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  چکیده

هرچنـد  . نظـران بـوده اسـت    دغدغه اندیشمندان و صـاحب  شناخت حقیقت وحی و چگونگی نزول آن، همواره
تـا در   دانـ  هپردازان کوشـید  ، ولی نظریهباشد شاید ناشدنی ،بردن به ماهیت وحی و ارائه تعریف حقیقی از آن پی

ی مطـرح  گوناگوني ها در این زمینه، دیدگاه. و فهم خود مطالبی بیان کنند ازه تالشاند هتوصیف و تشریح آن ب
براساس این دیدگاه که در واقع ریشه در مسیحیت دارد . است» تجربه دینی«از جمله آنها دیدگاه که  است شده

 رو روبـه جانبداري شده اسـت، پیـامبر بـا خـدا      و از سوي برخی روشنفکران مسلمان همچون عبدالکریم سروش
تفسـیر و گـزارش پیـامبر از تجربـه     » وحی«بلکه  ؛شود  میي القا نا ه، هیچ کالم یا گزاررویی روبهدر این . شود  می

در . طبیعی از آن ارائه دهد یوشد تا تبیینک میدنبال حل مشکالت وحی است و  سروش به. شخصی خویش است
این نظریـه  . ندک میي وحی دخالت ها مایه دهی به وحی را دارد و هم در درون هم نقش صورتاین تبیین، پیامبر 

اهـد، لـوازم   ک مـی انجامـد و وحـی را بـه تجربـه دینـی فـرو        مـی انگاري وحی و تجربه دینی  ازآنجاکه به یکسان
  .رو شده است روبهباوران سنتی  متکلمان و دینبسیاري از سوي نقد  باکه  درپی داردي را ناپذیر دفاع

و در پایان،  وحی، به نقد و بررسی آراي سروش پرداخته بارهدر گوناگوني ها طرح دیدگاه بارو، ِ مقاله پیش
  .دنک میو فیلسوفان مسلمان است، مطرح  نمایقرآن و سنت و مورد پذیرش حک همسو باکه را دیدگاهی 

  ها کلیدواژه
  .ي وحی، عقل فعالها وحی، تجربه دینی، سروش، مدل

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .دانشیار گروه فلسفه و کالم دانشگاه اصفهان .         Email:majd@ltr.ui.ac.ir      

 .آموخته حوزه علمیه اصفهان و کارشناس ارشد فلسفه و کالم دانشگاه اصفهان دانش. Email:soltanihbh@gmail.com  
 .23/01/1396: ، تاریخ پذیرش02/09/1395: تاریخ دریافت

  ۵۶-۳۳ص، ۱۳۹۶پاييز و زمستان ، ۳۵اپي، پيدوم، شماره دوازدهمسال معارف عقلي، دوفصلنامه علمي ـ ترويجي 



  
  
  
  ۱۳۹۶پاييز و زمستان ، ۳۵، پياپي دوم، شماره دوازدهمسال معارف عقلي،   
  

»٣٤«  

  مهمقد
یکی از مباحث مهم و بنیادي فلسفه دین و کالم جدید، حقیقت و چیسـتی وحـی اسـت؛ بحثـی     

کالم خداونـد کـه بـه خـاطر سـه رکـن       . که همواره از منظرهاي گوناگون، پرکشش بوده است
، وحـی نامیـده شـده، در    )53، ص1381جـوادي آملـی،   (پنهان، سریع و مرموز بودن : اصلی آن

ادیان ابراهیمی، از مقامی واال و جایگـاهی ارزشـمند برخـوردار اسـت و      کلی در طور اسالم و به
ي الهـی  هـا  ي دینی و سنگ زیرین و منبع معارف بلند آسـمانی و حکمـت  ها محور اصلی آموزه

گمان پایه و پایـداري بعثـت پیـامبران و مـرز تمـایز و تفـاوت ادیـان الهـی از          بی. آید میشمار  به
  .ي فراتر از افق فکري بشر استا هوحی است که مقول ي بشري، همانها اندیشه

م وحـی الهـی اسـت کـه از      . تمام ادیان الهی بر وحی استوار هستند در اسالم نیز قرآن تجسـ
علَـى  ؛ زَلَ بِه الـرُّوح الْـأَمینُ  نَ؛ وإِنَّه لَتَنزِیلُ رب الْعالَمینَ«: سوي خدا بر قلب پیامبر نازل شده است

ل رِینَقَلْبِکنذنَ الْمبنابراین هرگونه تفسیر، توجیه و تحلیل نادرست ). 194-192: شعرا(» تَکُونَ م
و خالف واقع از وحی، سبب انحراف افکار و باورهاي مسلمانان و باعث سستی در مبانی اسالم 

  .است
ي گونـاگون رخ نمـوده اسـت کـه     هـا  تفسیرهاي نادرست از وحی، در طول تاریخ بـه شـیوه  

و آن اینکه، وحی جنبه الهی و آسـمانی نـدارد و از    اند هي از آنها در یک بعد مشترك بودا هپار
عالم باال نیست، بلکـه سـاخته و پرداختـه مـدعی پیـامبري اسـت کـه مطلبـی از نهانگـاه ذهـن و           

، هر زمانی متناسب با همـان  ها البته این تحلیل. نامد میاش به وي القا شده و او آن را وحی  نفس
تـري بـه خـود     ن و با زبان همان روزگار انجام شده و هر روز هم رنگ و شـیوه نـو و مـدرن   زما
  .گیرد می

دانسـتند کـه بـه دروغ     میزده یا ساحر  روزي اعراب جاهلی، وحی نبوي را سخن بشري جن
: مـدثر ( »قَـولُ الْبشَـرِ  إِنْ هذَا إِلَّا ؛ فَقَالَ إِنْ هذَا إِلَّا سحرٌ یؤْثَرُ«: دهد میسخن خود را به خدا نسبت 

پـرداز و توانـا    ، یـا آن را سـخن شـاعري خیـال    )52: ذاریـات (» قَالُوا ساحرٌ أَو مجنُونٌ«و ) 24-25
پردازان و  ، و روزي نظریه)5: انبیا(» بلْ هو شَاعرٌ«: ردندک میخواندند و پیامبر را شاعر معرفی  می
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و روز دیگـر   انـد  هخودآگـاه و ضـمیر پنهـان دانسـت    روشنفکران مادي، خاستگاه وحی را روان نا
  .اند هاز تجربه نبوي معرفی و آن را به تجربه دینی تعبیر کرد برآمدهوحی را 

  پیشینه بحث . 1
ي از مشـکالت  ا هکـه بـه دلیـل پـار    اسـت  تجربه دینی، معنـا و مفهـومی متعلـق بـه غـرب مـدرن       

-1834(ر دیـن توسـط شـالیر مـاخر     دینی مسیحیت، در اواخر قرن هجدهم به عنوان گوه درون
  ).156، ص1388محمدرضایی، (فیلسوف و متکلم آلمانی مطرح شد ) م1768

رد و کـ  مـی کشیشـی   هـا  ي نخسـت زنـدگی خـود را در میـان پروتسـتان     ها سال ،شالیر ماخر
از سـویی، تضـاد عقـل بـا کتـاب      . بـرد  مـی دید نسل نو به دین گرایش نداشتند، رنـج   میاینکه از

. تفـاوت نبـود و دغدغـه دینـی داشـت      دید و از سوي دیگر، نسبت به دین هـم بـی   میمقدس را 
 ي جـدي فـراروي  هـا  چـالش : از جملـه  دالیلـی بنابراین براي حفظ دین و کیان دینـی خـود، بـه    

، نقـد کتـاب مقـدس، فروپاشـی     )135، ص1386یوسـفیان،  (ي عقلی اثبات وجود خـدا  ها برهان
شـناختی   معرفـت  يها چالش، امروزيز به معنویت انسان مبانی عقالنیت، تعارض علم و دین، نیا

، به تجربه دینی روي آورد و وحـی را تجربـه دینـی معرفـی کـرد      همدالنههمزیستی  بایستگیو 
   ).3-2، ص1379قنبري، (

گونه از حقایق درباره خدا نیست،  ي پیاما هاز زمان ماخر، وحی در الهیات پروتستان، مجموع
وحی در واقع همین تفسـیر  . دهد میي داشته و تفسیري از آن را ارائه ا هجهبلکه پیامبر با خدا موا

خـدا و پیـامبر    میـان او از آن مواجهه و تجربه اوست؛ زیرا تجربه زبانی گویا ندارد، پس کالمی 
وحـی   بـاره این دیـدگاه در . بنابراین وحی کالم پیامبر است، نه سخن خدا. رد و بدل نشده است

