
 

 
 
 

  
  پيامبرانه و طرق دريافت آنيسرشت وح

 
 ∗محمد كاظم شاكردكتر 

 
  چكيده

از ايـن رو    . در اديان ابراهيمي، وحي مبناي همة اعتقادات و اعمال ديني اسـت           
 در ميان پيروانشان از تقدس ،ترين تجلّي اين وحي  به عنوان عالي  ،  قرآن و عهدين  

كـه پيـامبران داراي      در ايـن     الهي دانان مسلمان و مـسيحي     . خاصي برخوردارند 
، انـد  اي ويژه با خدا بوده به حقايقي فراتر از حس و تجربـه دسـت يافتـه                 ههمواج

بـان و فرهنـگ     ه اين موضوع مطرح بوده كه ذهـن و ز          با اين حال، هميش    متفقند
  .هايشان اثر گذاشته است بشريِ پيامبران تا چه اندازه بر قالب و محتواي پيام

تار نخست به بيان سه نظريه در ارتباط بـا سرشـت وحـي              نگارنده در اين نوش   
پس از آن،   . امالي الفاظ؛ الهام حقايق؛ و تجربة ديني      :  عبارتند از  كهپرداخته است   

هـاي دريافـت قـرآن از        سرشت وحي قرآني مورد بحث قرار گرفته و در پايان راه          
  .به تحليل نهاده شده است) ص(سوي پيامبر اكرم

  
  رؤيا   -5   ربة ديني   تج-4     مكاشفه-3   الهام  -2 وحي   -1 :هاي كليدي واژه

 
 مقدمه. 1  

 كه اديان جهان را بـه       ي است، به طور   پژوهي دين   ةترين مفاهيم در حوز    ي از اساس  يوح
 ي، اديـان  ياديـان وحيـان   . كننـد  ي تقسيم مـ   "ياديان غير وحيان  " و   "ياديان وحيان "دو قسم   

اند كه خداونـد     فرض موجوديت يافته    گرفته و بر اين پيش     يهستند كه اصالت خود را از وح      
 ياين پيام همان وح   .  را برگزيده و پيام خود را توسط آنان به مردم رسانده است            يهاي انسان

 نظير عهـدين و     ي چون يهوديت، مسيحيت و اسالم، كتب آسمان       يدر اديان بزرگ  .  است ياله
 مبـارك در حيـات بـشر        ة ايـن پديـد    ةن ثمر قرآن كريم آخري  .  هستند ي اين وح  يقرآنْ تجلّ 
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، به بشر   )ص(، حضرت محمد  ي پيامبران بزرگ اله   ةاست كه از طريق آخرين پيامبر از سلسل       

 خـدا را در جـان و روحـشان    ي و تا پايان جهان، صدايها در سراسر گيت هديه شده تا انسان  
و چونِ آن هميـشه      است كه چند     يلي ارتباط خدا با انسان از مسا       و ي وح ةپديد. حس كنند 

 . دين مداران و دين پژوهان بوده استيمورد بحث وگفت و گو
 قرآن كريم را مـورد كـاوش قـرار          يو به خصوص وح   ) يابالغ (ي رسال يدر اين مقاله وح   

انـد؟   كـرده  ي دريافت م  ي كه چگونه پيامبران خدا وح     ايم ه و اين موضوع را به بحث نهاد       داده
 و بدين وسـيله تحـول        اند  بوده مواجه   ي متعال ي و وجود  يدسها صرفاً با يك حقيقت ق      آيا آن 
 زمـان   ي و فرهنگـ   ي فكـر  ي متناسب با فـضا    ،ي روحان ة يافته و سپس با آن خمير ماي       يروح

 شده اسـت،    ي تلق ياند كه در ميان مردم به عنوان آيات اله          را عرضه كرده   يخود رهنمودهاي 
ل به تفـصيل شـد؟   يتوان در اين باره قا ييا آن كه سخن پيامبران، عين كالم خداست و يا م      

 بـا   يبيـدار "،  "رؤيـا " بـر پيـامبران از طريـق         ي وح ي از اين مقاله چگونگ    يدر قسمت ديگر  
 .مورد بررسي قرار خواهيم داد را " با حواس ظاهريبيدار"و  "حواس باطن

 
 ي سرشت وحتبييناهم نظريات در . 2

  دريافـت  يد كـه از جانـب خـدا وحـ         ندان  مي صادق   يدر اين دعو  را   كه پيامبران    يكسان
 بـه طـور     .انـد   را ابراز داشـته    ي نظريات گوناگون  ي دريافت وح  ياند، در تبيين چگونگ    كرده يم

 لفـظ و معنـا      كهاند   مثال، دانشمندان علوم قرآني در مورد قرآن اين فرض ها را مطرح كرده            
ف خدا و لفـظ از پيـامبر         معنا از طر   ؛يل باشد يهر دو از خدا باشد؛ معنا از خدا و لفظ از جبر           

تـوان در سـه نظريـه        يرا م  مختلف در باب وحي       نظريات   امروزه  .)323:، ص 1:، ج 14(باشد  
 .ي دينة تجرب)3؛ هام حقايق ال)2 ؛امالي الفاظ )1 : كرديطبقه بند

  الفاظ ي امالةنظري . 1 .2
 ابـالغ  شـنيدند و آن را عينـاً بـه مـردم     يمطابق اين نظريـه، پيـامبران كـالم خـدا را مـ          

 يهوديان معتقدند كه تورات با الفاظش به طور كامل توسط خداونـد بـر حـضرت                   .كردند يم
موسي وحي شده است و حتـي برخـي از دانـشمندان يهـودي بـه قـديم بـودن آن سـخت                       

  اقليتي از مـسيحيان نيـز اعتقـاد دارنـد كـه               .)1235 -1239: ، صص 15: ، ج 30(پايبندند  
اند و خدا پيام خود را كلمه بـه كلمـه بـه كاتـب             ظْ الهام شده   مقدس با همين الفا    يها كتاب
  .)26: ، ص24 ( منتقل كرده استيبشر

 از  ييك. رساند ي مختلف به پيامبرانش م    ي خداوند سخن خود را به انحا      طبق اين نظريه    
 بـه صـورت انـسان      ي وحـ  ةها، سخن گفتن از طريق فرشته است، فرشـت         روشاين  ترين   رايج

تمثّل روح القدس به صورت يك انسان و         .گويد ي مانند يك انسان سخن م     شود و  يمتمثّل م 
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ا    ": استاين نوع وحي     بارز از    يا تكلّمِ او با حضرت مريم نمونه      ثَّلَ لَهـنَا فَتَموحا رهلْنَا إِلَيسفَأَر

او  خـوش انـدام بـر        يبـشر ] شكل[ فرستاديم تا به       او يبشَراً سوِياً؛ پس روح خود را به سو       
 بـه طـور     ي الهـ  ة فرشـت  ي كامل است يعنـ    ي به معنا  "يسوِ" ة واژ .)17 /مريم  ( "نمايان شد 

از اين كه مبادا اين شـخص       ) ع( كه مريم  يكامل به صورت يك انسان تمثّل پيدا كرد تا جاي         
داسـتان ميهمانـان حـضرت ابـراهيم        .  داشته باشد دچـار تـرس و وحـشت شـد           ييقصد سو 

ورات و هم در قرآن گزارش      ته به صورت انسان است كه هم در ت         ديگر از تمثّل فرش    يا نمونه
مطابق اين حكايت، تمثّل فرشتگان به صـورت         .)69 - 76 /، هود   1؛  18، باب   2 (شده است 

حضرت هيچ تصور    حضرت ابراهيم به قدري طبيعي بود كه آن          ها با   آن يگو و انسان و گفت  
ـ      يا هـا گوسـاله     آن يو، برا  نباشند، از اين ر    يها انسان واقع   كرد كه آن   ينم  ي بريـان كـرد، ول
 .ها ترديد نمود د در انسان بودن آنكنن ي غذا دراز نمي ديد كه دست به سويوقت

 ي انجام دهد، چنان كه برا     ي فعل گفتار  ي ماد يتواند از طريق اشيا    يچنين خداوند م   هم
 يخداوند دارا  بپندارد كه چون     ي نبايد كس   بنابراين، .)30-35 /، قصص 1 ( چنين كرد  يموس

 يكـسان . گويـد  ي با انسان سخن نم    يدهان، زبان و حنجره نيست، پس هيچ گاه با كالم لفظ          
و ما قَدروا اللَّه حقَّ قَدرِه     "اند؛   كه بر اين پندارند، به واقع، خدا و افعال و صفات او را نشناخته             

د    ي جاء بِه موس   يقُلْ منْ أَنْزَلَ الْكتاب الَّذ    ء   ي بشَرٍ منْ شَ   يإِذْ قَالُوا ما أَنْزَلَ اللَّه علَ      هـ ي نُوراً و 
 خـدا را    ي، بزرگـ  " نازل نكرده  ي بر بشر  يخدا چيز ": گفتند] يهوديان[گاه كه    ؛ و آن  "للنَّاسِ

