر بودند، و پیامبر نیز فردى درس ناخوانده بود

بوده و نه )ص(مطابق فرضیه آقاى سروش که قرآن متأثر از عرف و محیط پیامبر 
متأثر از عرف و فرهنگ مناطق دیگر جهان، تطبیق آسمان هاى هفتگانه بر هیئت 

. بطلمیوس با مبناى وى نیز سازگارى ندارد
که بشر تاکنون دیگرى که باید به آن توجه داشت این است که این نکته نکته

نتوانسته است فهم روشنى از آسمان هاى هفتگانه در قرآن به دست آورد، دلیل بر 
این که در آینده نیز چنین فهمى حاصل نخواهد شد، نیست، چه بسا مفاهیم قرآنى 
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امروزه قابل فهم شده است، مانند ویا روایى که در گذشته براى بشر نامفهوم بود 
، کروى بودن زمین، لقاح و گرده افشانى در گل ها و قانون زوجیت در موجودات

....گیاهان و
اگر مراد جدى متکلم پس از هزار و چهارصد «سخن آقاى سروش که بنابراین،این

موجه و منطقى نیست، و » سال هنوز معلوم نشده، پس براى که و کجا است؟
ر داده است استبعادى نارواست، این از وجوه اعجاز قرآن است که از حقایقى خب

به آنها دست یافته ىکه بشر پس از گذشت قرن ها و در پرتو تالش فکرى و علم
.است، و مسئله آسمان هاى هفتگانه نیز مى تواند از این قبیل باشد

اگر یافتن مراد جدى متکلم در مسایل خردى «: آقاى سروش در ادامه افزوده است
مؤمنان پیوندى ندارد، این همه چون آسمان هاى هفتگانه که با سعادت و شقاوت 

مهم ترى چون مبدأ و معاد چگونه مسایلدیریاب و دشوار است ، پس در مورد 
.»مى توان به یافتن مراد جدى متکلم اطمینان یافت؟

پرسش وى در خود آن نهفته است، هرگاه مسئله آسمان هاى هفتگانه با پاسخ
اد جدى وحى در مورد آنها سعادت و شقاوت مؤمنان پیوندى ندارد، نیافتن مر

خدشه اى بر سعادت و شقاوت انسان نخواهد زد، و قیاس آن با مسایل مربوط به 
.مبدأ و معاد مع الفارق خواهد بود

گفته شد، حکم موارد دیگرى که به عنوان ناسازگارى آیات 7از آنچه در بند . 8
ها نیز در برخى قرآن با علم یاد شده است نیز روشن گردید، اگر چه در مورد آن

توجیهات و تأویالتى بیان شده ...) مانند تفسیر المیزان،تفسیر المراغى و(تفاسیر 
کسى توجیهات و تأویالت مذکور هماگر . است که شبهه تعارض را حل مى کند

را نپذیرد، با توجه به آنچه در بند اول گفته شد، نباید به ناسازگارى آنها با حقایق 
که مقتضاى عقالنیت و حکمت این است که در مورد آنها توقف علمى فتوا دهد، بل

.و سکوت نماید
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آور این که آقاى سروش راه یافتن خطاهاى علمى در قرآن را با احکام شگفت
منسوخ در قرآن مقایسه کرده و گفته است همان گونه که کنار گذاشته شدن احکام 

مطالب نادرست علمى و تاریخى قرآن را از اعتبار نمى اندازد، کنار نهادن ،منسوخ
)و زنبورطىطو(قرآن نیز سبب بى اعتبار شدن آن نخواهد شد

که نسخ در قرآن راه یافته است، مورد تصریح خود قرآن است، در حالى که این
قرآن راه یافتن باطل را در خود نفى کرده است، بنابراین، نسخ از مصادیق باطل 

اصوالً . ب بى اعتبار شدن کل قرآن گرددنیست، تا راه یافتن آن در قرآن سب
چه در ظاهر ابدى مى نماید، راحکامى که نسخ شده از آغاز موقت بوده است، اگ