برخـی متکلمـان مسـیحی همچـون رودلـف بولتمـان دنبـال شـد          زسـوي اتجربی، پـس از مـاخر   
  ).86، ص1386نیا،  سبحانی(

انگاري  اقبال الهوري از عنوان تجربه دینی و یکسانبار  نخستینن اندیشمندان مسلمان، میا از
در بحـث تفـاوت پیـامبر و     ،احیاي فکـر دینـی در اسـالم   او در کتاب . وحی با آن، سخن گفت

وي از قول برخی صوفیان هنـدي نقـل   . جربه دینی مباحثی را مطرح کرده استت بارهعارف، در
ند که تفاوت پیامبر بـا دیگـر اربـاب تجربـه در ایـن اسـت کـه پیـامبر در محـدوده تجربـه           ک می
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خـاطر مسـئولیت و مأموریـت     اگر پیـامبر از معـراج برگشـت، بـه    . ماند میشخصی خویش باقی ن
ند و اگر من در این تجربه بودم، به زنـدگی ایـن جهـانی    ک میاست که در خود احساس  يا هتاز

  ).135، ص1390اقبال الهوري، (گشتم  میباز ن
میـز  ا هتوان نگاهی تجرب میمجتهد شبستري نیز بر آن است که با کنار نهادن الگوهاي سنتی، 

این روش حل و فصـل کـرد    بامسائل را  همهبه وحی داشت و با این نگرش، وحی را بررسی و 
  ).375، ص1381تهد شبستري، مج(

آن  گاه را پذیرفته است و با قدرت بسـیار عبدالکریم سروش نیز از کسانی است که این دید
باور او، مقوم شخصیت پیـامبران و تنهـا    به. ندک میو از وحی به تجربه دینی تعبیر کرده را دنبال 

در ایـن  . عارفـان اسـت  ي هـا  سـنخ تجربـه   سرمایه ایشان، وحی یا همان تجربه دینی است که هـم 
. خوانـد  مییی را ها آید و در گوش او پیام میبیند که گویی کسی نزد او  میتجربه، پیامبر چنین 

اگـر پیـامبري بـه معنـاي شـنیدن      . قرآن به عنوان تجربه پیامبر، از خود او سرچشمه گرفتـه اسـت  
د؛ یعنـی پیـامبر هـم    تَـرَش کـر   توان بر آن افزود و غنی میي غیبی، یک تجربه است، پس ها پیام
  ).10-3، ص1378سروش، (تر شود  گري، مجرب هر تجربه مانندتواند  می

 درخورن، مطالب ایش به برخی منتقدها ي ایشان از وحی و پاسخها در آراي سروش و تبیین
رو، در  ازاین. طلبد میي دیگر ا هگویی به همه آنها، زمان و زمین نقد بسیاري وجود دارد که پاسخ

  . پردازیم میي از آنها ا هار تنها به پاراین گفت

   ي گوناگونها وحی در نظریه. 2
  :پردازیم میوحی  بارهي ارائه شده درها به طرح برخی نظریه اکنون

  ديدگاه انديشمندان غربي. ۲-۱
  :اندیشمندان غربی در زمینه چیستی وحی سه نظریه مطرح کردند

  يا هوحی گزار. 2-1-1
. گـذارد  مـی ي غیرعادي در اختیـار آدمیـان   ها جموعه اطالعاتی را از راهمعنا که خداوند، م بدین

یی هسـتند کـه از   هـا  ایـن حقـایق وحیـانی، گـزاره    . ي از حقایق که اساس وحـی اسـت  ا همجموع
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نـد،  ک مـی حقایقی را که خداوند یـا فرشـته بـه قلـب پیـامبر القـا       . ي طبیعی استقالل دارندها زبان
و پیـامبر جامـه زبـانی خـاص را بـر آنهـا        انـد  طالعات محضصورت زبانی خاصی ندارد، بلکه ا

نـد  ک مـی ي مختلف بر انسان جلـوه  ها اندیشمندان مسیحی برآنند که خداوند به گونه. پوشاند می
خدا که در زمان سـلف بـه اقسـام    «: که یکی از آنها، تجلی و انکشاف در قالب پیام لفظی است

وسـاطت   ن ما تکلم نمود، در این ایام آخر با مـا بـه  متعدد و طرق مختلف به وساطت انبیا با پدرا
. نـام دارد » يا هوحی گزار«پس انکشاف اراده یا پیام خداوند براي انسان، . »پسر خود متکلم شد

معنـاي   ي، لزومـا بـه  ا هگفتنی است که کاربرد واژه گزاره، نشانه آن است که باور به وحی گـزار 
  ).132، ص1386یوسفیان، (وحیانی دانستن الفاظ نیست 

  دیدگاه افعال گفتاري. 2-1-2
متکلمـان و   ،، فیلسـوف انگلیسـی، ارائـه شـده اسـت و در قـرن بیسـتم       آستیناین دیدگاه توسط 

مطـرح  » افعـال گفتـاري  «عنوان ن فیلسوف تحلیلی بودنـد، آن را بـا  فیلسوفان دینی که متأثر از ای
  :یر استطبق این دیدگاه، وحی خداوند بر پیامبر به معانی ز. کردند

  ).فعل گفتار(ند ک میخداوند جمالتی معنادار را از زبانی خاص براي پیامبر اظهار  .1
این جمالت دربردارنده معانی و مضامینی خـاص هسـتند کـه خـدا ایـن مضـامین را بـا فعـل          .2

  ).فعل ضمن گفتار(دهد  میگفتاري به پیامبر انتقال 
دهـد کـه از    مـی د فعلـی را انجـام   با این جمالت که دربردارنده معانی خاص هستند، خداونـ  .3

خود فعل گفتاري و محتواي گفتار، بیرون است ولی مترتب بر آن اسـت و آن فعـل، وادار   
از این رو، آستین از وحی بـه فعـل یـا افعـال گفتـاري      . کردن پیامبر به انجام کارهایی است

ل گفتـار، فعـل   خدا، پیامبر، فع: در این دیدگاه، وحی داراي ارکان زیر است. ندک میتعبیر 
  ).133، صهمان(ضمن گفتار و فعل بعد از گفتار 

  دیدگاه تجربه دینی. 2-1-3
. چنانکه در مقدمه گذشت، این دیدگاه از زمان شـالیر مـاخر در الهیـات پروتسـتان مطـرح شـد      

یی که پیـامبر  ها دارد و وحی عبارت است از گزارش اي ه، پیامبر با خدا مواجهبرپایه این دیدگاه
دهـد،   مـی تفسیرهایی که پیامبر از تجربه خـود ارائـه   . دهد میه خود در آن مواجهه ارائه از تجرب



  
  
  
  ۱۳۹۶پاييز و زمستان ، ۳۵، پياپي دوم، شماره دوازدهمسال معارف عقلي،   
  

»٣٨«  

خدا به پیامبر نیست؛ یعنـی میـان خـدا و پیـامبر جمالتـی رد و بـدل       معناي القاي پیامی ازسوي  به
ي روحی و درونـی پیـامبر اسـت کـه     ها وحی، حالت. شود و خود تجربه فارغ از زبان است مین

البته تجربه همراه با انکشاف، یعنی پیامبر با عـالم غیـب و   . ان تجربه درونی استحقیقت، همدر
خالصه اینکه، وحی کالم پیـامبر اسـت، نـه    . خداوند مواجه شده و از این مواجهه تفسیري دارد

کالم خدا؛ وحی تابع پیامبر است، نه پیامبر تابع وحی، و اختیار نزول و صـعود فرشـته وحـی در    
  .ت و پیامبر محل، موجد، قابل و فاعل وحی استدست پیامبر اس

  ي مطرح شده در جهان اسالم ها ديدگاه. ۲-۲
  :از اند عبارت ها برخی از این دیدگاه

  پردازي نظریه سحر و خیال. 2-2-1
، وحــی را ســخن بشــري دانســته، بــا تعبیرهــاي اعــراب جــاهلی و مشــرکان عصــر پیــامبر 

لْ قَـالُواْ أَضْـغَاثُ    «: پنداشـتند  میي آشفته ها را خواب گاهی آن. ردندک میگوناگون از آن یاد  بـ
و شَـاعرٌ   «: خواندند میپرداز  ، گاهی آن را شعر شاعري خیال)5: انبیا(» أَحالَمٍ لْ هـ 5: انبیـا ( »...بـ( ،