 " آورده اسـت نـازل كـرده؟   ي را كه موسي آن كتابيچه كس": بگو. چنان كه بايد نشناختند   
 .]91 /انعام [ و رهنمود است يمردم روشناي يبرا]  كهيهمان كتاب[

شخص، هم ممكـن اسـت و هـم واقـع           يك   الفاظ بر    ي از طريق امال   ينتيجه آن كه، وح   
 در ميـان  يترين ديدگاه در مورد وح يتوان قديم  يرا م )  الفاظ يامال(اين ديدگاه   . شده است 

ر تصديق اين ديـدگاه      و از جمله قرآن كريم ب      ي از متون دين   يبسيار.  دانست ياديان ابراهيم 
انّما كالمـه سـبحانه     ": است  آمده) ع(ي از اميرالمؤمنين عل   يدر سخن . صراحت يا ظهور دارد   

 .)186، خطبه 3 ("فعلٌ منه انشأه
 :شود ي نظريه بر نكات ذيل تأكيد مطبق اين

هـا   گزيند و با آن    ي را بر م   ي اوست كه افراد   ي دارد، يعن  يخداوند، نقش اول را در وح     ) 1
 يچه وح  ام، پس بدان   ؛ و من تو را برگزيده     يو أَنَاْ اخْتَرْتُك فَاستَمع لما يوح     ":گويد ي م سخن

 .]113 /طه  ["شود گوش فرا ده يم
 ي است، به عبارت ديگر، الفـاظ وحـ        ي بر پيامبران، زبان   ي ابالغ يسرشت و ماهيت وح   ) 2

حقايق را  ، خداوند فقط    يم از وح  پس طبق اين قس   .  و انتخاب خداوند است    ي اله ةنيز به اراد  
  . لفظ نيز نموده استي نكرده است بلكه امالالهام
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 م حقايقاه الة نظري . 2 .2

كنـد،   ي قلـب و ضـمير پيـامبر نـازل مـ     ةمطابق اين نظريه، خداوند پيام خود را بر صفح    
 يزبـان  ي لزومـاً مـاهيت    ي در اين نظريه پيام يا معناست و از اين رو، وح           يبنابراين، محور اصل  

كنـد و پيـامبر بـا        ي مقصود را به قلب پيامبرش القا مـ        يبه عبارت ديگر، خداوند معنا    . ندارد
بـر مبنـاي    . كند يبيند، پيام خداوند را به مردم ابالغ م        يزبان خودش، آن طور كه مناسب م      
ها بر آن حقايق   كرده و سپس آنيوح) ص(يل يا پيامبر ياين ديدگاه خداوند معنا را بر جبر     

 " نَـزَلَ بِـه الـروح االمـين علـي قلبـك            " در اين باره به آية       .اند  الفاظ پوشانده   لباسِ يمعانو  
 .)323: ، ص1، ج14(استدالل شده است ] 193/ شعراء [

  بـر اسـاس ايـن        .)56: ، ص 29 (نامنـد  ي مـ  1يا  گزاره ي اين نظريه را وح    يمتفكران غرب 
  احكام و قـضايا بيـان گرديـده اسـت    راي از حقايق است كه د نظريه، مضمونِ وحي مجموعه   

  .)56: ، ص29(
 از افـراد    يبسيار.  نوع است   اين  از ي شيطان يها  و وسوسه  يتوان گفت كه الهامات قلب     يم

هـا    از آن  ي و نداي  يكنند، بدون آن كه به ظاهر سخن       ي و انس پيام دريافت م      جنّ از شياطينِ 
 را القـا    ي به دوسـتان خـود مطـالب       گويد كه شياطين   يقرآن كريم م  .  بشنوند يبه زبانِ طبيع  

  .]121/ انعام[كنند تا با مؤمنان به مجادله برخيزند  يم
تقريـري كـه      بـا  – وحـي    باب در  ميبرخي از نويسندگان معاصر، ديدگاه فيلسوفان اسال      

، 19(انـد    اي از وحي منطبق دانسته      را بر ديدگاه گزاره    -ه كرده است  ياستاد مطهري از آن ارا    
به عنوان بهتـرين فرضـيه، در         ميمطهري ضمن توصيف نظرية حكماي اسال      استاد   .)40:ص

اي ميـان او و      كند و تالقي   اول روح پيامبر صعود مي    ] طبق اين فرضيه،  : [گويد ميتبيين آن   
روح پيامبر با يك استعداد خاصي حقايق       . گيرد ميحقايقي كه در جهانِ ديگر هست صورت        

در مشاعر پيـامبر  ] يعني[كند،  جا نزول مي يرد ولي از آنگ را در عالم معقوليت و كليتش مي      
 :، ص22( همين است "هوحي نازل شد"پوشد و معنيِ  ميكند و لباس محسوسيت  نزول مي

 بايد گفت كه درست است كه مطهري از حقـايقِ وحيـاني در عـالم مجـردات سـخن                    .)416
كند و بـه صـورت يـك     ميتنزل گفته اما افزوده است كه اين حقايق در مراتب وجود پيامبر        

 بنابراين با اين تقرير، خود پيـامبر در         .)416: ص،  22(آيد   ميامر حسيِ مبصر يا مسموع در       
  .كند ميتنزّل خقايق نقشي ندارد و اين خداوند است كه آن را در نفْسِ پيامبر نازل 

 وسطي و  در قرونمسيحيانتفكر غالب در ميان : يا  گزارهيمسيحيان و وح . 1 .2 .2
تر مذهب كاتوليك و محافظه كاران پروتستان آن اسـت كـه        هاي سنتي  امروزه نيز در صورت   
 معتقدنـد كـه     هـا   آن .)56: ، ص 29(اي به پيامبران الهـام كـرده اسـت           خداوند حقايق گزاره  

 نوشته اسـت و بـر اسـاس ايـن اعتقـاد             ي مؤلفان بشر  ة مقدس را به وسيل    يها خداوند كتاب 
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ها خداوند مؤلف    از نظر آن  .  دارند ي بشر ي و مؤلفان  يها يك مؤلف اله     كتاب گويند كه اين   يم

 ي كه كـارگزاران و    ي كتاب مقدس است، جز اين كه اين عمل را از طريق مؤلفان بشر             االهي
 خـاص   ي  كتـاب مقـدس هـر يـك در عـصر            يمؤلفان بـشر  . اند، به انجام رسانده است     بوده

ها بـا    چنين اين مؤلفان، مانند ديگر انسان      هم. اند هزيسته و به رنگ زمان خود درآمده بود        يم
اند، بنـابراين اصـوالً مـسيحيان         دست به گريبان بوده    ي علم ي زبان و تنگناها   يها محدوديت

 امال كرده، بلكه معتقدند كـه او بـه          ي مقدس را بر مؤلفان بشر     يها گويند كه خدا كتاب    ينم
ن و همراه بـا نگـارش مخـصوص و سـبك      خاص خودشا  ة به شيو  ي بيان پيام اله   يايشان برا 
 ي مسيحيان، اصل پيام از سوةدر نتيجه، به عقيد.  هر يك، توفيق داده است    ة ويژ ينويسندگ

 نيـز  يشود، بلكه به عامل بـشر     يخدا آمده و حق است، اما شكل پيام تنها به خدا مربوط نم            
 مردم محدود و در     ة كتاب است كه مانند هم     ة، نويسند ياين عامل بشر  . كند يارتباط پيدا م  

 گفتني است كه برخي از الهي دانان مسيحي هم چون جان        .)27: ، ص 24 (معرض خطاست 
اند بلكـه بـه    بندي به اين نظريه را مستلزم خطاپذيريِ متن كتاب مقدس ندانسته           هيك، پاي 

 .)57: ، ص29(اند  عكس، ايدة خطاناپذيريِ آن را به اين نظريه نسبت داده
 لُب پيام   توان ميعين كالم خداوند نيست، بلكه      لزوماً   در اين نظريه،     ينتيجه آن كه، وح   

  .ستناد از آنِ بشر  و به تبع آن محتواي ظاهري را و الفاظ و عبارات،از خداوندرا 
 ي دينة تجربةنظري . 3 . 2

توسـط شـالير مـاخر      تجربة ديني اصطالحي است كه از حدود دو سـدة قبـل، نخـست               
راه يافتـه و اكنـون       ي ادبيات دين  به) 1842- 1910(يليام جيمز   و سپس و  ) 1834-1768(

 حقيقـت آن اسـت كـه نـه          .ه اسـت  رواج يافت به عنوان يكي از مباحث اصلي در فلسفة دين          
تعريف مورد اجماعي از تجربة ديني وجود دارد و نه ارتباط آن با متون مقـدس بـه روشـني                    

 انگاشتنِ وحي هيچ مغايرتي با گزينش طبق برخي از تعاريف، تجربة ديني. تبيين شده است
تنهـا در بعـضي تئـوري       . ها نـدارد   پيامبران از سوي خدا و امالي الفاظ يا الهام حقايق بر آن           