حتى به گفته محققان ، در مواردى که حکمى نسخ شده است، در ظاهر بیان نیز 
بنابراین، قیاس نسخ به . قراین و شواهدى دال بر موقتى بودن آن وجود دارد

.ى و تاریخى، قیاس مع الفارق استخطاهاى علم

بررسی موارد ناسازگاري علم با قرآن 
به بررسی مواردي می پردازیم که سروش به عنوان ناسازگاري اکنون : سبحانی 

. علم با قرآن قلمداد کرده است

: مساله هفت آسمان) الف
ی مفسران سخنان» سبع سماوات«درباره هفت آسمان و به تعبیر قرآن : سبحانی 

گوید اند ولی باید توجه نمود که قرآن درحالی که از هفت آسمان سخن میگفته
داند در این صورت آن انداز بشر قرار گرفته آسمان دنیا میولی هرآنچه را در چشم

انا زینا السماء «: فرمایدشش آسمان در قلمرو رویت بشر امروز نیست چنانکه می
کتر را با چراغهایی آراستیم و آنها را از رخنه ما آسمان نزدی«. »...الدنیا بمصابیح

. »...شیاطین حفظ کردیم
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که هاي دیگر از چشم ما پنهان است و به امید اینبنابراین، از نظر قرآن آسمان
. دانش بشر پیش رود و از آنها هم چیزي را در اختیار بگذارد

عالم باال را شود که قرآن عالم ماده و باالخصاین حقیقت در صورتی روشن می
داند، یعنی پیوسته بر عرض و طول جهان افزوده پیوسته درحال گسترش می

واناوالسماء بنیناها بأید«: فرمایدشود، هرچند براي ما ملموس نباشد چنانکه میمی
)47/ذاریات(»لموسعون

. »وسعت بخشیدیماماآسمان را به قدرت بنا کردیم و همواره آن ر«
آیه شناخته نشدن بیش از یک آسمان به وسیله علم امروز با توجه به این دو

46. گواهی بر نفی آسمانهاي دیگر نیست

مس شیطان ) ب
یکی از نقاط ناسازگاري ظواهر قرآن با علم امروز این است که دیوانگی را معلول 

: ایدداند و شما در این مورد آوردهمس شیطان می
کالذي «و در پرتوي از قرآن، در تفسیر آیه نهدآیت اهللا طالقانی پا را فراتر می

دیوانگی را ناشی از تماس : گویدآشکارا می) بقره(»یتخبطه الشیطان من المس
وتصرف جن وشیطان دانستن از عقاید اعراب جاهلی بوده و قرآن به زبان قوم 

اي از مفسران جدید عرب هم اظهار یی است که پارهأسخن گفته است و این ر
.داشته اند

: اوال، مرحوم طالقانی در تفسیر این آیه سه احتمال نقل کرده است
. دیو زدگی و دچار بیماري صرع واختالت روانی ناشی از آن شدن) الف

یاناهللا جعفرسبحتینامه آنیدوم، 86اسفند27،خبرگزاري فارس46
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. کندمیکروبی که در مراکز عصبی نفوذ می) ب
. منشاء وسوسه و انگیزنده اوهام و تمنیات) ج

قبول مرحوم طالقانی است، از این سه احتمال آنچه بر حسب ظاهر کالم، مورد
هایی که قبل از احتمال یاد شده، آورده همان احتمال سوم است؛ به گواه عبارت

چون رباخوري، انحراف از مسیر انسانی و طبیعی «: هاي وياست، اینک عبارت
وخوي کینه ... شوداست، رباخوار دچار خبط زدگی در اندیشه و آشفتگی می

در هر حال، پیوسته در ... شودردم نیز در او راسخ میجویی و بداندیشی نسبت به م
این حاالت در کردار وگفتار . پیچدبرد و به خود مینگرانی و آشفتگی به سر می

) 253-252ص2پرتوي قرآن، ج(»...وحرکات چشم ودست و پایش نمایان است
الب ، اشاره به همین مط»منشأ وسوسه و انگیزنده اوهام وتمنیات«بنابراین عبارت 

