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 های نوگرایانگاهوحی و لغزش

باشند که عنصر استوار و جوهر و ادیان آسمانی مبتنی بر بنیادی اساسی می

الهی  وحی الهی است، بنابراین معنای شود و آن مسئلهها قلمداد میروح آن

ها را نازل فرموده و به افرادی از بشر بودن ادیان آن است که خداوند متعال آن

ها هیچ تاثیری در این دیانت نوعان خود برسااانند و انسااانوحی کرده تا به هم

 .ندارند جز آنکه آن را دریافت داشته و بدان عمل کنند

م و حقیقاات وحی در عقااایااد اسااا می مبتنی اساااات بر اینکااه وحی، اع 

ی ی فرشااتهواساا ه خبررسااانی از جانا الله متعال به یکی از مولوقاتب به

وحی اسااات که میاهیم تشاااریعی و دینی که خداوند از بندرانب در زمین 

 .رساندها میخواهد بدان عمل کنند و قوانینب را بپذیرند را بدانمی

ل شااده ی وحی از چهار امر اساااساای تشااکیاین امر بیانگر آن اساات که یدیده

ست: ُمرِسل )ارسال س ه در رساندن رسالت ا ست، وا کننده( که الله متعال ا

 است زمین در ی رسالت که ییامبرکنندهیافتکه در اصل جبرئیل است، در

سالت یمایهدرون و  نآ موتلف احکام و قوانین شرایع، با شدهنازل دین که ر

 .باشدمی

یگانه سااارچشااامه و آآازرر آن، الله بنابراین منبع وحی در نگرش اسااا می و 

 .متعال است نه کسی دیگر

ست و از قوی صریح ا سیار  شکارترین میاهیم این معنا در قرآن کریم ب ترین و آ

این  کندترین نصااوق قرآنی که بر این میهوم تاکید میدر آیات آن و از صااریح

 :فرمایدآیه است که می
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 ٰه مه جه هن  من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل  جل مك ٱُّٱ

هیچ انسانی را نسزد که الله با او سون } (۵۱شوری: ) َّ  هي مي خي جيحي

یا از یس یرده لا(  به ق ید مگر از طریق وحی ) یا بگو ای )از موانع طبیعی( و 

این که خداوند، قاصااادی را )به نام جبرئیل( بیرساااتد و او به فرمان آفریدرار 

 {. و کارباا استخواهد )به ییامبران( وحی کند. وی واالآنچه را که خدا می

این آیه در کمال صاااراحت داللت دارد بر اینکه الله متعال منبع وحی اسااات و 

دارد و ییامبران که انساااان اوسااات که شااایوه و طبیعت وحی را مشاااو  می

 .باشندی وحی میکنندههستند تنها دریافت

رونه اسااات وحی در نگرش اسااا می واقعیتی مساااتقل از وجود و چون این

ی وحی نیساات و از مشاااعر و عواطف اوساات، و ییامبر تولیدکنندهو  ییامبر

هیچ تاثیری در ایااد و تعیین طبیعت آن ندارد بلکه تنها وحی را از الله متعال 

اش منحصااار در حیح وحی و تبلین آن به مردم بر نماید و وظییهدریافت می

 .حسا اوامر خداوند به کاملترین وجه ممکن است

ضرورتا بد ست که ییامبر این امر  سابی نی ست که نبوت، رویدادی اکت ان معنا

سا نماید بلکه  شیوایی خود ک )نبی( بتواند آن را با اجتهاد و ت ش و هوش و 

 .انتواب و رزینشی از جانا الله متعال برای یکی از بندرانب است

بدان  ندارد این امر در نگرش اسااا می  عال  له مت و چون وحی منبعی باز ال

حقیقت وحی، خارج از زمان و مکان است و نیز بدان معناست که معناست که 

ریرد چرا که منبع و اساااو وحی تحت تاثیر عوامل زمانی ااااا مکانی قرار نمی

 .شده استاش واالتر و چیره بر تمام شرایط زمانی و مکانِی خلقکنندهنازل

ذیرفته یو این امر نیز ضرورتا بدان معناست که قرآن، محصولی فرهنگی و تاثیر

زیست و یا متاثر از قوم وی در آن از شرایط ییرامونی جایی که ییامبر در آن می
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چرا که قرآن از جایی آیر از دیار عربها بر آنان نازل شاااده و  ؛باشااادزمان نمی