عالوه بر اختالف   . گيرد ميها از تجربة ديني، اين قسم در مقابل دو قسم پيشين قرار              پردازي
نيـز از     مي دارد، متفكران اسال   نظري كه در مورد تجربة ديني در ميان متفكران غربي وجود          

اند كه اين امر بر غموض موضـوع در مـورد وحـي              هاي مختلفي داشته   ها برداشت  سخنان آن 
: ص, 8 ( انـد   ه دانست ي تجربه دين  ي را نوع  يوح ،ي اقبال الهور  قرآني افزوده است برخي چون    

  . نبوي به ميان آمده استهاي اخير سخن از بسط تجربة در سالو ) 43
همان طور كه اشاره شد شالير ماخر اولـين كـسي           : پيشينة بحث در غرب    . 1 . 3 . 2

براي فهم  . بود كه تجربة ديني را به عنوان يك انديشه در تبيين حقيقت دين مطرح ساخت              
در آن زمان از طرفي مباني . نمايد ميهاي طرح آن ضروري  ة وي توجه به زمينه   يدرست نظر 
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، 12(فكراني چون هيوم به وادي ترديد افكنده شـده بـود            از سوي مت  ) عقلي(الهيات طبيعي   

هـاي   چه را كه كليسا و كتاب مقدس به عنـوان ديـن و گـزاره    از طرف ديگر، آن  ). 189: ص
زيـرا آن   . كرد قادر نبود ذهن پرسشگر بسياري از روشنفكران را قانع سازد           ميوحياني عرضه   

هـا از    انتظـار آن  . اشـتند سـازگاري نداشـت     ها از سخن خدا انتظار د      چه كه آن   ها با آن   گزاره
هاي تاريخي نباشد، تناقض در آن  سخن خدا اين بود كه مطابق با واقع باشد، مخالف واقعيت

نقاديِ كتاب مقدس بعد از . در تعارض نباشد  ميهاي قطعيِ عل وجود نداشته باشد، و با گزاره
هـا را بـه     وحياني بودن آن گـزاره هاي آن،  ها در گزاره   رنسانس و آفتابي شدن برخي ناراستي     

دان مـسيحي    ر ماخر به عنوان يك الهي     در چنين شرايطي بود كه شالي     .  برد شدت زير سؤال  
او .   به دفاع از حقانيت ديـن پرداخـت  "تجربة ديني" و  "گوهر دين"با طرح نظرياتي چون  

 نـه از جـنس      گـوهر ديـن    :گفت ميان بودند   به كساني كه به داليل پيش گفته از دين گريز         
 .)22: ص, 32(اسـت   ]  وابـستگي [ بلكه شهود و احـساسِ        از جنس عمل،    است و نه   معرفت

هاي ديني يا اعمال ديني عرضه شده دين خالص نيـستند            چه كه به عنوان گزاره     بنابراين آن 
ساسي اسـت كـه ديـن       حهايي از آن شهود و ا      بلكه همگي اموري ثانوي هستند يعني بازتاب      

توانـد بـه صـورت خـالص       مـي دين هرگز ن  "كرد كه    مياو بر اين نكته تأكيد      . دان داران داشته 
  .)21: ص, 32 ("ظاهر شود

مقصود شالير ماخر آن بود تا عقيده و عمل ديني را از عقايـد متـافيزيكي و اسـتدالالت                 
رهـا  ] مانند برهان نظم[ بر امور تاريخي و نقلي و يا تكيه بر شواهد تجربي       يعقلي و نيز اتكا   

  طبـق ايـن نظريـه      .)10: ص, 11(زد و آن را بر پاية نوعي ديگر از تجربة انساني بنا نهـد               سا
هم چنين هيچ گونه تعارضي بين عقايد دينـي و          . يا عقلي ندارد    ميدين نيازي به توجيه عل    

   .)10-11: ص ص،11(ت جديد كه در سير تحقيق پيش آيد، وجود ندارد هر گونه معرف
ين بر احساس و تجربة شخصي و اسـتقالل آن از حـس و عقـل                ويليام جيمز بر اتكاي د    

 پايدار فقـط از راه تجربيـات شخـصي بـشري بـه دسـت                حقيقت: گويد مياو  . كند ميتأكيد  
جهان هـستي را مـورد مطالعـه قـرار      ]  با ابزار علم و عقل فلسفي      صرفاً[اگر بخواهيم   . آيد مي

 كنار بگذاريم درست مثل آن است     دهيم و آن وقت انفعاالت و احساسات فردي و شخصي را          
او نيـز بـر      .)188: ص, 12(كه به جاي غذا دادن به كسي صورت غذاها را جلوي او بگذاريم              

 الـوهي اسـت و تكثـر در         آن است كه اديان و مذاهب بازتابي محدود از تجارب افـراد از امـرِ              
 بـي   موعـة  مج ،خـصوصي نـدارد بلكـه     ه  هيت وصف ب  مذاهب و اعتقادات از آن روست كه الو       

به يكي يا چند تايي از        از مردم و هر فردي از افراد بشر،        اي  اوصافي است كه هر دسته     نهايت 
و بايد قبول كـرد     . ( خود قرار داده است    "ايده آل "آن دسترسي پيدا كرده و قبله گاه آرمان         

ك هر ي .) خداي مهربان و رئوف   به  ديگر  و انسان    ،نيازمند است خداي قهار   يك انسان به    كه  
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قـدس الوهيـت    اين كلمات كتاب پر عظمت و موصاف الوهيت يك كلمه است و مجموعة   از ا 

  .)179:  ص،12(دهد  ميرا تشكيل 
و      راه شالير ماخر و ويليام جيمز،      در ادامة  بـه بحـث در مـورد       ) 1869-1937( رودلف اُتـُّ

ا به عنوان    جذبه و نيروزايي ر    وي  هيبتناكي،  . سي و مينوي پرداخت    قد مرعناصر موجود در ا   
 او بـر آن اسـت كـه امـر           .)51-55: صـص , 6(عناصر اصلي در مواجهه با امر قدسي برشمرد       

بـه ايـن    [ احساس وابستگي اسـت      نوع اول، . يابد مياحساس خاص تجلي    مينوي در سه نوع     
نـوع دوم، احـساس خـشيت دينـي و          . مخلوقاتي بيش نيـستيم   ] كنيم ميمعني كه احساس    
افتـيم و    مـي ما در هنگام رؤيت خداوند بـه لـرزه          .  است "بت انگيز راز هي "مغلوبيت در برابر    

. كند ميسرانجام نوع سوم، احساس شوق ماست نسبت به آن موجود متعالي كه مجذوبمان              
 او در مورد بازتـاب      .)17: ، ص 31(سازد   مياين امر ما را در مقابل خداوند بي تاب و مشتاق            

 بـا خـصلت دو گانـة    "امـر راز آلـود  " صـورت    امـر قدسـي بـه     : گويـد  ميامر قدسي در افراد     
هيبتناكي و جذابيت كاملي كه دارد، موجب ايجاد رنگ، روحيه و حالتي جديـد در كـساني                 

  .)166: ، ص6(شود  ميكه با او مرتبط هستند 
ي را در مـورد  ا ده دين مباحث گستر  ويژه فيلسوفانِ ه  چه ياد شد الهي دانان و ب       به جز آن  

انـواع  ) 1934(به طور مثـال، ريچـارد سـويين بـرن           . اند ن عرضه كرده  تجربة ديني و انواع آ    
: ، صص 31(ع طبقه بندي كرده و آن را جامع و مانع دانسته است             وتجارب ديني را در پنج ن     

 نكتة قابل توجه در اين تحقيقات آن است كه تجـارب دينـي محـدود بـه تجـارب                 .)16-14
معي و بصري نيز باشد، مانند تجربة پولس        تواند س  مياحساسي نشده است، بلكه اين تجارب       

  2.در راه دمشق و يا تجربة قديس آگوستين
با اين همه جان هيك قرائت ديگري را از بحث تجربة ديني و ارتباط متون ديني بـا آن                   

در مواردي كـه بـا چيـز       .   شهرت يافته است    "اي خاص  تجربه به گونه  "كند كه به     ميعرضه  
: گويـد  ميجان هيك . اي  ببيند   مكن است هر كس آن را به گونه       رو به رو هستيم، م      ميمبه

ها، بلكه همة مالحظات نظري و تجارب ديني و عرفاني از نوع   من معتقدم نه تنها همة رؤيت     
  .)361: ، ص11( است ]خاص [اي ديدن به گونه

 آن اسـت كـه      يتفسيرِ يك تجربـه، بـه معنـا       : ي دين ةتعبير يا تفسير تجرب    . 2 .3 .2
سازد و آن را بـه شـكل    ي را ميهاي چه تجربه كرده است مفاهيم و گزاره      گر از آن   تجربهنفسِ  
 ممكن است ي دينةسازد، بنابراين، تفسير يك  تجرب  ي پيام به ديگران منتقل م     ي حاو يكالم

