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 چكيده

و از جمله وات به آن پرداختـه انـد، يكي از موضوعات مهمي كه بسياري از مستشرقان

برخـوردار مسائل پيرامون آن است كـه از اهميـت وااليـي نـزد مسـلمانانو» وحي«موضوع 

و نقد است. اين پژوهش، به  و انديشهبررسي و از مـي» وحـي«هاي وات پيرامون آرا پـردازد

و سيره نبوي برگرفتـه شـده اسـت. وحـي در آثار مهم وي در حوزه هاي قرآن، تاريخ اسالم

و اصطالح، تفاوت وحي با الهام، خاسـتگاه وحـي،  هـاي نـزول وحـي، شـيوهاز غـرض لغت

و دخالـت9يقين پيامبر[وحي، ترديد يا  و شناخت جهان، وحي ] در دريافت وحي، وحي

و عنصـر خدا در تاريخ، تأثير شخصيت پيامبر و پيـامبر بـر قالـب وحـي، خطاپـذيريِ وحـي

هاي وات در ايـن نوشـتار اسـت كـه مـورد پـردازش قـرار ترين ديدگاهبشري در قرآن، مهم
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 مقدمه

و مقـدس قرآن مجيد مهم تـرين مـتن دينـي مسـلمانان اسـت كـه از آغـاز بعثـت تـرين

م9پيامبر[ و نزول قرآن تاكنون به عنوان متن وحي نـزل، پيوسـته مـورد احتـرام خـاصو]

و قد و هست. همين اهميت و عموم مسلمانان بوده است موجـب اعتماد ويژه نزد اولياي دين

و خاورپژوهان به جهات گوناگون آن شـده اسـت. در ايـن  توجه شايان انديشمندان اسالمي

و در گذر زمان با كنكاش علمي، زوايـايي از باره، بحث و مسائل متفاوتي مطرح گرديده ها

و  آنآن آشكار شده و مسائل مهم قرآني پديدار گشته است. در پي  علوم

و در اين راستا، به و انديشـه مهـم نقـد بررسي هـاي ويليـام مـونتگمري وات، تـرين آرا

مي رشناسخاو و مسائل پيرامون آن  پردازيم.مسيحي، درباره وحي

 هاي واتديدگاهگزارش الف)

و اصطالح1  . وحي در لغت

وي در زبان عربي به كار مـي» تنزيل«و» وحي«را معادل » revelation«وات واژه بـرد.

مياين دو را نمادين، ول بـه » revelation«دانـد. از نظـر وات،ي معاني اصلي آنها را متفاوت

و» خود نشان دادن«يا» خود آشكارسازي«معناي  » فـرو فرسـتادن«به معنـاي» تنزيل«خداوند

كـه اصـطالح فنـي اسـالمي بـراي» وحـي«هـا از آسـمان بـه زمـين اسـت. بـه بـاور وي، پيام

»revelation «و تشخيص معنـايي خاص چندان به كار نميشده است، جز در اين معنا رود

دربـاره حضـرت» اَوحـي«سـوره مـريم فعـل11اصلي آن دشوار است؛ براي مثال، در آيـه 

و به ظـاهر بـه معنـاي7ريازك بـا عالمـت«يـا» اشـاره كـرد«به هنگام سكوت به كار رفته

مي» فهماند مينيز ناميد» سخن خدا«شود است. در دين اسالم، آنچه وحي  عربي شود. واژهه

بـه» كـالم«اسـت؛ زيـرا » speech«تـر آن بـه انگليسـي است كه ترجمه صـحيح» كالم«آن،

مي» گويي خداوند صفت سخن«معناي  را رود، در حالي كه تـك واژه نيز به كار » كلمـه«هـا

 171و بار ديگر در سوره نسـاء آيـه45گويند كه اتفاقاً يك بار در سوره آل عمران آيه مي

و مسيحيت در عصر حاضر، (وات، اسالم ).144ـ143به كار رفته است
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 . تفاوت وحي با الهام2

ــر وات، واژه و واژه » inspiration«از نظ ــام) ــي » spirit«(اله ــارت التين » spiro«از عب

و از اين رو، با واژه عربي كشم) گرفته شده(نفس مي هايي دارند. بـه هـر شباهت» روح«اند؛

و از بـه كـار مـي» الهام«اغلب در ترجمه واژه عربي » inspiration«اژه حال، رود. قطـع نظـر

و تفسيرهاي بسيار متفـاوت آن، مسـلمانان معمـوالً آن را در  يگانه كاربرد اين واژه در قرآن

و مقدسان به كار مي » وحـي«بـا» الهـام«برند. فرق مورد شكلي از ابالغ حقيقت الهي به اوليا

را تنها دربردارنده پيام» الهام«كه در اين است هـاي خصوصـي بـراي افـرادي اسـت كـه آن

و نه پيام دريافت مي تواند براي آن افراد مبنـايمي» الهام«هايي براي همه امت؛ هر چند كنند

(همان،  ).149ـ148درستي براي عمل باشد

 . خاستگاه وحي3

و مي ي اشخاص نيرويـي اسـت گويد در بعض وات در مورد وحي ديدگاه خاصي دارد

خ«كه آن را و نويسـندگان خلّـاق گويند كه نمونهمي»قالّتخيل هـاي آن هنرمنـدان، شـعرا

ميهست (نقاشـي، شـعر، كنند ولي نمي ند. اين اشخاص آنچه ديگران حس توانند بيان نماينـد

و داستان)، به شكل محسوس در  تخيـل«. از نظـر وات، كارهـاي بـزرگ آورنـد مـي نمايش

مي»قخّلا و تمايالت تمام نسل به شمار و مبين احساسات و مطلق است رود. البته همه، كلي

و كار دارند، ولي آنان تخيالت را چـه  و حقيقي سر آنها تخيلي نيستند؛ زيرا با مسائل واقعي

و چه در قالب كلمات، براي بيان مطالبي به كار مي و به صورت مصور برنـد كـه وراي فهـم

و رهبران ديني جزء اين دسته از صاحبان عقل بشر است و» تخيل خّلاق«. انبيا هسـتند. افكـار

و محوري كنند كه ارتباط نزديك با عميق عقايدي را بيان مي و ترين ترين كارهاي بشر دارد

و نسل مربوط به نيازمندي هاي آينده است. نشانه بزرگـيِ يـك پيـامبر ايـن هاي موجود آنها

درد توجه مردمي واقع شـود كـه مخاطـب او هسـتند. وات در ادامـه، است كه افكار او مور

از گويـد: بعضـي مـي پاسخ سؤال از منشأ اين افكار مـي ؛ مـردم»ضـمير ناخودآگـاه«گوينـد

از ديندار مي و بعضي قدم فراتر نهاده»خدا«گويند هم، و صدا با بارون فردريك فن هگل اند
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ا«گويند مي گويـد: شـايد در آخـر، وات مـي ». خداسـت طرفز هر جا حقيقتي باشد اصوالً

خ«بتوان گفت كه اين افكارِ  تـر، حاصل زندگاني كسي است كه از خود بـزرگ»قالّتخيل

و سياستمدار،و از ضمير ناخودآگاه بسيار پايين (وات، محمد پيامبر ).298ـ 297تر است

ز از نگاه وات، قبول يكي از اين نظريات، پايان يـرا دربـاره افكـارِ بخش بحـث نيسـت؛

و نادرست است، چه بايد گفت. بارون فردريكمي» تخيل خّلاق« گويد: حقيقـت كه دروغ

از فقط از طرف خداست. سنت هاي ديني نيز بر اين است كه بعضي از افكـار ممكـن اسـت

بـه» حيـات«يـا» خـدا«باشد كه به وسـيله ابزاري» تخيل خّلاق«طرف شيطان باشد. حتي اگر 

و سالم اسـت. وات بـر آن اسـ كار مي ترود، باز نشانه اين نيست كه تمام افكار آن صحيح

«9كه در حضرت محمد[ خ] و افكاري كه او بـه وجـود»قالّتخيل عظيمي وجود داشت

و سالم است؛ ولي اين بدان دليل نيست كه تمـام افكـار  آورد، به ميزان قابل توجهي صحيح

و سالم باشد، خصوصاً اين ، ماننـد يـك»تخيل خلّـاق«نكته كه الهام يا حاصلِ قرآن صحيح

هاي عادي بشري اسـت. در برخـي آيـات قرآنـي منبع صرف حقيقت تاريخيِ باالتر از سنت

اين حكايت از اخبار غيب اسـت«) آمده است كه: 103؛ يوسف/39؛ آل عمران/51(هود/ 

نه كنيم؛ پيش از اين تو آن را نمي كه به تو وحي مي ممكـن اسـت ». تو، نه مردم تـو دانستي؛

و تشـريح» تخيل خّلاق«كسي بگويد  قدرت آن را داشت كه وقـايع تـاريخي را بهتـر تفسـير

و خطاسـت. وات مـي  گويـد: از ايـن مقولـه كند، ولي استفاده از آن به عنـوان منبـع، اغـراق

مي» وحي«كوچك، يعني اغراق در اهميت  و ادامه دهد كه كـدام يـك نبايد كوهي ساخت

و احسـاس غـرور» خدا«از ماست كه از طرف  دعوت شود كه مأموريت خاصي انجام دهـد

و غرور بود. با وجود اين، همـين9نكند. اما به طور كلي، حضرت محمد[ ] عاري از تكبر

در اغراق كوچك در عمل، نتايج بزرگي داشته است كه نمي تـوان آنهـا را ناديـده گرفـت.

