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  چكيده
بـر دامـن  یترین گـوهر آسـمانپایه و قوام شرایع الهی و ارزنده، »براي هدایت مردمپیام الهی به پیامبران «منزلۀ به یوح

به علت کوتاهی دست بشر عـادي در نیـل بـه ، وحی. دارد یناگسستن يپیوند و سرنوشت آدمی و با سرشت استزمینیان 
 ۀیـا نبـوغ فکـري و نتیجـ یآن را حاصل خلجان ذهن یگوناگون و گاه غلط افتاده است. کسان يهادر گیرودار تحلیل، آن

ماننـد ناپـذیرفتنی  ییو پیامدهااند ها نادرستاین تحلیل .انددینی و حاصل رؤیاي پیامبر پنداشته ۀعواطف شدید و یا تجرب
دیل وحـی بـ. به جهت نقش بیندیعنی خدا و پیامبر ناسازگار، د و با بیان دو طرف ارتباطنخطاپذیر و بشري شدن وحی دار

تحلیـل وحـی از نگـاه آن ، ایـن نوشـته، سنگ المیزان از سوي دیگرو جایگاه تفسیر گران، سوو اهمیت تحلیل آن از یک
اي و ارزیابی اطالعات به صورت توصـیفی و تحلیلـی خواهـد آوري اطالعات کتابخانهکند. روش گردتفسیر را بررسی می

آن عنایـت  ةبه سخن مبدأ وحی و گیرند، هاي دیگران بر خالف روش تحلیلتفسیر المیز که دهدنشان میما  بود. بررسی
داند که به صورت تجلی بـر قلـب وحی را سخن حضوري خداوند می، ویژه داشته است و با استفاده از آیات قرآن و روایات

  فرشته نازل شده است.  ۀاز پس حجاب یا با واسط، مستقیمطور به، پیامبران

  .المیزان، قرآن، دینی ۀتجرب، نزول به تجلی، سخن حضوري، هاي وحیتحلیل، وحی ها:کلیدواژه

   

Ma'rifat-i Kalami _________________________________________ Vol.5. No.1, Spring & Summer, 2014    

۸     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهپنجم،  سال  

  مقدمه
همواره نیازمند هدایت الهی اسـت. ، به آن یبختی و دستیابناتوانی خویش از شناخت نیکسبب به انسان

، 2ج، تـابی، طباطبـائی (ر.ك. برگزیده میسـور اسـت يهابر انسان» وحی«نزول این هدایت تنها از طریق 
تـرین و پایـه و قـوام بعثـت پیـامبران و مهم، یهمـزاد آدمـ ی. وحـ)83ــ 80ص ، 1328، همو ؛13ص 

دارد.  یناگسسـتن يپیوند و سرنوشت آدمی و با سرشت استبر دامن زمینیان  یترین گوهر آسمانارزنده
رو ایـناز .شودمین یافت برایش گزینیو جاياست مؤثر نیفتاده  انسان هیچ چیز همانند وحی در زندگی

مسـیحیت و اسـالم) و ، محور (یهـودیویژه دانشوران ادیان وحتوجه اندیشمندان به کانونهمواره وحی 
بـراي کشـف ماهیـت  یرغم این همه توجه و تـالش علمـلکن به ؛اندیشوران مسلمان بوده استویژه به

و کوتاهی دسـت بشـر عـادي در  )87ص ، 1جتا، طباطبائی، بی( به علت خارج از حواس بودنش، وحی
 یگوناگون و گاه غلـط افتـاده اسـت و کسـان يهاوحی در گیرودار تحلیل، نیل به آن و درك حقیقت آن

 (ر.ك. ورد پیـامبران را حاصـل را خلجـان ذهنـی و بیمـاري صـرعارهـ، گرایانـهبا اعتماد به اصول مادي
 712ص ، 10ج، ق1343ریـد وجـدي، ؛ ف15ص ، 1335، ؛ دیون یـورت22ص ، 1344، مونتگمري وات

یـا  )219ـ 220ص ، تابی، ؛ حسینی طباطبایی 290ص، 1344، مونتگمري وات( و یا نبوغ فکري ).713و
 )298و297، 23ص، 1344، مـونتگمري وات؛ 16ص ، 1335، دیـون یـورت (ر.ك. عواطف شدید ۀنتیج

از  یبرخـ، اخیـر يهااند. در سـدهمنکـر شـدهو ارتباط وحیانی پیامبران بـا خداونـد را  اندایشان پنداشته
پیـامبران » دینـی ۀتجربـ«را  یوحـ، مشکالت کتـاب مقـدسبرخی براي رهایی از ، اندیشمندان مسیحی

از بیـان دو طـرف ایـن  یپوشنیز با چشم یبعضی نویسندگان مسلمان و وطن، اند. با تأسف فراوانشمرده
انـد (ر.ك. کرده یا پذیرفته و آن را تنها تحلیل صـحیح معرفـر یاین تحلیل از وح، (خدا و پیامبر) ارتباط

 انداعـالم داشـته يمحمـد يایـرا گـزارش رؤ یقرآنـ یوحـبه تازگی و ، )14ـ3ص ، 1379، سروش
هـایی در سـایت خـود که به صورت سلسله نگارش» رسوالنه ياهایرو يراو :محمّد«، سروش (ر.ك.

  .)کرده استآغاز  1392خرداد  17ق / 1434رجب  27از 
) همگـان مشـکور بـاد! ییافتـه (کـه سـع سامان یوح ةکه دربار یتوجه هاي درخورپژوهشرغم به
و ، جسـتن از آیـات و روایـات يسزد که با یـاراست و می یهنوز نیازمند بازپژوه، وحی حقیقت ۀمسئل

رو بـا ایـن یشش پـپـژوهویژه وحی قرآنی توجه دوباره شـود. بهو به وحی ، جامع و دقیق، نو یبا نگاه
 المیـزانکند؛ زیرا بررسی می المیزانسنگ وحی را از نگاه تفسیر گران حقیقتهدف سامان یافته است و 

شـایان اي گونـهبـهنیـز در تحلیل وحـی ، واال برخوردار است یر از جایگاهیان تفاسیافزون بر اینکه در م
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نسـبت بـه  المیـزانکافی برده است و این وجـه امتیـاز مهـم تحلیـل  ةتوجه از آیات قرآن و روایات بهر
وحـی از  حقیقـتمستقلی کـه پژوهش شود آید. یادآور میشمار میهاي دیگر از حقیقت وحی بهتحلیل
آثـار در حـوزة گرچه برخـی  ؛را بررسی کند و ما را از این پژوهش مستغنی سازد یافت نشد المیزاننگاه 
، انـدبررسی کردهئی طباطباعلّامه  یا المیزانمسائل کلی مربوط به وحی را از نگاه  شماري از، شناسیوحی
مجلـۀ چاپ شده در ، علی اردستانیمحمدبه قلم  »طباطبائیعلّامه  تفسیري ۀشناسی در اندیشوحی«مانند 

  .  120-  103ص ، 47 ةشمار، 1387بهار ، قبسات

  . مفهوم وحي۱
 اشـاره، الهـام، ماننـد نوشـتنازجملـه ، دنـدارپرشـماري و مشتقات آن کاربردهـاي لغـوي » وحی« ةواژ

. رســالت و )2519ص ، 3ج ، ق1404، جــوهري( کتــاب، نوشــته، )1932ص، 3ج ، ق1405، فراهیـدي(
دو دیـدگاه وجـود دارد: » وحـی«معنایی  ۀریشبارة در، )379ص ، 15ج ، ق1300، منظور(ابن کالم پنهانی

، ق1411، فـارسابن( گرددها به این معنـا بـازمیهمۀ کاربردداند که آن را القاي دانش به دیگري مییکی 
ــبح ر.ك.؛ 93ص ، 6ج  ــریع )124ص ، 3ج ، ق1412، انیس ــارة س ــري اش ــفهانی و دیگ ــب اص ، (راغ

، 12ج، تـابی، (طباطبـائی معنـا جا القاي پنهانیِ معنایی وحی را یک ۀریش المیزان. »)وحی«مادة ، ق1416
. بـه نظـر )14ص ، 14ج، (همـان دانـدمیمعنـا بـه نفـس و جاي دیگر القاي پنهانی و سـریع  )292ص 
ریشـه  کاربردهاي لغـوي آن لحـاظ شـده اسـت. همۀدر  زیراانتقال است؛ » وحی«معنایی  ۀرسد ریشمی

قـال پنهـانی بـدانیم بـه که در قرآن کریم به همین شکل آمده است ـ تنهـا انت» الی«معنایی وحی همراه با 
سـریع نیسـت. ، اي؛ ولی هر انتقـال پنهـانیهستپنهانی نیز ، یهر انتقال سریع زیرا تر است؛واقع نزدیک

معنـایی وحـی ۀ ریشـ، انـددانسته(بدون الی) به معناي مطلق انتقال را  رغم اینکه وحیبرخی به، روایناز
  .)494ص ، ق1372، زمخشري اند (ر.ك.آوردهشمار بهانتقال پنهانی  را» الی«همراه با حرف 

نـوعی ، آمده که در همـه آن مـوارد پرشمارکاربردهاي در قرآن به معناي لغوي آن و در  »وحی«ة واژ
قرآنـی وحـی بـه  کـاربردزیـرا ؛ )292ص ، 12ج ، تـابی، (طباطبـائی انتقال پنهانی معنا لحاظ شده است

 همـراه اسـت و» الم«زلزال که بـا  ةپنجم سور ۀجز در آی ،آمده است» الی«موارد با همۀ صورت فعلی در 
  ند از:اعبارت» وحی«. کاربردهاي قرآنی )343ص ، 20ج، همان( گیردآن را به معناي الی میعلّامه 

، 16ج ؛ 223ص، 6ج، ) (ر.ك. همـان5 :زلـزال(زمین همچون  یجامداتبرخی مانند الهام به ، . الهام الهی1
، 2ج، همـان ) (ر.ك.68 :نحـل(آنهـا  ةزنبور از طریق غریـز چون یحیوانات برخیو الهام به  )10ص 
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؛ 223ص، 6ج، مـانه ) (ر.ك.7و  6: قصـص( و الهام به مـادر حضـرت موسـی )319و  318ص
  ؛)159و  149ص، 10ج

  ؛)292ص، 12ج، (ر.ك. همان )112 :انعام( . القاي شیطان جن و انس به دوستان خود2
  ؛)25و  18ص، 14ج، ) (ر.ك. همان11و10 :مریم( پنهانی حضرت زکریا به قوم خود ة. اشار3
  ؛)12: انفال(. پیام الهی به فرشتگان 4
  ؛)52 :شوري( . فرستادن روح به پیامبر5
  ؛)223ص، 10ج ؛321ص، 6ج، همان ) (ر.ك.73 :انبیاء( . تأیید عملی پیشوایان الهی6
  .)163 :نساء(. وحی اصطالحی و ارتباط نبوي 7

منـدي از دهـد بهرهنشان می» وحی«که گرچه بررسی کاربردهاي قرآنی  ت دارداین نکته ضرور یادآوري
توان مصـادیق ایـن کاربردهـا را حقیقتـی نمی، اي از موجودات وجود داردالقاي معناي الهی در هر طبقه