 وحـي الهـي و      .)127 :ص،  7(ي   تبيينـ  ةرضي يا ف  يبه صورت مفاهيم باشد يا استنتاج منطق      
يك مواجهه كه به مشيت و مبادرت الهـي بـوده،           . در هم تنيده است   واكنش انساني هميشه    

 ]طبق اين نظـر،    [خالصه آن كه،  . توسط بشر جايز الخطا، تجربه، تعبير و توصيف شده است         
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كه انـسان     مياي از تعالي   اي از قضاياي الوهي است و نه صرفاً محموله         وحي نه صرفاً مجموعه   

   .)268: ، ص9(د به دست آوردجدا از تجربة خويش از خداوند، بتوان
ـ         ي دين ةتر حقيقت تجرب    روشن شدن بيش   يبرا  ة و تعبير آن، چنـد مثـال سـاده از تجرب

).  از جهـات متفـاوت اسـت       ي از بـسيار   ي دينـ  ة با تجرب  ي حس ةگرچه تجرب (آوريم   ي م يحس
 كـه   ي شود؛ او پس از بيدار شـدن از رؤيـاي          ي در هنگام خواب دچار كابوس     يفرض كنيد كس  

به طور مثال، ممكن است جريان رؤيا      .  را از آن رؤيا بگيرد     يمتأثر شده و چه بسا نتايج     ديده  
 قبل انجام داده مرتبط بدانـد و نتيجـه بگيـرد كـه آن     ي كه در روزهاي از كارهاييرا به برخ 

توانيـد در يـك    يهمين امـر را مـ    . داده است  ي بوده و نبايد انجام م     ي ناشايست يكارها، كارها 
است بـه     به عنوان نمونه، يك تصادف شديد، ممكن      .  نيز فرض كنيد   ير بيدار  د ي حس ةتجرب

 كـه در آن     ي را بـه شخـص     ي خاصـ  يها  دستورالعمل يطور ناخودآگاه حاالت و رفتارها و حت      
 نكنـد و    يحادثه بوده الهام كند، به طور مثال، او ممكن است تصميم بگيرد كه ديگر رانندگ              

 يشود كه يك حادثـه، مـسيرِ زنـدگ         ي م يگاه. رت ننمايد  با اتومبيل و اتوبوس مساف     ييا حت 
 خـود   ي زنـدگ  ي بـرا  ي متـضمنِ بايـدها و نبايـدهاي       يها تصميمات  كند و آن   يافراد را عوض م   

 كه در   يا حادثه. شود ي م ي زندگ ة شيو يجاست كه يك تجربه باعث ايجاد نوع       اين. گيرند يم
 3. او عوض شودي زندگةتا شيو پولسِ رسول اتفاق افتاد باعث شد يتاريخ مسيحيت برا
بـه  گـر    شود تا تجربه   مي حاصل از مواجهه با امر قدسي باعث          و عبوديت  ياحساس بندگ 

هـا را انجـام       ندارد و نبايـد آن     ي سازگار ي از كارها با شأنِ بندگ     ياين نتيجه برسد كه بسيار    
ا را انجام دهـد و      ه شود و بايد آن    يتر بنده به خدا م      باعث قرب بيش   ي ديگر يداد و يا كارها   

 او بـه مـردم      ي وحيـان  يهـا   در پيـام   ي و عمل  ي اخالق يها بدين صورت است كه دستورالعمل    
 .گيرد يشكل م

 در  ي از وحـ   اي گزارهديدگاه غير   : مسيحيت؛ تجربة ديني و كتاب مقدس      . 3 . 3 .2
 بر طبق ايـن ديـدگاه،  . است   رواج يافتهبه طور گسترده   قرن حاضر    يمسيحيت پروتستان ط  

ر گذاشتن   خداوند نيست، بلكه خداوند از راه تأثي       ة از حقايق در بار    يا  مجموعه يمضمون وح 
بر اساس اين نظرگـاه، اعتنـاي    .)64: ، ص29 (گردد ي وارد مي بشر ةدر تاريخ به قلمرو تجرب    
 القـا كنـد، بلكـه       يناپـذير  ييك كتاب معصوم امال كند يا تعاليم تخط       خداوند اين نبوده كه     

خـود كتـاب   .  در حيات افراد و جوامع بوده اسـت     ي ظهور در آوردن وقايع    ةه منص ب] قصد او [
بـه عبـارت     [. اسـت  يگر اين حقايق وحيان     است كه حكايت   يمقدس سراپا يك مكتوب بشر    

    .)269: ، ص9(واكنش انساني در مقابل وحي الهي است ] ديگر، كتاب مقدس حاصلِ
 بازتابي از امر قدسي در پيامبران بنـي         ]ه نوعي ب[توان   مي كتاب مقدس را     ،از ديدگاه اُتُّو  
دين شريف موسي نشانگر آغاز يك فرآيند است كه از آن نقطه            : گويد مياو  . اسرائيل دانست 
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كنـد و از طريـق آن امـر قدسـي، عقلـي و اخالقـي                 مـي به بعد با نيرويي دايماً فزاينده رشد        

 بـر   .)153: ، ص 6(هـا يافـت       و انجيل  توان در كتاب هاي انبيا     مياوج اين فرايند را     . شود مي
اساس اين فرضيه، نويسندگان كتاب مقدس هر يك تبيين و تفسيري متناسب بـا احـساس                

 "احساس مخلوقيت "به طور مثال، انعكاس بيش از حد        . اند خود از امر قدسي را عرضه كرده      
 ] چنـين  هـم [ .)176: ، ص 6(باعث ترويج عقيدة قضا و قدر در آثار پولسِ رسول شده است             

امر قدسي باعث ايجاد انگيزش و تقويت تخيلِ آميختـه بـا نـشاط خـاص در حزقيـالِ نبـي                     
 افراطي نـشان  تواند لحظة مينوي را جدا از خلط آن با رؤيا و تخيلِ         مياو به سختي    . شود مي

در فصل سـي و هـشتم كتـاب         .  اما اين امر در مورد ايوب صادق نيست        .)156: ، ص 6(دهد  
انـد و     مشغول بحث و استدالل    ]خدا[ا به عالقة خودشان عليه الوهيم       ا اصحابش بن  ايوب، او ب  

كنـد   مي خود اقرار    و پس از آن، با هدايت الوهيم، ايوب       ! او در اين موارد آشكارا بر حق است       
  .)156-157: صص، 6(كه واقعاً مقهور شده است 

 جديـد بـا توجـه بـه         جان هيك نحوة بازتاب حوادث تاريخي را در كتـب عهـد قـديم و              
انـد ايـن گونـه تحليـل         ها داشـته    كه نويسندگان اين كتاب    "اي خاص  تجربة ديني به گونه   "

 واحد به تجربه   سطح متفاوت از معنا در درون يك موقعيت       دو   دو مرتبه يا     يگاهكند كه    مي
 حوادث را هم  دهد آن گاه كه       براي ذهن متدين رخ مي    كه   است  ين چيز هماآيد؛ اين    يدر م 

 حـضور و فعاليـت خداونـد، تجربـه          ة واسـط  ة تاريخ بشر و هم به مثاب      واقعه در به عنوان امور    
 موقعيـت در  ي طبيعي را بر معناي ديني معنايجا اضافه شدن و تحميل نوع  در اين . كند يم

از اين رو مثالً پيامبران عهد قديم حوادث تاريخ معاصـر           . كنيم ي فرد مؤمن مشاهده م    ةتجرب
نگريـستند و هـم بـه        ي مجـاور مـ    اقوام  يل و   ي اسرا يه عنوان تأثيرات متقابل بن    خود را هم ب   

ها  ، هدايت، تربيت و امكان دادن به آن       يي راهنما -يلي اسرا يعنوان مواهب خداوند به قوم بن     
يل از تاريخ، آن    ي اسرا ي بن يدر تفسير انبيا  .  غايت خداوند گردند   ة اين كه بتوانند واسط    يبرا

است از جانب يك تاريخ نويس       ن   كه ممك  ي قديم تجسم يافته، حوادث    هد ع كتبگونه كه در    
 توصـيف   ي و جغرافيـاي   يشـناخت  ، جامعه ي، اقتصاد ي هم چون پيامد عوامل سياس     يغير دين 
يل اسـتمرار  ي قرون ميان خداوند و اسرا ي كه در ط   يا  در محادثه  ي به عنوان رخدادهاي   ،شوند

بـه   تفـسير حـوادث      -ي معرفت شـناخت   ةين انگار هم .)66: ، ص 29(گردد   ييابد، لحاظ م   يم
در سرتاسر   -اي طبيعت گرايانه يا ديني قابل تفسير است        نحوي متمايز كه في نفسه به گونه      

 و  ي از عيـس   " خـاص  يا  بـه گونـه    ةتجرب"نويسندگان عهد جديد با     . عهد جديد جريان دارد   
 ينسته و با عرضه تفسيرهاي كه در ارتباط با او به ظهور رسيد، او را مسيح خداوند دا    يجنبش