وان عنـ  ، زمـانی هـم از آن بـه   )13: هـود (» أَم یقُولُونَ افْتَـرَاه «: ردندک میزمانی از آن به افترا تعبیر 
ردند و پیامبر را ساحر یـا مجنـون   ک میزده صادر شده است، یاد  سخنان سست که از انسانی جن

احرٌ أَو مجنُـونٌ   «: خواندنـد  مـی  گفتنـد سـاحري اسـت کـه کـالم       مـی یـا  ) 52: ذاریـات (» قَـالُوا سـ
سازد و به نام وحـی آسـمانی    میمؤثر است، این کلمات بشرگونه را خود  ها سحرآمیزش در دل

  ).25-24: مدثر(» إِنْ هذَا إِلَّا قَولُ الْبشَرِ ؛فَقَالَ إِنْ هذَا إِلَّا سحرٌ یؤْثَرُ«: دهد میبه خورد مردم 

  دار نظریه ارتباط مادي با موجودي بال .2-2-2
براساس این نظریه که باوري عامیانه است، خداوند بـه عنـوان فاعـل وحـی در آسـمان هفـتم و       

به علـت وجـود فاصـله میـان فاعـل و قابـل،       . ابل و حامل وحی روي زمین استعنوان ق پیامبر به
اش نیازمند موجودي است که این فاصله را بپیماید و دستوري را  خداوند براي ارسال دستورات

ایـن  . پـر باشـد  بـال و  خدا به پیامبر القا کند که البتـه آن موجـود بـه نـاگزیر بایـد داراي       سوياز
دیگر، پرنده باشد تا بتواند رابط میان خداي آسمانی و  اي هانسان و از جنب يا هموجود باید از جنب
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آید و با همـین چشـم و    میاز باال به پایین فرود . او همان فرشته است. پیامبر زمینی و بشري باشد
یابد، سخن خدا را نیـز   میپیامبر از همین راهی که سخن ما را در. گوید میگوش با پیامبر سخن 

شنود، ولـی سـخن خـدا را باواسـطه      میواسطه  ند؛ با این تفاوت که سخن ما را بیک یمدریافت 
  ).21-20، ص1377مطهري، (دار  انسانی بال

گفتنی است که سروش نیز گاهی براي اثبات مطالـب خـود، تصـورات عامیانـه را مطـرح و      
  :گوید میاو . ندک میآنها را نفی 

که در بیرون پیامبر؛ جبرئیل نیز همـان قـدر    لذا خداوند همان قدر در درون پیامبر است
یا ملخی پر  اي هاین تصور که ملکی مثل پرند. در درون پیامبر است که در بیرون پیامبر

 ).75، ص1381سروش، (آید، تصور صحیحی نیست  میزند و نزد پیامبر  می

  نظریه تجلی شخصیت باطنی. 2-2-3
دا، نـزول فرشـته، کـالم الهـی و قـانون      خـ ن نظریـه، اصـطالحاتی همچـون وحـی ازسـوي      در ای

آسمانی، تعبیرهایی مجازي دانسته شده است؛ چراکه با مردم عـوام جـز بـا ایـن تعبیرهـا امکـان       
اجتماعی و داراي بلوغ خدادادي و خیرخواهانه است  اي ه، پیامبر نابغدیدگاهبنابراین . سخن نبود

نـد، بلکـه اوضـاع جامعـه     ک مـی نده نکه دغدغه اصالح جامعه را دارد و تنها به نجـات خـود بسـ   
سپس به فکـر تغییـر آن   . شود میبیند و اندوهگین  میي مردم و فسادها را ها خویش و شوربختی

  . دهد میرا نشان  اي هافتد و با نبوغ خود راه درست و تاز میریخته  هم اوضاع به
بـه او الهـام   القدس و جبرئیل، همان ژرفاي روح و باطن شخص است که  در این تبیین، روح

او  هـاي  آمـوزه االمین و  از ژرفاي روح به سطح آن را، به نزول روح ها این انتقال اندیشه. ندک می
داند و چون خدا این قوا  میاین اندیشه نوگرایانه، فرشتگان را همین قواي طبیعت . نندک میتعبیر 

اختیـار خداونـد و   را استخدام کرده و رشته همه کارها به دست اوست، پـس فرشـتگان نیـز در    
در زمینه دین نیز برآنند که چون قوانینی کـه آن شـخص نابغـه وضـع کـرده، در      . فرستاده اویند

  . است» دین«و صالحی است که براي سعادت جامعه سودمند است، پس  درستواقع قوانین 
مطهـري،  (هـیچ جنبـه غیرعـادي را پـذیرا نیسـت       هرگزکوتاه سخن اینکه، این نوع اندیشه، 

  ).22 -21، ص1377
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  نظریه کمال قوه ناطقه و متخیله. 4 -2-2
دیـدگاه ابونصـر فـارابی    . گوینـد  مـی فیلسوفان مسلمان از ارتباط وحی با کمال قوه متخیله سخن 

اتصال روح نبی به عقل فعال که در بیان چیستی وحی مطرح شده بود، نقطه آغازي بـود   بارهدر
ویـژه   فیلسـوفان دیگـر، بـه    کـه  اي هگونـ  وحی؛ بـه  چیستی و چگونگی بارهپردازي در براي نظریه

  .به اظهارنظر واداشتسینا را  ابن
براساس این دیدگاه، پیامبر در فرایند وحی با باطن و حقیقت غیرمادي فرشته که همان عالم 

سپس این حقـایق مجـرد را   . شود میي گذشته و آینده آگاه ها عقل است ارتباط یافته، از پدیده
، 1405فارابی، (بخشد  میسرانجام به مرتبه ماده تنزل داده، به آنها تمثل جسمانی  به عالم خیال و

  ).89-88ص
در حکمت متعالیه با تأثیرپذیري و یاري جستن از عرفـان و حکمـت سـینوي و اشـراقی، بـر      

بـه بـاور مالصـدرا، نفـس نبـی در اثـر اتصـال و اتحـاد بـا          . تکامل و غناي این نظریه افزوده شـد 
شـوند و نقـش همـه     مـی رمادي که در فلسفه، عقل و در شـریعت، فرشـته خوانـده    جوهرهاي غی

) عالم عقـول (حقایق عالم را به همراه دارند، به مشاهده کلیه حقایق هستی که در الواح محفوظ 
ي گذشته و ها نشیند و از معارف متعالی و پدیده میمکتوب است ) نفوس فلکی(و محو و اثبات 

یابـد و بـه    مـی ي غیرمـادي در مراتـب وجـودي پیـامبر تنـزل      ها ن واقعیتای. شود میآینده آگاه 
  ).416-414، ص1388، لدین شیرازيصدرا(شود  میصورت امور دیداري و شنیداري ظاهر 

آور  و از حـدس قـوي و یقـین    انـد  هبراین، پیامبران در قوه ناطقه به کمال نهـایی رسـید   افزون
ي بشري و در زمانی کوتاه، حد وسـط  ها از مکتب آموزي که بدون درسمعنا برخوردارند؛ بدین

  .یابند میرا  ها برهان

  نظریه تجربه دینی. 2-2-5
گانه دانشمندان غربی، نظریه تجربه دینی را  ي سهها سروش در تفسیر پدیده وحی در میان نظریه

سـتی  ي ایشان در ایـن مسـئله، بـا وجـود در    ها تبیین. داند میپذیرفته، آن را قابل بسط و گسترش 
شان، کنار نهـادن قدسـی بـودن وحـی و نادیـده       از آنها، لوازم و نتایجی دارد که پذیرش اي هپار

  .ي کتاب و سنت و رهنمودهاي عقل سلیم استها گرفتن آموزه
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انصافی شـده اسـت؛ بـراي     البته گفتنی است که گاهی در انتقاد به مطالب ایشان، افراط و بی
ط تئوریک شریعت، سخن از بشري بودن و تـاریخی بـودن   در قبض و بس«عبارت  باره، درنمونه

رفت و اینک در بسط تجربه نبوي، سخن از بشریت و تاریخیـت   میو زمینی بودن معرفت دینی 
ن دیـدگاه  میـا که  اند ه، برخی چنین پنداشت)7گفتار، ص ، پیش1378سروش (» رود میخود دین 

یـدگاه سـروش فرقـی نیسـت و     اعراب عصر جـاهلی و دانشـمندان مـادي عصـر روشـنگري و د     
طــاهري، (دهــد  مــیرا تنهــا بشــري بــودن وحــی و دیــن تشــکیل  هــا حقیقـت همــه ایــن دیــدگاه 