 اسـتنباط کـرداز آن را  یا وجود امـر مشـترك )108و  93ـ91ص ، تابی، انبازرگ (ر.ك. واحد تصور کرد
  یکی را به مصداق دیگر نیز تعمیم داد. هايو ویژگی )410ص، 4ج، 1378، مطهري(

) بر ایـن بـاور 121ـ120ص، 1372، همانند برخی از اندیشمندان مسلمان (ر.ك. مفید طباطبائیعلّامه 
تنها پیام الهی به پیامبران ، شودگاه که به خدا نسبت داده میاست که منظور از وحی در فرهنگ اسالمی آن

طبق عقیدة شیعه و تأیید آیات و روایات ـ خداوند ـ  حتی آنچه، است و کاربردهاي لغوي و قرآنی دیگر
  گوید:باره میوحی اصطالحی نیست. وي در این، کندعلوم غیبی القا میمنزلۀ به بیتبر ائمۀ اهل

ـین تعریـف کـرد: پیامبران است و می ةویژ، بنابراین وحی در اصطالح انتقـال حقـایق و «تـوان آن را چن
براي ابـالغ ، هاي برگزیده (پیامبران) از راهی غیر از طرق عادي معرفتمعارف از جانب خداوند به انسان

ـباح102ص، ق1414، عبـده؛ 292ص، 12ج، تـابی، طباطبائی (ر.ك. »به مردم جهت راهنمایی آنان ، ؛ مص
  ).51ص، 1ج، ق1416، معرفت ؛128ص ، 3ج ، ق1412، سبحانی ؛74ص ، 1393

، اساس در ادامهوحی اصطالحی است که ویژة پیامبران الهی است. براین، موضوع سخن ما در این نوشته
هاي غلط از وحی را نیـز نقـد و از این رهگذر تحلیل، بررسی المیزانحقیقت وحی به پیامبران را از نگاه 

درك آن بـراي ، وحی دریافت و شعور ویژه در باطن پیامبران استچون ، عالمهکنیم. در باور مرحوم می
) و باید دست نیاز به سوي آیات و روایات 316ص ، 2ج، تابی، هاي عادي میسور نیست (طباطبائیانسان

اي حقیقت وحـی را هاي وحی و برخی امور مربوط به آن را به دست آورد و تا اندازهدراز کرد تا ویژگی
کند و آنها از آیات و روایت استفاده می، و نقد اقوال دیگردر تحلیل وحی علّامه  رواینروشن ساخت. از

  ). 155ص ، 2ج، همان شمارد (ر.ك.را مخالف صریح کتاب و سنت و سخن پیامبران می
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  حقيقت وحي .۲
را هـایی ویژگی، دانـدهاي عادي میسور نمیندرك حقیقت وحی را براي انساعلّامه  مرحوم کهرغم اینبه

در ادامـه د. نرسـانرا میحقیقت وحـی کند که تحلیل درست می خراجاز آیات و روایات براي وحی است
  سیم.رمیها را براین ویژگی

  . وحي؛ تکليم الهي۱- ۲  

. ك.(ر سخن گفتن و تکلیم الهی اسـت، که وحیکند میاشاره  المیزانجاي تفسیر جايدر علّامه  مرحوم
ــــائی ــــبی، طباطب ص ، 5ج؛ 334ص ، 4ج؛ 183و  85ص، 3ج؛ 336و  240ص، 2ج ؛212ص ، 1ج، ات

أن الـوحی بمعنـى تکلـیم اهللا «؛ )292ص، 12ج، (همـان »الوحی التکلـیم اإللهـی ألنبیائـه ورسـله«): 215
ص ، 10ج؛ 143ص، 2ج، (همـان »الوحی وهو نـوع تکلـیم إلهـی«)؛ 220ص، 3ج، (همان »سبحانه لعبده

262.(  

  تکليم الهي. مفهوم ۱ـ۱ـ۲

، معنـایی آن )131ص ، 5ج ، ق1411، فـارسابـنۀ (و یکـی از دو ریشـ است» کلم« ةاز ماد» تکلیم« ةواژ
. )539ص ، 1347، فیـومی و نیـز ر.ك. ؛523ص، 12ج، ق1300، منظـورابنباشد (می» بیانگر معنا سخنِ«

 (ر.ك. معـانی هنگـام اسـتعمالکالم در این کاربرد با عمل وضع در میان مردم و قرار دادن واژگان بـراي 
، (طباطبـائی و در ظـرف اجتمـاع )119ص ، 3ج ، ق1406، ؛ صدر29ص، 1ـ2ج، ق1409، غروي نائینی

  گیرد. شکل می )315ص ، 2ج، تابی
منحصر به بیـان مـراد بـا اصـوات مـادي » تکلیم«بر این باور است که در فرهنگ قرآنی معناي علّامه 

ه کـرو چنانایـن. از)404ص، 13ج، گیرد (همـانبرمیدرر الفاظ مادي را نیز بلکه انتقال مراد با غی، نیست
گیري از گوش و چشم مـادي الفاظ مادي و بهره، در ارتباط وحیانی پیامبران با خدا، تفصیل خواهد آمدبه

 کـهواقع به پیامبران توسط خداوند صورت بگیرد و نباید پنداشت  ۀتواند با ارائو وحی می، مطرح نیست
ران را رؤیـا شـمرد. البتـه بایـد بباید وحی بـه پیـام . بنابراینارائه واقع به پیامبران با تکلیم ناسازگار است

  کالم. ةکالم و گیرند ةدهندانتقال، سه امر مطرح است: کالمکم دست، در هر تکلیمیکرد که توجه 
خـدا بـا پیـامبران اسـت. کـالم و سـخن ، که وحی ادله و شواهد متعدد قرآنی و روایی داللت دارند

  :این قرارند برخی از این شواهد از
  ده است:شکالم و مشتقات آن استفاده  از، وحی ةدربارپرشماري آیات در الف) 

۱۲     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهپنجم،  سال  

 هُ مُوسـىمَ اللّـوَکَلّـ«ماننـد: ، )253: بقـره( دنشـمارآیات وحی به پیامبران را تکلیم الهی میبرخی . 1
 نـدادهکـرسخن گفتن خدا با پیامبران را بیان ، طلقم طوربه، مانند آنیاتی آاین آیه و  ).163: نساء( »تَکْلِیما

و هیچ بشري را نرسد که خدا با او سخن گویـد « د:کنتفسیر میچنین آن اطالق را  اسوره شور 51 ۀو آی
چـه بخواهـد  به اذن او هـر ]آن فرستاده[اي بفرستد و یا فرستاده جز [از راه] وحی یا از فراسوي حجابی

 نـدآمد جمعی از یهود نزد حضرت محمد. )51 :(شوري »کارسنجیده وحی کند. آري اوست بلندمرتبۀ
مگـر ، آوریـمگوید؟ به تو ایمان نمیسخن نمی چرا خدا با تو همانند موسی، اگر تو پیامبري«و گفتند: 

این آیه نازل شد تـا نشـان دهـد  ).53ص، 16ج، ق1416، انصاري قرطبی( »اینکه خدا با تو سخن بگوید
نیسـت؛ بلکـه وحـی  سخن گفتنِ خداوند با انبیا تنها از نوع سخن گفتن از پـس حجـاب بـا موسـی

را اسـتثناي منقطـع گرفـت و » إِالّ وَحْیاً«بنابراین نباید  .فرشته نیز سخن گفتن است ۀواسطه و با واسطبی
، تـابی، ند (ر.ك. طباطبـائیاشده تکلم الهیه قسمِ یادوحی در آیه را خارج از تکلم الهی شمرد؛ زیرا هرس

  )؛58ـ57ص، 9ج، ق1408، طبرسی و 76ـ75ص، 18ج
: طـه؛ 3 :؛ یوسـف19 :انعـام(گاه بـا وحـی الهـی، حضرت محمد ربشده نازل . خداوند از وحی2ِ
کردیم تـا [مـردم] گونه قرآن عربی (گویا) به سوي تو وحی و بدین« :کندو گاه با کالم الهی یاد می )114

و اگـر یکـی از مشـرکان از تـو پنـاه «؛ )7 :ي(شـور »هشـدار دهـی... انـدآن مکه و کسانی را که پیرامون
خـود را ، از اینکـه قـرآن در آیـات پیشـین. )6 :(توبـه »را بشنود )قرآن(پناهش ده تا کالم خدا ، خواست

شـود اسـتفاده مـی، )155ص، 9ج، تابی، یطباطبائ (ر.ك. اهللاکالم، وحی معرفی کرده و در این آیۀ شریفه
  اهللا است؛که وحی الهی همان کالم

آیا طمع داریـد کـه « کند:اهللا یاد می. قرآن کریم از تورات نیز که وحی خداوندي است با تعبیر کالم3
سـپس آن را بعـد از ، شـنیدند[اینان] به شما ایمان بیاورند با آنکه گروهـی از آنـان سـخنان خـدا را مـی

، اهللاشـریفه مـراد از کـالم ۀدر این آی. )75 :(بقره »دانستندکردند و خودشان هم میفهمیدنش تحریف می
، 1ج، (همـان تحریـف کردنـدرا  آن، است که برخی از عالمان یهـود پـس از شـنیدن وحی به موسی

  ).214ص
راسـتی بـر تـو ما بـه« :)19 :؛ تکویر40: حاقه (ر.ك. خواندرا قول خداوند می» وحی«قرآن کریم  ب)

داند که به اعتبـار دشـواري قرآن می مراد از قول را طباطبائیعلّامه  .)6 :(مزمل »افکنیمگفتاري سنگین می
ص ، 20ج، تـابی، (طباطبـائی ثقیل خوانده شده اسـت قولِ، شهایو سختی امتثال فرمانآن  درك حقایقِ

ج ، تـابی، طباطبـائی ر.ك.؛ 12 :مانند: تحـریم( ندنکمیاز وحی به کالم و کلمه یاد نیز آیاتی از قرآن  .)62
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 بـه بـاور. )24(شـوري: » شـماردآمده بـر پیـامبران میمراد از کلمات را وحی الهی فرود). «345ص ، 19
 سـازدوحی الهی به پیامبران اسـت کـه خداونـد آن را پایـدار می، شریفه مراد از کلمات ۀدر این آیعلّامه 

  )؛50ص ، 18 ج، تابی، (طباطبائی
از پـدرش  سـالمبنعلی. کالم الهـی اسـت، ج) در روایات پرشماري نیز اشاره شده که وحی و قرآن

  حضرت فرمود:، دربارة قرآن کریم پرسیدم نقل کرده است که از امام صادق
  ).  116ص، 92ج، ق1403، مجلسی» (کالم اهللا وقول اهللا وکتاب اهللا ووحی اهللا«

 (ر.ك. خواننـدزبـور را کـالم الهـی میو نجیـل ا، تورات ایشانکند که نقل می از امام رضا المیزان
  ).256ص، 14ج، تابی، طباطبائی

و دانـد میکـالم الهـی را وحـی نیـز علّامـه  ،پژوهان و متکلمان مسلمانقرآنهمچون اغلب  بنابراین
بـه معنـاي  )80ص، 1ج، م1981، شهرسـتانی ر.ك.( هاسخن گفتن خداوند با انسانمعتقد است که انکار 

  و ناسازگار با اصول و مبانی ادیان آسمانی است.، انکار وحی

  . چگونگي كالم و تكليم الهي۲- ۱- ۲
ترین مسائل مطرح در ادیان آسمانی است. با فتوحات مسـلمانان در کهنکیفیت کالم و تکلیم خداوند از 