 .منبع آن خدایی است که علم او بر همه چیز احاطه دارد

که نبوده است چناناین حقایق متعلق به وحی بر علمای متقدم اس م یوشیده 

ته قت وحی ساااون ری ند از حقی هاتی چ حث و بررسااای آن از ج به ب ند و  ا

ته هت میهوم وحی، دالیل عقلی دال بر ممکن بودن وحی از یرداخ ند: از ج ا

یافتن وحی در یک ییامبر  جهت عقل، همچنین دالیل عقلی مبنی بر تحقق 

ب یت وحی ساااون  ماه عت و  یات و طبی هت مقتضااا یان معین و نیز از ج ه م

به بررسااای نگرشآورده ند و  تها باهی یرداخ که برخی از مردم های اشااات ند  ا

قد آن نگرشییرامون وحی م رح کرده به ن قدام  ند و ا افکنی از ها و یردها

 1.انداشتباهات موجود در آنها نموده

مام  ند و ت هاد جای ن ئل و امور دیگر بر  نان میراثی عظیم ییرامون این مساااا آ

را در ترازوی نقد و بررسااای دقیق قرار دادند؛ چه کساااانی که موالیان وحی 

برهماایاناای    کردنااد هماااننااد اصاااال ممکن بودن وجود وحی را انکااار می

 منکر را یا کساااانی که نزول وحی بر ییامبر گراای (هی )میدهمیترایلنسااا 

 بر وحی نزول به که آنها چه یا ،داگرا    نصااای     اهود همانند شااادندمی

سیر ب آی و روانی نیروهای به را آن اما کردندمی اقرار  محمد  ندکردمی تی

 2.داگرا    بی  دان فالسفه همچون

                                            

( و ۲/۱۲۵۶: معام الموضاوعات الم روقه فی التللیف اسسا می، عبد الله الحبشای، )نگاه -1

(۲/۱۳۳۸.) 

: تثبیت دالئل النبوه، القاضاااای عبد الابار، وتثبات نبوه النبی، ابو الحساااان الیزیدی، نگاه -2

 .والصیدیه، ابن تیمیه، وآیرها
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شده  سلمان متوقف ن بحث و یژوهب در مورد وحی و حقیقت آن نزد علمای م

ست شرقان به طرح اع ؛ا ست صارا و م شبهات علیه زیرا هنگامی که ن ضات و  ترا

 دهشنازل وحی حقیقت در تردیدیراکنی راستای در و یرداختند نبوت ییامبر

 هب اقدام مساالمان اندیشاامندان و علماء از بساایاری تعداد کردند ت ش وی بر

م نمودند و آن اعتراضاااات و شااابهات را رد کردند و خلل و هاو این با مقابله

عیوب معرفتی و منهای موجود در آنها را آشااکار کردند و در ساا حی وساایع 

 های انبوهیمسائل مربوط بدان سون به میان آوردند و نوشتهییرامون وحی و 

 .را در این باب تقدیم امت نمودند

 :نگرش نوگرااینه به حقنق   حی

ریتمان نوررایی بسیار مشتاق است که انکار صریح و مستقیم مبانی دینی که 

کنند را آشااکار نسااازد بلکه مساالمانان از عصاار نبوت تا کنون بدانها عمل می

کند که فهمی جدید و نگرشاای نوررایانه از این مبانی دارد و ه تکرار میهمیشاا

ضامین  ست در تعامل با م سلمانان نو نیز دیدراهی متیاوت از آنچه دارد که م

ته بانی بزرن آن داشااا عت و م عا میشاااری ند و اد مان ا یدراه آن ه که د ند  ک

 .وشیدبچیزیست که ییشرفت و ترقی تمدنی را برای مسلمانان تحقق خواهد 

کند ی وحی، بسیار این سون را تکرار میریتمان نوررایانه در خصوق مسئله

 اه موتلف نسبت به وحی وجود دارد؛که دو دیدر

یقتی اعتبار حق نگر است که با وحی بهدیدراه سنتی قشری دادگیه نخس :

 داز آساامان به زمین فرونماید که خارج از واقع و باالتر و چیره بر آن تعامل می

 آمده است!
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راه و عمیقی اسااات که نگاه متیاوتی از آن    دادگیه د م: دیدراه نوررایانه، آ

غییر کند که با تدیدراه ابتدایی نوست به وحی دارد و چنان وحی را تیسیر می

 3!و تحوالت تاریخ و فرهنگ سازرار آید

صراحت نمی حی و رویند که ییامبر در ادعای نزولییروان ریتمان نوررایانه به 

ست بلکه به وحی اقرار می صدیق کنند و در ظاهر آنبر خود، دروغ ریته ا  را ت

ستند که وحی، حقیقتی خارج می سیاری از آنها بر این امر متیق ه کنند اما ب

و جدای از ماهیت زمینی انساااان نیسااات و تمامی وحی از منبع الهی م لق 

ست شده ا سانی و درآمیبلکه رویدادی تاثیریذیرفته از طبیع ،نازل ن وته با ت ان

شری و ابعاد روانی و فرهنگیمزاج ست که ییامبر در آن زمان با آنها های ب ای ا

 .زیسته استمی

نظر اما یس از آنکه بر این مقدار از میهوم وحی و طبیعت و ماهیت آن اتیاق

ی تیساایری که نزدیک به ظاهر وحی در نگرش آنها باشااد در ارائه ،ییدا کردند

شدند و عبارتهایدچار اخ شان دربار شان اخت ف ییدا کرد و ریتهت ف  ه های

 .آشکار نمودن نگرش جدیدشان از وحی متنوع رردید

 زندری آن در کند که ییامبرچنانکه برخی از آنان وحی را حالتی قلمداد می

 او در وحی خ ل از را اشزندرانی در ینهان معانی که حالتی اسااات؛ نموده

س داده بروز ستثنائی حالتی» شرفی عبدالمجند نزد وحی مث . تا س ا  تا

شدمی آایا آن در آراهی که شته و چیزها تا شودمی تع یل ذهن و با ی انبا

راهی با نیرویی خارق العاده بروز یابد؛ چیزهایی که مدفون در اعماق ناخودآ

                                            