؛ در حالی که چنین برداشـتی حتـی از ظـاهر ایـن عبـارت، نادرسـت اسـت؛        )36الف، ص1384
خواهـد   مـی چراکه منظور ایشان از بشري بودن، نفی جنبه افالکی و آسمانی وحی نیست، بلکـه  

این ادعا، مطلبی اسـت   گواه. پردازیم میي بشري دین ها ما در این گفتار، به بررسی جنبه بگوید
گوییم دین امري بشري است، منظورمان نفی روح قدسـی آن   میوقتی «: ندک میکه خود مطرح 

  ).19، ص1378سروش، (» نیست
  .پردازیم آنها مینقد و بررسی  وي عبدالکریم سروش ها از عبارت اي هاینک به نقل پار

: گویـد  میچنین  باره سروش پدیده مقدس و متعالی وحی را به تجربه دینی تنزل داده، دراین
مقوم شخصیت و نبوت انبیا و تنها سرمایه آنها، همان وحی یا به اصطالح امـروز، تجربـه دینـی    «

و  هـا  مآید و در گوش او پیـا  میبیند که گویی کسی نزد او  میدر این تجربه، پیامبر چنین . است
  ).3، ص1378سروش، (» خواند مییی را ها فرمان

  نقد و بررسي
در عبارت باال، وحی و تجربه دینی یکسان انگاشته شده است، ولی پرسش این است که آیا بـه  

  توان وحی را نوعی تجربه دانست؟ میراستی 
تجربـه   شود، مانعی ندارد که از وحی بـه  میسازي مربوط  گذاري و اصطالح تاآنجاکه به نام

است، بـر   ناسازگارکه آثار و نتایج خاصی که با حقیقت وحی  هنگامیالبته تا . دینی تعبیر کنیم
وحـی  «صورت که  این گذاري نتایج خاصی گرفته شود، به اما اینکه از این نام. این تعبیر بار نشود

آن است شود؛ چون خاصیت تجربه  میتجربه دینی است و چون تجربه است در اثر تکرار پخته 
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پیامبر با گذشت زمان و تکرار وحی، به رسالت خود و «و در نتیجه، » که در آن تکامل راه دارد
، ایـن شـیوه   »تـر شـده اسـت    غایت کار خود آشناتر و بصـیرتر و در انجـام وظیفـه خـود مصـمم     

  .استدالل نوعی مغالطه است
ــان وحــی و تجربــه دینــی، تفــاوت  افــزون ــراین، می ــه یی اساســی وجــود دارهــا ب د کــه نظری

 هـا  ایـن تفـاوت  . نـد ک مـی رو  انگاري وحی و تجربـه دینـی را بـا مشـکالت اساسـی روبـه       همسان
  : از اند عبارت

صـورت   وحی در اینجا، نوعی القاي پیام و معنا به پیامبران است که ممکـن اسـت گـاهی بـه     .1
حی همان تکلم آشکار یا نهان انجام شود و این با تجربه دینی اختالف ماهوي دارد؛ زیرا و

خبـر   شود و ما از چگونگی آن بی میاست که میان خدا و پیامبرانش برقرار  اي هارتباط ویژ
پروردگـان او کـه مـورد     و دسـت  به جز رسول اکرم. و از درك حقیقت آن ناتوانیم

عنایات ویژه خداوند بودند، مسئله وحی و نزول آن، براي دیگران مطلقا در حجـاب ابهـام   
این ارتباط ویژه، به گفتـه قـرآن، بـه یکـی از ایـن سـه راه       ). 489، ص1378خمینی، (است 
ولًا      «: شود میانجام  سـلَ ر رْسـی ابٍ أَو جـاء حرن و مـ ا أَو یـحإِلَّا و اللَّه هکَلِّمشَرٍ أَن یبا کَانَ لمو

او (ایجـاد صـوت   ) ب؛ )اال وحیـا (وحی مسـتقیم  ) ؛ الف)51: شوري(» فَیوحی بِإِذْنه ما یشَاء
  ).او یرسل رسوال(ارسال فرشته ) ؛ ج)من وراء حجاب

آید که وحـی بـه جنبـه معرفتـی و دریافـت اطالعـات        میاز موارد کاربرد وحی در قرآن، بر .2
زا  شود، نه جنبه احساس و عاطفی آن؛ برخالف تجربه دینی کـه همیشـه معرفـت    میاطالق 

را تجربه کند، نه موجود متعـالی را، ولـی   گر، نفس خویش  نیست؛ زیرا ممکن است تجربه
تجربه دینی گرچه نوعی احساس اسـت  . گمان کند که موجود متعالی را تجربه کرده است

و به علم حضوري براي صاحب تجربه معلـوم اسـت و در نتیجـه، در آن خطـا راه نـدارد و      
لیـل و تفسـیر   همچنین در اخبار از این احساس نیز، اشتباهی وجود ندارد ولی در مرحلـه تح 

آور  و یقـین  درستکه بخواهد ادعا کند این احساس از ناحیه خدا یا پیامبر یا فرشته است، 
ي روانی یـا بیمـاري شـدید، علـت     ها اختالل مانندنیست، بلکه ممکن است عوامل دیگري 

  .این احساس باشد پیدایش
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خـاص بـه   تجربه دینی، احساسی است که با خواست انسان و فـراهم شـدن شـرایط روحـی      .3
ولی دریافت وحی براي پیامبر به دلخواه او نیست و چنین نبوده کـه هرگـاه    ؛آید میدست 

به خدا توجه یا اراده کند، وحی بر او نازل شود، بلکه گاهی چندین روز چشم به راه وحی 
  .مانده است می

  .ترین آنها است بر خالف تجربه دینی، وحی یکی از معجزات پیامبران و مهم .4
. گیري تجربه مؤثر است ، فرهنگ زمانه و باورهاي شخص، در شکل1اي ساختارگراییمبن  بر .5

نـد و عـارف   ک مـی وار تجربـه   یهـودي  ،عارف یهودي ؛تجربه اسالمی دارد ،عارف مسلمان
شود و این درست برعکس وحی پیامبران است که با  میگونه وارد تجربه  مسیحی ،مسیحی

  ).245، ص1389صادقی، (بودند فرهنگ زمانه خود در تقابل و درگیري 
از اقسام وحی که بـر پیـامبران اولـوالعزم فرسـتاده شـده اسـت، دربرگیرنـده زنجیـره          اي هپار .6

از اقسام  اي هبنابراین، پار. دستوراتی بوده که آن پیامبر، مأمور ابالغ آنها به مردم بوده است
  .ي دینی چنین نیستها آفرین است؛ در حالی که تجربه وحی شریعت

، تعبیري انسانی دارد اما در وحی الهی، لفظ و معنا هردو از سوي خداست رایجتجربه دینی  .7
عالمـه طباطبـایی در   . تاده اسـت و خداوند قرآن را با معنا و لفظ توأمان بر پیـامبر فـرو فرسـ   

  :نویسد میباره  این
فرقـان و  إن علینا جمعه و قرآنه؛ کلمه قرآن نام کتاب آسمانی اسالم نیست، بلکه ماننـد  

گردد و معنـاي   میرجحان، مصدر و به معناي خواندن است و ضمیر در آن، به وحی بر
جمله این است که به خواندن قرآن عجله مکن؛ چون جمع کـردن آنچـه بـه تـو وحـی      

شود و پیوسته کردن اجزاي آن بـه یکـدیگر و قرائـت آن بـر تـو، بـه عهـده ماسـت          می
  ).175، ص20، ج1384طباطبایی، (

رو، پیامبر هیچ دخالتی در این معجزه الهی نداشته، جز این که بـر اثـر اتصـال بـه عـالم       ازاین
  .عقول و مجردات، آن را قبول و دریافت کرده است
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اصــول تجربــه دینــی، مســتلزم اعتقــاد بــه خــداي واحــد نیســت، بلکــه بــراي پیــروان ادیــان    .8
شـود، بلکـه    مـی خدا نازل ن تنها بر منکران وحی، نه ولید؛ تواند پدید آی میغیرتوحیدي نیز 

  ).95، ص1386نیا،  سبحانی(شود  میاز میان خداباوران نیز تنها بر پیامبران فرو فرستاده 
وحی نوعی دریافت و شهود غیبی است که هرگز خطا و بطالن در آن راه ندارد و پیامبر به  .9

: رسد که در آنجا، حق محض است و جایی و مجالی بـراي شـک وجـود نـدارد     میمقامی 
» ...یهف بیخاطر اینکه نفس پیامبر بـه عـالم عقـل نـاب و      و این نیست مگر به). 2: بقره(» الَر