جامعـۀ  بـهدید و افکار ملل دیگـر سدة دوم هجري و در نتیجۀ ورود مسائل ج آغازقرن نخست و پایان 
فعلـی ، له مطرح شد که آیا کالم الهـیئبحث از کالم الهی به صورت جدي در گرفت و این مس، اسالمی

  ؟و قدیم است، صفات خداوند صفتی از و حادث است و یا، از افعال خدا
ی کسانی حقیقتِ سخن الهی را حروف و اصـوات منظمـی دانسـتند کـه خداونـد در هـوا یـا محلـ

انـد و بـر معنـاي ر لـوح محفـوظنشـانۀ حقـایق و معـارف موجـود د، آفریند. این حروف و اصواتمی
، تـابی، الهیجـی؛ 208ص، ق1405، ؛ حلی316ص ، تابی، قوشجی (ر.ك. نظر خداوند داللت دارندمورد
واسـطه و سرّ تفاوت سخن خداونـد بـا سـخنان دیگـر در ایـن اسـت کـه خداونـد آن را بی )؛555ص
حضـوري بـودن ، تفصـیل خواهـد آمـده بهک. چنان)60ص، 7ج، تابی، (ر.ك. قاضی عبدالجبار آفریندمی

و عـدم تفـاوت حـواس ، سـالمت حـواس آنهـارغم و ناتوانی دیگران از شنیدن وحی بهوحی دریافت 
  شاهد نادرستی این تحلیل از کالم خداست.، پیامبران با ایشان
قـائم بـه ذات  ند اصوات و حـروفْبود و معتقد نددانستمیات ذات تیمیه تکلم را از صفحنابله و ابن

 ۀ. ایـن عقیـده بـر پایـ)293ص، ق1325، ایجـی ند (ر.ك.اقدیم، علم و قدرت و همانند صفاتِ، خداوند

۱۴     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهپنجم،  سال  

و ، )188ص، 27ج، ق1411، رازيفخـر  ر.ك.( باور به قدیم بودن کالم الهی بنا نهاده شده اسـت نااستوارِ
  ین است که ذات خداوند از اصوات و حروف ترکیب یافته باشد که نادرست است. ااش هنخستین الزم

معنـا و ، اسـت. کـالم نفسـی» کالم نفسی«بلکه ، اشاعره معتقدند سخن خداوند نه اصوات و حروف
اراده و کراهـت اسـت. هنگـام سـخن گفـتن خـدا بـا ، و غیر از علم، حقیقتی است از صفات ذات الهی

ص ، 4ج ، ق1409، تفتـازانی (ر.ك. شـودحقیقت از طریق الفاظ به ایشان منتقـل مـی آن معنا و، پیامبران
ــتانی144 ــابی، ؛ همــو95ص ، 1ج ، م1981، ؛ شهرس ــالم  ).152- 150ص ، ق1341، ؛ رازيت ــابراین ک بن

، م1981، شهرسـتانی؛ 94و93ص ، 8ج ، ق1325، ایجـی (ر.ك. خداوند قدیم و صفتی قائم به ذات است
دربـارة را دیـدگاه ایـن ، هاي فکري اسالمیدلیل است و دیگر گروهن سخن ادعایی بی. ای)95ص ، 1ج 

  :. اشکال این دیدگاه در آن است که)144ص ، 4ج ، ق1409، تفتازانی( اندکالم الهی نپذیرفته
چیز دیگري نیاز نیست و کالم ملفـوظ الهـی از علـم خداونـد به غیر از علم و اراده ، ملاوالً براي تک

  )؛14و13 :(هود »مَا أُنزِلِ بِعِلْمِ اللّهِنّأ«فرماید: خداوند دربارة قرآن کریم میکه چنانگیرد؛ میه سرچشم
آیات مربوط به تکلم الهی نیز بر زمانی بودن کالم خداونـد  .حادث و از صفات فعل است، ملثانیاً تک
  .)143 :(اعراف »گفتو چون موسی به میعاد ما آمد و پروردگارش با او سخن « د:نداللت دار

سخن خداي سبحان به کاري است که ایجـاد کـرده « د:ایفرممیکیفیت سخن خدا  ةدربار امام علی
 .)186خطبۀ ، البالغهنهج» (خداي دوم خواهد بود، است که پیش از این نبوده است. اگر قدیم باشد

ل بـر مخلـوق و حـادث بـودن چندین روایـت دا» انّ القرآنَ مخلوقٌ«در باب  بحاراالنوار 92در جلد 
همانا کالم خداونـدي حـادث اسـت نـه ازلـی؛ زیـرا «د: ایفرممی است. از جمله امام صادقآمده قرآن 

چنـین  رضـاامـام از  طباطبـائیعلّامـه  .)71ص، 4ج، ق1403، مجلسی» (ولی متکلم نبود، خداوند بود
  :روایت آورده است

بـه که طور خداى سبحان همان .و یا مثل خلقش تکلم کند، شوده از اینکه خدا شبیه به خلق خود معاذ اللّ
، سخن گفتن خدا با مخلوق خود همانند سخن گفتن مخلوقى با مخلوق دیگر نیسـت، هیچ چیز شبیه نیست

  .)184ص، 2ج، ق1304، (طبرسی بلکه سخن گفتن خدا تنها به این است که سخن را ایجاد کند

و طبـق کتـاب و ، انـدفراوانبسیار ، رسیده بیتر این معنا از اهلوي در پایان آورده است اخبارى که د
 بنـابراین از نگـاه .)325و324ص، 2ج، تابی، (طباطبائی نه صفت ذات، کالم خدا صفت فعل است، سنت
هر تحلیلی کـه وحـی را ، که در ادامه خواهد آمدرو چنانایناز .وحی کالم خداوند است طباطبائیعلّامه 

  ناصحیح است.، نداندکالم الهی 
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  . حضوري بودن ارتباط وحياني ۲ـ۲
کنـد ایـن اسـت کـه مشـخص شـود ارتبـاط میکمـک دیگري که به روشن شدن حقیقت وحی  ۀلئمس

ایـن  طباطبـائیعلّامـه غیر مادي است یـا مـادي؟ حضوري و ، یامبرانوحیانی و سخن گفتن خداوند با پ
وحی شعور و درك ویـژه[اي] اسـت در «باره گوید: ایشان در این .داندارتباط را غیرمادي و حضوري می

بـاطنی و ، د کـه ارتبـاط وحیـانینـ. ادله و شـواهد نیـز داللـت دار)159ص، 2ج، (همان »باطن پیامبران
  غیرمادي است.

  حضوري بودن وحي ة. ادل۱ـ۲ـ۲
وْ أوْ مِـن وَرَاءِ حِجَـابٍ أا وَحْیًـا هُ إِلّیُکَلِّمَهُ اللّن أوَمَا کَانَ لِبَشَرٍ «د: ایفرممی، اسورة شور 51آیۀ خداوند در 

 ۀپایـانی ایـن آیـ ةفقـر که معتقد است طباطبائیعلّامه  .»هُ عَلِیٌّ حَکِیمٌیُرْسِلَ رَسُولًا فَیُوحِیَ بِإِذْنِهِ مَا یَشَاء إِنّ
اسـت تر از آن مرتبـهبلند، خداوند و داللت دارد کهاست تعلیل براي مضمون آیه » هُ عَلِیٌّ حَکِیمٌإِنّ«شریفه 

از ایـن ، که گذشـتچنان .)75ص، 18ج، تابی، طباطبائی (ر.ك. باشد کارگیري ابزار ماديهکه کالمش با ب
شود که قسمی از وحی توسط فرشته و قسمی دیگـر نیـز از پـس حجـاب اسـت. شریفه استفاده می ۀآی

نظر آید؛ لکـن آیـاتی از قـرآن  تأمل بهدرخور ی کم، حضوري بودن این دو قسم وحی و ماديشاید غیر
  .نداد که حتی آن دو قسم نیز حضورينداللت دار

تـأثیر نفسـانی در  سـیناابنو به تعبیر ، روحانی غیرمادي است؛ زیرا این ارتباطْ، فرشته ۀوحی با واسط
 رسـاندپیامبر می د که فرشته وحی را بر قلبکنمی. قرآن تصریح )223ص ، م1989، سیناابن( نفس است

االمین آن را بر دلـت و راستی که این [قرآن] وحی پروردگار جهانیان است. روح« :)97: بقره (و نیز ر.ك.
را اعضـاي حضـرت  همـۀکه » علیک«نه ، گفته شده» عَلَی قَلْبِکَ«از اینکه . )194ـ192(شعراء:  »نازل کرد

 (ر.ك. آورده اسـتت حواس بـر قلـب فـرود مـیآید که جبرئیل وحی را بدون دخالبرمی، گیردبرمیدر
» الروحَ القُـدُس نَفَـثَ فِـی رَوعِـی إنّ«د: ایفرممینیز  . حضرت محمد)345ص، 15ج، تابی، طباطبائی

  القدس در جان من دمید.؛ همانا روح)2ح ، 74ص ، 2ج ، ق1388، کلینی(
لُ لِـی وَأحْیاناً یَتَمَثّ«کرده است: تکلم می در روایات آمده است که گاهی فرشتۀ وحی با پیامبر اکرم

با آیات و روایـات پیشـین این روایات  ).12ح، 260ص، 18ج، ق1403، مجلسی( »المَلَکُ رَجُالً فَیُکَلِّمُنی
 (ر.ك. رسـاندوحی را به قلـب او می، منافات ندارند؛ زیرا فرشتۀ وحی با برقراري ارتباط روحی با پیامبر

امـا نـه بـا ، دیشنید و صداي او را مید. حضرت فرشتۀ وحی را می)115ص، 7ج، 1366، صدرالمتألهین

۱۶     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهپنجم،  سال  

، تـابی، طوسـی( بر یـک احتمـال . بنا)139، 138ص ، 14ج ، تابی، (ر.ك. طباطبائی چشم و گوش مادي
  ند:نکقلبی تعبیر می ةبه مشاهد توسط پیامبر اکرم هن فرشته شداز دید، ذیل آیات، )424ص، 9ج

  ).13ـ10(نجم: » فَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا یَرَي وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَۀً أُخْرَي عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَیأي أکَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَمَا «
حضـرت  نیز ارتباطی حضوري و غیرمادي است. مثالً» وحی از پس حجاب«یعنی ، قسم دیگر وحی

خن بگویـد؛ زیـرا چنـان نبـوده کـه درخـت سـ، دگرچه ندایی از درخـت شـنی، در وادي طور موسی
. پـس در )51ص ، 1ج، 1378، جـوادي آملـی( شـنیدجهـات می همـۀوحـی را از  حضرت موسـی

بلکـه تنهـا خداونـد از  ).هامانند قیام کالم به متکلم در مـا انسـان(قائم به آن درخت نبوده  کالمْ، حقیقت
ته حجابی که با احاطۀ الهی بر همه چیـز الب ؛سخن گفته است وراي حجاب درخت با حضرت موسی

آیات دیگـر از سـخن گفـتن ، . به همین جهت)44ص، 16ج، تابی، طباطبائی (ر.ك. منافات نداشته باشد
و از جانب راسـت طـور او « د:نکندر این واقعه به وحی و سخن رمز تعبیر می خدا با حضرت موسی