ــديهــا از آن موجــب پيــدايش كتــاب ــد گرديدن ايمــان  .)66-67: ، صــص29 ( عهــد جدي
 وحـي و    ،به نفوذ خداوند در تجربة بشري است       ها نويسندگان كتاب مقدس، كه استشعار آن     
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 را دارد كـه     ي آنـان هنـوز ايـن توانـاي        يها  كتاب ، آن ةبه واسط دهد كه    ميرا تشكيل     ميالها

 پل تيليخ بـا بيـان       .)141: ، ص 27(ان مكشوف سازد    سنا يند متعال را بر ذهن و آگاه      خداو
كتاب مقدس در بر دارندة شـهادت كـساني         : گويد ميمفهوم مشابهي در مورد كتاب مقدس       

ها به رخدادهايي    ها، همانا واكنش آن    شركت آن . اند است كه در وقايع وحياني شركت داشته      
الهام نويسندگان كتاب مقـدس     . ش تبديل به وقايع وحياني شد     بود كه از طريق همين واكن     

 .)141: ، ص27(هاي وحياني بالقوه بود  همانا واكنش پذيرنده و خالق در قبال واقعيت
هـايي اسـت بـراي       بيشتر متون مشتمل بر عهد عتيق گزارش تالش       : گويد ميدفوت  وپرا

 رخ داده و درك مقاصـدي كـه         ها  آن ايتفسير اعمال مردماني خاص و تفسير حوادثي كه بر        
چنـين بخـش زيـادي از متـون اوليـه مـسيحي              هـم . وراي اين اعمال و حوادث بـوده اسـت        

هايي است براي تفسير حوادثي در باره حيات و مرگ عيسي مـسيح از ديـدگاه سـنت          تالش
هايي بـراي درك تجـارب اشـخاص در پرتـو آن             يهودي و محيط يوناني آن عصر و نيز تالش        

  .)69: ص, 11(حوادث است 
 كـه عهـد جديـد را        يكـسان : گويـد  يدر مورد عهـد جديـد مـ       ديگري   يمسيحة  نويسند

 را كه در ميان آنان زيـست، رنـج كـشيد و             ياند، در صدد بودند تجربه خويش از عيس        نوشته
همـو در   .)28: ، ص24 ( را از مردگان برانگيخت به ديگران برسـانند     يمرد و سرانجام خدا و    

كنـد   ي مـ  يخـدا ذات خـود را در تـاريخ بـشر وحـ            : گويـد  يب مقدس م   در كتا  يتوجيه وح 
خـدا  . كننـد  ي را آشكار و تفسير مـ      ي ذات يو اسفار كتاب مقدس اين وح     ) سازد يمنكشف م (

: ص،  24 ( دارد يهـاي  ي است و چه اوصاف و ويژگ      يكند كه او كيست، چگونه خداي      ي م يوح
28(.  
 

 ، تجربه؟ي؛ لفظ، معني محمديسرشت وح. 3
 يهـا   پيـام  ةتوانـد سـازند    ي سه گانه مطـرح شـد مـ        يها  كه در ديدگاه   ييك از طرق   هر
ممكـن اسـت   .  ندارنـد يها با هـم تهـافت   عالوه بر آن، اين ديدگاه.  خدا باشد ي از سو  يوحيان
كه  دريافت كند، چنان     ي را به صورت لفظ    ي پيام ي خود با يك امر قدس     ة در مواجه  يپيامبر

 يهـا  تـوان فـرض كـرد كـه پيـام          يچنين م  هم.  اتفاق افتاد  يس مو ياين امر در كوه طور برا     
 باشد كه خدا ايجـاد      ي از آن عيناً لفظ    يبرخ.  يك پيامبر متشكل از هر سه نوع باشد        يوحيان

 باشـد و    ي غير لفظ  يها ها و پيام    از نوعِ گزاره   ياست؛ برخ   كرده و به گوش پيامبرش رسانده     
 . باشدي او از امور قدسةتجربير يا تبييني از تفس يك پيامبر، حاصلِ يها  از گزارشيبرخ

) ص( پيـامبر  ي اسـت، يعنـ    ي لفظـ  ي قرآن كريم، از نوع وح     ي ما اين است كه وح     ةفرضي
منحـصر  ) ص( به پيامبر اكرم   ياما وح . رده است  دريافت ك  يط اله يعين الفاظ قرآن را از وسا     
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كرده نيز   يا بدان عمل م   چه پيامبر در سنت بيان داشته و ي        در اين قسم نبوده است بلكه آن      

 يـا تعبيـر و تفـسيرِ    يا گـزاره  ي از وحـ يتوان مصاديق يها را م    بوده است كه آن    ي وح ةبر پاي 
  . دانستي نبوةتجرب

 ، عين كالم خدا كريمقرآن . 1 .3
 ي موجود از آن ب     مقدسِ يها است كه كتاب    برخوردار ي ممتاز يها ي از ويژگ  ي قرآن يوح

 موجود كتاب مقـدسِ يهوديـان و        يها  از نوشته  ي كه بسيار  اند  ادهها نشان د   پژوهش. اند بهره
 است  ياين در حال  . ها معروف است    دانست كه به نام آن     ي كسان ةتوان نوشت  يمسيحيان را نم  

 يو انتساب قرآن به ايشان ترديـد      ) ص( پيامبر اسالم  يكه غير مسلمانان نيز در وجود تاريخ      
  .ندارند

 فراز  ةبا هم ) ص(مورد قرآن و شخصيت حضرت محمد      در   يتحقيقات دانشمندان مسيح  
د مبنـ           جا رسيده  هايش به اين   و نشيب  بـر ايـن كـه از        ياست كه در صداقت حـضرت محمـ 

 در  ي از دانـشمندان مـسيح     يا عـده . تـوان كـرد    يكرده ترديـد نمـ     ي دريافت م  يآسمان وح 
 ياز نَفْـسِ خـود وحـ    خـارج  ي روحانأاز مبد) ص(اند كه پيامبر اسالم  اخير پذيرفته يها سال

در تمـام   ": نويـسد  ي در اين بـاره مـ      يمونتگمر .)17-18: ، صص 33(است    كرده يدريافت م 
 محمد تقريباً از چهل سال پيش تـاكنون همـواره ايـن نظـر را                ]حضرت[ة  هايم در بار   نوشته

شـده،   يام كه محمد در اين گفته كه قرآن تصنيف او نبوده بلكه از باال بـه او وحـ              ابراز كرده 
 تاكنون مدافع اين نظر هـستم كـه قـرآن فعـلِ             ي ميالد 1953از سال   . است  صداقت داشته 

 .)47: ، ص23 ("است است كه از طريق شخصيت محمد عرضه شده  ياله
 صـرفاً   ياذعان دارند بايد ديد كه ايـن وحـ        ) ص(حال كه همگان به صداقت پيامر اسالم      

 آن از خود حضرت اسـت يـا چنـين    يمحتوا است و لفظ و  ي و دين  ي قدس ة از تجرب  يگزارش
چنـين تـصور كننـد كـه        ممكن اسـت برخـي      . توان پذيرفت  ي را در مورد قرآن نم     يا فرضيه
بايـد  . ه در غرب در مورد كتاب مقدس در مورد قرآن نيز صادق اسـت             هاي مطرح شد   فرضيه

حت هاي عهد قديم و عهد جديد خـود بـه صـرا            گفت كه بر خالف قرآن، هيچ كدام از كتاب        
هـا از قـول نويسندگانـشان بيـان          بلكه همـة آن   . مدعي نيستند كه از جانب خداوند هستند      

ها سخناني از قول خداوند يا فرشتة وحي نيـز   البته در ال به الي برخي از اين كتاب      . شود مي
كنـيم كـه مطـالبي را بـه      مـي حتي در مواردي از متن كتاب مقدس مـشاهده      . شود مينقل  
، اعـداد، بـاب     2 (شـود  مـي  ارجاع داده    -اند ها نويسندة آن بوده    كه انسان  -هاي تاريخي  كتاب

مـسيحي   -هاي صادق در مورد متون مقدس يهودي       توان فرضيه  مي از اين رو ن    .)14، آية   21
 ي كه قـرآن را مطالعـه كـرده باشـد بـه آسـان      يكس.را در مورد قرآن كريم نيز صادق دانست      

 ي سـازگار  ي ديگـر  ة، با هيچ نظري   ي گفتار ي وح ةي جز با نظر   ي قرآن يدرخواهد يافت كه وح   
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 قرآن و داللت آن     ي سبك و اسلوب بيان    ةدربار.  قرآن هم همين است    يندارد و سرّ اعجاز بيان    

 : بودنِ عين الفاظ قرآن، نكات زير قابل توجه استيبر وحيان
 از آن اسـت كـه       ي بار تكرار شده كـه حـاك       300 در قرآن بيش از      "بگو= قُل  "كلمه  ) 1

 ذهـن او    ةسـاخت   نداشته است و الفاظ قـرآن بـر        يدر كار وح    يهيچ دخالت ) ص(خود پيامبر 
 را كه   يبنابراين او در قرآن مخاطب است نه متكلم، پس اين طور نيست كه او معناي              . نيست