جوشـد،   مـی شهود تام و کشف صحیح راه یافته اسـت و آنچـه از سرچشـمه عقـل محـض      
. گذارد میی باقی نفبا همگی حق است و جایی براي شک و سهو و نسیان و غفلت و خیال

رتبـه   وسیله حرکت جوهري و اشتداد وجودي تکامل یافتـه اسـت، هـم    نفس ناطقه پیامبر به
کـه گـاهی فرشـته مقـرّب از همراهـی او       گیـرد، تاجـایی   مـی فرشتگان یا حتـی بـاالتر قـرار    

  ).203-202، ص1381جوادي آملی، (د مان بازمی
که اعجاز از جنس و سنخ کرامات اولیا، اما وراي آن است؛ یعنی وقتی نـام اعجـاز بـه     چنان .10

، در مقولـه  را بیاورنـد آن  انندم نتوانندگیرد که قابلیت تحدي پیدا کرده و دیگران  میخود 
همان  توان گفت که وحی، حقیقتی است از سنخ الهام و شهود اما لزوماً و عیناً میوحی نیز 

حـس و تجربـه    ،یی جـز عقـل  هـا  وحـی معرفتـی اسـت کـه از راه    . نیست و وراي آن است
نظـر   بنابراین، وحـی از . ی از آن حقیقت استکوچکي اولیا، نمونه ها مالها. آید میدست  به

نظـر وجـودي بسـیار    شود، متفـاوت نیسـت امـا از    میماهیت با القائات و الهاماتی که به بشر 
رویاهاي صادقه جزئـی از هفتـاد جـزء    «: که فرمود متفاوت است و سخن پیامبر اکرم

ي مهـم  هـا  قولـه وحـی کـه از شاخصـه    م. اسـت  شـدنی  ، در همین راسـتا درك »نبوت است
 تـر  یـا ضـعیف   رتیدر وجود اولیاي الهی نیز مظهـري شـد  اراي مراتبی است که دانبیاست، د

 تـر  فیضع یا رتید، مظاهري شدنیز »اعجاز و عصمت«که  چناناست؛ » الهام«که همان  دارد
عینیـت   معنـاي  بـه  است ولی مسانخ و مجانس بـودن، لزومـاً  » کرامت و تقوا«دارد که همان 

. بینانه، این ویژگی، یعنی وحی در شخصیت نبی قابـل تحـدي اسـت    در نگاهی واقع. نیست
کرامات از مقابلـه عاجزنـد، در    که در مقوله معجزه و اعجاز، دیگران و حتی صاحب چنان
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و معارضی ندارند و همین امور است که هویت آنان را بـه   همتاوحی نیز برگزیدگان الهی 
  .رساند میخدا و متصدیان سرچشمه قدرت و معرفت به ثبوت عنوان فرستادگان 

نـد و هـم از چـه کسـی دریافـت      ک مـی دانست چه دریافـت   میپیامبر در دریافت وحی، هم  .11
وحـی   رو، وقتی پیامبر اکـرم  ایناز. ردک میند و حتی واسطه وحی را هم درك ک می

محـو شـود و    وا گیرد، از ذهـن  میرد، همیشه بیم آن داشت که مبادا آنچه ک میرا دریافت 
آورد که آیه زیر بـه ایـن امـر     میگرفت، آن را بر زبان  میمحض آنکه وحی را  درنتیجه، به
و در آیـه دیگـر،   ) 114: طـه (» ولَاتَعجلْ بِالْقُرْآنِ من قَبلِ أَن یقْضَى إِلَیک وحیه«: اشاره دارد

: زدایـیم  مـی ن خـود، بـیم نسـیان را از تـو     خداوند به او تضمین داده است که مـا بـا خوانـد   
گونه نیسـتند، بلکـه    ي دینی اینها اما الهامات، غرایز و تجربه) 6: اعلی(» سنُقْرِؤُك فَلَاتَنسى«

  .کند میکشف معنایی را احساس تنها انسان در درون خود 
بشر در تفاوت وحی با سایر کلمات پیامبر، نبودن اختالف و تناقض در وحی و دخیل نبودن 

همچنـین ازآنجاکـه التـزام بـه تجربـه      . ي دینـی اسـت  ها آن نیز، از دیگر تمایزات وحی با تجربه
 نـد ا این پیامـدها عبـارت  . توان وحی پیامبران را با آن همسان دانست میدینی، پیامدهایی دارد، ن

  :از

  لغو ارسال رسل) الف
گیـري وحـی، نقـش     بر در شکلو احساسات پیام ها تجربی بودن وحی به این معناست که تجربه

ي هـا  ذاتی دارند که این خود موجب بشري بـودن گـوهر دیـن و در نتیجـه، خطاپـذیري آمـوزه      
از سوي دیگر، هدف از ارسال پیامبران، هدایت بشر بـه سـوي کمـال و سـعادت     . دینی می شود

  .ودش میاست و این هدف در پرتو نبود احتمال خطا در گفتار و هدایتگري پیامبران محقق 

  تنزل دادن مقام وحي) ب
ي هـا  صورت معارف وحـی چیـزي جـز یافتـه     اگر وحی را نوعی تجربه و احساس بدانیم، دراین

حساسـات  شخصی پیامبر نیست و این همان محدود کـردن و تنـزل دادن مقـام الهـی وحـی بـه ا      
تنها که خواهد آمد، فاعل وحی خداوند متعال است و پیامبر  چنانشخصی و درونی است؛ زیرا 

  .سبب استعداد خاص آن حضرت است قابل و حامل وحی است که البته این قبول و حمل به
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  کثرت اديان) ج
. ي دینـی پدیـد آورد  هـا  تواند آموزه میهر تجربه دینی ر مالك وحی، تجربه شخصی باشد، اگ
 .ي دینـی شـوند  هـا  ي دیگر نیز این امکان وجود دارد که صـاحب تجربـه  ها ی، براي انسانسوی از

ي جدید تجربه کنـد و  ها تواند دین شخصی جدیدي را با آموزه میپس هر صاحب تجربه دینی 
؛ )99-98، ص1386نیـا،   سـبحانی (داشـته باشـیم    بسـیاري و  گونـاگونی توانیم ادیان  مینتیجه، در
  ).353-345، ص1389صادقی، (گرایان ناتمام است  که دالیل کثرت حالی در

خود مبنی بر تبعیـت وحـی از پیـامبر و اینکـه وحـی،       دگاهدیعبدالکریم سروش براي اثبات 
تجربه روحـی پیـامبر و جوششـی از درون اوسـت، رابطـه دیـالوگی پیـامبر بـا محـیط اجتمـاعی           

بر تأثیرگـذاري پیـامبر بـر     ترتیب که در این رابطه، افزون این به. کشد میروزگار بعثت را به میان 
  .رنتیجه، کالم او برخاسته از همین تأثیر و تأثرهاستجامعه، ذهن و زبان او نیز متأثر شده و د

تـوان تبیینـی    میراحتی  او، اگر وحی را ساخته شده شخصیت پیامبر و دانش او بدانیم، بهاز نگاه 
باور او، قـرآن   به. گیري او از فرهنگ و زبان زمانه را توجیه کرد طبیعی از وحی ارائه داد و بهره

که حـوادث روزگـار در تکـوین    ه از شخصیت پیامبر است؛ چرارخاستمتنی بشري و تاریخی و ب
  :عبارت او چنین است. مردم شکل گرفت فراخور نقشتدریج و  د و قرآن بهان نقش داشتهآن 

در بسط رسالت او و در بسط تجربـه پیامبرانـه    داد و ستد پیامبر با بیرون از خود، قطعاً... 
تـوان ماننـد ورود یـک معلـم بـه       مـی مـاع را  ورود پیامبر به صـحنه اجت ... او تأثیر داشت

استادي . نهم میمن این رابطه را رابطه دیالوگی یا داد و ستدي نام . صحنه درس دانست
خواهـد بـه شـاگردان     مـی داند چه نکاتی را  میگذارد، اجماال  میکه پا به کالس درس 

. پیش خواهـد آمـد  داند در کالس درس چه  مین القا کند، اما از این مرحله به بعد دقیقاً
شود و این داد و ستد است که کـالس او را شـکل    میمعلم با شاگردان وارد داد و ستد 

آیـد،   مـی بـه میـان آدمیـان    . پیامبر هم در میان امت خود چنـین وضـعی داشـت   . دهد می
ي تـدریجی  هـا  گیري و دین مجموعه برخوردها و موضع... کند میپاي آنها حرکت  پابه