خـ«ي بـود كـه ] كسـ9آخر، بايد گفت حضرت محمـد[  تـرين وي تـا عميـق»قالّتخيـل

و افكاري به وجود آورد كه با مسائل اساسي بشر ارتباط داشت. چنـان درجات كار مي كرد

هاي بعد نيز مـورد توجـه عمـوم قـرار گرفـت. كه دين او نه تنها در زمان خود، بلكه در قرن

و معتبر نيست و بيان كرد حقيقي، منطقي ، ولي بـه فـيضو عنايـت تمام افكاري كه او طرح
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و توانسته است ميليون» خدا« ها بشر را به دينـي در آورد كـه از ديـن سـابق آنهـا بهتـر اسـت

اهللا«اند: همگي شهادت داده  ). 301-297(همان،»ال اله الّا اهللا ومحمد رسول

 ] در دريافت وحي9. ترديد يا يقين پيامبر[4

ق ميوات پيرامون ديدگاه مسلمانان درباره گويـد: بنـا بـر عقيـده مسـلمانان، قـرآن رآن

و حضرت محمد[ مي9كالم خداست و قرآنـي ] خود نيز با اين ديد به آن نگريسته اسـت

اي كه فعالً در دست است، خواه به زبان اصلي عربي باشد يا ترجمه انگليسـي آن، مجموعـه 

و الهاماتي كه حضرت محمد[ ر كلـي، خـدا ] دريافت داشته است. به طـو9است از وحي

و حضـرت محمـد[ باشـند. ] يـا مسـلمانان يـا عمـوم خاليـق مخاطـب مـي9گوينده است

مي9محمد[ و تصور كـرده ] مسلماً به اين امر كه قرآن كالم خداست، ايمان كامل داشته

و آنچـه از بيـرون بـه او مـي است كه مي رسـيده اسـت، از هـم تميـز دهـد. تواند افكار خود

و مي دشمني هنگامي كه با آزارها شد، ادامه دعوت غيرممكن بود مگر با اسـتمداد ها مواجه

و دريافـت الهامـات را بخشـي از مأموريـت  از ايماني كه به رسول الهي بودن خويش داشت

و افكـار خـود مـي آورد. اگر پيامبر خود به شمار مي و الهام را عقايـد دانسـت، بـه اين وحي

مياحتمال قوي همه اصول وي از صورت نهضت  و ديني بيرون رفـت(وات، محمـد پيـامبر

).20ـ19سياستمدار، 

آن9گويد: گفتن اينكه محمد[ وات مي و راستگو بود، دليـل ] در عقايد خود يكدل

نيست كه معتقدات وي همه درست بـوده اسـت. ممكـن اسـت كسـي در موضـوعي يكـدل 

ه محمـد[ص] ممكـن باشد، ولي اشتباه كند. براي نويسندگان جديد غربـي نشـان دادن اينكـ 

او» بيرون وجـود كسـي«است اشتباهاتي كرده باشد، چندان دشوار نيست. آنچه ظاهراً از بـه

شود، ممكن است ناشي از ضـمير ناخودآگـاه باشـد، ولـي ايـن حـل نهـايي مسـئله وحي مي

و پندارهاي ديگر پيـامبران عهـد عتيـق اسـت9نيست، بلكه بيان شكل پندارهاي محمد[ [

مي«اند:هكه هميشه گفت را»گويد خداوند چنين و پنـدارها و محتواي ايـن تجـارب ، اما اصل

مي كنند؛ از اين شرح نمي و اهميـت توان مجموعه رو، قرآن را و ارزش اي از افكـار دانسـت

(همان،  و تاريخي آن را مورد مطالعه قرار داد ).21ـ20اجتماعي
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و اعتقاد داشته است، اما مسائلي در به نظر وات، پيامبر در ابتدا به رسالت خويش ايما ن

گاه مـانع از ادامـه كـار اوايل رسالتش، شكو ترديدهايي در او به وجود آورد كه البته هيچ

نخستين وحي هرگز نبايـد تجارب] اين9پيامبري او نشد؛ لذا براي درك زندگي محمد[

او فراموش شود. چه بسا او با مشكالت طاقت را دچـار افسـردگي فرسايي مواجـه بـوده كـه

و عقيده را از دست نداد كـه خـدا كـاري خـاص بـه او واگـذار مي كرد، اما هرگز اين فكر

و براي نسل و بايد در زمان خود هاي آينده انجام دهد. اين عقيـده او را در برابـر كرده است

آ و مي مخالفت، استهزا، بهتان، افترا ن زار حفاظت و پيـروزي يـز فـرا كرد. وقتي ايام موفقيـت

رسيد، افكارش تغيير نكرد، بلكه اين عقيده استوارتر شد كه خدايي كه او را به سـوي خـود 

و توفيق است(همان،  ).19-18خوانده است، در همه وقايع تاريخي، او را ياري

در5 و دخالت خدا  تاريخ. وحي

شـودميوات معتقد است از آنجا كه تمام تاريخ مسلمانان بر قرآن مبتني است، روشن

شود. تاريخ دينـي سـير كه از نظر آنان، شناخت افعال خدا در تاريخ از وحي الهي گرفته مي

هاي تحقق اين امـر كـه كتـاب داند. يكي از شيوه حوادث تاريخي را به تدبير الهي منوط مي

و قرآن هر دو مدعي اند، عمل مستقيم خدا در حوادث طبيعي است. دو شـيوه ديگـر مقدس

ت اي از حـوادث را بـا . چـه بسـا خداونـد سلسـله1؛دبير حوادث مطرح شـده اسـت نيز براي

گونـه كـه اي خاص آغاز كند؛ همان دار شدن وظيفه يا برنامه افرادي براي عهده» برانگيختن«

و محمد[ . شايد خداونـد كسـاني را در جنـگ تقويـت2] را برانگيخت.9ابراهيم، موسي

و كار خود را به پيش برنـد. بـرعكس، ممكـن كند تا در شرايطي نامساعد به پيروز ي برسند

و آرامـش بـا باورهـاي است مخالفانِ كساني را كه مورد لطف او هستند، بـا سـلب اطمينـان

و نظاير آن ضعيف سازد.  خطا

در گويد: با مالحظه تجربه وات مي افراد از سوي خـدا، اينهـا» برانگيختن«هاي مختلف

و از آنهـا بـه هاي صور خيـالي، به رغم تفاوت هـا يـا دواعـي انگيـزش«از يـك نـوع هسـتند

(دروني «inner promptingsكنيم. با اينكه آنها كاري الهي هسـتند، امـا آزادي ) تعبير مي
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برند؛ زيرا انسان مختار است كه دعوت خدا را اجابت كنـد يـا نكنـد؛ از ايـن انسان را از ميان نمي

و بـه انگيزش پيروي كند يا نكند. از ابراهيم خواسته شد تا سرزميني را كه در آن بود، ترك كنـد

]9اش داشـت، هجـرت كنـد. بـه محمـد[ تري براي ذريه سوي كنعان كه آينده بسيار درخشان

و بايد پيام .هاي الهي را به همشهريانش در مكه برساند گفته شد كه او پيامبر خداست

مي وات در ادامه مي هـا يـا دواعـي اره ايـن انگيـزش تـوان دربـ گويد: دو نكته ديگر را

دروني بيان كرد. نخست اينكه اينها را بايد ناشي از فعل خدا در انسان دانست كه چه بسـا بـا 

بيشـتر بـه صـورت خيـالي يـا فرشتگانپذيرد؛ گرچه وساطت وساطت فرشتگان صورت مي

ا ادراكي مربوط است. در اين باره مي هـل تـوان گفـت: آنهـا از نيـروي درونـي يـك انسـان

(اشراق«و» اهتدا« «orientation و جزء سرشت او شده است، بـر ) كه خداوند در او نهاده

به خيزند. در كالم مسيحي، بيشترِ اين انگيزش مي مي» روح القدس«ها شـود. دوم نسبت داده

هاي مناسـب بـه شـرايطي هسـتند آيند، بلكه پاسخ پديد نمي» مقدمهبي«ها اينكه اين انگيزش

مي كه انسان مي9يابد. در پيشينه بعثت محمد[ خود را در آن توان برخي عوامل دنيـوي،]

و فكــري را در مكــه بــر اثــر تحــول ناگهــاني از ســختي  هــاي بــه ويــژه نابســاماني اجتمــاعي

صحرانشيني به رفاه ناشي از تجـارت سـراغ گرفـت. گـواه دومـين شـيوه تـدبير، بسـياري از 

و قرآن درباره بيان و يـاري افـراد از سـوي خداونـد اسـت؛ بـراي هاي كتاب مقدس تقويت

» كنـد هركـه را بخواهـد، بـه يـاري خـود تأييـد مـي«مثال، در قرآن آمده است كه خداونـد 

مي13عمران/(آل و فرشتگان را امر ).12(انفـال/» مؤمنـان را ثابـت قـدم بداريـد«كنـد كـه)

مي درست همان درمي شوند، مخالفان تضعيف گونه كه قوم خدا تقويت شوند. براي نمونه،

توانند اي كه ديگر نمي ها به گونه قرآن آياتي هست كه از مهر زدن خدا بر قلب برخي انسان

(منافقون/ ) يا به خـود واگذاشـتن ايشـان يـا گمـراه كـردن آنهـا سـخن3حقيقت را بپذيرند

ن مـالك پندارنـد خداونـد بـدو گويد. برخي از عالمان مسلمان در تفسير اين آيـات مـي مي

و مهر زدن بـر قلـب بـه كند، ولي نظريه ظاهراً محتمل عمل مي تر به اين است كه واگذاشتن

و پيـامبرانش از جانـب ايشـان صـورت مـي  و دنبال عدم پـذيرش خـدا (وات، اسـالم گيـرد

).232ـ227مسيحيت در عصر حاضر، 
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در» وحـي«وات معتقد است: در مكه براي نخسـتين بـار ايـن دواعـي بـاطني در شـكل

از9محمد[ و در همـين حـال، مكـه در نتيجـه دگرگـوني سـريع اقتصـادي ] ظهور يافـت

نشينيِ مبتني بر شـباني بـه اقتصـاد پررونـقِ مبتنـي بـر تجـارت، شـاهد نابسـاماني اقتصاد كوچ

در شكلاجتماعي بود. با اينكه اسالم از مكه شروع شد، بيشتر در مدينه  گرفت؛ شـهري كـه

هـاي اجتمـاعي وجـود داشـت. بـه، تنش»نشيني به كشاورزي كوچ«از آن نيز به سبب تحول 

او9ها به زودي دريافتند كه با رهبـري محمـد[ منظور گسترش اسالم، عرب و جانشـينان [

و بيش تـا هـر جـا كـه بخواهنـد پيشـروي مي و كم و ايرانيان را شكست دهند توانند روميان

(همــان،  و مهــار فرآينــد تــاريخي از طريــق هــاي هــدايت ). يكــي از شــيوه238-237كننــد

مي» هاي دروني انگيزش« از است كه وحي بر پيامبران را نيز شامل شود. همواره كسـاني كـه

و از آن تبعيت كرده انـد. بـدين سـان، كـارايي ايـن اند، موفق شدهاين امتياز برخوردار بوده

و تنها ترديد اين بود كه آيا آنه دواعي امري است كه ديده مي ا از جانب خدا هستند يا شود

هـا، شود كه خاستگاه الهـيِ ايـن انگيـزش خير. اين ترديد با توجه به اين واقعيت برطرف مي

و در نتيجـه، بخشـي از آنچـه او تعبـداً اظهـار مـي  باشـد. دارد، مـي بخشي از وحي بـر پيـامبر

و نـه شناخت خاستگاه الهيِ اين امور، نه از طريق مشاهده حوادث خارجي به دست مي آيـد

و تأمل درباره آنها؛ لذا اين امر به هيچ وجه يك فرضـيه نيسـت. از آنجـا كـه  از طريق تفكر

و انســان هــاي ديگــر از قبــل بــه خــدا بــاور داشــتند، ايــن دواعــي را از جانــب خــدا پيــامبران

مي مي و آن را و پذيرفتند. از آنجا كه انگيـزه دانستند هـاي درونـي ابـراهيم، موسـي، عيسـي

مي9محمد[ توان باور داشت كـه آنهـا ] دستاوردهاي مثبت عظيمي به بار آورد، به راحتي

(همان، از جانب خدا بوده ).243اند

آن6 و خطاپذيريِ  . تأثير شخصيت پيامبر بر قالب وحي

و از نگاه وات، هر پيامبري براي اينكه شايسته دريافت وحـي باشـد، مـي بايسـت خلـق

و اين  و خو خوي خاصي داشته باشد بر ممكنخلق وحـي اثـر گـذارد.» قالب خيـالي«است
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و خـوي او دارد كـه شـايد تـا انـدازه از حالت روحي هر پيامبر نيز پيوند نزديكي با خلـق اي

و تا اندازه و خوي او اي نيز از پشـتكار او در عمـل كـردن بـه ديـن خـويش سرچشـمه خلق

در مبر رخ مـي بگيرد. اين امر، غير از حوادثي است كه در زندگي پيـا  و ممكـن اسـت دهـد

هـا كـه ] با يادآوري نيكـي9وحي به آن پرداخته شود؛ همچون وقتي كه حضرت محمد[

يتيمـاً فَـĤوي(شـود. خداوند در گذشته به او كرده است، دلگرمـي داده مـي  كجِـدي أَ لَـم

فَهدي ضَاال كدجوالً فَأَغْنيوعائ كدجوو پنـاه«)؛8ـ6/(ضحي)و آيا تـو را يتـيم نيافـت

و توانگر ساخت و تو را فقير يافت و راهنمايي كرد؛ و تو را گم گشته يافت ديـدگاه ». داد؟!