 "اقـرَء " نظير   يهاي ، واژه "قُل" ةعالوه بر واژ  .  را كه داشته باز گويد     يا به او القا شده يا تجربه     
 . نيز همين داللت را دارند"اُتلُ"يا 

 )ص( ايـن حقيقـت اسـت كـه پيـامبر          ي به پيامبر نيز آشكارا گويا     ي قرآن يها خطاب) 2
 قرآن، پيامبر   يها  سوره ي جا ي در جا  . آن ةگرِ كالم خداست، و نه تصنيف كنند       صرفاً گزارش 

 اه شـده   عتاب نيز همر   ي خطاب با نوع   ي گاه ياست و حت    مورد خطاب قرار گرفته    )ص(اكرم
 يتَبينَ الَّذينَ صدقُوا و تَعلَم الْكَاذبِينَ؛ خداوند تـو  يعفَااللَّه عنْك لم اَذنْت لَهم حتَّ   : است مانند  

؟ يهـا اجـازه داد     ، به آن  ي و دروغ گويان را بشناس     يانرا بخشيد، چرا پيش از آن كه راستگو       
 .)43/توبه(

چـه پيـامبر بـر مـردم تـالوت        بيان كرده است كه آن     صراحتبه   از آيات قرآن     يبرخ) 3
كند از پيش خود ايشان نيست، بلكه كالمِ خداست كه صرفاً فعلِ تالوت آيات، آن هم بـا                   يم

 علَيهِم آياتُنا بينات قَـالَ      يو إِذا تُتْلَ  ": در قرآن كريم آمده است    . ، از آنِ پيامبر است    ياذن اله 
 ي أَنْ أُبدلَه منْ تلْقَـاء نَفْـس       يلقاءنَا ائْت بِقُرْآنٍ غَيرِ هذا أَو بدلْه قُلْ ما يكُونُ ل          الَّذينَ ال يرْجونَ    

   وحا يإِلَّا م ي إِنِّي إِلَيإِنْ أَتَّبِعبر تيصإِنْ ع ي أَخَاف      تُـها تَلَو مـ ه و شَـاء اللـَّ  عذَاب يومٍ عظيمٍ لـَّ
كُملَيلُونَ؛ و چون آيات روشن مـا بـر                     عقأَفَال تَع هلنْ قَبراً ممع يكُمف لَبِثْت فَقَد بِه اُكمرال أَد و 

 جز اين بياور، يـا  يقرآن ديگر": گويند يآنان خوانده شود، آنان كه به ديدار ما اميد ندارند م       
چه را كه به من      جز آن . كنممرا نرسد كه آن را از پيش خود عوض          ":  بگو ".آن را عوض كن   

 بـزرگ   ي كـنم، از عـذاب روز      ياگـر پروردگـارم را نافرمـان      . كـنم  ي نمـ  يشود پيرو  ي م يوح
شما را بـدان آگـاه      ] خدا[خواندم، و    يخواست آن را بر شما نم      ياگر خدا م  ":  بگو ".ترسم يم
آيـا فكـر    . ام  در ميـان شـما بـه سـر بـرده           يآن، روزگار ] آوردن[قطعاً پيش از    . گردانيد ينم
 .)16-15/يونس( "كنيد؟ ينم

حق "گويد كه      ي اين گزاره كه  پيامبر م      ي اين امر است كه  حت      ي گويا ياين آيه به خوب   
 از خود ايشان نيست بلكه اين سخن نيـز سـخنِ خداسـت،           "تبديل در كالم خداوند را ندارد     

ته شده كه اگر پيامبر از جانب  گفيا چنين در آيه  هم" ... .ي لونُكُا ي مقُلْ"گويد  يچرا كه م
 .)46-44/حاقه ( را به خداوند نسبت دهد به شدت مجازات خواهد شديخود كالم
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 يط وحـ  ير مورد آيات قرآن، خداوند يا وسا       نظير تالوت و قرائت د     ي افعال يفاعلِ اصل ) 4

 اللَّه نَتْلُوهـا    تلْك آيات : فرمايد يبه طور مثال م   . باشد، و نه پيامبر    ي م -كه فرشتگان هستند  -
؛ 108/آل عمـران   (خـوانيم  ي آن را بـر تـو مـ        يست آيات خدا كـه بـه راسـت        ]ها[علَيك؛ اين 

هاسـت كـه مـا آن را از آيـات و      ذلك نَتْلُوه علَيك منَ الĤْيات و الذِّكْرِ الْحكيمِ؛ ايـن       .)6/جاثيه
ـ  )58/آل عمران  (خوانيم يآميز بر تو م    قرآنِ حكمت  ـ        ؛ نَتْلُ وسإِ م ن نَّبـ مـ ك لَيـنَ    يوا عو رْعـف و 

 كـه   يمردم] يآگاه [ي و فرعون را برا    يموس] حال[از گزارش ] يبخش[بِالْحقِّ لقَومٍ يؤْمنُونَ؛    
؛ فَإِذا قَرَأْنَاه فَاتَّبِع قُرْآنَه؛ پس چون آن        )3/قصص(: خوانيم ي بر تو م   يآورند، به درست   يايمان م 

 .)18/قيامت (خواندن آن را دنبال كن] ان گونههم[را بر خوانديم 
 عجلـه   ي از قرآن به پيامبر اسالم تذكر داده شده است كـه در گـرفتن وحـ                يدر آيات ) 5

:  داردي بودن وحـ ي داللت بر گفتاري آرام بگيرد كه به روشنيت وحينكند، بلكه تا اتمام قرا    
" رِّكال تُح      إِنَّ ع لَ بِهجتَعل انَكسل ؛ زبانـت را             بِهقُرْآنَه فَاتَّبِع فَإِذا قَرَأْنَاه قُرْآنَه و هعمنَا جدر [لَي

 در  ي بـه خـرج دهـ      يزدگـ  شتاب] قرآن[زود به حركت در نياور تا در خواندن         ] يهنگام وح 
همـان  [پـس چـون آن را بـر خوانـديم           . ماست] عهده[حقيقت گرد آوردن و خواندن آن بر        

 .]18-16/قيامت ["بال كنخواندن آن را دن] گونه
) ص( با وجود آن كه حضرت محمـد       ي از قرآن كريم حكايت از آن دارد كه گاه         يآيات) 6

ا     ": فرمايد يقرآن كريم م  . شده است  ي نازل نم  ياند، وح   بوده يمنتظر نزول وح   و ما نَتَنَزَّلُ إِلـَّ
گفته شده  ]. 64/مريم ["ويمش يجز به فرمان پروردگارت نازل نم     ] ما فرشتگان [بِأَمرِ ربك؛ و    

.  نـازل شـد    ييك  ماه انتظـار كـشيد تـا وحـ          ) ص( افك، پيامبر اكرم   ةاست كه  بعد از حادث     
 در دست پيامبر نيست بلكه در دسـت خداونـد اسـت و هرگـاه او صـالح                   يبنابراين، كار وح  

 .)51-50:صص، 16( .كند يبداند كالم خود را بر پيامبرش نازل م
، خداوند قرآن را كالم خود دانسته است؛ به عبارت ديگر، قـرآن بـه                از قرآن  يدر آيات ) 7

و انْ اَحد منَ الْمشْرِكينَ استَجارك فَاَجِرْه       :  شده است نه كالم پيامبر     يعنوان كالم خدا معرف   
 .)15/فتح( يسمع كَالَم اللَّه يحتَّ
 

 )ص( بر پيامبريطرق وح. 4
  بـا بـشر اشـاره كـرده اسـت           خداونـد  ي نـوع ارتبـاط كالمـ       به سه   قرآن قبالً گذشت كه  

ـ  . بيرون نيست   بر پيامبر اكرم نيز از اين سه نوع        يبنابراين وح  .)51/يشور( عِ ومشهورترين ن
 نيـز  ي اين نوع وحـ    يبا اين حال، برا   .  فرشته يا فرشتگان است    ةسطا به و  ي بر انبيا، وح   يوح

تـوان بـه سـه صـورت         ي را مـ   يهنگام وح حاالت فرد در    . توان فرض كرد   يحاالت مختلف م  
 در حال   يوح) 3 با حواس باطن؛     ي در حال بيدار   يوح) 2 در حال رؤيا؛     يوح) 1: تصور كرد 
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ـ   جا ضمن توضيح مختصر در مورد هر  در اين .  با حواس ظاهر   يبيدار  ةيك از حاالت سـه گان

 .د قرار خواهيم داي قرآن را مورد بررسيدر وح) ص(مورد اشاره، حالت پيامبر
  در حالت رؤيايوح . 1 .4

ـ        : ، ص 2ج  ،  13 ؛   44 :ص،  1ج،  10 ( از نبـوت اسـت     يدر روايات آمده است كه رؤيا جزئ
 از ينيز آمده است كه برخـ  .)363: ، ص3، ج 4؛ 215: ، ص 5، ج   21؛  396 :، ص 4و ج  545