  .)52 :(مریم» نزدیک ساختیم او را به خود، گفتیمکه با وي راز حالی[موسی] را ندا دادیم و در
ممکن بوده است که پیامبر در مواردي براي آمادگی جهت ، شودکه از برخی روایات استفاده میچنان

از کیفیـت نـزول  عمـر بنعبداهللادر پاسخ به پرسش  صدایی را بشنود. حضرت محمد، دریافت وحی
  ).160ص، 1ج، تابی، (سیوطی» شومدرنگ ساکت میپس بیس، شنومپی میدرصدایی پی«فرماید: می

شنید تـا بـراي دریافـت است که حضرت می» پیدرصداهاي پی«به معناي » صلصله«جمع ، صالصل
حضرت پـس از شـنیدن صـدا ، . به همین جهت)67ص، 1ج، ق1416، معرفت؛ همان( وحی آماده شود

  سْکُتُ عِنْدَ ذلِکَ. أد: ایفرممیکه چنان ؛شددرنگ ساکت میبی
ند. در روایتـی آمـده اسـت فـردي بـا ارروایات نیز به عدم شباهت تکلم الهی به تکلم بشري اشاره د

 فرمـود: پاسـخگوید؟ حضـرت در پرسید: آیا خدا با این زبان سخن می اشاره به زبان خود از امام رضا
هاي خود باشد یا مانند آنـان نکه همانند آفریدهگویی و پناه بر خدا از ایخداوند منزه است از آنچه تو می«

  .)152ص، 4ج، ق1403، مجلسی( »تکلم کند
چشـمان پیـامبران کنـار زده  يدر روایات آمده است که هنگام دریافت وحی پـرده از جلـوهمچنین 

در بیـان چگـونگی پـی بـردن انبیـا بـه نبـوت خـود  یابند. امـام صـادقوحی را میایشان و ، شودمی
  ).56ص ، 11ج ، (همان »کُشِفَ عَنها الغِطاءُ«د: یافرممی

البتـه  .شنودخداست و پیامبر با گوش دل آن را میسوي اي از حضوري و افاضه، بنابراین تکلیم الهی
کالمش آثار سـخن بشـري در انتقـال مـراد ، رغم منزه بودن خداوند از اوصاف بشريبه، که گذشتچنان

  .استالهی را دار



   ۱۷ الميزان و تحليل وحي

  حضوري بودن وحي. شواهد ۲- ۲- ۲
  :آوردمیحضوري و غیرمادي بودن وحی الهی در تأیید شواهد متعددي را  طباطبائیعلّامه 
ارتبـاط وحیـانی کـه دهـد این نشـان می .شدندگاه دچار تردید نمی. پیامبران در گرفتن وحی هیچ1

شـک راه ه اسـت کـ؛ چون تنها در ارتباط حضوري نداو حواس در آن نقش نداشتهاست حضوري بوده 
در وحـی بـودن آن شـکی نکـرد و چیـزي ، وقتی کالمی از درخت شـنید ندارد. مثالً حضرت موسی

معنـاي آن تـواتن نمی، لفـظچنـد صرف شـنیدن با وگرنه  ؛نپرسید. پس این ارتباط حضوري بوده است
کـه پرسـید  هزراردر پاسخ  . امام صادق)244ص، 8ج، تابی، طباطبائی (ر.ك. الفاظ را به خدا نسبت داد

درسـتی کـه بـه«فرمود: ، القائات شیطانی باشد، شودچگونه پیامبران بیم نداشتند که آنچه بر آنان وحی می
در نتیجـه  .آورداطمینان و وقار خـود را بـر او فـرود مـی، گزینداي را براي رسالت میخداوند وقتی بنده

، ق1403، مجلسـی( »بینـداست که آن را میهمانند چیزي ، آیدآنچه از سوي خداي متعال بر او فرود می
  ).262ص، 18ج

سـاختگی اسـت؛ ماننـد ، هر نقلی که به پیامبران شک یا خطا در وحی نسبت دهـد، طبق این روایت
 188ص ، 1ج، تـابی، ؛ نیشـابوري645- 644ص، 12ج، ق1420، طبري ر.ك.( نوفلبنورقۀداستان جعلی 

. همچنین دیـدگاهی کـه ضـرورت ة حضرت محمد) دربار82- 78ص، 1ج، ق1416، معرفت ؛189ـ 
صـحیح ، )189ص، 27ج، ق1411، رازيفخـر( کندارائۀ معجزه به دست جبرئیل براي پیامبر را مطرح می

  ؛نیست
شـنیدند؛ افراد دیگر وحـی را نمـی، . شاهد دیگر بر حضوري بودن وحی این است که غیر از پیامبر2

(ر.ك.  که از درجۀ باالي کمال انسـانی برخـوردار بـود حضرت علیمانند ، مندان از اذن الهیهمگر بهر
بنا به مصلحتی خواست وحـی الهـی را خداوند اسرائیل که و یا هفتاد نفر از بنی، )190خطبۀ ، البالغهنهج

و موسـی از میـان قـوم « فرمایـد:باره می. قرآن کریم در این)62ص ، 2ج، 1373، حویزي (ر.ك. بشنوند
حصـولی و مـادي بـود و ، اگـر ارتبـاط وحیـانی. )155 :(اعـراف» د براي میعاد ما برگزیـدخود هفتاد مر

نیازي به اذن نبود و دیگـران نیـز ، گرفتنددر این ارتباط حواس ظاهري خود را به استخدام می پیامبران
توان گفـت خـدا هنگـام وحـی حـواس توانستند وحی را بشنوند. نمیخود می، که حواس سالم داشتند

اندازد تا نتوانند وحی را بشنوند؛ زیرا این کار به معناي از بـین بـردن بنیـان تصـدیق یگران را از کار مید
  .)347ص، 15ج، تابی، طباطبائی (ر.ك. هاي انسانی استعلمی و اطمینان به یافته

پـاك بـه وحی از سنخ الفاظ است و در تابلوهایی ، شود که بنابر ظاهر برخی از آیات قرآنیادآور می

۱۸     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهپنجم،  سال  

رَةٍ رْفُوعَـۀٍ مُّطَهّـمَـۀٍ مّفِی صُحُفٍ مُّکَرّ«). مانند: 2شود (بینه: خوانده می وسیلۀ فرشتۀ وحی بر پیامبر اکرم
» فَـإِذ«) و بعضی آیات داللت دارند که وحی از سنخ امـور شـنیدنی اسـت: 16- 11(عبس: » یْدِي سَفَرَةٍأبِ

همه با توجه به آیات مربوط به با این». واندن آن پیروي کناز خ، پس هر گاه آن را خواندیم) «18(قیامت: 
توان گفـت در آیـات مزبـور مـراد می، نزول وحی بر قلب و دیگر شواهد حضوري بودن دریافت وحی

صداي مادي و یا تابلوهاي مادي و قابل دریافت با حواس نیست؛ زیرا نزول صوت و تابلو مادي بر قلب 
، تـابی، کننـد (ر.ك. طباطبـائیران وحی را با چشم دل و گوش جان دریافـت میمعنا ندارد. بنابراین پیامب

دیـدن ، ). قرآن کریم نیـز در مـواردي از دیـدن بـا بصـر95ص، 1ج، ق1411، رازي؛ فخر 317ص، 15ج
ن در تفسیر ایـعلّامه  ).17(نجم: » ما زاغَ الْبَصَرُ وَ ما طَغى«مادي و قلبی و شهودي را اراده کرده است: غیر

  ).32ص ، 19ج ، تابی، (طباطبائی» نه با چشم جوارحی، مراد دیدن با قلب است« فرماید: آیۀ شریفه می
، (همـان دنـبنابراین تکلیم الهی با پیامبران کامالً حضوري است و امور مادي در آن هیچ دخالتی ندار

اسـت کـه معرفـتِ گفتنـی  ناصواب است.، اشاره کندخطا در وحی به هر تحلیلی که  لذا. )243ص، 8ج
آگـاهی  ۀکنـد و واسـطاز امـور مـاوراي خـود حکایـت مـیوحی  زیراحصولی است؛ ، حاصل از وحی

  .)27و  26ص ، ق1408، مصباح است (ر.ك.صاحب وحی به آن امور 

  شدهامر متعيِن نازل، . وحي۳ـ۲
هاي دیگـر دیـدگاهویژگی دیگر وحی که در قرآن و روایات آمده و به تحلیل درست وحـی و نیـز نقـد 

که برگرفته از آیـات قـرآن علّامه  ن آن است. از سخنان مرحومیشینازل شدن آن و تعین پ، کندکمک می
از سوي خداست و ثانیاً این نزول به صورت تجلـی امـر ، شود که اوالً وحی به پیامبراناستفاده می، است

  پیشین است. ةشدمتعین و مشخص

  . نازل شدن وحي۱ـ۳ـ۲
، 2ج، تـابی، طباطبـائی (ر.ك. از سوي خداسـت، آمدهفرود کند که وحیِبه آیات متعدد استناد می المیزان

، 16ج؛ 305ص، 7ج؛ 219ص، 7ج، همـان انـد آیـات زیـر (ر.ك.جملهکه از آن  )201ص، 14ج؛ 49ص
  :)143ص، 18ج؛ 273و  2ص

اسحاق و یعقوب و اسباط نازل آمـده و بگویید ما به خدا و به آنچه بر ما نازل شده و به آنچه بر ابراهیم و 
پیامبران از سـوي پروردگارشـان داده شـده ایمـان  ۀبه آنچه به موسی و عیسی داده شده و به آنچه به هم

  ؛)136ایم (بقره: آورده



   ۱۹ الميزان و تحليل وحي

؛ 3 :؛ یوسـف176 :بقـره ر.ك.بـاره نیـز در این؛ 23انبیـاء: » (فرسـتادیم در حقیقت ما قرآن را بر تو فـرو«
  ).105 :اء؛ اسر87 :حجر

بگو کسی که دشـمن جبرئیـل اسـت «کند: که گذشت در مواردي وحی را فرشته بر پیامبران نازل میچنان
). افـزون بـر ایـن 97(بقره: » که او به فرمان خدا قرآن را بر قلبت نازل کرده است[در واقع دشمن خداست] چرا

ـاتِ ذِکْـرًافَالتّ« را در آیۀ شریفۀ » التالیات« المیزاندر تفسیر علّامه  مرحوم، آیات ـافات: » الِیَ ) بـه فرشـتگانی 3(ص
ـامبران می ـائیتفسیر کرده است که وحـی را بـراي پی ـابی، خواننـد (طباطب ). همچنـین از آیـۀ 121ص، 17ج، ت

امبران در آن نوشـته شـده کند که فرشتگان تابلوهایی را که وحی خدا به پیاستفاده می» اشِراتِ نَشْراًوَ النّ«شریفۀ 
آورده اسـت فرشـتگانی » وْ نُـذْراًأفَالْمُلْقِیاتِ ذِکْـراً عُـذْراً «دهند. همچنین در بیان مراد الهی از آیۀ نشر می، است