ها هر چه باشد، حقيقت اين است كه وحي از ابتكار عمل خداونـد آدمي درباره اين موضوع

و شيوه نزولش يك راز است(همان، ناشي مي ).163ـ162شود؛ محتوايش حقيقت الهي

دانـد، آيا هنگامي كه پيامبر پيام خود را كالم خـدا مـي«وات در پاسخ به اين سؤال كه

گويد در مورد قبول صحت مطالب مربـوط بـه معيارهـايمي» اين پيام مطمئناً حقيقت دارد؟

آيد كه زوال يـا اخالقي، حداقل براي شنوندگان مشكلي نيست، اما مشكل آن گاه پيش مي

مي پيشانهدامي را  رود اتفاق نيفتد. از نظـر وات، پيـامبران بيني كند، ولي آن طور كه انتظار

و پرســتش نادرســت، ملهــم از جانــب  بــدون ترديــد در گفتارشــان در مــورد رفتــار اخالقــي

و ديدگاه عقلـي آنـان نيـز  خداوند بودند، اما با اين حال، مقداري از شخصيت خود پيامبران

مي در گفته هاي جايزالخطا بودند. بنـابراين،ت؛ به عبارت ديگر، آنها نيز انسانياف هايشان راه

و در همه جنبه ها كامل نبودند. كساني كه خداوند آنها را براي اهداف خود برگزيد، هميشه

آنها ممكن بود در اموري همچون مسائل فرعي، اشتباه كنند. تصديق ايـن مطلـب، مـا را بـر 

و عبـادت، بـه راسـتي از جانـبءيادارد كه آزادانه پيام انب آن مي را در مسائل اصلي اخـالق

و باليا عقوبتي است كـه ها، تخريب خداوند بدانيم. همچنين ما بايد اين اصل را كه عذاب ها

خداوند براي گناهان مختلـف در نظـر گرفتـه اسـت، درسـت بشـماريم؛ يعنـي آنجـايي كـه 

جز پيامبران دچار اشتباه شده (وات،ي بودياند، در مسائل ه است كـه اهميـت چنـداني نـدارد

).62ـ60حقيقت ديني در عصر ما،
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 . عنصر بشري در وحي7

آن وات مي گويد: به باور مسلمانان، چون وحي كـالم خداسـت، هـيچ امـر بشـري در

شود كه در قـرآن نيـز عنصـر بشـري وجـود دارد. وجود ندارد، اما با اندك تأملي معلوم مي

گفتـه، يعنـي اينكـه آغـاز كـار در وحـي بـا پـيش بـا دو نكتـه وجود عنصر بشري در وحـي 

و بيان و اينكه صورت واژگاني كه شكل دهنده متون ديني اند از جانب گر حقيقت خداست

 تناقضي ندارد. خداست،

و متعال است، تواننـد او را بشناسـند ها تنها تـا آنجـا مـي انسان از آنجا كه خداوند ازلي

ميانكه او خود را براي انس در ها آشكار سازد. اگـر بناسـت ايـن خـود آشكارسـازيِ خـدا

هايي از وجـود خـود خدا بايد آن را به جنبهكهقالب زبان صورت پذيرد، معنايش اين است 

و ناقص بشـري قابـل بيـان باشـند. حتـي در » creatively«محدود سازد كه با زبان مخلوقانه 

آ اينجا نيز خداوند اين محدوديت ميها را در توانـد بـه انسـان منتقـل نچه از طريق اين وسيله

 يابند. هاي عام افزايشمي ها اين دشواري پذيرد. با برررسي تفصيلي برخي نكته كند، مي

هاي وحي شـده بايـد شود، پيام از آنجا كه هر پيامبري به سوي قوم خاصي فرستاده مي

و در عـين ار يا سـازه، زبان، ساخت به زباني باشد كه آن را بفهمند؛ از اين رو اي بشـري اسـت

هـا نـه تنهـا در واژگـان فعلـي زبان توان گفت زبان مخلوق خداست. افزون بر اين، حال، مي

انـد، بـا يكـديگر خود، بلكـه حتـي در مقـوالت فكـري كـه در آن واژگـان گنجانـده شـده 

وافي متون وحـي ها، اعتقاد به عدم امكان ترجمه هايي در ميان زباناند. چنين تفاوت متفاوت

از ها مجبورند بـه گونـه كند. با وجود اين، انسان شده از زبان اصلي را توجيه مي اي بـا گـذر

هـاي زمـان بعثـت ميان حصـارهاي زبـان، منظـور همـديگر را درك كننـد. باورهـاي عـرب 

و تاريخ عمومي، ابتدايي بود. دربـاره گذشـته شـبه جزيـره ] درباره جهان9محمد[ شناسي

و و رسوم باديه نشـينان آشـنا بودنـد. مشـكل مكه آگاهي عربستان و با آداب اندكي داشتند

ـين اسالميهاي زباني موجود در انتقال آموزه همچون خدا، احد، ازليو متعالي بـه مردمـاني كـه چن

و مسيحيت در عصر حاضر، اي دارند، در خور توجه است پيشينه ).155ـ153(وات، اسالم
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اي بشـري شده نه تنها به دليل استفاده از زبان بشري، مؤلفـه وحي از ديدگاه وات، متونِ

و دارند، بلكه افزون بر آن، در شيوه اي كه يك جامعـه دينـي در پـذيرش متـون دينـي دارد

كند، بيش از يك مؤلفه ديني وجود دارد. بـا اينكـه آنها را بخشي از زندگي خود قلمداد مي

اي ولـي در برداشـت جامعـه دينـي از آن، مؤلفـه متن كتب مقدس به يك معنا عيني اسـت، 

(همان، ).167ـ164ذهني وجود دارد

 هاي واتديدگاهو نقدب) بررسي

خ«. تحليل نظريه1 »وحي انفسي«يا»قالّتخيل

و آغــاز قــرن بيســتم مــيالدي برخــي از مستشــرقان از جملــه ويليــام طــي قــرن نــوزدهم

ــامبر  ــه بررســي زنــدگي پي از9ســالما مــونتگمري وات كــه ب ــا تأثيرپــذيري پرداختنــد، ب

و بـاطن پيـامبر دانسـتند، نـه ارتبـاط وي بـا انديشه هاي پوزيتيويستي، وحي را ناشي از ضمير

و دريافت پيام الهي از خداونـد. بـه زعـم ايـن مستشـرقان، وحـي از بـاطن پيـامبر   عالم غيب

و پر و تـرك سرچشمه گرفته اسـت نـه خـارج از وجـود او. ايمـان پيـامبر بـه خـدا سـتش او

و در نتيجه، حاالت خاصـي بت و تقليد گذشتگان، در او تأثيرهاي مثبتي بر جاي گذارد پرستي

و  اعتقـاد بـه از قبيل رؤيت فرشته در درون او حادث شد؛ به بيان ديگر، بـر اثـر افكـار صـحيح

و تهذيب نفس، پيامبر ميبه مرتبه خدا و رسد كه شخصي را در برابر خود مجسـم ديـده اي

مياو را فرشته  كنـد. هايي ارسال مـي گيرد كه از عالم ماوراي طبيعت براي او پياماي در نظر

به» انفسي وحي«در نقد اين ديدگاه وات كه از خ«تعبير را»قالّتخيل و قـرآن پيامبر نمـوده

و مخلوق خود پيامبر دانسته است، مي .دتوان به موارد زير اشاره نموناشي از تراوشات فكر

كنـد؛ بر نفي اين نظريه اين است كه هـيچ دليلـي آن را تأييـد نمـي نخستين دليل الف)

توان اثبات كرد كه وحي تجلـي شـعور يعني اين نظريه مدعاي بدون دليل است. چگونه مي

و وحي تالزمي وجود دارد؟  ناخودآگاه است؟ مگر ميان پذيرش ضمير ناخودآگاه

ب با محتويـات آن اسـت؛ يعنـي هـر فـردي آنچـهب) تجليات شعور ناخودآگاه متناس

سازد. تجليات ضمير ناخودآگـاه يـك انسـان فاسـد بـا تجليـات درون خود دارد متجلي مي
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هاي بسيار دارد؛ چرا كه هر يك محتويات خاصي ضمير ناخودآگاه يك انسان سالم تفاوت

لومـات بـا تجليـات را درون خود انباشته دارند. همچنين تجليات ناخودآگاه يك انسان با مع

و ناخودآگاه يك انسان بي سواد تفاوت بسيار دارد. هر انساني آنچه از جهـان خـارج گرفتـه

ها به ذهن ترين انديشهسازد. با اين بيان، چگونه عاليدر درون خود انباشته كرده، متجلي مي

و دانشـي اندو پيامبري خطور مي و نه علم ختـه اسـت؟ كند كه قبل از بعثتش نه معلمي داشته

و معارف باارزش بـوده، چگونـه ممكـن اسـت كـه  پيامبري كه ناخودآگاه او عاري از علوم

بيباارزش  محتواي او بر عرصه خودآگاه او ظهور پيدا كند؟ترين معارف از ناخودآگاه

آيد، ممكن اسـت دسـتخوشج) تجليات ناخودآگاه كه گاهي به عرصه خودآگاه مي

و تحول يا فراموشي  و افكـار شود؛ يعني فرد دچار نسـيان شـده، بسـياري از انديشـه تغيير هـا

خــود را بــه دســت فراموشــي بســپارد. امــا پيــامبران هــيچ گــاه محتويــات وحــي را فرامــوش 

و متعـارف كردند. اين نشانگر آن است كه آگاهي آنهـا از نـوع آگـاهي نمي هـاي معمـولي

و تحول يا فراموشي   شود.بشري نبوده است تا دستخوش تغيير

اي در همـه افـراد ضمير ناخودآگاه است، چرا چنين مسـئلهد) اگر واقعاً وحي تجليات

و در اعصار گوناگون فقط در يك فـرد پديـد مـي ديده نمي تـوان بـاور آيـد؟ آيـا مـي شود