(، ۱۷من التیساااایر الموروى تلی تحلیاال الو اااب الاادینی، محمااد ارکون، ) : القرآننگاااه - 3

 (.۶۶۹والعلمانیون والقرآن، احمد ال عان، )
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را  آنهای وی توان کنترل و تصاارف در باشااد و ارادهییامبر قادر به دفع آن نمی

 4!«ندارد

لوحانه از وحی کند که میهومی ساااادههم ییوساااته تکرار می محمد ا کو 

یافته است سپس بر شیوع این  های اس می رایج و انتشارهست که در نگرش

سرت می سنتی ح شان میخورد و دردمند میمیهوم  سازد که شود و خاطرن

آن و عبور از آن  های خود، تغییر میهوم وحی از مسااایرهدف او از یژوهب

های الهوتی و دینی است، منظورم عبور از نگرش ساده و سنتی است که نظام

 5.اندمنتشر کرده

دار کردن میهوم وحی اسااات کند که از اهداف محوری او، چالبو تاکید می

های اساا می، امری بدیهی به نظر یعنی اینکه وحی را یس از آنکه در اساالوب

دارد که این شاااناساااانه قرار دهد و نیز تاکید میمعرفترساااید، اشاااکالی می

  6.رذاری معنایی جدید از وحی استچالب، رام نوست برای یایه

او ناراحت اسااات بدین خاطر که اندیشاااه آربی، میهومی تاریوی از وحی را 

نگرانه از وحی را وساایله آن، میهوم ساانتی و قشااریه اصااالت بوشاایده که ب

ای انساااانی و تاثیریذیرفته از شااارایط یل به مسااائلهزدوده اسااات و آن را تبد

ا ی عربی تاجتماعی فراررد ییامبر تبدیل کرده اسااات در حالی که اندیشاااه

روید که ت ش دارد کنون به این نتیاه نرسااایده اسااات و درباره خودش می

                                            

 (.40) والتاریخاسس م بین الرساله  -4

 (.76) تلی تحلیل الو اب الدینی الموروىالقرآن من التیسیر  -5

 (.28) همان: نگاه -6
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وحی، وقوع معنایی جدید در فضاااای درونی »وحی را چنین تیسااایر کند که: 

  7.«انسان است

ست کهوحی  زبان جدیدی در آن » ؛نزد ارکون، بیب از یک یدیده اجتماعی نی

ای، دیدراه انساااان ییرامون وضاااع او، صاااورت ریشاااهرردد تا بهآشاااکار می

اش با تاریخ و فعالیت وی در تولید معنا را اصا ح سااختارش در جهان و راب ه

 8.«کند

و چون چنین اسااات بنابراین فرقی بین اسااا م و دیگر ادیان وضاااعی بشاااری 

ضوع می صریح خود درباره این مو ست و ارکون در ت تعریف خاق ما »روید: نی

رردد و آن اینکه: بودا، کنیوسیوو و حکیمان از وحی با یک ویژری متمایز می

ی ربه جمعشااود و تمام صااداهای بزرری که نمایانگر تاآفریقایی را شااامل می

 9.«رروهی از بشر است تا آن را در حد تاریوی جدیدی وارد سازد

صر حیمد ابوزاد سته در  ن سانی دارای تاثیری برج بر این باور بود که خیال ان

تیسااایر نبوت با تکیه بر میهوم خیال بدین »روید: نبوت و وحی اسااات و می

م بشااار به عالم فرشاااتگان، انتق
ب
 الی اسااات که ازمعناسااات که آن انتقال از عال

به حکم  -یذیرد که در انبیاء رهگذر کارایی قدرت تویل انساااان صاااورت می

زیرا ارر  ؛تر اساااتها قوینسااابت به ساااایر انساااان -بررزیدن الهی و ف رت 

یال نزد انساااان های عادی جز در حالت خواب و اساااتراحت تاثیررذاری خ

                                            

 (83) واجتهادالیکر اسس می نقد  -7

 (.83) همان -8

 (.84) همان -9
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ج به داخل یدیدار ها از جهان خار حواو و دوری از مشااغولیت به نقل واکنب