ـامبران می قرآن را براي پیامبر اسالم ـانو مطلـق وحـی را بـراي پی  ). همچنـین146ص، 20ج، خواننـد (هم
دِیدُ الْقُـوىعَلّ وَحْیٌ یُوحى الّإِنْ هُوَ إِ«در آیات علّامه  َ تَوىذُو مِـرّ مَهُ شـ ْ را » مَـهُعَلّ«) فاعـل 6- 5(نجـم: » ةٍ فَاسـ

  ).28- 27ص ، 19ج، تابی، رساند (طباطبائیمی داند که وحی را به پیامبرجبرئیل می

  . وحي تجلي امر متعين۲- ۳- ۲
از ، شـده بـه پیـامبراناي از وحی الهـی نـازلنمونهمنزلۀ به که قرآن دنقرآن کریم داللت دارپرشمار آیات 

شـده از نـازل ۀد که قرآن کریم نسـخن. این آیات اشاره دار)53ص، 3ج، (همان پیش مشخص بوده است
: زخـرف( »هُ فِی أُمِّ الْکِتابِ لَدَیْنا لَعَلِـیٌّ حَکِـیمٌإِنّ«، )85ص، 18ج، (همان موجود در ام الکتاب است قرآنِ

، تـابی، طباطبـائی (ر.ك. سـتموجـود اشده در کتـاب مکنـون ر اشاره دارد که قرآن نازلدیگاي آیه )؛4
 »رُونَ تَنْزِیـلٌ مِـنْ رَبِّ الْعـالَمِینَا الْمُطَهّهُ لَقُرْآنٌ کَرِیمٌ فِی کِتابٍ مَکْنُونٍ ال یَمَسُّهُ إِلّإِنّ: «)138ـ137ص، 19ج
 :)254ص، 20ج، تـابی، طباطبـائی (ر.ك. بوده استنیز آمده است که قرآن در لوح محفوظ  )؛80: واقعۀ(
  .)22و 21، (بروج »حْفُوظٍجِیدٌ فِی لَوْحٍ مّبَلْ هُوَ قُرْآنٌ مّ«

حقیقت متعالی دیگري است کـه در لـوح محفـوظ  تجلیِ، شود وحی قرآنیاز این آیات استنباط می
که در ادامه خواهد آمد طبـق . بنابراین چنان)378ص، 20ج؛ 87و  86ص، 18ج، همان (ر.ك. وجود دارد

الضـمیر پیـامبران بدانـد و یـا آن را متـأثر از فیآن را تراوش باطن و مـا هر تحلیلی که، این ویژگی وحی
  نادرست است.، عوامل انسانی بشمارد

  هاي ديگر. نقد تحليل۴
ز وحـی و دیگـري اند: یکی تحلیل مـادي ادو دستهبر ، هستندنقد درخور  المیزانی که از نگاه یهاتحلیل

۲۰     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهپنجم،  سال  

ـ کـه  اشـور ةسخن قرآن در سـور، طباطبائیعلّامه  درونی پیامبر دانستن. به باورۀ وحی را حاصل تجرب
هاي مـادي با تحلیل، کنددیگر که وحی را مطرح می پرشمارو در آیات ـ  وحی است، موضوع اصلی آن

  .)6ص، 18ج، (همان سازدوحی نمیاز و تجربی 

  گونه از وحيانکار هاي مادي و. تحليل۱ـ۴
  . بيان تحليل۱ـ۱ـ۴

، تـابی، اند (حسـینی طباطبـاییورد پیامبران را حاصل نبوغ فکري آنها دانستهگروهی از مادیون رها
) و دستۀ دیگر معتقدند وحی تبلور شخصیت باطنی و ضمیر ناخودآگاه انسانی است. 220-219ص

که براي نجات جامعۀ بشـري از پرتگـاه انحطـاط هایی مصلح بودند پیامبران انسان، طبق باور ایشان
حـاالت روحـی ، نگـرياندیشیدند و در نتیجۀ این دروندر وضع مردم و جامعه بسیار می، اخالقی

هــایی از ضــمیر ناخودآگـاه آنــان بــه عرصــۀ داد و سلســله اندیشـهاي بــه ایشــان دسـت مــیویـژه
پنداشـتند. ی خود را وحی خداوندي مـیهاي درونها و سروشآمد. آنان این الهامخودآگاهشان می
کنـد؛ حـال آنکـه در بینند یا صدایی غیبی با ایشان نجوا مـیاي را میکردند فرشتهگاه نیز تصور می

مـونتگمري ؛ 16ص ، 1335، اي در کار بود و نه صدایی خارجی (ر.ك. دیون یـورتواقع نه فرشته
  ).298و  297، 23ص، 1344، وات

  . نقد۲ـ۱ـ۴
، 1386، کریمـی؛ 1375، سعیدي روشـن ند (ر.ك.نقددرخور هاي مادي وحی از جهات گوناگون تحلیل

که وحی را سخن گفتن خدا و خارج از سـنخ مـدرکات عـادي بشـري  طباطبائیعلّامه  .)142- 122ص
و  ابـدتگرایانـه و انکارگونـه از وحـی را برنمیهاي ماديتحلیل، )149ص ، 2ج، تابی، (طباطبائی داندمی

  ):108ـ107ص ، 1374، همو؛ 88ـ87ص ، 1ج، همان کند (ر.ك.نقدهایی را مطرح می

  يانه در تحليل وحياگريناتواني روش ماد. ۱- ۲- ۱- ۴
 انـدمادیات ۀفریفتـزیرا ند؛ ااز درك حقیقت وحی ناتوان، معتقد است صاحبان تحلیل ماديعلّامه  مرحوم

در نتیجه معنویات و امور ماوراى طبیعـت برایشـان مفهـوم نـدارد؛  .نگرندو به حقایق با عینک مادي می
حال آنکه شناخت وحی و امور دینی غیر از آن راهى است که علـوم طبیعـى در کشـف اسـرار طبیعـت 

  وحی با روش مادي نادرست است. ةنظر دربارو اظهارپیمایند مى



   ۲۱ الميزان و تحليل وحي

  هاي آسمانيناسازگاري اين تحليل با کتاب. ۲- ۲- ۱- ۴
کنـد کـه اشـاره می، ا توجه به ضرروت مراجعه به سخن خدا و پیامبر در کشف حقیقـت وحـیب المیزان
کمترین تناسبی با این تفسیر مـادي از وحـی ، اندما رسیدهه و بیاناتى که از پیغمبران ب، هاى آسمانىکتاب
  است. هاي برگزیدهوحی سخن گفتن خدا با انسان، که گذشت طبق بیان خدا و پیامبرد. چناننندار

  هاي نوابغ و سياستمدارانتفاوت وحي با يافته. ۳- ۲- ۱- ۴
ی از ایـن برخـد. نعمده دار یهایتفاوت، هاي ایشانورد آنها با نوابغ و سیاستمداران و یافتهاپیامبران و ره

  :قرارند بدینها تفاوت
مصـون از خطـا و  تنهـانـه، سیاستمداران و مصلحان اجتمـاعیو بر خالف آراي نوابغ ، . وحی پیامبران1

کـه رفـع اخـتالف ، )225ــ235ص ، 4ج ، 1376، مصباح ر.ك.؛ 82: نساء (ر.ك. تضاد درونی است
، 3ج  ؛130- 127و  122- 120ص، 2ج، تـایبـ، ی(طباطبـائ آیـدشمار مییکی از اهداف وحی الهی به

  .)39ص 
؛ حـال آنکـه )52: شـوري؛ 158و  157، 7:اعـراف (ر.ك. انداندوزي نداشـته. پیامبران هیچ سابقۀ دانش2

بینند. معـارف پیـامبران مربـوط بـه ابعـاد مختلـف سیاستمداران و مصلحان اجتماعی تعلیم می، نوابغ
 یـاسیاسـتمدار ، ؛ ولـی یـک نابغـه)364ــ265ص، 1382، کریمی (ر.ك. جهان هستی و انسان است

  باشد؛ ها نبوغ و سخن هماهنگ داشته این زمینه همۀتواند در مصلح اجتماعی نمی
یـا ، هـاولـی سیاسـتمداران و نابغـه، اندبراي اثباتِ ارتباط وحیانی خود معجزه ارائه داده، . پیامبران الهی3

  اند؛ معجزه ارائه نداده، اند و یا براي اثبات مدعاي خودادعاي از سوي خدا بودن نداشته
همـواره یکـدیگر را تأییـد ، نوابـغسیاسـتمداران و کتـب هاي وحیانی و پیامبران الهی بـرعکس . کتاب4

 بـا نـام احمـد بـه آمـدن پیـامبر اسـالم، افزون بـر تأییـد تـورات اند. مثالً حضرت عیسیکرده
  ؛)6 :صف( نیز بشارت داده است) 218ص، ق1411، ابوطالب(

ن از آینـده خبـر دهنـد؛ امـا پیـامبراهاي تحقیـق رویـدادتوانند با اطمینـان از . سیاستمداران و نوابغ نمی5
بدیهی است که بـدون  اند.طبق پیشگویی روي دادهآنها  ۀکه هماي گونهاند؛ بهخبر داده آینده حوادث

، ق1418، خـوئیاز امـور آینـده خبـر داد (تـوان نمی، مانند وحی، غیرعادي ییارتباط با منبع و مبدأ
: (هـودخبـر داد  پس از کشتن شتر، از نزول عذاب بر قوم خود حضرت صالحبراي مثال . )81ص
روز بعـد سـرخ و ، فردا صـورتتان زرد«به قوم خود فرمود:  صالح، که طبق بیان امام صادق )65

۲۲     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهپنجم،  سال  

، وحـی قرآنـیهمچنـین . )188ص، 8ج، ق1388، کلینـی» (و چنین شـد، روز سوم سیاه خواهد شد
، 4ج، ق1403، مجلسـی( از شکسـت رومیـان در جنـگ بـا فـارسپـس براي رفع نگرانی مسلمانان 

  .)4ـ1 :مور( دهداز پیروزي آنها خبر می، )654ـ642ص، 2ج، تابی، طبري ر.ك.؛ 100ص

  تجربي از وحيهاي تحليل .۲- ۴
  . بيان تحليل۱- ۲- ۴

» دینـی ۀتجرب«نظریۀ آن است. این تحلیل مبتنی بر  ازتجربی تحلیل  هاي نادرست از وحییکی از تحلیل
، (فعـالی اسـت» مواجهـه«و » حالت درونـی«در این کاربرد به معناي انفعال و نوعی » تجربه« ةواژ است.
 23ص، تـابی، اقبال الهـوري (ر.ك. استناپذیر شخصی و انتقال، واسطهکه بی )1379، لگنهاوزن؛ 1379

دا یـا ماننـد خـ» امـر متعـالی«حالت درونی است که از احساس حضـور ، »دینی ۀتجرب«. مراد از )126و 
آن را دینـی ، هکننـدآید و تجربهکه براي مؤمنانِ برخی ادیان پدید میشود؛ حالتی ناشی می، تجلیات الهی

دینی پیامبر با خداسـت کـه پیـامبر آن را  ۀاساس وحی حاصل تجرباین. بر)248ص، (ر.ك. همان داندمی
آن  شـالیرماخر، ده نوزدهم میالديکه در س، کند. این نگرش به وحیدر قالب الفاظی به دیگران بیان می

پـس از مـدتی ، )249ص ، 1377، ویـن پراودفـوتسـاخت (در دفاع از کتاب مقدس مسیحی مطرح را 
اقبـال  (ر.ك. مورد توجه برخی نویسندگان مسلمان و وطنی قرار گرفت و اساس تحلیل وحی قرآنی شد