و تنها در تني معدود از افراد بشري ظهور  داشت كه موضوعي تجلي ضمير ناخودآگاه باشد

كـرده اي نمـي پيامبري جز خود آن پيامبر، كسي ادعاي چنـين تجلـي يابد؟ چرا در زمان هر

مياست؟ آيا از نظر روان اي رواني هر از گاهي آن هـم تنهـا توان پذيرفت كه پديدهشناسي

 در يك فرد ظهور كند؟

هـاي طـوالني در وحـي بايست وقفهبود، نميهـ) اگر وحي تجلي ضمير ناخودآگاه مي

و زمان مشخصـي نداشـته اسـت، شد. اينكه نزولواقع مي وحي به اختيار خود پيامبران نبوده

شد، مشركان خود دليل رد اين فرضيه موهوم است. گاهي كه در نزول وحي فترت واقع مي

لَو(دهـد:ه نمييگرفتند كه چرا آيات جديدي ارابر پيامبر ايراد مي وإِذا لَم تَأْتهِم بĤِيةٍ قالُوا

يوحيال اجَتبيتَها ربي قُلْ إِنَّما أَتَّبِع ما منْ يـك بـار هـم كـه پيـامبر از 203(اعراف/)إَِلي (
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ميجبرئيل سؤال مي (كند كه چه عاملي موجب ما يمنعك ان شود تا مرا بيشتر مالقات نكني

مينزورنا اكثر مما تزورنا إِ(شود:)، آيه زير در پاسخ به پيامبر نازل نَتَنَزَّلُ ربـكوما الَّ بَِأمرِ

ربـك نَسـيا وما كـانَ كنَ ذليما بو خَلْفَنا وما أَيدينا (جبرئيـلو«)؛64/(مـريم)لَه ما بينَ

ويآييم؛ آنچه پيشرويگفت:) جز به فرمان پروردگارت، فرود نم و آنچه پشت سـرِ مـا، ما،

م ويآنچه ميان اين دو نباشد، فقط از آنِ اوست؛ .»ستيپروردگارت فراموشكار

ميو) نظر خود پيامبران كه افرادي خالصو صديق بوده تواند به عنوان دليلي براي اند،

و خـداي جهـان رد اين نظريـه مطـرح شـود؛ زيـرا آنـان وحـي را جـز رابطـه  اي ميـان خـود

ر ندانسته و اگر وحي چيزي جز تجلي شعور ناخودآگاه بود، هيچ گاه آنان كه به و اند اسـتي

 دادند.اند، به دروغ آن را به خدا نسبت نمي درستي شهره

انـد،ز) معلوماتي كه طرفداران وحي انفسي آن را اسـاس تعـاليم پيـامبر در نظـر گرفتـه

محدودتر از آن است كه در قرآن منعكس شده است؛ به بيـان ديگـر، دايـره ايـن معلومـات 

. مطـالبي كـه بحيـراي نسـطوري يـا تر از آن است كه اساس وحـي قرآنـي واقـع شـود تنگ

و مسيحيان آن روزگار داشتند، با مطالبي كه در قرآن آمده، قابل قياس نيست، چـه  يهوديان

و  رسد به اعراب جاهلي. اگر گفته شود كه پيامبر در سفرهاي كوتاه خود به مطالعـه تـورات

و از آنها چيزهايي فرا گرفته بود، اين سؤال مطرح مي شود كه پيـامبر در ايـن انجيل پرداخته

و تحريـف  يافتـه در ايـن دو كتـاب مقـدس را هـاي راه مدت كوتاه چگونـه توانسـته خطاهـا

و در قرآن به نقد آنها بپردازد. در قرآن آياتي وجود دارد كه مخالف عهدين اسـت  دريافته،

و مسيحيان آنها را ذكر نكرده بودند. آيا مي پيـامبر توان پذيرفت كـهو هيچ يك از يهوديان

 ها را فرا گرفته بود؟در مواجهه با محيط خود، اين دانش

گويد: برخـي از دانشـمندان كـه انـس بـامي» وحي انفسي«عالمه طباطبايي نيز در باب

و طبيعي دارند، وحي را برخاسته از شخصيت پيـامبر مـي  داننـد. وي بـا توجـه بـه علوم مادي

و قرآن آيات قرآني اين نظريه را رد مي مي9را نه سخن پيامبركند داند:، بلكه كالم خدا

ـ دربـاره وحـي« ـ كه البته ريشه آن همان ظواهر لفظي قـرآن اسـت عقيده عمومي مسلمانان
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قرآن اين است كه قرآن مجيد به لفظ خود سـخن خداسـت كـه بـه وسـيله يكـي از مقـربين

(طباطبـايي، قـرآن»تمالئكه كه موجوداتي آسماني هستند، به پيغمبر اكرم فرستاده شده اس

).90در اسالم،

 در دريافت وحي9. تحليل ترديد يا يقين پيامبر2

مي9اين شبهه كه پيامبر كند كه آنچه بـر او القـاء شـده، وحـي از كجا اطمينان پيدا

و القائات شيطاني نيست، از اينجا نشئت مي و الهي است و علوم حصولي گيرد كه بين وحي

و تصور شـده كـه وحـي هـم از سـنخ علـوم مفهـومي اسـت؛ در مفهومي فرق گذاشته نشد ه

و معـارف بـه طـور و مشاهده حقايق است، علوم صورتي كه چنين نيست. در وحي، حضور

و سراسر وجودش را نوراني مـي مستقيم بر قلب پيامبر افاضه مي اش ايمـان، سـازد. همـه شود

و اطمينان است. با وجود چنين نور و ايماني، ديگر جايي بـراي يقين، نورانيت، آرامش انيت

و ترديد باقي نمي مي شك گفتم: چگونـه رسـول خـدا7گويد: به امام صادقماند. زراره

وقتـي«ترسيد كه آنچه از جانب خدا بر او نازل شده، از القائات شيطان نيسـت؟ فرمـود: نمي

و وقار را بـر او نـازل مـي  نمايـد. پـس خدا شخصي را به عنوان رسول انتخاب كرد، آرامش

نـد، مشـاهدهبيآنچه از جانب خدا بر او نازل شده اسـت، ماننـد چيزهـايي كـه بـا چشـم مـي 

گفتـه شـد: پيـامبران چگونـه7). به امـام صـادق 18/262االنوار،(مجلسي، بحار» كند مي

/11(همـان،» شـود شـان برداشـته مـي پرده از چشمان«فهمند كه پيامبر هستند؟ پاسخ داد: مي

مي ). محمد56 و محمد بن مروان نيز در اثر توفيـق«فرمود:7گويند: امام صادقبن مسلم

مي خداوند، رسول ).18/256(همان،» فهميد كه جبرئيل از جانب خدا نازل شده استاهللا

و پيامبران هيچ گاه در رسالت خويش شـك بنابراين، نزول وحي تشكيك بردار نيست

و آنچه در كتابو ترديد نداشته و بايـد اند هاي تاريخ در اين باره نقل شـده، صـحت نـدارد

و توجيه گردد. شيخ مفيد در اين بـاره مـي  پيـامبر از طريـق انجـام معجـزه«فرمايـد: تصحيح

و از جانب شيطان نيست. پيـامبر از ايـن طريـق كـه قـرآن مي فهمد كه كالم، سخن خداست

و نظير آن را ديگري نمي ميچون معجزه است فهميد كه قـرآن از جانـب خـدا تواند بياورد
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و كالم اوست؛ چنـان كـه حضـرت موسـي نازل مي و» يـد بيضـاء«بـه وسـيله معجـزه�شود

(شـيخ» يقين پيدا كرد كه تكلم از شـجره از جانـب خـدا بـوده اسـت» تبديل عصا به اژدها«

).39-38مفيد، المسائل العكبريه،

و پيامبر3 9. تحليل خطاناپذيري يا خطاپذيريِ وحي

و اشتباه را در وحي تجـويز نمـي و آن را صددرصـد طبـق مسلمانان احتمال خطا كننـد

و ابالغ آن به مردم از هر گونه خطا واقع مي دانند. قرآن نيز پيامبران را در تلقي وحي، حفظ

علي(داند:و اشتباه مصون مي يظْهِرُ فَال منِ ارتَضـ عالم الْغَيبِ إِالَّ أَحداً بِهـولٍيغَيسر مـنْ

بِ  وأَحـاطَ هِـمبر رِسـاالت َأبلَغُوا أَنْ قَد لَمعيداً لصر هخَلْف ومنْ هيدنِ يينْ بم لُكسي مـا فَإِنَّه

وأَحصي هِميلَد َشي و هـيچ كـس را بـر«)؛28ـ26(جن/)ء عدداًكُلَّ (او) داناي نهـان اسـت

نم(اسرار) نهانش مسلّ (خدا از او) خشنود باشد؛ پـس سازد، جز كسي از فرستادهيط [ها] كه

(محافظاني) كمين كرده وارد مـ و از پشت سرش سـازد، تـايدر حقيقت، او از پيش رويش

و بـه آنچـه نـزد آنـان اسـت هاي پروردگارشان را رسـانده معلوم دارد كه يقيناً، رسالت انـد؛

ع و همه چيز را از نظر .»دد شماره كرده استاحاطه دارد

از«نويسد: عالمه طباطبايي ذيل اين آيه مي و، مـا بـين رسـول»من بين يديـه«و مراد اهللا

و مراد از  و»من خلفـه«بين مردمي است كه به سوي آنها فرستاده شده است ، مـا بـين پيـامبر

ا و مصـون اسـت؛ ز بين مصدر وحي، يعني خداست. آيه داللت دارد كه وحي الهي محفوظ

منبع صدور وحي گرفته تا اينكه به مردم ابـالغ شـود. بنـابراين در تلقـي از منبـع تـا تبليـغ بـه

رِسـاالت(مردم، از تصرف شيطان مصونيت دارد. شاهد مطلب جمله  َأبلَغُـوا أَنْ قَـد لَمعـيل

هِمبميمي)ر  اين است كـه بدانـد» سلوك رصد«كند كه غرض الهي از باشد؛ چون داللت

ميپيامبر پيام كند؛ يعني هدف اين است كه ابـالغ وحـي در هاي پروردگار را به مردم ابالغ

و اگر رسول در جهات مذكور مصونيت نداشته باشـد، غـرض الهـي  خارج تحقق پيدا كند،

و معـارفي كـه 2/129(طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن،» يابد تحقق نمي ). بنابراين، علوم

مياز طريق وحي  و حتـي احتمـال دريافت و اشـتباهي مصـونيت دارد شود، از هر گونه خطا
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خطا در آنها نيست؛ چون وحي از سنخ علوم حصولي نيست تا جـايز الخطـا باشـد، بلكـه در

و معارف به طور مستقيم بر قلب نوراني پيامبر القاء مي و گـوش وحي، علوم و با چشـم شود

و شنيده مي ميشود. قلب باطن، مشاهده كند، پس خطا پيامبر حضوراً حقايق اشيا را مشاهده

و اشـتباه راهو اشتباهي در آن راه ندارد. در تنزل معارف از قلب پيامبر به مشاعرش نيز خطـا