. ظاهر این عبارت داللت بر این دارد که وي همین احتمال را برگزیده است. است
بنابراین، این که مرحوم طالقانی آیه را مطابق فرهنگ عرب جاهلی معنا کرده است، 

. نسبت درستی نیست
فرض مدخلیت شیطان و جن در بیماري صرع و اختالالت عصبی و روانی، : ثانیا

اب طبیعی منافات ندارد، زیرا تاثیر اسباب غیرطبیعی درحوادث با استناد آن به اسب
طبیعی در طول اسباب و علل طبیعی است، نه درعرض آنها، چنانکه تأثیر اراده 

. الهی در پیدایش حوادث طبیعی که قابل انکار نیست، به همین شیوه است
. حق نفیعلم بشري یعنی علم مستند به البراتور وتجربه، حق اثبات دارد، نهو

: فالن عامل مادي در جنون مؤثر است، اما حق ندارد بگوید: تواند بگویدعلم می
ها عامل دیگري در جنون مؤثر نیست، و هیچ بعید نیست که در برخی از جنون

چه آیه بر آن آن«عامل غیبی نیز موثر باشد، و به قول مرحوم عالمه طباطبایی 
کم بعضی از انواع دیوانگی مستند به مس داللت دارد بیش از این نیست که دست
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جن است و استناد جنون به عللی چون شیطان، موجب ابطال علل طبیعی نیست، 
. »بلکه علل غیر طبیعی در طول علل طبیعی هستند نه در عرض آنها

از همه اینها بگذریم، مجموع آیه چندان معنی روشنی ندارد که آن را با علم 
گوییم که وحی الهی با منطق مردم آن روز مردم، سخن گفته ناسازگار بدانیم ویا ب

47. است

رجم شیطان با شهاب )ج
استاد شما عالمه سید محمدحسین طباطبایی در «: ایدگفتهسروش  گوید : سبحانی 

با صراحت و صداقت علمی تمام در تفسیر استراق سمع شیاطین و » المیزان«تفسیر 
تفاسیر همه : گویدمی) 10-1/سوره صافات(یهاي آسمانرانده شدنشان با شهاب

مفسران پیشین که مبتنی بر علم هیات قدیم و ظواهر آیات و روایات بوده، باطل 
. »امروزه بطالن آنها عینی ویقینی شده است. است

که برداشت مفسران اینزشگفتا در این گفتار عالمه طباطبایی چه مشکلی است، ج
توان فهم بشري را درتمام موارد صحیح و چگاه نمیاز آیه ناصواب باشد، زیرا هی

. استوار خواند
این مسائل غیبی که شیاطین به . حق اثبات دارد نه نفی،علمگفته افزون بر این، 

شوند، مساله غیبی است باالخص ها بازداشته میوسیله شهابها از نفوذ درآسمان
. »الی المال االعلیال یسمعون «: آمده است"المال االعلی"درآنجا کلمه 

طبعا شهابی که براي . یک مقام تجرد و برتر از ماده است"مال اعلی"قهرا این 
طرد آنان مأمور است، مناسب مقام خود خواهد بود، وتفسیر عالمه با توجه به این 

یاهللا جعفرسبحانتینامه آنیدوم، 86اسفند27،خبرگزاري فارس47
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شاید عالم ملکوت ) المال اعلی(غرض ازآسمان به قرینه«: گویدجمالت که می
48. رسددرست به نظر می» تباشد که مسکن مالئکه اس

وحى زنبورى و وحى نبوى:مل نهدلی
جمله وجوهى که آقاى سروش بر اثبات فرضیه خود آورده این است که در از

قرآن کریم آمده است که خداوند به زنبور عسل وحى کرده است که بر کوه ها و 
ه درختان و جاهاى مرتفع آشیانه بسازد و از شیره گل ها و گیاهان تغذی

بیوتاً ومنَ الشَّجرِ ومما یعرِشُونَ جِبالِوأَوحى ربک إِلى النَّحلِ أَنِ اتَّخذى منَ الْ.(کند
محصولى که از زنبور عسل حاصل مى شود ) 68/نحل...)(ثُم کُلی منْ کُلّ الثَّمرات