چنـين   هـم  .)179 :، ص 1ج  ،    20(انـد    كـرده  مـي دريافـت    يپيامبرانْ تنها در حال رؤيا وح     
د     يابق قرآن، پيامبران بزرگ   مط يدارا  چون حضرت ابراهيم و حضرت يوسف و حضرت محمـ 

 را از   يهـاي  هـا دسـتورالعمل    اند كه كاشف حقيقـت بـوده و يـا در آن             بوده يا  صادقه يرؤياها
 بنابراين جا دارد كـه بـه ايـن          .)27/؛ فتح 5/؛ يوسف 105/صافات (اند كرده يخداوند دريافت م  

 است  ياصل رؤيا امر  .  دارد ي چه نسبت  ي تا معلوم شود كه رؤيا با وح       موضوع توجه الزم شود   
ايم   ديده يهاي  ما يا خودمان خواب    ةچنين هم  هم. اند  آن را تجربه كرده    يكه  همگان به نحو    

افراد  در آينده داشته و يا از        ي يا وقوع حوادث   ي يا حل مشكالت علم    يكه داللت بر امور مخف    
كـه  را   ي صـريح  يهـا  خـصوص خـواب   به  ،  ها اين خواب . ايم نيدهها را ش   گونه خواب   اين موثق

هـا    كه قابل انطبـاق بـا آن       يارتباط با جريان    ي ب ي و به طور كل    ياحتياج به تعبير ندارد، اتفاق    
 از رؤياهـا نيـز هـيچ واقعيـت و           ي با اين حال، بـسيار     .)45: ، ص 17 (توان دانست  ياست، نم 

 از قبيل امراض و انحرافـات       ي ريشه در عوامل   هعمدر  به طو گونه رؤياها    ن ندارند كه اي   ياساس
 و اخالقيـات نيـز      ي متخيله، صفات نفسان   ةچنين قو  هم.  شكم دارد  ي و پر  ي و خستگ  يمزاج

توان هميـشه بـا رؤيـا بـه          يبا اين توضيح، نم   .  دارند يدر پديد آمدن رؤياها نقش قابل توجه      
سـخن در   .  صادقه نيز قابل انكار نيـست      ياما وجود رؤياها  .  برخورد كرد  ي يك امر واقع   ةمثاب

 ايـن پديـده را      يبرخ. پذيرد ي صادقه چگونه صورت م    يآن است كه انتقال حقايق در رؤياها      
عالَمِ طبيعت، عالَمِ مثال و     :  مشتمل بر سه عالَم است     ياند كه جهان هست    چنين تحليل كرده  

 ارتبـاط برقـرار    يلَمِ غير طبيع   تجرّدش، در حال خواب با عا      ةنفس انسان به واسط   . عالَمِ عقل 
در قـرآن  .  عليت دارنـد ة رابطي و طبيعيكند كه با حقايق ماد   ي را مشاهده م   يكرده، حقايق 

سك    ي لَم تَمت ف   ي الْأَنْفُس حينَ موتها و الَّت     ياللَّه يتَوفَّ "كريم نيز آمده است كه       مـها فَينامم 
ي قَضَ يالَّت  ا الْمهلَيلُ الْأُخْرَ    عرْسي و تي إِلَ يو  مسلٍ مي أَج  تَفَكَّـرُونَ؛      ي إِنَّ فمٍ يلِّقَو ياتĤَل كذل 

] موقـع [ را كـه در      يروحـ ] نيز[ستاند، و    ي باز م  ي مردم را هنگام مرگشان به تمام      ح  خدا رو 
رده نگـاه   را كه مرگ را بر او واجب كـ        ] ينَفْس[؛ پس آن    ]كند يقبض م [خوابش نَمرده است    

. فرسـتد  يباز پس م]  دنيا ي زندگ يبه سو [ معين   يرا تا هنگام  ] ها نَفْس[دارد، و آن ديگر      يم
 .)42/زمـر  (سـت ]از قـدرت خـدا     [يهاي انديشند نشانه  ي كه م  ي مردم يبرا] امر[قطعاً در اين  

 يل با همـان حالـت اصـ   يكند گاه يها ارتباط برقرار م  را كه نَفْس در حال رؤيا با آن       يحقايق
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 يهـا  هـا، خـواب    كند كه اين گونـه خـواب       يها نم   در آن  يكند و هيچ نوع دخالت     يمشاهده م 

 كـه بـا     يهـاي  ها را بـه صـورت      كند و آن   ي نفس در آن حقايق تصرف م      يگاه. صادقه هستند 
به طور مثال، علم را به صورت نور و جهل را به صـورت              . كند يها مأنوس است مشاهده م     آن

نـوع رؤيـا اشـاره دارد، خـواب           قرآن كريم به هـر دو      .)47: ، ص 17( كند يظلمت مشاهده م  
در مورد فتح مكه از نوع اول و خواب         ) ص(در مورد اسماعيل و خواب رسول اكرم      ) ع(ابراهيم

 .اش از نوع دوم است ي زندانيو نيز خواب رفقا) ع(حضرت يوسف
 يت، از ايـن رو مـانع       حقايق بر افراد دانـس     ي از وح  يتوان طريق  ينتيجه آن كه، رؤيا را م     

 قـرآن حـداقل     ياما آيا وحـ   .  فرستاده باشد  يندارد كه خداوند از طريق آن بر پيامبرانش وح        
 4. اين امر احتياج بـه دليـل دارد       ي از آن در رؤيا اتفاق افتاده است يا خير، اثبات يا نف            يبخش

ا بـر پيـامبر    قرآن در حـال رؤيـ  يها  از آيات و سورهي نزول برخي برايگرچه هيچ گونه منع   
اكرم وجود ندارد، اما ظاهراً نزول قرآن در حال رؤيا نبوده است بلكه  همه آيات و سور قرآن                   

تـوان از آن بهـره گرفـت آن          ي كه در اين مورد م     يشاهد. رؤيا نازل شده است   غير  در حالت   
ت در مورد فتح مكه را نيز در قرآن نقل كـرده اسـ            ) ص( پيامبر اكرم  ياست كه  خداوند رؤيا    

كه اين امر نشانگر آن است كه نزول آيات در حال رؤيا نبوده است وگرنـه حكايـت رؤيـا در                     
 .رؤيا معنا ندارد

  ي با حواس باطني بيدارلت در حايوح . 2 .4
صـورت  ) ص( در ظرف نَفْسِ پيامبر اكرم     ييل و وح  ي بر اين نظرند كه  نزول جبر       يبسيار

ـ    ": فرمايد ييم نيز مقرآن كر. گيرد و نه در عالَمِ ظاهر و حس     يم  ينَزَلَ بِـه الـرُّوح الْـأَمينُ علَ
هـشدار  ] جملـه [قَلْبِك لتَكُونَ منَ الْمنْذرِينَ؛ روح االمـين آن را بـر دلـت نـازل كـرد، تـا از                  

پيامبر در ظرف : گويد ي در تفسير اين آيه مي عالمه طباطباي  .)193/شعراء( "يدهندگان باش 
شـنيد،   يديد و سخن او را مـ  يكرد و او را م ييل را مالقات مير نفسِ شريف خود جب يوجود

      ا نه با چشم و گوش ماديـل را  ي جبرياگر فرض كنيم كه پيامبر با چشم و گـوش عـاد           . يام
ديدند و سـخنان     ييل را م  يشنيد، بايد ديگران نيز در آن حالت جبر        يديد و سخن او را م      يم

 :، ص1ج،  20 (كند ي اين امر را تكذيب ميقل قطع است كه نيشنيدند، اين در حال ياو را م
243(. 

 به پيامبر   ي پيامبر در بين مردم بود، حالت وح       يافتاد كه وقت   ي از اوقات اتفاق م    يبسيار
، 15، ج   18 (ديدند ي را كه با پيامبر سخن بگويد نم       ي كه مردم شخص   يداد در حال   يدست م 
 نجم استدالل كرد كه خداوند      ةات سور توان به آي   يدر تأييد اين سخن م     .)317-318: صص

ا رأ      ما  ": رؤيت را به قلب نسبت داده است       مـ الْفُـؤاد ش[چـه را دل ديـد انكـار        ؛ آن يكَـذَب [
 ي رؤيتـ  ي، دارا ي اين آيه داللت دارد بر اين كه انسان غيـر از رؤيـت حـس               .)11/نجم ("نكرد
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 ي را در ظرف وجوديت الهيل و آيايچنين داللت دارد كه پيامبر جبر هم.  نيز هست  يشهود

 ي نيز بر اين اعتقاد است كه حواس ظـاهر         ي مطهر .)29 :، ص 19ج  ،  18 (قلبش ديده است  
 صادقه نيز چشم و گوش ي تعطيل بوده است همان طور كه در رؤياها        يپيامبر در هنگام وح   

  برقـرار  يا و حواس انسان بسته است، اما در هر حالت، ميان روح انسان و عالم غيـب رابطـه                 
 .)411 :، ص4، ج 22 (شود يم