رردد اما انبیاء و شااااعران و عارفان بر خ ف دیگران، قادر به بکارریری نمی

طور یکسااان هسااتند، البته معنای کارایی قدرت تویل در بیداری و خواب به

س ح آن شمردن این  ساوی  ست آن م ها از لحاظ قدرت تویل و کارایی آن نی

یرد رد و یس از آن، صوفی قرار میباشچرا که ییامبر بدون شک در قله آن می

 10«.ریردو سپس شاعر در یایان این ترتیا جای می

مار می هاتی بشااا تاثیر تویلی، یکی از توجی بات این  که او از خ ل آن اث رود 

شد نه ن  و متنی باالتر و چیره  صولی فرهنگی با حکم کرده که قرآن باید مح

 11.تحوالت اجتماعی و فرهنگی نباشدبر واقع و نه اینکه آمیوته به تغییر و 

بینیم ارر به بررسی و ییگیری ریتمان نوررایانه بپردازیم نصوق بسیاری را می

ست و دیدراهی را تایید می سازرار ا شین  که ینکند مبنی بر اکه با میاهیم یی

ط یای نیساات و از آمیوتگی با شاار ای باالتر و چیره بر واقع انسااانوحی، یدیده

یث منبع و تاریوی آن سااا قل از ح کام  مسااات حالتی  نده اسااات و  ما الم ن

 .سرچشمه نیست

با این وجود ممکن است که خواننده، نصوق اندکی را بیابد که در آن به الهی 

بودن منبع وحی و اینکه وحی از جانا خداوند متعال اسااات تصاااریح شاااده 

 دیگر طرف تصااریحات با و هسااتند اندک بساایار تصااریحات این اما 12،باشااد

 .کنندنمی برابری ضیهق

                                            

 (.49)میهوم الن  -10

 (.27) همان: نگاه -11

 (.237)، الدمیای: موقف اللیبرالیه العربیه من محکمات الدین، صالح نگاه -12
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 های نوررایانهی اسااااسااای که تقریبا بین همه یا اکثر ریتماناصااال و قاعده

آیبی  ی متافیزیکیی فیزیکی حسی بر جنبهآلبه دادن جنبه ؛مشترک است

ی وحی است. این امر به ی آن به مسئلهو تکیه بر ررایب مادی و نگاه از روزنه

رردد؛ ررایشاای که انسااان را یدیدار میررایی صااورتی قوی در ررایب انسااان

دهد و این ررایب به شکلی مرکز جهان و منبع مبانی، افکار و میاهیم قرار می

شه شی ررایب مادی بر اندی سرک سی از طغیان و  سا شا سانی برررفته  ده ی ان

 .است

هدف اصاالی که در یِس اشااتیاق بساایاری از نوررایان به اثبات تاثیر بشااری در 

الهی بودن و ربانی بودن منبع آن و حذف صااایت م لق  اصااال وحی، حذف

بوشااای به مشاااروعیت ،بودن وحی و فرازمانی و فرامکانی بودن آن وجود دارد

باور آن ها اسااات که در اثبات تاریومندی ادیان و هدف محوری اندیشاااه و 

 یابد چرا کهرر میتاثیریذیری آن از احوال اجتماعی و فرهنگی زندری جلوه

 .شودترین محور باور نوررایانه قلمداد میاصلیاین ایده، 

مواضااعی که بساایاری از ییروان ریتمان نوررایانه ییرامون حقیقت وحی بدان 

ها، بلکه در کتا فیلساااوفان اختراع آن ای اسااات و نهدارند نه چیز تازهباور 

های بدعی در تاریخ اسااا می یراکنده اسااات و برخی از ییروان ریتمان فرقه

لسوفان های آن فیه مشتاق هستند که موضع خود را با استناد به ریتهنوررایان

شند و ت ش دارند که اثبات کنند باور آنها درباره شتحکیم بو ه در ی وحی، ری

جز در ی اساا می دارد! البته ناریته نماند که باورها و سااونان آنها بهاندیشااه
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ته و انتشااااریافکتا ف سااایه در کتابهای مساااتشااارقان معاصااار نیز یراکنده 

  13.است

 :نیبودسیز   حی الهی توسط دادگیه نوگرااینه

بیند کند به شکلی واضح میشوصی که در تولیدات فکری نوررایان تلمل می

به یی ها  مان آن چه آورده اهمیتی نمیکه ریت هد و ریری وحی الهی و آن د

اشاااتیاق و توجهی به بررسااای احکام وحی و شاااناخت مقاصاااد آن مع وف 

به ژرفدنمی بادات و ارد و حتی  یل ع یاصااا یات و ت هت فهم جزئ نگری ج

به وحی برای احکامی که وحی آورده اهتمام نمی ورزد بلکه مشاااغولیت آنها 

ست که یس از  سوی آنها شی از  ست و ت  شه و باورشان ا دفع موالیت با اندی

شه ستن موانع موجود بر عاریه ررفتن باورشان از اندی شک ی آربی برای درهم 

شب ر راه نوآوری فکریس س می کو شه ا ای که برای اجرای آن در قلمرو اندی

باورشاااان را از اندیشاااهمی بازارهای کنند یس از آنکه اندیشاااه و  ی آربی و 

 .اش به عاریه ررفتندفکری

به وحی ناختی تیصااایلی  نه، شااا یا مان نوررا یاری از ییروان ریت که  ایبسااا

یامبر ند آورده ی یت درک در و ندار کامی تبلین ماه یامبر که اح  بدان ی

شته یرداخته  و هنرفت دین حقیقی هویت دریای عمق به و ندارند آراهی و سرر

ی اسااا می بر آن تی از منابعی که اندیشاااهح و اندنکرده کساااا بدان علمی

 .باشد شناختی ندارندمبتنی می

                                            

 ، و(۴۰۵-۱/۳۸۱)حول القرآن الکریم وتیسااایره، عمر رضاااوان،  المساااتشااارقین: آراء نگاه -13