 ).19-16، ص1378سروش، (پیامبر است 
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  نقد و بررسي
ي دیگـر وارد اجتمـاع شـد، درگیـر     ها مانند انسان این مطلب درستی است که پیامبر اکرم

کرد، گاهی با دوسـتان نـادان مـدارا     میجنگ و مقابله با دشمنان بود، گاهی صلح  مانندمسائلی 
حـی را هـم پاسـخ    یی بود که قسـمتی از و ها گوي انواع و اقسام پرسش کرد، گاهی هم پاسخ می

داد، اما رابطه اسالم با آن شرایط اجتماعی چگونه بـود؟ آیـا منظـور     میتشکیل  ها همین پرسش
دیالوگی، این اسـت کـه بگـوییم اسـالم هـم بـر اجتمـاع و فرهنـگ زمانـه            سروش از این رابطه

د گفت که بای ،این باور برپایهرد؟ ک میشد و چیزي دریافت  میتأثیرگذار بود و هم از آن متأثر 
  .ردک میاسالم محتواي ثابتی نداشت و شرایط اجتماعی محتواي آن را تعیین 

ایـن رابطـه و داد و   . دیالوگی حقیقی و غیرحقیقـی، فـرق گذاشـت     ن رابطهمیادر پاسخ باید 
  :است پذیرستد میان استاد و شاگرد به دو صورت تصور

یی را هـا  ردهـاي آن، پرسـش  بحث مطـرح شـده از سـوي اسـتاد و نیـز کارب      بارهشاگردان در .1
  ).دیالوگ غیرحقیقی(دهد  مینند و استاد پاسخ ک میمطرح 

نند و استاد قیود و متغیرهایی را براي دفاع، به ک میشاگردان نظریه استاد را در آن مبحث رد  .2
  ).دیالوگ حقیقی(دهد  میافزاید و به نظریه خود شکل منطقی  میآن 

، نظریـه اسـتاد   نخسـت در صـورت  . یابیم میو را دربا دقت در این دو صورت، تفاوت آن د
دیـالوگی هـم کـه    . ماند میداراي محتوا و شکل ثابتی است که این ثبات تا آخر بحث هم باقی 

شرح و تفسیر مسئله است، نه اینکه حرکتی تدریجی به وجود بیایـد و اصـل    بارهگیرد، در میدر
ون ثـابتی در طـول درس وجـود    بـرخالف صـورت دوم کـه مضـم    . نظریه استاد را تصحیح کند

یی را بر آن ها ندارد و حرکتی تدریجی در اثر ایرادات شاگردان، حاصل شده و متغیرها یا ثابت
ي ا هشـد  آید که اسالم، پیام ثابت و از پیش تعیـین  میدست  حال از این مقدمه به. افزاید مینظریه 

توانست محتـواي آن   میر، نبراي جامعه داشت که شرایط اجتماعی، تاریخی و فرهنگی آن عص
شـرایط محیطـی عصـر    . تـوان نادیـده گرفـت    مـی البته نقش آن شرایط را هم ن. پیام را تغییر دهد
اعراب و غیراعراب، تنها به تفسیر و تبیین بهتـر پیـامبر از آن پیـام     گوناگوني ها پیامبر و پرسش
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ی «: رد؛ زیرا کار پیامبر، تفسـیر و تبیـین وحـی بـود    ک میکمک  تُبـا نُـزِّلَ   ل اسِ مـ ) 44: نحـل (» نَ للنـَّ
  ).40-38ب، ص1384طاهري، (

  :توان گفت میبر آنچه گذشت،  افزون
آیات فراوانی که در آنها از خدا، معاد، انسان و عوالم وجودي، أعـم از عـالم مـاده و عـالم      .1

یـه  ، با این توجخوانی ندارد همبا شرایط عصر پیامبر  هرگزماوراي ماده، سخن گفته شده و 
  .سازگار نیست

ي مردم عصر نـزول شـده، تنهـا    ها دیالوگی که باعث نزول آیاتی در پاسخ پرسش  این رابطه .2
ي تاریخی نبوده است، بلکه دربردارنده یک پیام الهی بوده که آن پیام ها گزارش از پدیده

ي موجـود در  ها همچنین در قرآن از واقعیت. مختص زمان، مکان و مخاطبان خاصی نیست
صورت ملموس و محسوس بـه مخاطبـان ارائـه     ي الهی بهها ه استفاده شده است تا پیامجامع

  ).212، ص1386نصري، (گردد 
اگر قرآن از سرگذشت پیامبرانی همچون موسی و عیسی سخن رانده، براي ارائـه تصـویري    .3

انجام درست از سیماي این پیامبران بوده و نیز قصد مبارزه با تحریفاتی را که در ادیان آنها 
  .شده، داشته است

گزارشی تـاریخی نیسـت    تنهاآیات قرآن ناظر به تمام حوادث دوران رسالت پیامبر است و  .4
بلکـه تنهـا بـه    . بـود  مـی که اگر چنین بود، باید حجم قرآن چندین برابـر حجـم کنـونی آن    

 ي شـده اسـت  ا هي هـدایتی بـراي بشـر بـوده، اشـار     ها از پیام اي هحوادثی که دربردارنده پار
  ).همان(

ذي نَـزَّلَ    «: در تمـام روزگـاران اسـت    ها کتاب آسمانی پیامبر که براي همه انسان ارك الـَّ تَبـ
 همــهکننــده پرهیزکــاران در  و هــدایت) 1: فرقــان(» الْفُرْقَــانَ علَــى عبــده لیکُــونَ للْعــالَمینَ نَــذیرًا

ي آن هـا  ند و نباید نسبت به عصر نـزول و پرسـش  توا می، ن)2: بقره(» هدى لِّلْمتَّقینَ« ستها زمان
  .یی که طرح و پاسخ به آنها گاهی ضرورت داشته استها پرسش. اعتنا باشد بی
بهره بردن قرآن از فرهنگ زمانه و واژگان عصر بعثت براي بیان برخی مطالـب، مشـکلی را    .5

ا بـا روزگـاران   ؛ زیرا این واژگـان ارتبـاط معنـایی خـود ر    آورد پدید نمیبراي بشر امروزي 
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شود  میدرست است که در طول تاریخ، معانی الفاظ دستخوش تغییر . اند هبعدي قطع نکرد
به نظـر آنهـا، الفـاظ بـراي روح     . براي فهم مراد متکلم مالکی دارندحال، عاقالن هر ولی به

، نمونـه ي مصـداقی در وضـع لغـات دخـالتی نـدارد؛ بـراي       ها و ویژگی اند همعانی وضع شد
یی هـا  که ویژگـی آن یرود، ب میکار  ي که براي سنجش بها هو وسیل» ما یوزن به«عنی میزان ی

ملکـی تبریـزي،   (له لفـظ میـزان، دخـالتی داشـته باشـد       همچون دو کفه داشتن، در موضوع
زنـد، ایـن واژه نیـز     مـی چشمان بهشتی در قرآن که سروش مثـال   یا تعبیر سیه). 6، ص1372

 .واهد زیبایی حوریان بهشتی را به تصویر بکشدخ میذاته خصوصیتی ندارد و  به

افالکی و مـاوراي    دنبال حل مشکالت وحی و در پی آن است که جنبه ازآنجاکه سروش به
ن این دو ایجاد کنـد،  میاي معقول ا هطبیعی وحی را به بعد خاکی و طبیعی آن فرو بکاهد و رابط

مبتنی بر نقش پیامبر در ایجـاد وحـی مطـرح    تجربه نبوي را   بنابراین براي رفع این معضل، نظریه
بشري وحی نیـز تـوجهی در خـور داشـت و تبیینـی        از نظر او، براي اینکه بتوان به جنبه. ندک می

او، دانـش    نفس پیامبر، جامعه و زمانه ماننداز علل طبیعی  اي هطبیعی از آن ارائه داد، باید زنجیر
ش و شـرایط کـذایی آن، در   ا هزمانـ   پیامبر با جامعه داد و ستد. و زبان او را در وحی دخالت داد

و بـا سـیري طبیعـی    بنـابراین دیـن اسـالم بـه تـدریج      . او مؤثر بـود   پیامبرانه  بسط رسالت و تجربه
سـروش،  (تدریج به حرکت و حیات خود ادامـه داد   نتیجه، بعد از پیامبر هم بهتکوین یافت و در

ي دینـی و  هـا  او بود، هم فاعل و موجـد تجربـه    یهشخصیت پیامبر که تمام سرما). 16، ص1378
به سخن دیگر، وحـی تـابع او   . ردک میآفرینی  وحی بود و هم به عنوان قابل و محل وحی، نقش