 كه در باال آمد بپذيريم، بايد قبـول كنـيم           ي بر پيامبر را به ترتيب     يبنابراين اگر نزول وح   
 ي، حالت كشف و شهود است، چرا كـه از طرفـ           ي ظرف وح  تبيين يترين قالب برا   كه نزديك 

 .كند ياش كار نم يپيامبر در حال خواب و رؤيا نيست و از طرف ديگر حواس ظاهر
 ي با حواس ظاهري در حال بيداريوح . 3 .4

 در ي بـه صـورت يـك انـسان معمـول        ي وح ة از آن است كه فرشت     ي از روايات حاك   يبرخ
 اگـر   5.كرده است  ي پيامبر تالوت م   يرسيده است و آيات قرآن را برا       يآمده و به حضور م     يم

 را در   يميـشه وحـ   ه) ص(اين دسته از روايات صحيح باشد، الزم نيست بگوييم كـه پيـامبر            
 ايـن دسـته از      ي يـا نادرسـت    ينظـر از درسـت     صـرف . كرده است  ي دريافت م  يحالت غير عاد  

اگر ما بپذيريم كـه  فرشـته        .  نيست ي امرِ غير ممكن يا مستبعد     يروايات، اين صورت از وح    
 دارد كه اين تمثّـل در حالـت        ي انسان متمثّل شود و با او حرف بزند، چه لزوم          يتواند برا  يم

و ) ع( حضرت مريم  ي كه در مورد تمثّل فرشته برا      يبايد گفت كه ظاهر آيات    .  باشد ي عاد غير
آمـده، داللـت بـر ايـن دارد كـه           ) ع(و حضرت لوط   )ع( حضرت ابراهيم  يتمثّل فرشتگان برا  

در . اند ها گفتگو انجام داده     ديده و با آن    يفرشتگان را در حالت عاد    ) ع(ابراهيم، لوط و مريم   
شنيده و   ها را     آن ينيز صدا ) ع(كنيم كه همسر ابراهيم    يمالحظه م ) ع(براهيممورد داستان ا  

 اگر فرض بگيـريم كـه همـسر    يحت .)73-71/هود(العمل نشان داده است  در برابر آن عكس  
شـنيده اسـت،     ينم ها را   شده و با حواسِ ظاهرْ سخنان آن       يهم دچار تحول روح   ) ع(ابراهيم

 فرشتگان چگونه قابل توجيه است؟ اين امر جز         يها جلو   آن بريان كردن گوساله و قرار دادن     
) ع(چنين همين فرشتگان نـزد قـوم لـوط         هم. بودنِ حالت و فضا قابل توجيه نيست        يبا عاد 

ها را مشاهده كردند و بلكـه بـه          ، بلكه قومِ خطاكارِ او نيز آن      )ع(رفتند و نه فقط حضرت لوط     
  .)78/هود! (ها پرداختند تعقيب آن

هـا بـه شـكل       ن كه، با نظر به مطالب قرآن در مورد نزول فرشتگان و تمثّـل آن              نتيجه آ 
 يحال غير عاد    را در  يهميشه وح ) ص( ندارد كه بگوييم كه پيامبر اكرم      يانسان، هيچ لزوم  

 . شنيده باشدي وحةكرده است، بلكه ممكن است قرآن را با گوشِ ظاهرْ از فرشت يدريافت م
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 نتيجه . 5
 :توان بر نكات زير تأكيد كرد يمچه گذشت  از آن

هـا    اظهار شده كـه اهـم آن       ي پيامبران، نظريات مختلف   ي ابالغ يدر مورد سرشت وح   ) 1
 .يگزارش و تفسير از تجربه دين ؛ي معانيالقا  الفاظ؛يامال: سه نظريه است

اگـر بتـوان    .  اسـت  ي در اديـان ابراهيمـ     يترين نظريه در باب وحـ      ينظريه نخست، قديم  
 كتب مقدس يهوديان و مسيحيان تطبيق كرد،        ي دوم و سوم را در مورد متن فعل        يها نظريه

 به هيچ وجه با نظريات      ي است كه اين كتاب اله     يا  قرآن كريم به گونه    يسبك و اسلوبِ بيان   
 . نداردسازگاريياد شده 

سه طريق قابـل تـصور      ) ص(در مورد كيفيت و ظرف نزول قرآن كريم بر پيامبر اكرم          ) 2
 بـا   ي در حـال بيـدار     يوحـ   با حواس بـاطن؛    ي در حال بيدار   يوح  در حال رؤيا؛   يوح :است

 .حواس ظاهر
 ي بـرا  يتوان فرض كرد و هيچ گونه منـع عقلـ          ي م باال قرآن را در همه صور       يگرچه وح 

 قرآن در حال رؤيا نبوده      ي از آن است كه وح     ي حاك ي و رواي  يها وجود ندارد اما ادلّه قرآن      آن
 . پيامبر نيز در قرآن بيان شده استيؤياهااز اين رو، ر. است

 
  ها يادداشت

1- propositional view 

، قـديس  يمـيالد   قـرن چهـارم و پـنجم   يدان مـسيح  ي مـشهور، تجربـة الهـ   يها   از تجربهييك -2
 :نويسد ي ماعترافات در كتاب يو. است) 430-354(آگوستين 
از مـن راضـي خـواهي     اوندا، چه وقـت كه خد[پرسيدم  يها را از خود م  كه اين پرسشيدر حال

گريستم و اندوهي جانكـاه       به شدت مي  ] شد؟ چرا در همين لحظه به گناهان كريه خود پايان ندهم؟          
توانم بگويم كه صـداي   نمي. مجاور شنيدم در سينه داشتم تا آن كه به ناگاه آواي كودكي را در خانة

 در ايـن    ".بر گير و بخوان، بـر گيـر و بخـوان          ": سرود  پسركي بود يا دختركي، اما به تكرار چنين مي        
انديشيدم كه دريابم اين كلمات در كدام بـازي كودكانـه خوانـده     هنگام به جستجو برآمدم و سخت

از گريستن دست بر داشتم، به پا خاستم و به خود گفتم، ايـن  . خاطر نياوردم شوند، اما چيزي به مي
 اب مقدسم را بگشايم و نخستين عباراتي را كه چشمانم برتواند فرماني الهي باشد تا كت ندا تنها مي

چـشمانم ظـاهر    ، اولين عباراتي را كه برابـر ]رفتم و كتاب را بر گرفته و گشودم. [افتد بخوانم آن مي
بـا مـشاجرات و    نه با عـيش و نـوش، نـه بـا شـهوت و اسـراف، نـه       "] و آن اين بود كه[شد خواندم 

شـهوات جـسماني     مسيح مـسلح كـن؛ بـيش از ايـن بـه جـسم و              ها، بلكه خود را با عيسي        حسادت
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، 28 (محو و نابود گـشت  گاه قلبم از نور اطمينان لبريز شد و تاريكي شك به يك باره  آن".نيانديش

  .)76-77: صص
 و دشـمن سرسـخت      يبـود از يهوديـان فريـس      ) saul ("شائول"اش   يكه نام روم  ) paul( پولس   -3

ـ          مسيحيت و در رأس اولين آزار         بـه   يا  بـر اثـر حادثـه      يدهنـدگانِ مـسيحيان در اورشـليم بـود، ول
به گفته ويل دورانت او به نـام آيـين يهـود حملـه بـه مـسيحيت را آغـاز كـرد و                        . مسيحيت پيوست 

 لوقا در كتاب اعمال رسوالن   .)681 :، ص 3ج   ،  26 (سرانجام به نام مسيح آيينِ يهود را كنار گذاشت        
 يجهـت دسـتگير   [پـس او    : نويسد ي مسيح شد م   يايمان پولس به عيس    كه باعث    يا در مورد حادثه  

 خيـره كننـده از آسـمان        ي دمـشق، ناگهـان نـور      يدر راه، در نزديك   . رهسپار شد ] مسيحيانِ دمشق 
! پـولس ! پـولس ": گفت ي شنيد كه به او م    ي كه بر زمين افتاد و صداي      يگرداگرد پولس تابيد، به طور    

  يمن عيـس  ":  آن صدا جواب داد    "آقا شما كيستيد؟  ": پولس پرسيد  "؟يده يچرا اين قدر مرا رنج م     
 "اكنون برخيز، به شهر برو و منتظر دستور مـن بـاش  ! يرسان ي كه تو به او آزار ميهستم، همان كس 

 .)3-6 ، آيات9اعمال رسوالن، باب ، 2(
 از  يرخـ شـد و ب    ييل در خـواب بـر پيـامبر نـازل مـ           ياند جبر   گفته يآورده است كه برخ    يسيوط -4

 ، 1 ج   ،  15 (انـد  ها دانـسته   كرد و سوره كوثر را نيز از جمله آن         يت م ي قرآن را بر پيامبر قرا     يها سوره
  .)161 :، ص16نوع 

 ،25 ؛210:، ص1ج، 5(آمده است  ي در ميبه صورت دحيه كلب) ع(يليروايات آمده است كه جبر -5
  .)231 :، ص19 ج ،21 ؛529 :، ص6ج 
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