  د.داررو نقد آن ضرورت بیشتري این. از)15- 13ص، 1379، سروش ر.ك.؛ 147ص، تابی، الهوري

  تحليل تجربي. نقد ۲- ۲- ۴
با استفاده از مبناي ایشـان در ، کندطور مستقل تحلیل تجربی از وحی را نقد نمیبه طباطبائیعلّامه گرچه 

 يرا نقـد کـرد. ایـن تحلیـل آثـارتحلیـل ن ایـتوان می، المیزانبررسی مسائل وحی و استفاده از مطالب 
وحـی و انحصـار وحـی بـه  دانـدکوتاه شدن بشر از حقایق الهی؛ وحی را خطاپذیرمیمچون هنامبارك 

 یویـژه وحـی قرآنـوحی پیـامبران بـهبارة توان آنها را دردارد که به هیچ وجه در نمیرا در پی غیرزبانی 
پذیر اسـت و نـه سـازگار نه توجیهچنین تحلیلی ، افزون بر این ).141- 137ص، 1386، کریمی( پذیرفت

  سخن خدا و پیامبر. با

  وحي ناپذيري رويكرد تجربي به. توجيه۱- ۲- ۲- ۴
؛ ندنگرش تجربـی بـه وحـی نیسـتکنندة توجیه، عوامل و مشکالت موجود در مسیحیت و کتاب مقدس



   ۲۳ الميزان و تحليل وحي

مسـیحیت و کتـاب مقـدس بـارة تنهـا در، بلکه عارضی بـوده، طبیعی وحی ۀزیرا بسیاري از آنها نه نتیج
 برخـی از ایـن عوامـل، آن. افزون بر ندالهی از جمله وحی قرآنی پذیرفتنی نیستوحی بارة و در ندامطرح

  د:نتر و بهتر از رویکرد تجربی به وحی دارمنطقی یحلراه، داشتن) بر فرض واقعیت(

  معياِر معرفت نبودن تجربه )الف
نـاداري پـذیري در معو معیـار شـدن تجربـه )151- 155ص، 1362، باربور (ر.ك. پیشتازي دانش تجربی

هاي دینی مربوط به ماوراي طبیعت را در پی داشت؛ چون اینها به تجربـه معنا انگاشتن گزارهبی، هاگزاره
ند. در سـازد. این امر موجب شد کسانی تجارب درونی را نیز در کنار تجارب بیرونـی مطـرح نآیدرنمی

، تـابی، الهـورياقبـال ( فراد استاین ا ۀم) از جمل 1938ـ1876میان اندیشمندان مسلمان اقبال الهوري (
تنها نـه، هاي وحیـانیهاي دانش تجربی با بعضی از گزارهکه تعارض گزارهی است حالاین در . )147ص

هاي تجربـی بـه ؛ زیرا گزارههاي تجربی استاعتباري گزارهدلیلی بر بیبلکه ، اندازدرا از اعتبار نمیوحی 
یکـی از ، پـوپر. )249و  348و  48- 47ص، 1ج، تـابی، یطباطبائ (ر.ك. دنلحاظ نظري ارزش یقینی ندار

و نیـز یکـی  )35و  30ص، 1363، پوپر (ر.ك. داندمشاهده را منبع معرفت نمی، دانشمندان مشهور غرب
کنون یک قانون علمی صد درصـد دقیـق و غیـر  تا« گوید:میاز مدافعان وطنیِ رویکرد تجربی به وحی 

  .)37ص ، 1377، سروش» (ده استتقریبی به چنگ تجربه نیام

  نمايي وحي و سازگاري آن با عقل واقع ب)
 وحی دانسته شده اسـتاز پیامبرانه  ۀتجربکنندة تلقی توجیه، هاي کتاب مقدسنااستواري بعضی از گزاره

، )؛ به این دلیل که تجربه نیازمند تعبیر است و چون تجربـه بـا تعبیـر62و  61ص، 1378، ژیلسون ر.ك.(
، )18ص ، 1375، شبسـتريمجتهـد ( آیـدزبانی و اجتماعی گرفتار می، هاي فرهنگیکمند محدودیت در

ورد اوحی نبـوي و رهـ، گریزي از خطاپذیري وحی نیست. این توجیه درست نیست؛ زیرا کتاب مقدس
سـازد. بـراي هـدایت پیـامبران بـا هـدف هـدایتگري آنهـا نمیهاي انه نیست. وجود خطا در کتابپیامبر
و سـالم بـه دسـت مـردم  اسـتوحی از هر امـر غیرواقـع منـزه  .استنیاز ها به راهنمایی پیامبران انسان

مردم از شـناخت هـدف آفـرینش ، و یا مورد دستبرد قرار گیردرخ دهد رسد. اگر در وحی امر اشتباه می
راضـی ، حکیم و توانـا، دور خواهند بود. خداي آگاه )که هدف وحی است(هاي رسیدن بدان خود و راه

ایـن دلیـل  سـورة نسـاء 165 ۀ. آی)85ص ، 1328، یئطباطبا( شود امر غیرواقع و خطا به مردم برسدنمی

۲۴     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهپنجم،  سال  

 دهنـده بودنـدپیـامبرانی کـه بشـارتگر و هشـدار«کنـد: عصمت پیـامبران در وحـی را بیـان می عقلی بر
اي مردم پس از [فرستادن] پیامبران در مقابل خدا [بهانه و] حجتی نباشد و خـدا توانـا و [فرستادیم] تا بر

  ».حکیم است
 انـدهدکـراسالم و مسیحیت اذعـان  ۀمقایسپس از ، که برخی از اندیشمندان غربیگونه همانبنابراین 

، تحریـف اسـتدر قرآن که وحی الهـی سـالم از ، )266، 182، 153، 152، 117، 39ص، 1368، بوکاي(
 لـذاشـود. یافت نمـی، قابل رفع باشدهاي قطعی علوم در تعارض غیرافتهمطلب نادرست و نصّی که با ی

، سـروش( کنندگان وطنی رویکرد تجربی به وحی که قرآن را خطاپذیر شمرده استسخن یکی از مطرح
  بسیار نادرست و دور از علم و مسلمانی است.، )1378
دورنـد؛ از هر خطا و نادرستی به سمانی از جمله تورات و انجیلی وحیانی نیزهاي آکتاب همۀیقین به

و تورات و انجیل را پیش از آن [قرآن] براي رهنمـود مـردم « بازشناسی حق از باطل هستند: ۀچون وسیل
  .)4و  3 :عمران(آل »را نازل کرد )جداکننده حق از باطل(فرو فرستاد و فرقان 

شـود بـدان سـبب ویژه تورات و اناجیل خطایی دیده مین مقدّس مسیحی بهاساس اگر در متواینبر
)؛ بلکـه 229ص، 1384، شـده بـه پیـامبران نیسـتند (ر.ك. تـوفیقیهاي آسمانی وحیاست که آنها کتاب

گزارش افراد غیرپیامبر و غیرمعصوم از جریان رسالت بعضی از انبیا و اقوام آنها هستند. گرچه پیش از این 
ص ، تابی، شد (ر.ك. تیسنتلقی می ) تورات تألیف حضرت موسی14: 17، ی شواهد (خروجطبق برخ

و سرگذشت  هاي شفاهی موسیشده است که تورات روایتروشن ، هاي جدیدطبق پژوهش، )53ـ51
هایی نوشته شد و سپس در قرن پنجم پیش از اسرائیل که چندین قرن پس از آن حضرت در مجموعهبنی

). 229ص، 1384، میالد در کتابی گرد آمد که تنها بخش اندکی از آن پیام مستقیم خداست (ر.ك. توفیقی
دانند و اصـالً بـاور حی میرا و نیستند؛ زیرا مسیحیان خودِ عیسی اناجیل موجود نیز وحی به عیسی

گـزارش سـیره و سـخنان ، ندارند که به او وحی شده و وي کتابی به نام انجیل داشته است. این اناجیـل
، 1362، اند (ر.ك. مریـل سـیهستند که برخی از حواریون و پیروان آن حضرت آنها را نگاشته عیسی
ما مسـیحیان «گوید: باره میاصر در اینها و اندیشمندان معیکی از کشیش توماس میشل). 221ـ135ص 

ولی معتقدیم که همگـی آنـان در تمـام ، دانیمهاي چهارگانه) را پیامبر نمینویسندگان عهد جدید (انجیل
  ).28ص، 1377، (ر.ك. میشل» اندبا الهام الهی عمل کرده، اندآنچه نوشته

 یعقـل در اسـالم از جایگـاه، نـداعقل و ایمـان در مقابـل همدر آن عالوه برخالف مسیحیت که هب
ج ، ق1388، کلینـی (ر.ك. و روایـات )274ص، 5ج، تـابی، یطباطبائ (ر.ك. ممتاز برخوردار است. آیات



   ۲۵ الميزان و تحليل وحي

د کـه در رسـیدن نشـمارترین نیرو در وجـود انسـان میاسالمی عقل را شریف کتاب العقل و الجهل)، 1
هـاي خـود را بـا عقـل سـلیم احکـام و آموزه اسـالم افزون بر ایـنارزنده دارد.  یانسان به سعادت نقش

. در نتیجـه آنچـه خته اسـتهاي عقلـی اسـتوار سـاسازگار کرده و مبانی و اصول بنیادین خود را بر داده
  .ندپسندکم عقلیا دست، قابل تبیین عقالنی بوده، اصول دین و مسائل دیگر آورده است ةقرآن دربار

  ول كلي در دين براي پاسخ به نيازهاي متغّيربرخي نيازهاي بشري و وجود اص ج) ثبات
هـاي تحلیلدامـن زده شـد کـه گمـان ایـن ، ثبات محتواي وحـیو دگرگونی نیازهاي بشري با توجه به 

تنهـا راه ایـن پس  برقرار سازند.میان ثبات دین و تحول زندگی انسانی آشتی  نداپیشین از وحی نتوانسته
 ۀسانی تجربـرغم یکبه، د. طبق این تحلیلکننپیامبرانه معرفی  ۀجربتدر این دانستند که وحی را آشتی را 

 کنـدهاي زمان خود همگـون میآن را با نیاز، نقش هر پیامبري در تعبیر و تفسیر این تجربه، پیامبران ۀهم
 بسیاري از نیازهاي بشـر برخاسـته از فطـرت اوسـت و فطـرت نیـز ثبـات دارد، . حال آنکه اوالً(همان)
توانـد بـا معـارف می، نیازهاي متغیر انسـانی ازآگاه  ؛ ثانیاً خداوندِ)485ص، 21ج، 1378، طهريم (ر.ك.