زنبور عسل در عسل سازى موضوعیت و مدخلیت . عسل شیرین و شفابخش است
دیگر پس ىو این گونه نیست که از یک سو عسل را در او بریزند تا از سودارد
وحى . این مثال روشنگر این است که مدل قرآنى وحى، زنبور است نه طوطى. دهد

او معارف و احکامى را که از قبل آماده است و . در مورد پیامبر نیز این گونه است
د زنبور از گل ها و گیاهان تغذیه مى به او القا مى شود، تحویل نمى دهد، بلکه مانن

کشف عرفانى و علم بشرى خود، و مصالح (مختلف مصالحکند، او نیز از مواد و 
تغذیه مى کند، و محصول آن قرآن و اسالم ) و مواد محیط و فرهنگ عصر خویش

).طوطى و زنبور.(مى باشد

مدلیل نهنقد
در یک تقسیم بندى به وحى واژه وحى در قرآن کاربردهاى گوناگونى دارد که. 1

الهى و شیطانى تقسیم مى شود، چنان که وحى الهى نیز داراى مصادیق گوناگونى 

یاهللا جعفرسبحانتینامه آنیدوم، 86اسفند27،خبرگزاري فارس48
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وحى به ). 12/فصلت)(وأَوحى فی کُلّ سماء أَمرها(است مانند وحى به آسمان ها
، وحى به )7/قصص)(السالمعلیه (، وحى به مادر موسى)68/نحل(زنبور عسل 

، وحى )12/انفال(وحى به فرشتگان ). 111/مائده)(المعلیه الس(حوارى هاى عیسى
.و آیات بسیار دیگر) 163/نساء. (، وحى به پیامبران الهى)زلزال(به زمین 

توجه به این گوناگونى در مصادیق وحى الهى با استناد به کدام مجوز عقلى یا با
اى شرعى مى توان وحى نبوت را با وحى به زنبور عسل تشبیه کرد، و ویژگى ه

دومى را بر اولى تطبیق نمود؟ آیا همین که در قرآن واژه وحى درباره زنبور عسل 
بکار رفته کافى است که وحى نبوت را با آن مقایسه نماییم؟ حال اگر کسى با 
استناد به همین دلیل آن را با وحى به آسمان ها، یا وحى به فرشتگان، یا وحى به 

) علیه السالم(یا حوارى هاى عیسى )المعلیه الس(زمین یا وحى به مادر موسى
مقایسه نماید، چه دلیلى بر ابطال سخن او وجود دارد؟ آیا این گونه برخورد کردن 

کریم از مصادیق آشکار تفسیر به رأى و تحمیل رأى پیشین بر قرآن نیست، نبا قرآ
و آیا مناسب تر و معقول تر آن نیست که در آیات مربوط به وحى نبوت تأمل و 

فکر شود تا روشن شود که ویژگى ها و ساز و کار وحى در باب نبوت چیست؟ت
آور این که آقاى سروش اشکال کار معتزلیان و اشعریان را که در باب شگفت. 2

جبر و تفویض و مسائل کالمى دیگر به آیات قرآن بر اثبات مدعاى خود استشهاد 
اند و هم پاسخ را خود داده کرده اند این دانسته که هم پرسش را خود مطرح کرده 

خود مؤید و شاهد دست و پا کنند، سخاند، آنگاه به سراغ قرآن رفته اند تا براى پا
در حالى که مى بایست پرسشى را مطرح کنند و پاسخ آن را از قرآن دریافت 
نمایند، و تصریح کرده است که داشتن پاسخ هاى پیشین، مصداق تفسیر به رأى 

، اما درباره تشبیه وحى )173وریک شریعت، چاپ اول، ص قبض و بسط تئ.(است
دقیقاً همان روش را برگزیده و دست به تفسیر به رأى زده ىنبوى به وحى زنبور