(، والعلمانیون والقرآن، ۲۰۵-۱۳۹.. حقائقه وخصااائصااه، حساان ضاایاء الدین عتر، ) وحی الله

 (.۶۲۷)احمد ال عان،
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شاااناساااانه، آنها را بداناا ساااوق داده که این کوتاهی و نق  فایع معرفت

ی مبانی اس می از جمله وحی را یذیرا اساو دربارههایی سست و بیرشنگ

صله ستند و فا ستوار ه سام و فاقد دالیل ا سیار نامن سیشوند که ب اری با ی ب

 .حقیقت و واقع دارند

های بدعی که در اندیشه اس می سر برآوردند از این دیدراه با فیلسوفان فرقه

سبت به این بهتیاوتی ندارند بلکه برخی از آن ف سوفان ن ص  ح نیل وررایان، ا

 .خدا آورده دارندشناخت بهتری از دین و علمی که رسول

ی نوررایان ییرامون وحی ی نگرش ارائه شاادهشااناسااانهارر به بررساای معرفت

باره ماییم در بپردازیم و ساااتاالتی را بر اسااااو روش علمی در ی آن م رح ن

قرار به نزول وحی م ابقت ندارد و نیز با خواهیم یافت که این نگرش با اصاال ا

با طبیعت دعوت نبوی که  مدلوالت نصااوق شاارعی ق عی ناسااازرار اساات و

ها و انحرافاتی که راهآورده کام  منافات دارد. و اثبات لغزش خدارساااول

یدراه صاااحیح  یدا نوررایی از د قت از آن دوری نیز و کرده ی ناقض و حقی  ت

 نممک متعددی هایشااایوه رهگذر از تاریوی، و عقلی دالیل با هایشاااانریته

ست سنده شیوه شب به ایناا در من و ا س بیانگر کل در که کنممی ب تی س

 .بنیان نگرش نوررایانه ییرامون وحی و نیز بیانگر انحراف و نادرستی آن است

خواند به کسااای که محصاااوالت فکری ریتمان نوررایی را می   ا ل:شااانوه

با روشااانی مشااااهده می کند که این ریتمان، جدیت یژوهشااای در تعامل 

ی کافی در این مسااائله به بحث و بررسااای و ی وحی را ندارد و به اندازهیدیده

ی متعلق به وحی را های تاریوی ثانویهنگری نپرداخته اساات و تمام دادهژرف

هایی که به شاارح تیاصاایل وحی یرداخته و حقیقت ررفته اساات؛ داده نادیده

ای مبهم و ناشاااناخته در دارد و همواره با وحی به عنوان یدیدهرا بیان می آن
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شااامارد که فاقد که وحی را حالتی میکند یا اینتاریخ اسااا می تعامل می

یا خبری نزد مسااالمان اسااات که بهیشاااتوانه بدان طور ویژه ی هررونه ن  

شرایط  ساخته یا مقدمات، احوال و  شان  صیلب را خاطرن شد یا تیا یرداخته با

 .آن را نقل کرده باشد

 حالت ییامبر زیرا صااحابه ؛حال آنکه حقیقت عکس چنین چیزی اساات
 شااارح را وی بر وحی اولین نزول هنگام به حالتب نیز و وحی نزول هنگام به

 توصااایف بود برررفته در را او که هراسااای و تعاا ترو، و وی حال و اندداده

 شااارح را رردیده نازل ییامبر بر آنها در وحی که حاالتی و شااارایط و اندکرده

 .اندداده

نادیده  به وحی که در قرآن آمده را  یانه، تیاصااایل مرتبط  بلکه ریتمان نوررا

که قرآن می ندارد! و هر کس  خارجی  که وجود  گار  ته اساااات ان ند ررف خوا

ی تیاصااایل و افکاری اسااات که حقیقت وحی را ن دربردارندهبیند که قرآمی

کند که از جانا الله متعال نازل شده است و الله دارد و قویا تاکید میبیان می

 کنندهدریافت یک صاارفا رزیند و ییامبراساات که هر کس را بوواهد بر می

بار در  ۱۰۰ از بیب بلکه اسات رونارون ییامبر به وحی [نزول] هایراه و اسات

 .قرآن بر این امر تاکید شده که وحی از سوی الله متعال نازل شده است

صدیق میهمه سی که قرآن را ت صیل نزد ک نماید و بدان ایمان دارد ی این تیا

 در وی روانی حالت ینتیاه شاااده به ییامبربیانگر آنسااات که وحِی نازل

 هنبود او ساارشااار وشه و تویل یقوه ینتیاه نیز و اساات نبوده اشزندرانی

ین زم در ییامبرش سوی به متعال الله سوی از شدهنازل معارفی و معانی بلکه

 .است
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ی معارف و علومی اسااات که محال اسااات قرآن دربرریرنده   د م:شااانوه