اسـت و چنـین وحـی جاویـدان الهـی منزلۀ قرآن به، براي نمونهثابت وحی به این نیازها نیز پاسخ دهد. 
استنباط کنند؛ زیـرا سـبب شده در آن توانند احکام الزم در هر زمان را از اصول کلی بیانعالمان دینی می

 (ر.ك. شـود و مـالك عمـوم لفـظ اسـتموجب تخصـیص عمـوم آنهـا نمی، و مورد نزول آیات قرآن
د: ایـفرممـیجاودانگی قـرآن  ةدربار امام باقر ؛)57ص، 9؛ ج217ص، 4؛ ج42ص، 2ج، تابی، یطباطبائ

قـرآن حـی ال یـمـوت«   ).203ص، 2ج، ق1411، عیاشی» (ان اـل

  مخواني تحليل تجربي وحي با بيان خدا و پيامبرناه. ۲- ۲- ۴- ۴
افزون بر آنچه گذشت اشکاالتی نیز دارد و با بیان خـدا ، ویژه در نگاه یک مسلمانبهتحلیل تجربی وحی 

و بـراي فهـم ، ن خدا و پبامبرمیاوحی اتفاقی است که ، که گذشتچنان ناهمخوان است. و پیامبر اکرم
باید بـه دو طـرف ایـن ارتبـاط یعنـی خـدا و ، شخصیبرداشت زنی و پیش از گمانه، این ارتباط درست

، پیامبر مراجعه کرد و پرسید این ارتباط و مکالمه چگونه بوده اسـت؛ مگـر اینکـه دو طـرف ایـن واقعـه
خداونـد در قـرآن و حضـرت ، وحـی قرآنـیبـارة حال آنکه در ؛سخنی روشن و مشخص نداشته باشند

ت افزون بر اینکه وحـی را سـخن اقرآن و روای، که گذشتبسیاري دارند. چنانسخنان روشن  محمد
ند که با رویکرد تجربی به وحـی در مخالفـتِ آشـکار اکردهوحی بیان  ةرا دربارمطالبی ، اندهالهی و دانست

  .به توضیح و بررسی این مطالب خواهیم پرداختدر ادامه  .است

۲۶     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهپنجم،  سال  

راي نقد رویکـرد تجربـی بـه وحـی قابـل دفـاع اسـت؛ زیـرا که استفاده از آیات قرآن بگفتنی است 
مـورد اسـتناد را داراي محتـواي خطـا و  یک از آیاتِهیچ، یکنندگان رویکرد تجربی به وحی قرآنمطرح

نکه اثبات کنـد قـرآن یا يیکی از ایشان برا، که در ادامه خواهد آمدچنان، اند. افزون بر اینغیرواقع نشرده
  استناد کرده است.به آیاتی از قرآن کریم ، است امبرم حاصل رؤیاي پییکر

   وحية صرفًا گيرند، پيامبر الف)
د کـه پیـامبران صـرفاً کنـمیاشـاره  پرشـماردر موارد ، با استفاده از آیات قرآن المیزاندر  طباطبائیعلّامه 

ــنوند ــده و ش ــی بوده ةگیرن ــدوح ــائ (ر.ك. ان ــابی، یطباطب ، 14ج ؛144ص، 11ج ؛115، 19ص، 2ج، ت
 )؛6(نمـل: » دُنْ حَکِیمٍ عَلِیمٍـو حقـاًی الْقُرْآنَ مِن لّلَتُلَقّ« فرماید:می . قرآن خطاب به پیامبر اکرم)147ص

دهـد فرمـان می حضرت موسیخداوند همچنین به  داري.تو قرآن را از سوي حکیمی دانا دریافت می
  .)13 :(طه» گوش فرا ده، شودبدانچه وحی میام؛ پس و من تو را برگزیده« دهد:فرا که به وحی گوش 

توان برخالف صریح کـالم نمی، کندوحی معرفی می ةوقتی قرآن کریم پیامبر را تنها شنونده و گیرند
... موجد و قابل و فاعل تجارب دینـی و وحـی  پیامبر« پیامبر را فاعل وحی دانست و گفت:، خداوند

  .)14و13ص، 1379، سروش» (بود

  پيامبر و فرشته  ةودن نزول وحي از ارادب ب) خارج
این نـزول بـه ، مورادي مانند قرآندر و  )23: انبیاء را خداوند فرو فرستاده است (ر.ك.گذشت که وحی 

دینـی بـودن وحـی  ۀو ایـن بـا تجربـ) 209ص، 15ج، تـابی، ی(طباطبـائصورت زبانی و لفظـی اسـت 
تصـریحات توجـه بـه ایـن بـا  .ل واسطه اسـتجبرئی، قسمی از وحیدر گذشت که همچنین سازد. نمی

دینـی اسـت. در ایـن تجربـه  ۀتجربـ، وحی به اصطالح امروز« صحیح نیست گفته شود:، قرآنی و روایی
 خوانـدهـایی را میهـا و فرمانآید و در گوش و دل او پیامبیند که گویی کسی نزد او میپیامبر چنین می

  ).3ص، 1379، سروش(
داللت دارند که چنین نیست که پیامبران هر وقت بخواهند بتوانند وحی بیاورند؛ همچنین برخی آیات 

گوینـد: چـرا و می): «71 ؛ اعراف:11 بلکه آوردن وحی و معجزه به اذن الهی وابسته است (ر.ك. ابراهیم:
شود؟ بگو: غیب ویژة خداست. پس منتظر باشید که مـن اي از جانب پروردگارش بر او نازل نمیمعجزه

شدند ان گاه منتظر نزول وحی می). این آیۀ شریفه داللت دارد که پیامبر20(یونس: » هم با شما از منتظرانم
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که در تجربۀ دینی چنین چیزي انتظاري وجـود نـدارد. درصورتی )؛105- 102ص، 15ج، تابی، ی(طباطبائ
و [ما فرشـتگان] جـز بـه «ده است: آیاتی نیز اشاره دارند که نزول جبرئیل بر پیامبران به خواست آنان نبو

سر ما و آنچه میان این دو است [همه] شویم. آنچه پیش روي ما و آنچه پشتفرمان پروردگارت نازل نمی
  ).64(مریم: » به او اختصاص دارد و پروردگارت هرگز فراموشکار نبوده است

شـود کـه بـیش از ایـن مـرا یاز جبرئیل پرسید: چه چیزي مانع م پیامبر اکرم، ابن عباسبنا به نقل 
. اگـر تنهـا )359ص، 8ج، ق1420، نازل شد (طبريور زبم ۀآی، کنی؟ در پاسخ به این پرسشزیارت نمی

ملـک را او (پیـامبر) نـازل « :گفتپیامبر دانست و  ةتوان نزول فرشته را به ارادنمی، به این آیه توجه شود
  ).14و13ص، 1379، سروش» (کردمی

  عدم استقالل پيامبر در وحي ج)
و چـون « :)311- 310ص، 1386، کریمی (ر.ك. کند که پیامبران در امر وحی مستقل نیستندقرآن بیان می

قـرآن دیگـري جـز ایـن  گوینـد:آنان که به دیدار ما امید ندارند مـی، آیات روشن ما بر آنان خوانده شود
  .)15(یونس:  »از پیش خود عوض کنمبیاور یا آن را عوض کن. بگو: مرا نرسد که آن را 

پیامبران حق تغییر و تبدل در وحی را ندارند. با توجـه بـه مفـاد که شود شریفه استفاده می ۀآیاین از 
کالم باري را عین کالم پیامبر دانستن بهتـرین راه بـراي حـل مشـکالت «توان باور داشت: این آیات نمی

عـوض کنـد؛ را توانـد کـالم خـود کسی می زیرا هر؛ )15ص، 1379، سروش( »کالمی تکلم باري است
  کند.این کار معرفی از فرمان یافته است که خود را ناتوان  که پیامبر اکرمدرحالی

  پيروي پيامبر از وحي د)
خداونـد بـه ، . طبق بیان قـرآن کـریم)224ص ، 17ج ، تابی، یطباطبائ (ر.ك. پیامبران در پی وحی بودند

تنها در پی وحی باشد و به مردم اعالم کند که من تنهـا از وحـی پیـروي که دهد می فرمان پیامبر اکرم
  ).15 :؛ یونس203 :؛ اعراف50:انعام ؛ ر.ك.109 :(یونس »بِعْ مَا یُوحَی إِلَیْکَوَاتّ« کنم:می

نسـبت بـه وحـی الهـی اسـتفاده را  از آیات دیگري نیز تابع بودن حضـرت محمـدعلّامه مرحوم 
مُونَ عْلىأما کانَ لِی مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْ« ۀشریف ۀاز جلمه در تفسیر آی .کندمی ِ یـد: معنـاي گومـی» إِذْ یَخْتَصـ
. بنـابراین درسـت نیسـت )224ص، 17ج، تـابی، یم (طباطبائشریفه این است که من تابع وحی هست ۀآی

  .)14و13ص، 1379، (سروش» وحی تابع او (پیامبر) بود نه او تابع وحی« گفته شود:

۲۸     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهپنجم،  سال  

کند که هنگـام نـزول آن آسـمان شـکافته قرآن وحی را چنان با عظمت معرفی میکه شود یادآور می
ى إِذا فُزِّعَ عَـنْ حَتّ« افتند:و فرشتگان به فزع می )؛5: شوري( »رْنَ مِنْ فَوْقِهِنّماواتُ یَتَفَطّتَکادُ السّ« شودمی

، 18ج، تـابی، یطباطبـائ ؛ ر.ك.23 :(سـبا »وَ هُـوَ الْعَلِـیُّ الْکَبِیـرُ رَبُّکُـمْ قـالُوا الْحَـقّقُلُوبِهِمْ قالُوا ما ذا قالَ 
  ؟درونی پیامبر دانست ۀتوان وحی را تجربچطور می، وصفبا این  ).11ـ9ص

  رؤياي رسوالنهمنزلة به . تحليل وحي۳- ۴
  . بيان ديدگاه۱- ۳- ۴

، دانسـتمی نبـوي حضـرت محمـد ۀن را حاصل تجربـکه پیش از این قرآنویسندگان کشور  یکی از
نگارشـی کـه وي در  (سلسـله »رسـوالنه ياهـایرو ي: راومحمد«ا عنوان اي بمدتی در نگاشتهپس از 

آن را حاصـل رؤیـاي حضـرت  )آغاز کرده اسـت 1392خرداد  17 / ق 1434رجب  27سایت خود از 
  گفت: شمرد و  محمد

را خوانده باشند و فرمان به ابـالغ  یگوش باطنش سخنان در ییآواها ی بامخاطبنه ، است يراو محمد
اند بـرو ده است. به او نگفتهیاست که خود د يتگر تجارب و ناظر مناظریروا بل محمّد، آن داده باشند

ن یـتش از ایده و شهود کرده و روایل او خدا را به صفت وحدت خود دب ؛است یکیو به مردم بگو خدا 
ـتهیا.. د.یگویا ما به زبان خود باز ممشاهده را ب فـرو  ها را بـه قلـب محمـدهیـآ يان تصور که فرش

 ن تصور دهـد کـه محمـدیخود را به ا يد جایبا، کرده استیم یخته است و او آنها را بازخوانیریم
ن یـا يکرده است. به جایع را گزارش میوقا، بخش و صورتگر و حاضر در صحنهجان يچون گزارشگر

 ند که در قرآن محمـدینشین گزاره مینک ایا، شنونده نده است و محمدیاهللا گو، گزاره که در قرآن
در کـار  یو کالمـ یو متکلمـ يو مخبر يو اخبار یو مخاطب یاست. خطاب يراو ناظر است و محمد

  ت است. یبل همه نظارت و روا، ستین
 يداریـزبـانِ ب، م کـه زبـانشیخوانیرا م يانامهبخوا، ما هنگام قرائت قرآن که معتقد استاین نویسنده 