.است
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عسل اگر چه در ساختن عسل موضوعیت دارد، اما موضوعیت و فاعلیت او زنبور
شرى که آگاهانه از قبیل فاعل هاى طبیعى و غریزى و غیر اختیارى است نه فاعل ب

صلى اهللا علیه وآله (آیا آقاى سروش مى پذیرد که نفس پیامبر . و اختیارى است
و جبرى باشد، و درك ریزىدر پیدایش وحى در حد نقش زنبور عسل، غ) وسلم

آیا تولید غریزى و ناآگاهانه برتر است یا تلقى . عقالنى از کار خود نداشته باشد
سطح فهم و ادراك؟آگاهانه، آن هم در عالى ترین

نقش پیامبر در وحى نبوت را نمى توان مانند طوطى دانست که تنها بنابراین،
مطالبى را که به او تلقین مى شود، بدون آن که معناى آنها را بفهمد، تکرار مى 
کند، و نه مانند زنبور دانست که به صورت جبرى و غریزى و بدون درك عقالنى 

د، بلکه نفس پیامبر روحى قدسى و تکامل یافته است کار خود، تولید عسل مى کن
که از عالى ترین سطح فهم عقالنى برخوردار است، چرا که خداوند کسى را به 

کتاب / 1:اصول کافى(پیامبرى برنگزیده مگر این که عقل او را کامل کرده است
او است که شایستگى دریافت حقایق غیبى را از خداوند ) 11عقل و جهل، حدیث

).26/جن)(على غیبه أحداً إالّ من ارتضى من رسولیظهرعالم الغیب فال (رددا
این جا نادرستى این سخن آقاى سروش که دیدگاه رسمى در باب منحصر از

کردن نقش پیامبر در تلقى و ابالغ وحى و نفى تأثیر تولیدى او در وحى را پایین 
تصویر کرده است، نیز آوردن شأن و جایگاه پیامبر در حد بلندگو یا میکرفون
را ارائه کرده اند، و نه رىروشن گردید، نه هیچ یک از عالمان اسالمى چنین تصوی

چنین روشى در برخورد با آراء دیگران منطقى و . با دیدگاه آنان مناسبتى دارد
.منصفانه نیست

انکار طرح پیشین قرآن در علم الهى:دلیل دهم
باب تأثیرگذارى حوادث عصر رسالت در آنجا که نظریه آقاى سروش در از

پیدایش قرآن و اسالم با طرح پیشین آن در علم الهى منافات دارد، وى آن را انکار 
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مشکل مى توان پذیرفت که براى تک تک این احواالت و «:کرده و گفته است
را مى گماشته تا از یلسؤاالت آیاتى از ازل معین و مکتوب بوده و خداوند جبرئ

ت یکى را به مناسبت برگیرد و نزد پیامبر ببرد تا بر امت خود فرو مخزن آیا
).طوطى و زنبور(»خواند

من معتقد نیستم که خداوند مى دانست که فالن «:جاى دیگرى نیز گفته استدر
کس فالن سؤال را از پیغمبر خواهد کرد و پیشاپیش آیه اى را حاضر کرده بود که 

، 15مجله آفتاب ، ش(»همان جا به پیامبر وحى کندتا او آن سؤال را کرد آن آیه را
).70ص 

دلیل دهمنقد
طرح پیشین اسالم و قرآن در علم الهى نه با دالیل عقلى و فلسفى سازگار انکار

از نظر قواعد فلسفى خداوند به همه آنچه در عالم . است و نه با نصوص وحیانى
د، البته در چگونگى علم تکوین و تشریع واقع مى شود علم ازلى و پیشین دار

علم اجمالى، (مطرح شده استفىپیشین الهى به وقایع و حوادث دیدگاه هاى مختل
اما در این که نظام عالم امکانى ) علم تفصیلى، علم اجمالى در عین کشف تفصیلى

از نظام علم ربوبى نشأت گرفته است اختالفى وجود ندارد، این مطلب در اصطالح 
.اصل عنایت نام داردفالسفه برهان یا 

کریم نیز در آیات بسیارى از علم پیشین و محیط و فراگیر خداوند سخن گفته قرآن
، )59/انعام(هیچ خشک و ترى نیست مگر این که در کتاب مبین معلوم است. است