شوصی با قدرت عقل و هوش سرشار خود بدانها دست یابد و نیز محال است 

 چرا ؛داشااته خویب زندرانی در ی حالتی روانی باشااد که ییامبرکه نتیاه

ها، ییامبران و ها، جماعتامت ییرامون تیصااایلی اخباری شاااامل قرآن، که

سون از اعماق  ست که  صر ییامبر ا رویدادهای تاریوی خیلی وقت ییب از ع

اند و آن را در زندرانی خود تاریخ دارد و آن رویدادها در دوران ییامبر روی نداده

 .نیاموخته است

به برخی ارقام ریاضااای و برخی اعداد دقیق ی این معارف میاز جمله توان 

 :آمده است اشاره کرد چنانکه در داستان نوح

 

 حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط ٱُّٱ
ما نوح را به سوی قومب فرستادیم و او نهصد }( ۴1العنکبوت: )  َّ لك خك

بدو ایمان ولی جز رروه اندکی )ینااه سال در میان آنان ماندرار شد   و

 ،کردندبه خود ستم می (با کیر و معاصی)که سراناام در حالی (نیاوردند

 .{طوفان ایشان را در برررفت

 :رونه که در داستان اصحاب کهف آمده استو آن

اصحاب کهف } )۵2الکهف:  (  َّ  مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱ

 {ماندند (در حال خواب)مّدت سیصد و نه سال در آارشان 
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ها، شااهرها و های تیصاایلی اشااواق، امتی نامقرآن، دربردارندههمچنین 

 14.قبایل است

دسااتیابی به تمام این امور از طریق هوش ساارشااار، قدرِت بساایار تویل و نیز 

 .یذیر نیستی زندری روزانه، امکانتاربه

له د از  بدال مد ع به منبع مح که وحی را  در تعلیق خود بر موضاااع افرادی 

این همان باوری اسااات که »کنند به زیبایی ریته اسااات: میروانی تیسااایر 

کنند که با این دهند و ادعا میترویج می« وحی روانی»ملحدان امروزی به نام 

ن باور جدیدی یاند در حالی که ارذاری، نظر و باور علمی جدیدی آوردهنام

م ه نیساات بلکه باور جاهلی قدیم اساات و در کلیات و جزئیات، هیچ تیاوتی با

یردازی باال و احساسی چرا که ییامبر را به صورت مردی با قدرت خیال ؛ندارند

عمیق به تصااویر کشاایدند، یعنی اینکه او شاااعر اساات، افزون بر آن، وجدان و 

ند کضاامیر او را چیره بر حواسااب برشاامردند تا جایی که ریتند او خیال می

یند بن کساای که میروید و ریتند ایبیند که با او سااون میشااوصاای را می

ز یرداتوی ت او نیساات یعنی که او دیوانه یا خیال چیزی جز تصااویری زاییده

اساات و چون آنها نتوانسااتند در بلندمدت بر این اسااتدالالت خود ثبات بورزند 

ناچار شاادند با آشااکار شاادن جانا اخبار رذشااته و آینده در قرآن، اصاا  ح 

 15.وحی روانی را رها کنند

 است از امور آشکار در قرآن، ینهان ماندن شوصیت ییامبر :  سومشنوه

کند و حتی به شاااو  ات، چیزی از وی را ذکر نمیاوق اکثر در قرآن چنانکه

                                            

گاه - 14 مد ن بل العظیم، مح بد: الن له دراز، ) ع ناع ۴۵-۳۹ال حث فی علوم القرآن، م با (، وم

 (.43)الق ان، 

 (.84)النبل العظیم، محمد عبد الله دراز،  -15
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 را نمااایااد و هرراااه نیز چیزی از شاااو  ییااامبرای هم نمیوی اشاااااره

 ار  رفتارش یا کند حکم او شااو  بر که اساات این برای سااازدمی خاطرنشااان

های او آم و هاشاااادی به که آنچه مورد در و رردد چیره او بر یا و نماید کنترل

خاطر فرزندانب، دوستانب و یارانب دانیم که وی چقدر بهشود میمربوط می

رضی الله عنها  -اندوهگین شد تا جایی که سالی که عمو و همسرش خدیاه 

شان، یاری معنوی آنان را از  - سال وفات یافتند و با مرر ست داددر آن   عام ،د

الحزن )سااال اندوه( نامیده شااد با این وجود، هیچ بازتابی از این رویدادهای 

ها از شدیدترین اموری است که بینیم در حالی که ایندردناک را در قرآن نمی

  16.رذاردبر نیس بشری تاثیر می

یامبر یا عقلی ی لت روانی  حا  یا یذیرفتمی تاثیر یس ارر قرآن / وحی از 

ای که به تویل وی در وحی قوه یا اشروزانه زندری طبیعت سااارشاااار، هوش

ویژه در آن  شااد بهداشاات آشااکارا در قرآن یدیدار میسااویب آمده تاثیری می

 کهاین بر تاس دلیلی تاثیراتی، چنین نبود بنابراینی، احوال و اوضاع استثنائ

یامبر درونیات و احسااااساااات  او بر تاثیری و نیسااات وحی برای منبعی ی

شتهند سمان، بر او ا ست که از جانا الله متعال در آ اند بلکه وحی، حقیقتی ا

 .در زمین نازل شده است

 بلکه نیسااات قرآن به منحصااار تنها که نبوت ییامبراین   چهی م:شااانوه

یا حالتی تهترک عات از یاف هانیاین معازات و تشاااری  و احوال و حسااای و ج

اساات و محال اساات که جمع تمامی این امور وانی موتلف ر  و اخ قی اوضاااع

 .ی انسانی حاصل شودی تویل، هوش سرشار یا از طریق تاربهبه سبا قوه

                                            