آلود بـاز هـم رمزآلـود و مِـه، ن صورتشیترحیخواب همواره و در صرو بلکه زبانِ خواب است. ، ستین
  م است.یمهلک و عظ ییخطا، گرفتن يداریو زبانِ آن را معادل زبانِ ب ؛يگزارازمند خوابیاست و ن
هاي صـحنه د حضـرت محمـدنـدهشاهد آورده است که نشـان می رابراي اثبات مدعا آیاتی وي 

ي و .دنپـس بایـد در رؤیـا رخ داده باشـ، نداها در بیداري نبودهواقعی را مشاهده کرده و چون این رؤیت
  داند.کند که رؤیا را جزئی از وحی میبه روایتی استناد میهمچنین 

  . نقد۱- ۳- ۴
ا را یـواژة رؤ، است و نویسنده به گمان خود در این مقـال این سخن بیان دیگري از تحلیل تجربی وحی
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 همـۀ. بنابراین ندکتر یافتنیرا آشکارتر و دست امبرانۀ محمدیقت تجربۀ پیحق تا ده استیعمد برگزبه 
رو در ایـن ایـن. ازنـدبر این سخن نیز وارد، ندی بیان شدبدر نقد تحلیل تجرعلّامه  نقدهایی که از سخنان

  کنیم:اساسی افزون بر مطالب مربوط به نقد تحلیل تجربی وحی اشاره می ۀچند نکتقسمت به 
از پـس ، باشـدده یـد ایـؤ. متن قرآن کریم هیچ شباهتی به بازگویی صور رؤیایی ندارد. کسی کـه ر1

اي کـه در قـرآن آمـده اسـت  کهحال آن دم؛یا دیرا در رؤ امورد من آن یگویم، دیآا دریآنکه از حالت رؤ
قُـلْ مَـن کَـانَ عَـدُوا «امبر به مردم بگو این قرآن بر من نازل شده و آن را جبرئیـل فـرود آورده اسـت: پی

؛ بگو کسی که دشمن جبرئیـل اسـت [در واقـع دشـمن )97 :بقره» (لَهُ عَلَى قَلْبِکَ بِإِذْنِ اللّهِهُ نَزّلِّجِبْرِیلَ فَإِنّ
  ؛قلبت نازل کرده استخداست] چراکه او به فرمان خدا قرآن را بر 

از آیـات علّامـه  مرحوم، داندمزي و غیرمطابقی میرزبان قرآن را نظر نویسندة مزبور که . بر خالف 2
، تـابی، یطباطبـائ (ر.ك. کند که زبان این کتاب الهی روشن و آشکار استقرآن کریم استفاده می پرشمار

 نَـزَلَ« به زبان عربی روشن نازل کرده اسـت: یلئآن را جبرقرتصریح دارد که خداوند . )12و  11ص، 1ج
  ؛)195- 193 :(شعراء عَرَبِیٍّ مُّبِینٍ بِلِسَانٍ قَلْبِکَ لِتَکُونَ مِنَ الْمُنذِرِینَ عَلَى مِینُأبِهِ الرُّوحُ الْ

 يانکـه فرشـتهیتصور ا«سخن چقدر از بیانات قرآن دور است: د این ندهنشان میگفته پیش. آیات 3
  ؛»گزین تصور روایتگري حضرت شودجاي، ختهیریفرو م به قلب محمدها را هیآ

کریم تصـریح  قرآن، است یکیاند برو و به مردم بگو خدا نگفته پیامبربه . بر خالف اینکه ادعا شد 4
  ؛)1 :(اخالص» حَدٌأهُ هُوَ اللّ قُلْ«دارد که اي پیامبر به مردم بگو خدا یکی است: 

د کـه قـرآن کـریم نـهیچ داللتی ندار ؤیت حقایق توسط حضرت محمدر. شواهد قرآنی دال بر 5
د بـه همـین نتواند میندهها و وقایعی را نشان میحاصل رؤیاي حضرت است؛ زیرا اوالً آیاتی که صحنه

فـردي تعریـف که رویـدادي بـراي مانند این، دنحضرت نازل شده باش رزبانی از سوي خداوند ب صورتِ
در تفسـیر علّامـه  واقع به حضرت باشد. مرحـوم ۀتواند وحی زبانی همراه با ارائقرآن می ثانیاً ؛شده باشد

هِ الْکُبْـرَىأرَ لَقَدْ ىأکَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَ مَا وْحَىأإِلَى عَبْدِهِ مَا  وْحَىأفَ« ۀآی  و 12ــ11 :مجـ(ن »ى مِنْ آیَاتِ رَبـِّ
دیـدنی  شود قلب هممعلوم می، ید دروغ نگفته ددر آنچ رسول خدا بلمعتقد است از اینکه ق )؛18
ر وامـه بـ و رؤیـت مربـوط ذهن اسـتنه اینکه منظور فکر باشد؛ چون فکر مربوط به ، صِ خود داردخا

ذب کـ .)44و  43ص، 3ج، تـابی، ی(طباطبـائ روددربـارة فکـر بـه کـار نمـی ؤیـتة رو واژ است عینی
مـثالً  برد دارد.کـارنیـز ننـده کكي دري قـواخطابارة در، رودمیبه کار  فتنگ خنس ه دربارةکگونه مانه

. ه دیـدش بـه خطـا رفـتکین است ار وو منظ) گفت وغدري و به وام شچ(؛ »هُنُیْعَ هُتْذبَکَ«: شودیگفته م
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و  یادراکـات حسـ رايوون انسـان چـیـد؛ د رسـتد خدا رسول لبق که مراد این است، هیآدر این 
اق آیـات سـی . ازتسـاح حیص د. بنابراین نسبت دادن رؤیت به قلبرهودي داش ع ادراكوک نیاهري ظ

 دأییـت هـیال زرگبـ یاتآرا در گرفتن وحی و دیدن  ضرتح نق آدوند با این آیات صاآید که خدبرمی
  ).30- 28ص، 19ج، همان( دکنمی

به صورت روشن هاي عادي فرق دارد و نوعی مشاهدة حقایق رؤیاي پیامبران با انسان. قبول داریم 6
 یارراه ندارد و قلبشان حتی هنگام خواب نیز هش آنانهاي شیطانی در وجود زیرا تخیالت و وسوسه؛ است

» خوابـدهایمـان نمیولـی دل ؛رودچشمان ما پیـامبران بـه خـواب مـی« فرماید:می است. پیامبر اسالم
ــی ــائ55ص، 11ج، ق1403، (مجلس ــابی، ی؛ طباطب ــی؛ 231ص، 1ج، ت . )325ص، 1ج، ق1408 ،طبرس

همـه بایـد ). با ایـن181ص، 61ج، ق1403، (مجلسی» یٌحْوَ یاءِبِنْألیا اؤْرُ« د:ایفرمنیز می حضرت علی
همۀ پیامبران و تمام اقسام وحی به ایشان در خواب نبوده است؛ بلکه به گواهی  توجه داشت که اوالً وحیِ

 د:ایفرممی باقرامام ، بنابر نقل صحیح کردند.برخی روایات؛ تنها انبیا وحی را با واسطه فرشته دریافت می
وحـی ولی بر نبی در خواب ، گویدسخن می ويبا  و دوشمیظاهر  وا رسول کسی است که جبرئیل بر«

  )؛3ح، »الفرق بین الرسول و النبی«باب ، ۀالحجّکتاب ، 1ج، ق1388، (کلینی» شودمی
، تـابی، يشابوری(ن نازل شده است پیامبر اکرم بروحی در رؤیا  نخستین، روایات بر اساس گرثانیاً ا

اسـباب منزلـۀ به شود که آن وحـییات دیگري استفاده میااز رو، )4ص ، تابی، ؛ بخاري252ح، 188ص
. بنـابر نقـل یمدانبـتا مجوزي باشد براي اینکه قرآن را رؤیاي رسـوالنه ، نبوت بوده است نه وحی قرآنی

نبـی کسـی اسـت کـه « فرماید:میباره در این امام باقر، )289ص ، 2ج ، 1363، مجلسی (ر.ك. صحیح
، کلینـی» (اسباب نبـوت دیـدمنزلۀ به از وحی پیش خدا آنچه که رسول... بیندحقایق را در خواب می

  .)3ح ، »و المحدث الفرق بین الرسول و النبی«باب ، ۀکتاب الحجّ، 1ج، ق1388
بلکـه آیـات و ، تنها هیچ تأییـد قرآنـی و روایـی نـداردنه، رؤیاي رسوالنهمنزلۀ به تلقی قرآنبنابراین 

  کنند.روایات آن را نفی می

  گيرينتيجه
دارد؛ ولی ریشۀ معناي آن القاي پنهـانی امـري بـه دیگـري پرشماري . وحی معانی و کاربردهاي لغوي 1

نظر است که عبـارت اسـت از: وحی نبوي و اصطالحی مورد، آناست و از کاربردهاي متعدد قرآنی 
رق هـاي برگزیـده (پیـامبران) از راهـی غیـر از طـانتقال حقایق و معارف از جانب خداوند به انسـان

  ؛براي ابالغ به مردم جهت راهنمایی آنان، عادي معرفت



   ۳۱ الميزان و تحليل وحي

، داند و طبـق آیـات و روایـاتمیروایات از آیات و  هروش درست در تحلیل وحی را استفاد المیزان. 2
  ؛که خداوند با پیامبران دارداست وحی کالمی 

د کـه نشنیده نشدن وحی توسط غیرپیامبر داللت دار همچونمانند آیات و روایات و شواهدي اي . ادله3
  ؛حضوري و غیرمادي بوده است، یارتباط وحیان

و متعـین  يتجلی امر، است و این نزولنازل کرده خدا را شود که وحی . از آیات و روایات استفاده می4
  است؛پیشین 

داند و وحـی را حاصـل نبـوغ . تحلیل مادي وحی که پیامبران را سیاستمداران و مصلحان اجتماعی می5
درست نیست؛ زیرا اوالً روش مادي ناتوان از تحلیل وي است؛ ثانیاً این تحلیل با سخن خـدا و ، آنها

  ؛تفاوت بسیاري میان پیامبران و نوابغ و سخنان آنها وجود دارد سازد؛ ثالثاًپیامبران نمی
امـر «آمده از احسـاس حضـور دستهیعنی حالت درونی ب، دینی ۀ. کسانی معتقدند وحی حاصل تجرب6

دهـد و وي آن را در قالـب الفـاظی مانند خدا یا تجلیات الهی است که بـراي پیـامبر رخ می» متعالی
    ؛کنددیگران بیان می رايب

آیـات و  زیـرا روایـات اسـت؛ ناپذیر و ناهمخوان با آیـات وتوجیهو ، نامبارك دارد يآثار، . این تحلیل7
وحی و پیرو آن و غیرمسـتقل در امـر  ةو ایشان را گیرند، پیامبر ةخارج از اراد نزول وحی را، روایات

  ؛دندانوحی می
بیـان دیگـري از تحلیـل ، علیه دانستن حضرت محمد ۀ. قرآن کریم را حاصل روایت رؤیاي رسوالن8

 هدوو ناسازگار با آیات و روایات است. قـرآن وحـی زبـانی بـ، اشکاالتداراي همان و است تجربی 
  ند.اهکردحقایق را همراه وحی قرآنی رؤیت می، حضرتو  است
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