و هیچ حادثه اى در زمین و در حیات انسانى رخ نمى دهد مگر این که مکتوب و 
دهد مگر این که اندازه مىیچ چیزى در جهان رخ نو ه). 22/حدید(معلوم است

).21/حجر(اى معلوم دارد
که قرآن کریم طرح معین و معلومى داشته است نیز در آیات بسیارى مطرح این

کتاب «قرآنى که نازل شده ، حقیقتى متعالى و پیشین در . شده است
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عربى نازل قرآن که به زبان. دارد) 22/بروج(و لوح محفوظ) 78/واقعه(»مکنون
واقعیتى متعالى اوندشده است تا براى مردم قابل فهم باشد در ام الکتاب و نزد خد

).4/زخرف(دارد
، تردید در این که قرآن کریم در پیشگاه خداوند طرحى معین و معلوم بنابراین

.داشته است، بى اساس است

اراده هاى متجدد در خداوند محال است:دهمیازدلیل
در رد دیدگاه قاطبه متفکران اسالمى که معتقدند آیات قرآن و احکام سروش آقاى

اسالم از علم و اراده پیشین الهى سرچشمه گرفته و توسط جبرئیل یا بى واسطه به 
این نظریه مستلزم تجدد «: وحى شده گفته است) صلى اهللا علیه وآله وسلم(پیامبر 

ا خداوند در معرض حوادث است،زیرالارادات در مورد بارى تعالى است که مح
طوطى و (»واقع نمى شود و نمى تواند هر دم اراده اى بکند و تصمیمى بگیرد

).زنبور

دهم یازدلیلنقد
اشکال اگر وارد باشد در مورد افعال تکوینى خداوند نیز وارد است، زیرا در این

این که خداوند آفریدگار حوادث و پدیده هاى طبیعى است، تردیدى نیست، و
عین ربط و فقر وجودى بودن موجودات نیز مجالى براى فرضیه تفویض معتزلى و 

نیز آشکارا فرموده کریمدئیسم برخى متکلمان مسیحى باقى نمى گذارد، قرآن 
و نیز ) 16/رعد)(اللّه خالق کلّ شىء(خداوند آفریدگار همه چیز است : است

باش، و آن چیز : مى گویدهرگاه خداوند چیزى را اراده کند، به او«:فرموده است
) 82/یس)(إِنّما أَمره إِذا أراد شیئاً أن یقول له کن فیکون(بى درنگ موجود مى شود

زمانى و مکانى به تدریج و در زمان و مکان خاصى پدید جوداتاز آن جا که مو
مى آیند، استناد آنها به اراده خداوند، مستلزم وجود اراده هاى متعدد و متجدد 
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د است، این قاعده در نزول تدریجى آیات قرآنى و احکام تشریعى براى خداون
.خداوند نیز جارى است

اشکال به این است که میان اراده ذاتى و فعلى خداوند تفکیک قائل حل
البته بنابر دیدگاه مشهور که به اراده ذاتیه براى خداوند قائلند، اما مطابق .(شویم

ه اراده را از صفات فعلیه خداوند مى دانند دیدگاه کسانى چون عالمه طباطبایى ک
در هر ). به تفکیک مزبور نیازى نیستند،و به اراده ذاتیه براى خداوند قائل نیست

حال، آنچه در نزول آیات و احکام تعدد و تدرج مى یابد اراده فعلیه خداوند است 
.که هیچ گونه محذور عقلى و اعتقادى ندارد

بالقصد نیستخداوند فاعل:زدهمدلیل دوا
دیگرى که آقاى سروش بر رد نظریه مشهور عالمان اسالمى در باب وحى دلیل

نبوى آورده این است که این نظریه بر پایه فاعل بالقصد دانستن خداوند استوار 
است، که هر فعلى را براى غرض و غایتى انجام مى دهد، و از باب مثال براى 