 ).13، صهمان(بود، نه او تابع وحی 

، پیـامبر  نخسـت در مدل . دهد میخود، دو مدل از وحی ارائه   سروش در مقام دفاع از نظریه
نسبت او با خدا نسبت خطیب و بلندگو اسـت و  . ناقل و قابل محض است همچون طوطی مقلد،

ي ا هدر واقع، ایـن مـدل همـان دیـدگاه عوامانـ     . قلب پیامبر هیچ مدخلیتی در فرآیند وحی ندارد
پنـدارد کـه دائـم میـان ایـن دو در       مـی خدا و پیامبر  میاني، رابط ا هاست که فرشته را چون پرند

بنابر دیدگاه وحـی  . ندک میخدا به پیامبر القا  سوينام وحی از را بهوآمد است و دستوراتی  رفت
زنبـور مولـد فـرض     ماننـد در مـدل دوم، پیـامبر   . تجربی، این مدل مورد پذیرش سـروش نیسـت  
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گونه که ساختمان وجودي زنبور در ساخت عسل مـؤثر اسـت، شخصـیت پیـامبر      همان. شود می
شرایط و   ند، او هم از همهک میاز همه چیز تغذیه هم در تولید وحی دخالت دارد و چون زنبور 

از کشـف و شـهودهاي بلنـد و دانـش وسـیع      . ردب میه بهرامکانات موجود خود و عصر خویش 
ي خصــمانه مخاطبــان، همــه و همــه در هــا ي دوســتانه و واکــنشهــا پیامبرانــه گرفتــه تــا پرســش

سـروش، ایـن مـدل از     ).175-173، صهمـان (گیري و تولید وحی موضوعیتی تام داشت  شکل
  . گزیند میوحی را بر

متافیزیک »  وي براي اثبات این مطلب که میان کالم خدا و کالم پیامبر تفاوتی نیست، نظریه
خداونـد   بارهي نیست و درا هند؛ یعنی چون میان خدا و خلق فاصلک میرا مطرح » قرب و وصال

دیگـر نیسـت و فرقـی نـدارد کـه       تـر از جـاي   جایی به او نزدیـک  جا حضور دارد و هیچ که همه
گوید یا از برون او، بنابراین کالم پیامبر عین کالم خدا  میبگوییم خداوند از درون پیامبر سخن 

نامد که میان خـدا   می» متافیزیک بعد و فراق«باال، دیدگاه مخالفان خود را   صاحب نظریه. است
  ).74، ص1381، همو(ازد اند میجدایی  او و مخلوقات

 یادشـده توان تبیـین وحـی را در قالـب همـین دو مـدل       میل مطلب باال، این است که ناشکا
  چنـین حصـري را، نـه شـیوه    . که امکان ارائه مدل سومی نیز وجـود دارد  حالی محصور کرد؛ در

  . تابد میحصر عقلی و نه روش استقرایی و نه هیچ راه دیگري برن
گونه اطالعـی از وحـی    که هیچ طوري ست، بهدر این مدل سوم، پیامبر نه مانند طوطی مقلد ا

نداشته باشد و نداند که چه چیزي دریافتـه اسـت و نـه چونـان زنبـور مولـد اسـت کـه خـود بـا           
گیري از مواد و مصالح محدود زمان خویش، تولید کننده وحی باشد و گاهی نیـز متـأثر از    بهره

درنتیجـه خطاهـاي زیـادي در     این شرایط و به تعبیر خود سروش، اسیر شاگردان شیطان شـود و 
در این مـدل، شخصـیت پیـامبر در دریافـت وحـی موضـوعیت و مـدخلیت دارد        . وحی راه یابد

  . که سروش معتقد است ، نه در تولید آن، چنان)207، ص1386نصري، (
قـواي خـود، أعـم از قـواي عقلـی و خیـالی و حسـی،          بنابراین، پیامبر در اثر تکامل در همـه 

 عـوالم پیـدا    ام الهی و صالحیت پذیرش رسالت و خالفـت ربـوبی را در همـه   قابلیت پذیرش پی
این سـخن را فیلسـوفان   . قابل میوه وحی است گمان بی ،شجره مبارك وجود پیامبر. کرده است
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در صدور اعجـاز و دریافـت وحـی و     او توانکه نفس نبی و  اند هما در عبارتی مشابه، چنین گفت
، در اتصال به عقل فعال نقش اساسی دارد، ولی باید مراقب بود که مبادا سینا تعبیر فارابی و ابن به

از این تلقی، بریدگی او از مبدأ و معلم وحی را استنتاج کنـیم و آن جنبـه عینـی بـودن وحـی را      
رابطه خداوند با رسول خویش در مقوله وحی، چیزي فراتر از رابطه علت العلـل  . نادیده بگیریم

البته این . است) علّمه شدید القوي(در نگاه قرآنی، رابطه معلم و متعلّم . ستي عالم اها با پدیده
سخنی دور از صواب نیست که وحی میوه شخصیت پیامبر است، اما این ثمر و ثمردهی، اگر از 

عنوان برانگیختن پیامبران و اصطفا و اجتباي آنان  به اي ههر شخصیتی قابل بروز باشد، دیگر مقول
  .ندک یممعنا پیدا ن

اما در زمینه نقش فرهنگ، زمانـه، محـیط و ماننـد آن در وحـی، شـاید بتـوان پـذیرفت کـه         
قـرار   هـا  محـیط، فرهنـگ، زبـان و صـورت     اننـد ي بشري، مها در حصار محدودیت پیامبر

ایـن   همگـی تـوان از ایـن موضـوع چنـین نتیجـه گرفـت کـه وحـی نیـز در بنـد            مـی اما ن ؛داشت
نین حصارهایی قرار دارد، خدا که بـه تعبیـر مالصـدرا، معلـم اول     اگر پیامبر در چ. حصارهاست

کننده وحی است و براي رساندن آن به فاهمـه بشـري، ایـن نـزول      خدا نازل. است، چنین نیست
گونـه کـه نـزد     گـاه همـان   افتد؛ یعنی آن علمی که خاستگاه وحی اسـت، هـیچ   میناچار اتفاق  به

و ناگزیر باید این علم نازل  سنجیدتوان با علم بشر  مینعلم خدا را . رسد میخداست، به انسان ن
اینکه در این تنزیـل، وحـی بایـد در همـه حصـارهاي طبیعـی و        دلیلی وجود ندارد بر شود، ولی

، نمونـه که ضرورت دارد اتفاق می افتد و نـه بیشـتر؛ بـراي     اي هانداز تنزیل به. مادي ما قرار گیرد
د؛ زیرا پیامبر نفسی مجرد دارد که می تواند تـا حـد عـالم    الزم نیست که وحی مقید به زمان شو
جملـه   ي پیـامبر، از ها در این صعود، بخشی از محدودیت. مثال و عالم عقول و مجردات باال رود

  .رود میحصارهاي مادي و زمانی از بین 
داند که فاعل و موجد آن خدا و قابل و حامل آن نبی است که  میمالصدرا، وحی را نوري 

ه، از جانب خدا نیـز مأموریـت یافتـه اسـت و در اثـر      عاقله، متخیله و حاس  بر کمال سه قوه ونافز
ایشان، خداوند بـه   از نگاه. ندک میاتصال و اتحاد با عقل فعال، حقایق و معارف هستی را درك 

  یی را مشتمل بر حقایق همهها دست قدرت و عنایت خویش، کتاب و به» الرحمن«مقتضاي اسم 
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و هـم در عـالم نفسـانی بـه نـام      » قلم الهی«این حقایق، هم در عالم عقلی به نام . نوشته است اشیا
و هم در الواح قدریه کـه قابـل محـو و اثبـات هسـتند، ثبـت شـده        » ام الکتاب«و » لوح محفوظ«

نقشه و نسخه علمی آفرید و چون صورت عـالم   براساسعوالم را  همگیتعالی  سپس حق. است
ي را ا هخاکی آفریـد و از جـنس بشـر نیـز خلیفـ       دید، خداوند نوع بشر را از کرهوجود کامل گر

قادر متعال به این خلیفه قـوا و مشـاعري   . این خلیفه همان انسان است. براي راهنمایی او قرار داد
اشـیا از حـس انسـان بـه خیـال او       هـاي  تصـور . عطا فرمود» آالت حس و تخیل و تعقل«به نام 

  ).414، ص1388، لدین شیرازيصدرا(گردد  مییال به عقل منتقل منتهی و سپس از خ
در مقـام ایجـاد،   . دارد خوانی همصورت عالم اجرام و اجسام با نسخه موجود در لوح عقلی 