 (.181رآن الکریم، محمد عبد الله دراز، )ق: مدخل تلی النگاه -16
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ونی معازات خویب، نبوت اثنای در معلوم اسااات که ییامبر  را بسااایاری کب

دن ب، زیاد شانگشتان بین از آب زدن بیرون ماه، شکافتن همانند است آورده

 -راتر از توان بشااری، و این امور ها و دیگر حاالت فآذا، شاایای برخی بیماری

یدیراکنی در آن را دارند  یان ساااعی در ترد که برخی نوررا ند  یار   -هرچ بسااا

ساابا وجود دالیل  مشااهور و متواتر اساات، و تردیدافکنی در درسااتی آنها به

 .صحیح، دشوار و محال است

ناشااای از تاربه نی، از طریق ی زندرامحال اسااات که آوردن چنین اموری، 

شیخ االس م ابن تیمیهقوه شد، و  سرشار با ستای  ی تویل یا هوش  در را

توضاایح این میهوم و به هنگام نقد موضااع فیلسااوفانی که نبوت را به نیروهای 

-اثبات نیروهای نیس بشااری، چنین تاثیرات »روید: اند مینیس ارجاع داده

سی  سلمانان، را نمی -معازات ح ست معازاتی که نزد م طلبد، و تردیدی نی

یهودیان و نصااارا معلوم اساات از جمله اموری اساات که مردم بر آن اتیاق دارند 

 17«.نندکطلبد و فیلسوفان نیز به این امر اقرار میکه نیروهای نیس آنرا نمی

به هنگام ساااون  یانه این اسااات که آنها  مشاااکل منهای نزد ریتمان نوررا

کنند که رویدادی میرد ی وحی با نبوت و وحی بر این اساااو تعامل میدرباره

که فقط در قرآن جلوه حالیرر میاساااات  قت، شاااود در  که نبوت در حقی

شاااده از جانا الله متعال، دالیل ای مرّکا اسااات که از میاهیم نازلیدیده

ئه نموده و نیز از یامبرش ارا ید ی تای ند برای  خداو که  حاالت  حسااای و عقلی 

 .است یافته ترکیا کرده زندری آنها در اخ قی و روحی و روانی که ییامبر

                                            

 (.۱/۱۶۳) الصیدیه -17
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 یابددرمی ورزدمی مبادرت شوصی که به بررسی نبوت ییامبر شنوه پنجم:

ت احاطه شاده اسات که نبو اثنای در و قبل رویدادهایی و امور با وی نبوت که

شنی بر این داللت دارد که منبع وحِی نازل سوی او، خود ییامبر و  به رو شده ب

اش نبوده اسااات بلکه وحی، حقیقتی اسااات یا احسااااساااات و عقل و تاربه

 .مستقل از ذات او که از جانا الله متعال از آسمان به او نازل شده است

فیل روی داد که الله متعال بواساا ه آن،  ، واقعهچنانکه ییب از تولد ییامبر

شرافت خان شید و  شکار نمود، همچنین مرتبهه بزرنکعبه را کرامت بو اش را آ

سر برآوردن یک ییامبر در آن زمان و نیز اتیاقاتی  سیار اهل کتاب از  سوناِن ب

به وی  که  نان از اموری  کاه ند، خبر دادن  یامبر روی داد گام تولد ی به هن که 

که جنیان برای خبردادن از نبوت او به راه افتادند، همگی شد و اینمربوط می

قدرت، علم و اراده اموری تاب خارج از  هل ک که ا چه  ی وی بود، همچنین آن

سالت او نزد اهل بدان خبر داده شین مبنی بر نبوت و ر اند و اخبار ییامبران یی

به ییروی از وی امر  نابع  که مردم در آن م تاب مکتوب و موجود اسااات و این ک

 18.ی اوستاند همگی اموری خارج از قدرت، علم و ارادهشده

 تاربه به اساات شااده نازل ذا این رویدادها بیانگر آنساات که آنچه بر ییامبرل

 و آمادری و الهی انتوابی و رزینب بلکه ررددنمی بر وی تویل قوه و زندری

سا برای  شرایط و احوال منا ست که تمام  ست و بدین دلیل ا ترتیبی ربانی ا

 .آن مهیا شده است

 اختیار اراده، تابع شدمی نازل  ای که بر ییامبراینکه وحی   ششم:شنوه

 و مکان کردن مشاااو  یا وحی نزول بندیزمان چون اسااات نبوده او تمایل و

                                            

 (.۱/۲۱۹الصیدیه، ابن تیمیه،) -18
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لت تهدهارا تابع آن، حا یاساااوگوی خواسااا یامبر نبوده اساااات و  ها و ی ی