فرستد تا آیه اى را بر مىه، جبرئیل را پاسخ گویى به پرسشى که از پیامبر شد
پیامبر فرا خواند، ولى بنابر حکمت اسالمى، خداوند فاعل بالقصد نیست و افعال 

).طوطى و زنبور.(الهى مسبوق و معلل به اغراض نمى باشد

زدهمدوادلیل نقد
حکیمان اسالمى در باب غرض مندى افعال الهى نفى کرده اند این است که آنچه

خداوند را نا تمام فرض کرده و غرض و داعى زاید بر ذات، در فاعل تام فاعلیت
بودن خداوند مؤثر باشد، چنان که در فاعل بالقصد، مانند فاعل هاى بشرى چنین 

خداوند داراى غایات و عالاست، اما هرگز حکماى اسالمى این مطلب که اف
: این باره گفته استصدرالمتألهین در. اهداف حکیمانه است را نفى نکرده اند

حکما غایت و غرض از افعال خداوند را به صورت مطلق نفى نکرده اند، آنچه «
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آنان نفى کرده اند این است که عالم وجود و نخستین صادر از خداوند غرضى 
باشد، اما براى افعال خاص غایت هاى مخصوصى هزاید بر ذات خداوند داشت

ان در باب فلکیات و طبیعیات گواه بر این اثبات کرده اند، چنان که مباحث آن
).85ـ 7/84:اسفار(»مطلب است

آقاى سروش در این باره نه با دیدگاه اشاعره سازگارى دارد و نه با دیدگاه نظریه
فاعلى که «محقق طوسى در رد نظریه فخر رازى که گفته است. فالسفه اسالمى

« :چنین آورده است»داراى غرض است به واسطه غرض خود استکمال مى یابد
رازى این سخن را از حکما گرفته و در غیر جایگاه آن بکار برده است، زیرا حکما 
سوق دادن اشیاء به سوى کماالتشان را انکار نکرده اند، و گرنه علم منافع اعضا و 

و علت هاى قواعد علوم فلسفى در طبیعیات و هیئت و غیر آنها باطل خواهد شد،
). 344/تلخیص المحصل(»تبار ساقط خواهد شدغایى به کلى از اع

می نمایدر سنتی وحی پیامبر را همچون بلندگوتفسی: دلیل سیزدهم 
سروش ادعا می کند که تفسیر سنتی از وحی موجب می شود تا پیامبر همچون 
بلندگویی باشد که صرفا صدا را انتقال می دهد و این با شخصیت پیامبر تناسب 

ندارد

پیامبر ، پیامبرآور وحی است ؛ نه بلندگو و نه خالق آن: زدهمنقد دلیل سی
اعتقاد و باور عمومی مسلمانان را دربارة وحی که به زالل بودن آن سروش 

دانند، تشبیه معتقدند و آن را از هر نوع آمیختگی به روحیات بشري باالتر و برتر می
: نویسد، و در این زمینه چنین میستابه خطیب و بلندگو نموده

با کمال پوزش ما هرگز مقام ربوبی و مقام رسالت را مانند خطیب و بلندگو 
آوري با اما این پیام. است» آورپیام«و پیامبر » دهخدا پیام«: دانیم بلکه معتقدیمنمی

توان بین آن دو مشابهتی اندیشید ها فاصله دارد که هرگز نمیبلندگو بودن فرسنگ
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آور باید از نظر کماالت روحی و معنوي به مراتبی برسد تا این پیام: و آن این که
. گوش او عالوه بر حس مادي، گوش برزخی پیدا کند تا صداي فرشته را بشنود

چشم او چشم برزخی گردد تا صورت فرشته را ببیند و از نظر قدرت روحی به 
اما جایی برسد که در عین این که در عالم ماده است، عالم غیب را شهود کند،

نلرزد و نترسد و خود را نبازد و وحی الهی را دریافت کند، و سر سوزن در آن 
تصرف نکند و به پیروانش برساند، آیا موقعیت چنین فردي، موقعیت بلندگو 

49است؟

یاهللا جعفرسبحانتینامه آنیدوم، 86اسفند27،خبرگزاري فارس49