وجود عوالم عقلی، مقدم بر وجود عوالم مثالی و وجود عالم مثال، سابق بر عالم جسمانی بوده، 
عـالم   هـاي  تادراك هـر صـورتی از صـور   . س اسـت ولی در مقام ادراك و تصور، مسئله عکـ 

ین و نخسـت عقـل کـه در قـوس نـزول و ایجـاد،      . وجود مستلزم اتحاد انسان با آن صـورت اسـت  
. ترین مقام اسـت  ترین مرتبه وجودي است، در قوس صعود و ادراك، آخرین و مرتفع بلندمرتبه

ه، سپس نفس، پـس از آن  ن وجود صادر از مبدأ در قوس نزول، عقل بودنخستیبه سخن دیگر، 
سـپس وجـود بـر خویشـتن دور زد و     . ماده است که آخرین مرتبه است سرانجاموجود حسی و 

ین مرتبه دور، وجود حسی و پس از آن نفس و در پایان عقل گردیـد و بـه   نخستدر . ارتقا یافت
م مبـدأ  شـود کـه خـداي متعـال، هـ      می روشناز این مطالب . خود رسید  همان مقام و مرتبه اولیه

رو، هنگامی که انسان در سیر صعودي به ایـن مقـام شـامخ و     ازاین. وجود و هم مقصد آن است
اسرار مکنون در عالم قضا و قدر الهی آگاه گردید، با چشم ملکـوتی   همهبلند دست یافت و بر 

در  طـور کـه پیـامبر اکـرم     همـان . کنـد  مـی و دید و شهود عقالنی، قلم و لـوح را مشـاهده   
مرا به جایی بردند کـه صـداي گـردش قلـم را     : گوید میز شهود خود در شب معراج حکایت ا

  ).416-415، صهمان(شنیدم  می
بنابراین، وحی مبنا و فاعلی غیر از خداوند نـدارد و نبـی در ایـن میـان، نقـش حامـل و قابـل        

حـی را  او تحت تعلـیم و تربیـت پروردگـار عالمیـان قـرار گرفتـه و تنهـا و       . کند میوحی را ایفا 
  .آنکه دخالتی در محتواي آن داشته باشد ند، بیک میدریافت 
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   نتیجه
دلیـل طـرح   . در مسـیحیت دارد ، ریشـه  در دوره مدرن »وحی تجربی«یا » تجربه دینی«نظریه  .1

شکسـت   همچون هاي موجود در وحی مسیحی، چالشسو،  ازیک چنین تفسیري از وحی،
دین، فروپاشی مبانی عقالنیت  و علم اريناسازگکتاب مقدس،  هاي کاستیهیات طبیعی، ال

نیـاز انسـان متجـدد     دلیل به ،حفظ دین بایستگیگریزي و  از دین جلوگیري دیگر، يازسوو 
  .توان گفت که این موضوع، مسئله اسالم نیست میبنابراین . بودبه معنویت 

مله لوازم انجامد که از ج می» وحی«و » تجربه دینی«انگاري  دیدگاه وحی تجربی، به همسان .2
معجزه بودن، جنبه معرفتی داشـتن، همگـانی نبـودن، الهـی      مانندآن، این است که مواردي 
بـاوران   آفرینی و خبر دادن از غیب را که ازجملـه مسـلمات دیـن    بودن لفظ و معنا، شریعت

  .توان از کنار آن گذشت میسادگی ن شد که بهک میوحی است، به چالش  بارهدر
مقـام وحـی،    فروکاستن، بیهودگی فرستادن پیامبرانیی مانند ها چالشنگاري وحی با ا هتجرب .3

معـارف وحیـانی، نفـی وحیـانی بـودن الفـاظ قـرآن،         رزش شـدن ا گرایی دینـی، بـی   کثرت
کـم تردیـد در آن بـراي شخصـی غیـر از       ي دینـی یـا دسـت   هـا  بخش نبودن تجربـه  معرفت
ن است کـه بگـوییم وحـی،    پس حق آ. گر و منافات با عصمت پیامبران، همراه است تجربه

مضمون کالم الهی و حقایقی است که خداوند بر پیـامبر خـود نـازل کـرده اسـت؛ گرچـه       
  .است يا ویژهي روحی ها ي دینی و حالتها دریافت آن همراه با تجربه

ازآنجاکه پیامبران الهی در دسـتیابی بـه شـهود حضـرت حـق، از مرتبـه یکسـانی برخـوردار          .4
اسـت، شـاید بتـوان دیـدگاه      تنها از آنِ نبـی مکـرم اسـالم   نبودند و کشف تام الهی، 

از مراتب وحی براي برخی از پیامبران تبلیغی کـه شـریعت    اي هعنوان مرتب تجربه دینی را به
  .ردند، پذیرفتک میپیامبران پیشین را ترویج 

گی و عرفی زمان خـود قـرار دارد، بـا    پذیرفتن این مطلب که پیامبر در همه حصارهاي فرهن .5
در  چشـمگیري ر یـ توانـد تغی  مـی است؛ زیرا بنابراین فرض، پیـامبر ن ناسازگار لسفه پیامبري ف

کردن کامل  ،که فلسفه بعثت پیامبران وجود آورد؛ درحالی فرهنگ و اخالق جامعه خود به
  ).انی بعثت التمم مکارم االخالق(مکارم اخالقی است 
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، اما معلم داشتن وحی را هم نبایـد از  »الْأَمینُنَزَلَ بِه الرُّوح «: چند وحی امري درونی استهر .6
ــد    ــودن جبرئیــل را نبای ــم ب ــوى (کــرد  ردنظــر دور داشــت و نقــش معل ــدید الْقُ ــه شَ لَّمع .(

جـا راهنمـاي وي بـوده اسـت،      معلـم پیـامبر اسـت و در معـراج همـه      که جبرئیل،باوجودآن
  .توان تصور کرد که پیامبر مقامی برتر داشته است می

گونه  همان. که نزول و تنزلی از عالم معناست، مستلزم نوعی صعود هم هست همچنان وحی، .7
آید و با تنزل خود در قالـب الفـاظ    میکه معانی بلند وحیانی از عالم الهوت به زمین فرود 

 فراینـد وحـی در   دریافت. نیز قطعاً نوعی صعود دارد گیرد، شخصیت پیامبر میجاي 
راز آنکه همگان، آن نزول معنا و انـزال وحـی را   . گیرد مینجام این صعود نبی و آن تنزل ا

تـا زمـانی کـه پیـامبر خـدا از خاکـدان هسـتی، دامـن         . نند، همین نکته اسـت ک میدریافت ن
  .یابد میرا ن بزرگبرنچیند و از نردبان عالم وجود باال نرود، قابلیت دریافت آن حقیقت 

معنـا   و مظـاهري در شخصـیت اولیاسـت، بـدین     ها اینکه صفات خاص پیامبران، داراي نمونه .8
. ده اسـت شـ است که سروش به دام آن گرفتـار   اي هنیست که عیناً یکی هستند و این مغالط
  .ي معنوي پیامبر، به روشنی سریان داردها خرق عادات در شخصیت و شاخصه

ینـی و  یابد، از فروافتادن در ورطـه تجربـه د   اگر کسی بتواند به تبیینی درست از وحی دست .9
 .ي نادرست از کالم الهی در امان خواهد بودها دیگر تبیین
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»٥٥«

  ها نوشت پی
  

تجربه از دیدگاه آنها، الگویی . آید دست نمی واسطه مفاهیم و باورها به یي با هباور ساختارگرایان، هیچ تجرب به. 1
باورهـاي فرهنگـی و    ،بنـابراین . شـود  گر با آنها وارد بر تجربه می از مفاهیم، تصورات و توقعاتی است که تجربه

ي هـا  هسـتند، تجربـه   گونـاگون ي دینـی  ها کند، تا آنجا که افرادي که در سنت نی را محدود میدینی، تجربه دی
ي ها ي دینی را داراي هستهها گرایان هستند که تجربه در برابر ساختارگرایان، ذات. گذرانند متفاوتی را از سر می

یکسان است و اگرچه فاعـل   ها فرهنگ همهاین گروه، ذات تجربه در  نگاهاز . دانند مشترك و گوهر یکسان می
شود، اما این باورها و ذهنیات، چنـدان در   تجربه با ذهنی مسبوق و مصبوغ از فرهنگ و جامعه بر تجربه وارد می

  ).55-53، ص1383پترسون، (در تغییر و تعبیر آن مؤثر است  تنهااصل تجربه دخالتی ندارد، بلکه 
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