و بـر علـم حضـوري اسـتوار اسـت. در ندارد؛ چون از باطنِ نفس پيامبر سرچشمه مـي  گيـرد

و اشتباه مصونيت دارد، چون بر پايه مشاهدات حضوري قلـب پيـامبر مرحله تبليغ نيز از خطا

بـرخالف روايـت مـدرن از وحـي كـه معتقـد بـه گيـرد. استوار گشته، از آنجا سرچشمه مي

داند. قرآن همچنين بـراي عصـمت خطاپذيري وحي است، قرآن وحي را مصون از خطا مي

قادر وحي، مراحل سه .ل استيگانه زير را

 الف) عصمت در تلقي وحي

كند؛ چرا كه وحـي را از جانـب خـدا دريافـت پذيرش وحي هرگز خطا نميپيامبر در

و شخصـيت مي و خيـال و تصـرف وهـم كند. چون منشأ وحي خداست، جايي بـراي دخـل

كند، بلكه به خوبي از منشـأ آن نيـز پيامبر وجود ندارد. او نه تنها وحي را از خدا دريافت مي

آن مشخص نباشد؛ يعنـي صـاحب آن ندانـد آگاه است. وحي مانند الهامات نيست كه منشأ

كند كـه پيـامبر بـه مقـام كه از كجا بر وي نازل شده است. آيات قرآني به صراحت بيان مي

و وحـي را در آن مقـام از خداونـد دريافـت مـي» قـرب الهـي«و» لدن« كـرد: راه يافتـه بـود

عليمٍ( منْ لَدنْ حكيمٍ لَتُلَقَّي الْقُرْآنَ إِنَّك(نم)و/ و شهودي اسـت6ل ). وحي علم حضوري

مي» لدن«و چون اين علم با حضور در مقام  شود، خطا در آن راه ندارد. پيامبري كـه حاصل

فَتَدلَّي(به مقام قرب ربوبي رسيده:  أَو أَدنـي دنا قَوسينِ چگونـه9-8(نجـم/)فَكانَ قاب ،(

بـر وي خطـا راه يابـد. قـرآن كـريم بـا ممكن است كه منشأ وحي را نداند يا در وحي نـازل

سـخن» واليت كليـه الهيـه«وجود آنكه در اين آيه از مقام واالي پيامبر يا به تعبير عرفا مقام 

ميگويد، او را دريافتمي » قابـل«اي است كه پيامبر داند. تعبيرات قرآن به گونه كننده وحي

و اتحـاد در مقـام نـزول آن. قرآن از واژگـاني چـون» فاعل«شود نه وحي تلقي مي وحـدت

و قابل وحي آشكار باشد.وحي استفاده نمي  كند تا فاصله ميان فاعل
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ب) عصمت در حفظ وحي

كنـد؛ چنـان كند، به درستي حفظ مـي در اين مرتبه، پيامبر آنچه از خداوند دريافت مي

تَنْسي(كند: كه هيچ فراموشي در وحي راه پيدا نمي فَال نُقْرِئُك6/(اعلي)س.(

ج) عصمت در ابالغ وحي

از پيامبر در مقام ابـالغ وحـي هـم مصـون از خطاسـت؛ چـرا كـه تـالوت آيـات الهـي

وظايف اصلي رسالت اوست. وي مأمور اسـت تـا آيـات قرآنـي را بـر مـردم تـالوت كنـد: 

وأَنْ أَتْلُـوا الْقُـرْآنَ( منَ الْمسـلمينَ آيـات قرآنـي، ). طبـق92ــ91(نمـل/)ُأمْرت أَنْ أَكُونَ

و بر مردم  خداوند پيامبر را در محافظت فرشتگان قرار داده تا وحي را به طور كامل دريافت

فَإِنَّه يسـلُك مـنْ بـينِ(ابالغ كند. مصونيت وحي از خطا در ارتباط با ابالغ رسالت اسـت: 

َأبلَغُوا رِ أَنْ قَد لَمعيداً لصر هخَلْف منْ و هيدي هِميأَحـاطَ بِمـا لَـد و هِمبر ــ27(جـن/)ساالت

دار ترين خطا در وحي، اصل رسالت پيـامبران را خدشـه يابيِ كوچك). در نگاه سنتي راه28

مي مي و در هدف بعثت نقض غرض پديد مـي سازد، هدايت الهي را زير سؤال آورد؛ از برد

ه اين و ميرو، قرآن كريم همواره هم از مصونيت وحي إِنَّـا(گويـد:م از حفظ قرآن سخن

لَحافظُونَ لَه و حفـظ اصـالت يـك9(حجر/)نَحنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وإِنَّا ). اهميت رسـالت الهـي

و معجزه ختميه، تا آنجاست كه خداونـد خـود حفـظ آن را بـر  متن ديني، آن هم متن ابدي

للَّه الَّذي أَنْزَ(عهده گرفته است:  دمليالْحع عوجـاً قَيمـاًلَ ـلْ لَـهعجي لَـمو تابالْك هدبع(

يتَّقُونَ()؛2ـ1(كهف/ ملَّهجٍ لَعوع عَربِيا غَيرَ ذي ). قرآن بر اين نكته تصريح8(زمر/)قُرْآناً

فَصـلٌ(دارد كه در كتاب الهي شوخي هم راه ندارد تا چه رسد به خطـا  لَقَـولٌ إِنَّـهـومـا هو

اسـت؛ يعنـي جداكننـده حـق از باطـل» فرقـان«). زيرا كتابي كه خـود14ـ13(طارق/)بِالْهزْلِ

علي(تواند خطاآميز باشـد؟: است، چگونه مي نَزَّلَ الْفُرْقانَ للْعـالَمينَتَبارك الَّذي ليكُونَ هدبع

و هدايت است1(فرقان/)نَذيراً مبيناًأَنْزَ(). كتابي كه نور نُوراً كُمإِلَي )، بـراي 174(نساء/)لْنا

و نذير است: همه انسان ونَذيرا(ها بشير بشيراً ها از همه انسان كننده)، خارج23(توبه/)للنَّاسِ

إِلَي النُّـورِ(ظلمت به سوي نور است:  نَ الظُّلُماتم النَّاس تُخْرِجل كإِلَي أَنْزَلْناه تاب1هيم/(ابـرا)ك،(

و خطا باشد؟ تواند حاويو در عين حال، معجزه ختميه است، چگونه مي  مطالب غلط
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در از و نبوت موهبتي الهي است نه امري اكتسابي. پيامبر نيـز نظر عالمه طباطبايي وحي

و خطا نمي كند. شعور نبوت امري موهبتي است كه از حكومـت دريافت وحي هرگز ترديد

و مانند معجزه معلولي خارق عادت است. ماهيـت وحـي بـراي مـا وسايل عادي بيرون است

و پيامبر با شعور مرموزِ وحي، يك سلسله حقـايق را دريافـت كـرده، بـه زبـان مجهول است

ميمردم بيان مي و خطا نمي كند. نبي در وحيي كه تلقي به كند، هرگز ترديد كند. نبوت نيز

حا يك سلسله مقاصدي توجه دارد كه براي زندگي ز اهميت است؛ زيرا اين دستگاهيانسان

و آفرينش است كه براي رسيدن به مقصد تغييرناپذير خود راه را براي انسان» نبوت«تكوين

و واقعيت خارج خطا نمي باز مي و هرگز دستگاه تكوين كنـد، بلكـه خطـا امـري اسـت كند

و فكر با عمل پيدا مي و از مقايسه ذهن با خارج  شود. نسبي

ميايشا و راه وحي يك راه فكـري نيسـت؛ زيـرا عمـالًن در آخر نتيجه گيرد كه نبوت

و از سوي ديگر، همه كماالت اكتسابي بشر از راه هـاي امكان خطا در فكر انكارپذير نيست

و از اين مقدمات به وضوح روشن مي گردد كه نبوت موهبتي اسـت خـدادادي فكري است

(طباطبايي، مباحثي در  و قرآن، نه اكتسابي ).60-58وحي

مي آيت گويد: درباره خطا نكردن پيـامبران اهللا مكارم شيرازي در توضيح بيانات عالمه

و دليل آن، دانشمندان مطالب فراواني دارند؛ از جمله اينكـه چـون منظـور اصـلي از ارسـال 

و عقايـ و اين موضوع منوط به نفوذ كامل آنها در افكـار د افـراد پيامبران، تكامل نوع انساني

اجتماع است، بايد ايشان از نظر خطا بيمه شده باشند؛ زيرا مسـلم اسـت كـه صـدور خطـا يـا

و اطمينـان الزم را نسـبت  احتمال صدور آن از ايشان موقعيت آنان را متزلزل ساخته، اعتماد

و تعليمات علمي مي به گفتار و در نتيجه مقصود حاصل نميشان از بين شـود. وي معتقـد برد

و درك صـحيح آن راهي كه عالمه در اينجا پيمودهاست  و ابتكـاري اسـت انـد، كـامالً نـو

و اينكه چگونـه واقعيـت خـارج هرگـز خطـابردارمي» خطا«منوط به شناسايي حقيقت  باشد

نيست. به نظر وي، براي يافتن علت اصلي خطا بايد مراحلي را كه به درك يك پنـدار خطـا 

و اشـتباهي وجـود . در واقعيتشود، تحليل كردو غلط منجر مي هـاي خـارجي هرگـز خطـا



پ  123/»وحي«يرامون نقد ديدگاه ويليام مونتگمري وات

و خطا در تطبيق فكر بر و احكام عقلي نيز خطايي نيست ندارد؛ چنان كه در ادراكات حسي

و  و آن هم در نتيجه فعاليـت نيـروي تـوهم و مقايسه موضوعي با موضوع ديگر است خارج

و منشـأ آن  و مـي قوه خيال است. ايشان پس از روشن شدن حقيقت خطـا گويـد: راه وحـي

اي كه در مقابـل نقطـه نبوت يك راه فكري نيست؛ چرا كه راه تفكر، انسان را به سوي نقطه

رساند؛ بنابراين، شعور وحي يك راه فكري كه قهراً آلوده به خيال اسـت، هدف انبياست مي

و خطا راهي به سوي آن نمي و واقعيـت نيست؛ لذا اشتباه  يابـد. شـعور وحـي يـك حقيقـت

(همان، خارجي است مانند ساير واقعيت ).83-81هايي كه وقوع خطا در آن معني ندارد

9. تحليل خاستگاه وحي؛ خداوند يا شخصيت پيامبر4

و يـا وات با اين تحليل كه قرآن ثمره شخصيت پيامبر است يا قرآن كالم پيـامبر اسـت

را تـابع دانسته است نـه پيـامبر است، وحي را تابع پيامبر9افكار قرآن متعلق به خود پيامبر

و شخصيت پيـامبر  وحي؛ در حالي كه اصل نزاع بر سر اين مطلب است كه وحي تابع افكار

از مراتب باالي كمـال برخـوردار بايست شخصيت پيامبرنيست. هرچند براي نزول وحي مي

ابع باشد، تـا ظرفيـت پـذيرش آن را داشـته باشـد؛ امـا ايـن غيـر از آن اسـت كـه وحـي را تـ 