سرش نیازمندی ست چنانکه در مورد آبروی هم های وی در هنگام نیاز نبوده ا

هایی اسااات که هر ب  شاااد؛ و این مسااائله از بزررترین ب ها و مصااایبتدچار 

شد که  ستاالتی از او یرسیده  ست بدان ررفتار آید، همچنین  سانی ممکن ا ان

های دانسااات و رویدادهایی را از سااار رذارند که از حکمتجواب آنها را نمی

و نازل نشد و با ها بر اوجود، وحی در آن زمانجود در آن آراه نبود اما با این مو

صی یا ی شوی تویل ییامبر یا تاربهتاخیر نازل رشت اما ارر وحی، تابع قوه

هوش ساارشااار و یا تمایل او بود ییامبر فورا و مسااتقیما به دفاع از همساارش 

ستالمی ستقیما به  داد تا حرج شد جواب میهایی که از وی مییرداخت یا م

 .دو تنگنای وارد آمده بر خود را دور کن

شااود که حال و وضااعب در برخی حاالت نیز، در شاارای ی بر ییامبر وحی می

 19.بیانگر آن است که آمادری وحی را ندارد و منتظر و خواستار آن نبوده است

 جهت از وحی در تاثیری تمامی این شاااواهد دال بر این اسااات که ییامبر

سات سا شته عواطیب و اح ست ندا  و کردهمی دریافت را وحی فقط او بلکه ا

 .است نمودهمی تبلین متعال الله جانا از را آن

ید می تاک که  یار دیگری نیز وجود دارند  نازلدالیل بسااا ند وحی  شاااده بر ک

شته متعال الله جزبه منبعی ییامبر ست ندا شتبا و ب  ن بیانگر و ا  بودن ها

 وحی دیدهی ییرامون آن آیر و نوررایانه ریتمان که است دیگری تیسیرات تمام

 .اندکرده ارائه
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چه آنها که بیان شاااد و چه  -ای که تمام این دالیل بر آنها متیق اسااات نتیاه

این اسااات که دیدراهی که ریتمان نوررایانه ییرامون  -آنهایی که ذکر نشاااد 

دهد ممکن نیساات که نمایانگر وحی الهی باشااد و امکان ندارد وحی ارائه می

های قرآن و براهین عقلی و نیز با حال و وضاااع ییامبر در نبوتب که با داللت

 سازرار باشد بلکه در میزان قرآن و سنت، کیر و رمراهی و انحراف از راه راست

 .است

ست که یدیده صحیح ا ی وحی الهی در ادیان را با آن یس با این وجود چگونه 

کند؟! و چگونه درساات که خود قرآن بر اب ال آن داللت میتیساایر کرد با این

کند آن را بر زبان اساات کساای که ایمان به قرآن و درسااتی نبوت را آشااکار می

 !بیاورد؟

 ن تواب، یکی را بررزینیم: یا اینکه به ب توانیم از بین دو اندر نتیاه تنها می

و اشتباه دیدراه نوررایانه در تیسیر وحی حکم کنیم و آنچه را بپذیریم که قرآن 

و دالیل تاریوی بیانگر آن هساااتند و یا اینکه دیدراه نوررایانه را قبول کنیم و 

 !!آیات ق عی قرآن و دالیل عقلی را به دیوار بزنیم

 کند همانند کسی استالهی را تیسیری نوررایانه می در واقع، کسی که وحی

 و کند که ارسی جهان و طبیعت را چنین تیسیر میکه سونان ارس و درباره

ماری یا همچون کسااای های عصااار خود، دارو تاویز میبرای برخی بی کرد! 

که  کندرونه تیساایر میاساات که سااونان متنبی در مدح ساایف الدوله را این

 !برخی نظریات فیزیکی را شرح دهد متنبی قصد داشت

توانیم بین این تیساایرات از سااونان ارساا و و متنبی و بین قصااد و چون نمی

حقیقی آن دو، ساااازراری برقرار کنیم، همانگونه امکان ندارد که بین تیسااایر 
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کنااد نوررایااانااه از وحی و بین حقیقاات وحی الهی آن ور کااه قرآن بیااان می

 .سازراری برقرار نماییم

های بدعی در تیسیر نبوت را مذها فیلسوفان فرقه امی که ابن تیمیههنگ

که فرقی با تیساایر نوررایان معاصاار از وحی  -داد مورد بحث و بررساای قرار می

و هر کس که »جدایی کامل با مذها آنها را اع ن داشااات و ریت:  -ندارد 

یابد یرورتا در ماند را نیز بشناسد ضمذها آنها را بشناسد و آنچه رسوالن ریته

آورند موالف آن چیزی اساات که رسااوالن که آنچه آنها )ف ساایه( بر زبان می

صدیق کند و آنها را تکذیا نماید و لذا الزم می !رویندمی آید که یا رسوالن را ت

ایانه از با تیساایر نورر «. یا اینکه رسااوالن را تکذیا کند و آنها را تصاادیق نماید

ید چنین کرد با ها می ؛وحی نیز  واب، تن ما از بین دو انت ا توانیم یکی ر زیرا 

سیر آنها را باور کنیم و دالیل قرآن  سومی هم نداریم: یا اینکه تی بررزینیم و راه 

و عقل را تکذیا کنیم و یا دالیل قرآن و عقل را تصاادیق نماییم و تیساایر آنها را 

 .تکذیا کنیم
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