بدانيم. در واقع، مسئله اين است كه شخصيت پيامبر فقط ظرف نزول وحـي شخصيت پيامبر

شـود قـرآن معجـزه پيـامبر بوده، نه آنكه در اصل وحي دخالت داشته باشد. اين كه گفته مي

شود قرآن كالم پيامبر است. قرآن بـه ايـن دليـل معجـزه است، غير از آن است كه گفته مي

م خداست؛ نه آنكه از درون پيامبر جوشيده شده باشد. انتساب معجزه بـه پيامبر است كه كال

مي پيامبر غير از انتساب قرآن به پيامبر هـاي توان گفت: چـرا بايـد تجربـه است؛ لذا در پاسخ

و عرفاني فروكاسته شود، ديگر چـه پيامبر را وحي تلقي كرد؟ اگر وحي به تجربه هاي ديني

 پيامبر را كالم خدا بدانيم؟دليلي وجود دارد كه كالم 

كـرده كـه كسـي خيـال مـي9نبوده، بلكه پيامبر كاراي در طبق ديدگاه وات، فرشته

ميمطالبي را در گوش او مي بيند. با اين بيان، پيامبر منشأ بيرونـي وحـي را خواند يا كسي را

و بهتر است گفته شود وحي منشأ بيروني نداشته، بلكه بر پيامبر نمي مي شناخته، شـده وانمود
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ميبيند كه سخنكه كسي را مي خواند. اساساً وقتي بنا باشد كه وحي يـا هايي را به گوش او

تجربه نبوي برخاسته از درون پيامبر باشد، ديگر نبايد براي آن به دنبال منشأ بيروني بود. آيـا 

و از سوي ديگر، وجـود جبرئيـل مي و رابطـه توان از يك سوي، وحي را كالم خدا دانست

مي پيامبر كنـد، ايـن با او را منكر شد يا توجيه كرد؟ آيا تصويري كه قرآن از جبرئيل ترسيم

گونه است؟ آيا نه اين است كه با فروكاستن وحي به تجربه دروني پيامبر، ديگر نبايد وحـي 

ميرا كالم خدا دانست؟ كسي كه ادعا مي جوشيده يا وحـي ثمـره كند وحي از درون پيامبر

و هم علت قـابلي آن شخ و افكار پيامبر است، در واقع، پيامبر را هم علت فاعلي وحي صيت

و سـاير مي داند؛ در حالي كه در عرصه رابطه خدا بـا موجـودات، خـدا علـت فـاعلي اسـت

ميموجودات، معلول يا قابل مياند. كسي كه جوشـيده گويد وحي از درون شخصيت پيامبر

خو كسي كه مي شـده اسـت، دو مسـئله به او افاضـه مـي ارج از وجود پيامبرگويد وحي از

كنند. نفس پيامبر اساساً بايد به چنان مرتبه وااليي از كمال دست يافتـه جداگانه را مطرح مي

توان گفـت كـه از جهـاتي شخصـيت باشد تا شايستگي دريافت وحي را داشته باشد، لذا مي

يافتـه پيـامبر در دريافـتي شخصـيت كمـال موضوعيت داشته است نه طريقيـت؛ يعنـ پيامبر

 وحي موضوعيت دارد.

دار از آيـات قرآنـي، اعتمـاد بـه كـل قـرآن را خدشـه برخـي يابي خطا در اعتقاد به راه

و پذيرش راهسازد. فروكاستن وحي به تجربه مي و نفي عصمت وحي يابي خطـا هاي عارفانه

انجامـد. الزمـه خطاپـذيري در مـتنمي به حريم قرآن، به نفي اسالم به عنوان يك دين الهي

و  و خطاپذيري در اصل ديـن منجـر بـه نفـي حكمـت قرآن، خطاپذيري در اصل دين است

هـايي ها اين اسـت كـه اسـالم ماننـد آيـين شود. الزمه طرح اين گونه نظريههدايت الهي مي

عـارف چون بوديسم، يك دين غير الهي تلقي شود. در اين صورت، پيامبر نيز در حد يـك 

و متوجـه» قـرآن«شـود كـه اثـر مكتـوبي بـه نـام يا نابغه نويسنده تلقي مـي  را تـدوين كـرده

در اصـل9تعارضات موجود در متن خود نيز نبوده است. اصالً وقتـي بناسـت كـه پيـامبر 

بخشي به آن دخالت داشته باشـد، تمييـز ميـان قـرآن بـا سـاير مضمون وحي يا الاقل صورت

 پيامبر يعني احاديث نبوي چيست؟جامانده از سخنان به
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كنـد كـه قـرآن شـجره طيبـه شخصـيت پيـامبر مـي داللـت آيات بسياري بر اين مطلب

.نيست. اين آيات به چند دسته قابل تقسيم است

الف) برخي آيات بر اين نكته تأكيد دارد كه پيامبر قبـل از وحـي هـيچ گونـه آگـاهي

ويبودمينداشته است. اگر وحي تجربه نبوي  ميبايد برخي آگاهي، داشت؛ چـرا كـه ها را

و دانستهتجربه والْحكْمـةَ(هاي فردي دارد ها ريشه در آگاهي تـابالْك ـكلَيع أَنْزَلَ اللَّـهو

عظيمـاً ـكلَيع كانَ فَضْلُ اللَّـهو لَمتَكُنْ تَع ما لَم كلَّمعو)؛ 113(نسـاء/)و و خـدا، كتـاب

ف نمحكمت بر تو فرو و بخشـش خـدا بـر تـويا دانسـتهيرستاد، وآنچه را بـه تـو آموخـت،

والَ(.»بزرگ بوده است تـابـا الْكري متَد كُنْت َأمرِنا ما منْ روحاً كنا إِلَييحأَو ككَذلو

لَتَهد إِنَّكنا وبادع منْ نْ نَشاءم بِه نَهدي نُوراً لْناهعنْ جلكـتَقيمٍي إِليالْإيمانُ وسم راطص(

) روح بخش را وحي كـرديم،و اين«)؛52(شوري/ (قرآنِ گونه، از فرمان خويش به سوي تو

(به محتواي آن) چيست؛ وليكن آن را نورييدر حالي كه نم و ايمان (قرآن) دانستي كتاب

بـ قرار داديـم كـه بـه وسـيله  (و شايسـته دانيم)، آن هـر كـس از بنـدگانمان را كـه بخـواهيم

مراهنمايي مي و قطعاً، تو به سوي راه راست راهنمايي (همان) راه خـدايي كـهيكنيم؛ كني.

و آنچه در زمين است فقط از آنِ اوست؛ آگاه باشـيد كـه همـه آنچه در آسمان كارهـاي ها

يلْقـي(». گردد!يم تنها به سوي خدا باز تَرْجوا أَنْ ماكُنْتإِ و تـابالْك ـكـنْ إِلَيـةً ممحر الَّ

كبر(/ (قرآن) برتو القا شود، جز بـه خـاطر«)؛86(قصص و هرگز اميد نداشتي كه كتاب

.»رحتمي از جانب پروردگارت

مي9پيامبرب) آياتي كه از نگراني و اينكه خداونـد درباره حفظ قرآن سخن گويد

ل(دهد: به او وعده حفظ آيات الهي را مي بِه رِّكالتُح ـهعمنـا جلَيع لتَعجـلَ بِـه إِنَّ سـانَك

يانَهنا بلَيع قُرْآنَه ثُم إِنَّ فَاتَّبِع قَرَأْناه (قرآن)«)؛19-16(قيامت،)وقُرْآنَه فَإِذا زبانت را به آن

و خواندنش فقـط بـر  [چرا] كه جمع كردن آن (خواندن) آن شتاب كني  حركت مده، تا در

و عهده م ماست. كنيهنگامي كه آن را سپس در واقـع خوانيم، پس، از خواندن آن پيروي

(قرآن) فقط بر َقبـلِ(.»ماست عهده بيان آن والتَعجلْ بِالْقُرْآنِ مـنْ فَتَعاَلي اللَّه الْملك الْحقُّ
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رب زِدنـي أَنْ يقْضي وحيـه وقُـلْ كلْمـاً إِلَيتـر اسـت خـدايي كـهو واال«)؛ 114(طـه/)ع

(خوانـدن) قـرآن شـتاب مـورز پـيش از آن كـه  (اي پيامبر) نسبت به و فرمانرواي حق است

و بگو:  ».»پروردگارا! مرا دانش افزاي«وحي آن به سوي تو پايان پذيرد؛

و عـدم نـزول وحـي بـه درخواسـت ج) در برخي آيات هم به مسـئله فتـرت در وحـي

ه آيات تأكيد دارد كه پيامبر تابع وحـي بـوده نـه وحـي دست ايناشاره شده است.9پيامبر

ال اجَتبيتَها قُلْ إِنَّمـا أَتَّبِـع مـا يـوحي(تابع او: لَو ربـي وإِذا لَم تَأْتهِم بĤِيةٍ قالُوا )إِلَـي مـنْ

(از«گوينـد: اي بـراي آنـان نيـاوري، مـيو هنگامي كه هيچ آيه«)؛ 203(اعراف/ چـرا آن را

فقـط از آنچـه از طـرف پروردگـارم بـه سـوي مـن وحـي«بگـو:» خود) برنگزيـدي؟! پيش

مي مي ».كنم شود، پيروي

مي«كند كه يك بار پيامبر از جبرئيل سؤال مي شود كه بيش از اين مـن را چه چيز مانع

مي9پيامبر، در پاسخ»مالقات نكني؟ ر(شود اين آيه نازل إِالَّ بَِأمرِ نَتَنَزَّلُ لَه مـاوما كب

و ما كانَ ربك نَسيا كنَ ذليما ب و خَلْفَنا و ما أَيدينا (جبرئيل گفت:)«)؛64(مريم/)بينَ و

و آنچـه جز به فرمان پروردگارت، فرود نمي و آنچه پشت سرِ ما، آييم؛ آنچه پيش روي ما،

فر ميان اين دو مي و پروردگارت ».اموشكار نيستباشد، فقط از آنِ اوست؛

ء إِنِّـيوال تَقُـولَنَّ لشَـي(شـود: داده مـي9د) در برخي آيات نيز تذكراتي به پيامبر

اللَّه شاءإِالَّ أَنْ ي /)فاعلٌ ذلك غَداً مگو:«)؛23(كهف حتماً مـن«و هرگز در مورد چيزي،

(بگويي: اگر) خدا بخواهد» دهمفردا آن را انجام مي ما(.»جز آن كه رِّمتُح مل ا النَِّبيهأَي يا

تَبتَغي لَك لَّ اللَّهأَحواجِكأَز رْضاتم(/ اي پيامبر! چرا چيزي را كه خـدا بـر«)؛1(تحريم

(بر خود) ممنوع مي مي تو حالل كرده ».طلبي؟! كني، در حالي كه خشنودي همسرانت را

در9هـ) برخي آيات تصريح دارد كه پيامبر و تصرف و دخل اجازه هيچ گونه تفسير

تُتْلي(قرآن را ندارد:  يرْجونَ لقاءنَا ائْت بِقُرْآنٍ غَيرِ هذا وإِذا ال علَيهِم آياتُنا بينات قالَ الَّذينَ

َنفْسيأَو بدلْه قُلْ ما يكُونُ لي لْقاءت منْ لَهدُأب إِالَّ أَنْ وحي إِنْ أَتَّبِعي /)إَِلي ما )؛15(يونس

مي« بهو هنگامي كه آيات ما در حالي كه روشن است بر آنان تالوت شود، كساني كه
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(و روز رستاخيز) اميد ندارند، مي قرآني غير از اين بياور، يا آن را تغيير«گويند: مالقات ما

(ممكن) نيست، كه از پيش خودم«(اي پيامبر) بگو:» ده. (زيرا) براي من آن را تغيير دهم،

».كنم شود، پيروي نمي جز آنچه به سوي من وحي مي

كند كه اگر كالمـي غيـر از آنچـه خـدا نـازلمي تهديدو) برخي از آيات هم پيامبر را

منْه(كند كرده مطرح كند، خداوند او را مجازات مي علَينا بعض الْأَقاويلِ لَأَخَذْنا ولَو تَقَولَ

عنْه حاجِزينَبِا دأَح منْ نْكُمم َفما منْه الْوتينَ (بـر«)؛47ــ44(حاقـه/)لْيمينِ ثُم لَقَطَعنا و اگـر

(به دروغ) نسبت مي را داد فرض) برخي سخنان را به ما (قدرتمند)، او حتماً، با دست راست

ميگرفتار مي ا ساختيم سپس رگ قلبش را مسلماً قطع و هـيچ يـك ز شـما مـانع آن كـرديم

و هم در صورت9بنابراين اگر پيامبر».شد(مجازات) نمي دهي بـه آيـات هم در مضمون

داشت، معنا نداشت كه مطلبي خالف واقع را به خداوند نسبت دهد تا مـورد قرآني نقش مي

و سرزنش قرار گيرد. قرآن همواره تأكيد دارد كه خداوند چنـان حـافظ وحـي اسـت  توبيخ

لَيفْتنُونَـك عـنِ الَّـذي(دهدن انحرافي از آن براي پيامبر روي نميتريكوچككه  وإِنْ كادوا

رَهغَي علَينا تَفْتَرِيل كإِلَي و يقيناً نزديك بود كه تو را از آنچـه بـه سـوي«)؛73(اسراء/)أَوحينا

ر تو وحي كرده (و منحرف سازند،) تا غير آن ».بنديا بر ما دروغايم، به فتنه در اندازند

. مرتبـه عـالي1،اهللا جوادي آملي معتقد اسـت كـه قـرآن داراي سـه مرتبـه اسـت آيت

مي» كتاب مكنون«و» ام الكتاب«قرآن، كه همان  و قرآن درباره آن بـلْ هـو(گويـد: است

محفُوظقُرْآنٌ مجيد في و محـض ). در اين مرتبه، قرآن حقيقتي بسي22ـ21(بروج/)لَوحٍ ط

و در شــب معــراج پيــامبر آن را بــدون9اســت كــه هــيچ گونــه كثرتــي در آن راه نــدارد

و  وساطت مالئكه از خداوند دريافت كرده است. اين مرتبه كه قرآن بسـيط اسـت بـا انـزال

أَو أَدني(رسد، بلكه پيامبر بايد به مقام نمي تنزيل به پيامبر قَوسينِ در)قاب صـعود كنـد تـا

عليمٍ(ر پروردگار آن را دريافت نمايد: حضو منْ لَدنْ حكيمٍ لَتُلَقَّي الْقُرْآنَ 6(نمـل/)إِنَّك.(

و پيـامبر2 آن را در شـب قـدر دريافـت9. مرتبه متوسط قرآن كه همراه با تفصيل اسـت

مي مي و تفصيل پيدا فيها(،كنـد كند؛ چرا كه شب قدر شبي است كه هر امر بسيطي، تفريق
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َأمرٍ حكيمٍيفْ مي«)؛4(دخان/)رَقُ كُلُّ (شب) هر چيز استواري جدا كرده شب ». شود در آن

و بساطت. قرآن در شـب قـدر كـه هـر قدر شب اندازه و تفريق است نه جمع و تكثير گيري

شود، توسط جبرئيل كه روح امين است، بـر قلـب مطهـر پيـامبر نـازل قضايي در آن قدر مي

و سه سال پيـامبر . نزول تدريج3شد.  و بـه9ي قرآن، كه طي بيست آن را دريافـت كـرد

(جوادي آملي، عبداهللا، تفسير موضوعي قرآن،  ).1/74مردم ابالغ نمود

 عنصر بشري در قرآن وجود. تحليل وجود يا عدم5

و پيامبر مييارا9تصويري كه وات از قرآن دهد، چنان سطحي است كـه عبـاراتيه

ه كرد. وي قـرآن را در حـد يـك كتـابيتوان ارانمي سادگيآن را به در خور توصيف از 

چنان كه پيامبر را نيز در حد يك عارف يا نابغه بـههم؛سازدبشري آكنده از خطا مطرح مي

و تنها متن وحياني تحريـف شمار مي و آورد، در حالي كه قرآن برترين كتاب مقدس نشـده

ب هـا نيـز تـاب تحمـل آن را رخوردار است كـه كـوه خطاناپذير است. قرآن از چنان عظمتي

علي(ندارند:  منْ خَشْيةِ اللَّـهلَو أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ متَصدعاً لَرَأَيتَه خاشعاً ).12(حشـر/)جبلٍ

و سـنگيني اسـت: إِنَّـا(از آنجا كه قرآن تجلي ذات اقدس الهي است، لذا كـالم باعظمـت

قَوالً ثَقيالًعلَيسنُلْقي قرآن كتـابي اسـت كـه از سـاحت ربـوبي تنـزل يافتـه5(مزمل/)ك .(

است. از آنجا كه مبدأ فاعلي آن خداست، لذا قرآن همـواره خـود را از جانـب خـداي رب 

و خداي حكيم حميـد عزيزالعالمين، خداي رحمان رحيم، خداي  عليم، خداي عزيز حكيم

منَ الرَّحم(؛داندمي منَ اللَّه الْعزيـزِحم(؛)2ـ1(فصلت/)حمنِ الرَّحيمِتَنْزيلٌ تَنْزيلُ الْكتابِ

منَ اللَّه الْعزيزِ الْحكيمِحم()؛2ـ1(غافر/)الْعليمِ وإِنَّه لَكتاب()؛2ـ1(جاثيه/)تَنْزيلُ الْكتابِ

هخَلْف والمنْ هيدنِ يينْ بم ال يأْتيه اْلباطلُ منْ حكيمٍ عزيزٌ ). قـرآن42ــ41(فصـلت/)تَنْزيلٌ

أُم وإِنَّـه فـي(،داراي حقيقتي ذومراتب است كه باالترين مرتبه آن در ام الكتاب قرار دارد

كيمح يلنا لَعيتابِ لَدو جـز4(زخرف/)الْك ). حقيقـت قـرآن در كتـابي مكنـون قـرار دارد

في(،با آن ارتباط عميق پيدا كندتواند مطهر، يعني انسان كامل، نمي كَريم كتابٍ إِنَّه لَقُرْآنٌ

رب الْعالَمينَ منْ تَنْزيلٌ إِالَّ الْمطَهرُونَ هسمي ال ). قرآن كتابي است80ـ77(واقعه/)مكْنُونٍ

)أْويلُـهتَيوم يأْتي(،كه حقايق آن جنبه تكويني دارد كه در قيامت ظهور پيدا خواهد كرد
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و مفاهيم قرآن مثال53(اعراف/ آنيهايي براي ارا). الفاظ ه يك سلسله معارف هسـتند كـه

و حقيقي است كـه هايي براي خود قرآنمعارف نيز مثال و تأويل قرآن نيز يك امر عيني اند

ر.ك: جـوادي آملـي، تفسـير  (بـراي مطالعـه بيشـتر، و ظهور آن قيامـت اسـت جايگاه بروز

).179ـ 160و 146ـ13/143تسنيم، 

نه تنها تحليل وات در باب قرآن به عنوان يك كتاب بشريِ آميخته با خطا، تـوهيني بـه

و نفي عصـمت وي، ناديـده گـرفتنازاين متن مقدس است، كه تفسير وي  شخصيت پيامبر

مقام واقعي اوست. پايين آوردن مقام پيامبر در حد يـك عـارف يـا نابغـه، نـوعي اهانـت بـه 

خصيتي است كه مستجمع كماالتو مظهر اسم اعظم الهي است. مراتب وجودي پيـامبر چنـانش

توان قياس كـرد تـا چـه رسـد بـه آنكـه شخصـيت او را در حـد است كه او را با ساير انبيا نيز نمي

ثُـم دنـا(:گويـد تا آنجاست كه قرآن مـي شخصيت يك عارف يا نابغه فرو كاست. مقام پيامبر

أَو أَدنيفَتَدلَّي قَوسينِ پيـامبر بـه مقـامي دسـت يافـت كـه حتـي9ـ8(نجم/)فَكانَ قاب .(

د«جبرئيل از همراهي وي بازماند:  ).18/382االنوار،(مجلسي، بحار» نوت انملة الحترقتلو

يا6  تجربه نبوي. تحليل قرآن؛ وحي الهي

يا نظريـه سـنتي در تحليـل رو هستيم: يكي وحي الهي در تحليل وحي با دو نظريه روبه

و ديگري تجربه نبـوي يـا روايـت مـدرن از وحـي. هـر يـك از ايـن دو نظريـه داراي  وحي

.هايي به شرح ذيل استفرض پيش

 مباني عقلي وحي قدسي اول.

ـ بر اساس تصويري كه از خـدا، و عرفا ـ از متكلمان گرفته تا فالسفه متفكران اسالمي

و رابطه انسان با خدا انـد. در تحليـل آنهـا چنـد داشتند، مسـئله وحـي را مطـرح كـرده انسان

و سـاير شود: الف) تعريفمطلب از يكديگر تفكيك مي و تفـاوت آن بـا الهـام وحي نبوي

و كيفيت نزول آن. تلقي آنهـا  ج) ماهيت وحي ب) ضرورت وحي؛ كاربردهاي لفظ وحي؛

و رابطه خدا با انسان موجب شده بـود تـا تعريـف خاصـي از وحـي از سه مسئله خدا، انسان

و آن را وسيلهيارا و دريافت پيـام از او تلقـي كننـد.9اي براي ارتباط پيامبره دهند با خدا
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و خداست. در تلقي آنهـا، پيـامبر از نظر آنها، وحي يك ابزار ارتباطي خطاناپذير ميان پيامبر

و بـه مـردم ابـالغ هـاي الهـي را از خداونـد دري اي است كه پيـام يافتهشخصيت تكامل افـت،

مي كند. آنچه پيامبر مي  كند كالم خداست نه كالم خود او.از خدا دريافت

و اينكه وحي كالم خداست نـه پيـامبر، مباني استدالل آنها بر پذيرش الهي بودن وحي

 به ترتيب ذيل است:

اي از صفات، از جمله صفت حكمت اسـت. بـر اسـاس ايـن الف) خدا داراي مجموعه

و انسان را براي نيل به اين كمال آفريده است.صفت،   خدا جهان

و خطاپذيري عقلِ خود قادر به شناسايي راه هاي نيـل بـهب) انسان به سبب محدوديت

 كمال خود نيست.

و كمال را به انسان نشان دهد تا جهان خلقت به هدف ج) خداوند حكيم بايد راه رشد

م نخواهد بود.خود برسد. در غير اين صورت، خداوند حكي

و ارا هـاي تكـاملي، افـراد خاصـي را بـهه برنامـهيـد) خدا براي نشان دادن راه به انسان

و از طريق وحي، پيام ميهاي خود را به انسانعنوان پيامبر برگزيده  كند.ها عرضه

و معنويهـ) براي آنكه پيام الهي بدون هيچ گونه تحريف ها برسد، بايد به انسان لفظي

و ابالغ وحي مرتكب خطا نشود. پيامبر  در دريافت، حفظ

ها برسد، بايد وحي كالم خدا باشد نه سـخنانو) چون بناست كه پيام خداوند به انسان

 پيامبر. لذا منشأ وحي، مشخصو تنها از سوي خداست.

اي بـراي سـخن گويد نه پيامبر با مردم. وحي وسيلهز) در وحي، خدا با انسان سخن مي

 هاست. به بيان ديگر، وحي كالم خداست.ند با انسانگفتن خداو

اي نيسـت. پيـامبري رسان الهي است، نيل به اين مقـام كـار سـادهح) هر چند پيامبر پيام

و شخصيت تكاملنامه اي برخوردار باشد كـه يافتهرساني نيست. پيامبر بايد از چنان مقام واال

و ارا و حفظ داشـته باشـد. بـه عـالوه، بـراي تحقـق عينـيه آن را يـ قدرت دريافت پيام الهي

و يك انسان كامل باشد؛ به بيـان ديگـر، هاي وحياني بايد پيامبر يك الگوي تمامآموزه عيار
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هـاي وحيـاني اسـت. رسـالت پيـامبران كننده وحي، كه الگوي مجسم آموزهپيامبر نه تنها دريافت

ايهاي وحياني نيست، بلكه در اراه پياميتنها در ارا و تحقق عيني آن آموزهه .ها نيز هستلگو

و ط) پيامبر براي آنكه اثبات كند از جانب خدا مبعوث شده، يعني مأموريـت او الهـي

و پيام مييهاي خود را اراپيام او پيام خداست، نه آنكه خود احساس مأموريت كرده دهـد،ه

و داراي معجزه است. معجزه دليلي براي اثبات حقانيت اوست؛ يعني هم برگزيده خداسـت

 هم وحي كالم خداست.

 هاي تجربه نبويفرضپيش دوم.

كنـد كـه را شخصـيتي تلقـي مـي9پيـامبر» تجربه نبـوي«در مقابل نظريه فوق، نظريه

و مواجههداراي تجربه و چون براي خود احسـاس مأموريـت هاي ها و اجتماعي است فردي

و مـيه يـ كند، دستاوردهاي بشري خود را به مردم ارا مي دهـد. مطـابق ايـن تفسـير از نبـوت

 هاي زير را پذيرفت:وحي، بايد گزاره

الف) پيامبر فرستاده خدا نيسـت. مأموريـت او هـم الهـي نيسـت، بلكـه خـود احسـاس

 كند. مأموريت مي

و مرتبهب) پيامبر با ساير عرفا تفاوت چنداني ندارد. حتي نمي توان ثابت كرد كه مقام

و مولوي است.وي برتر از عرفايي چو ن ابن عربي

هاي شخصي انساني اسـت كـهج) قرآن يك كتاب الهي نيست؛ چرا كه حاصل تجربه

 كند. ادعاي پيامبري مي

و غيرقرآنــي پيــامبر تفــاوتي نيســت؛ چــرا كــه هــر دو حاصــل د) ميــان ســخنان قرآنــي

 هاي اوست. تجربه

و معصوم نيست.  هـ) پيامبر يك انسان خطاناپذير

و به بيان ديگر، واجد گزارهو) قرآن يك كت  هاي كاذب است.اب بشري خطاپذير

بيز) پيام خطا به بشـر هاي الهي به بشر نرسيده است. خدا نخواسته تا دستورات خود را

و پيامبر فقط پياميارا ه كرده است.يهاي شخصي خود را اراه دهد
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ميح) هر كس مي اي خـود احسـاس هـ تواند با تجربهتواند ادعاي نبوت كند. هر كس

مأموريت كند؛ هر چند در فضاي جامعه اسالمي، صـالح نيسـت كـه چنـين افـرادي ادعـاي 

 خود را مطرح كنند.

بيط) ختم نبوت بي  معناست؛ چه رسد به ختم نبوت.معناست. اصالً نبوت

و اعجاز بي  معنا هستند.ي) مفاهيمي مانند عصمت

و رابطه انسان با خدا اراتصويري كه از انسان،» تجربه نبوي«نظريه در مييخدا شـود،ه

غير از تحليل وحي به عنوان كالم خداوند است. پذيرش نبوت با تحليل اول سازگار اسـت؛ 

چون نبوت به عنوان گـزينش افـراد معصـوم از جانـب خداونـد بـه عنـوان پيـامبر اسـت كـه 

بي آموزه و و كاسـت بـه انسـان هاي الهي را از او دريافت كرده، كننـد. در ابـالغ مـي هـا كم

و نتـايج فرضتوان نبوت را اين گونه تعريف كرد. پيشتحليل مدرن از وحي، ديگر نمي هـا

و الزمه تجربه نبوي، انكار نبوت است. كساني هـم  تجربه نبوي در تعارض با پذيرش نبوت،

اي نفـي اصالً به نبوت اعتقاد نداشتند. آنهـا بـر اند،تفسير كرده» انفسي«كه در غرب وحي را 

و نشان دادن آنكه پيامبر و حـداكثر نابغـه اسـت،9الهي بودن وحي يك شخص متعـارف

و تجربـه نبـوي را مـيه كردند.يچنين تفسيري ارا تـوان بـه اختالف نظر ميـان وحـي قدسـي

 بندي كرد:صورت زير جمع

خـود هـاي نبـوي كـالمو منشـأ آن نـامعلوم اسـت؛ تجربـه» انفسي«تجربه نبوي »: تجربه نبوي«

هاي پيـامبر خطاپـذير اسـت؛ صـاحب تجربـه نبـوي برگزيـده هاي ناشي از تجربهپيامبر است؛ گزاره

پـذير هاي نبـوي بسـط كند؛ تجربههيچ كس نيست؛ صاحب تجربه نبوي خود احساس مأموريت مي

و قرآن كالم محمدي است.و داراي استمرار است؛ هر كس مي  تواند ادعاي پيامبري كند؛

و از جانــب خداســت؛ وحــي كــالم خداســت؛»وحــي قدســي« : وحــي امــري قدســي

زيده خداسـت؛ پيـامبر از جانـب خـدا مـأمور هاي وحياني خطاناپذير است؛ پيامبر برگ گزاره

خاتمـه يافتـه اسـت؛ نبـوت خاتمـه يافتـه9هاي الهي است؛ وحي با پيامبر اسـالم ابالغ پيام

ر.ك: نص (براي آگاهي بيشتر، و قرآن كالم خداست و نقـد،ري، كالم خـدا است؛ تحليـل

و تجربه نبوي،  ).274-263ديدگاه روشنفكران ديني درباره وحي
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 نتيجه

و قرآن ناشي از باطن1 و ذهن پيـامبر . وحي و تراوشات فكر 9و ضمير ناخودآگاه،

والّيا به طور كلي مخلوقِ تخيل خـ و خاسـتگاه وحـي و نبـوغ پيـامبر نيسـت، بلكـه منشـأ قِ

و تعالي است.قرآن، فقط خداو  ند تبارك

بـه چنـان مرتبـه وااليـي از كمـال دسـت يافتـه باشـد تـا اساساً بايـد9. نفس پيامبر2

در دريافـت وحـي يافتـه پيـامبر كمـال شايستگي دريافت وحي را داشته باشد؛ لذا شخصـيت 

و تابعِ شخصيت پيامبر نبـوده موضوعيت دارد و قرآن هرگز برخاسته نه طريقيت. پس وحي

ب و برگزيـده از جانـب،شخصـيتي معصـوم9ه اجماع مسلمانان، پيـامبر است. خطاناپـذير

و به مردم ابالغ نموده است. و حفظ كرده  خداست كه به امر وي، كالم الهي را دريافت

و پيـامبران هـيچ گـاه در رسـالت خـويش شـكو . نزول وحي تشكيك3 بردار نيست

مي اند، بلكه پيامبر از طريق انجامترديد نداشته و از معجزه فهمد كه كـالم، سـخن خداسـت

و نظيـر آن را ديگـري نمـي  توانـد جانب شيطان نيست. در مورد قـرآن چـون معجـزه اسـت

و كـالم اوسـت. از جانب خدا نـازل مـي فهميد كه قرآنبياورد، پيامبر از اين طريق مي شـود

و كالم9آيات قرآن نيز همواره تأكيد دارد كه كالم پيامبر  خداست. عينِ وحي

و ابالغ وحي هرگـز خطـا9. به اجماعِ انديشمندان شيعه، پيامبر4 در دريافت، حفظ

و چـون منشـأ وحـي كند؛ چـرا كـه وحـي را از جانـب خـدا دريافـت مـيو اشتباه نمي كنـد

و شخصيت پيامبر وجود ندارد. قرآن نيـز  و خيال و تصرف وهم خداست، جايي براي دخل

در9پيامبر و اشـتباهو ديگر انبيا را و ابالغ آن به مردم از هر گونه خطا تلقي وحي، حفظ

 داند.مصون مي

و5 و نبوت موهبتي الهي است نه امري اكتسابي. امر نبوت يك موهبـت مرمـوز . وحي

و  و بـه واسـطه آن معـارف دينـي يك شعور مخصوص بوده كه در انبيا وجود داشـته اسـت

كردند. نيز توافق مذكور با ادعاي انبيا، صحتمي شرايع آسماني را از ناحيه حق تعالي تلقي

 رساند. اصل ادعاي آنان را به ثبوت مي
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. تحليل وات در باب قرآن به عنوان يك كتاب بشريِ آميخته با خطا، نه تنهـا تـوهين6

و نفي عصمت وي، ناديـده9به اين متن مقدس است، بلكه تفسير وي از شخصيت پيامبر

در حد يك عارف يا نابغه، نوعي اهانـت پايين آوردن مقام پيامبر گرفتن مقام واقعي اوست.

و مظهـر اسـم اعظـم الهـي اسـت. مراتـب وجـودي  به شخصيتي است كه مستجمع كماالت

تـوان قيـاس كـرد، تـا چـه رسـد بـه آنكـه چنان است كه او را با ساير انبيا نيز نمي9پيامبر

ك  است.شخصيت او را در حد شخصيت يك عارف يا نابغه فرو
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