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مقدمه

ي تشـکیک و  اختصار سخنان برخـی از روشـنفکران دینـی را دربـاره    ي این جستار بهنویسنده
ایـن  ،مورد برسی و نقد قرار داده اسـت و بـراي ایـن منظـور    اهللا مجیدکالمافکنی در حقانیت شبهه

:ي تحریر درآمده استرشتهنوشتار در چهار بند زیر به
).ص(در معرّفی خود و پیامبر اعظمیمقرآن کربررسی بیانات ) الف
.اندازانبررسی سخنان شبهه) ب
.سازاننقد سخنان شبهه) ج
:گیري نهایی که شامل دو بخش استنتیجه) د
.از هر نوع خطا) ص(به عصمت خود و پیامبر اکرمقرآن مجیدگواهی ) 1
. د حقّ تعالی استي الفاظ و محتواي آن از جانب خوبر اینکه همهقرآن مجیدگواهی ) 2

از خطا) ص(بر عصمت خود و پیامبر اعظمقرآن کریمگواهی : »الف«بخش اول بند

خداوند تعالی ،از آن جمله. صراحت گویاي این مطلب استهست که بهقرآنآیات بسیاري در 
وجه و گونـه  هیچبه: خبیرحکیمٍنْمتَنْزیلٌخَلْفهمنْالویدیهبینِمنْالْباطلُیأْتیهال«: فرمایدمی

راه ندارد، نه حال و نه آینده تا قیامت چون آن از جانب حکیم خبیـر نـازل شـده    قرآنباطلی در 
» حکیم و خبیر«پایان آیه اینکه خداوند متعال صفات ي قابل توجه درنکته). 42/فصلت(»است
دهد و که کارهایش را طبق مصلحت انجام مییعنی موجود آگاهی ،»حکیم«کار برده است و را به

نتیجه . ي جوانب کارها باشدشود که آگاه به ظاهر و باطن و همهنیز به موجودي اطالق می» خبیر«
را بدون خطاي الحق و سابق براي مصـالح آدمیـان فـرو   قرآنآنکه خداوند با علم نامتناهی خود 

: فرمایـد و نیز می) 29/جاثیه(»بِالْحقعلَیکُمینْطقُکتابناهذا«: فرمایدچنانکه می،فرستاده است
مـنْ إِلَیکأُنْزِلَالَّذيو«: فرمایدیا در جایی دیگر می). 32/ یونس(»الضَّاللُإِالَّالْحقِّبعدفَماذا«

کبقُّرالْحنَّونُونَالالنَّاسِأَکْثَرَلکؤْمهست که کالم خدا قرآني دیگر در یهها آده). 1/رعد(»ی
آمـده کـه   » حقّ«ي کلمه،در آیات فوق. خطا معرّفی فرموده استرا حقِّ محض دانسته و آن را بی
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،ي اوهـام شـیطانی و جهالـت و در نتیجـه    زیرا انواع خطاها نتیجه،بیانگر نبودنِ هر نوع خطاست
.ضاللت است و با حق سنخیت ندارند

ها ي حاجتبا ایمان بدان، برآورندهقرآن کریمگونه آیات، عمل به ه طبق اینشود کیادآوري می
در حـدیث نبـوي نیـز در ایـن     . ي دنیا و آخرت استو نیازهاي روحی و جسمی آدمیان در نشئه

ي نیازداروست و نیز بیقرآن: إنَّ القرآنَ هو الدواء و إنَّ القرآنَ غنی ال فقرَ بعده«:چنین آمده است
نکتـه  نیز بارها بـدین قرآنخود ). 44ص:7ج،1332ملّاصدرا،(»است که درویشی در پی ندارد

یزیـد الوللْمـؤْمنینَ رحمـۀٌ وشـفاء هـو ماالْقُرْآنِمنَنُنَزِّلُو«:عنوان نمونهاشاره می فرماید؛ به
فرستیم وردها و رحمت خداوند براي مؤمنان فرو میعنوان شفاي درا بهقرآن: خَساراإِالَّالظَّالمینَ

ي ي شایسـته نکته). 82/إسراء(»ستمگران را جز زیان و خسارت نیفزاید) است کهاین درحالی(
ممکـن اسـت کسـی    . دواي درد براي مؤمنان است نه کافرانِ بدانقرآنتوجه در این آیه آنست که 

بسـیار  قـرآن پاسخ آن است که بیان ! تاده نشده است؟براي همگان فرسقرآنتعجب نماید که مگر 
در این آیه و امثال آن به طبیبی مانند شده که به درمان همـه نـوع   قرآنزیرا ،دقیق و درست است

کسی است کـه بـا اعتمـاد کامـل بـه ایـن طبیـب، دردهـا و         قرآنها آگاه است و مؤمن به بیماري
. شـود رسد و درمان مـی ست که چنین کسی به نتیجه میبدیهی ا. هاي خود را بدو باز نمایدبیماري

نماینـد و بـدو اعتنـا    مانند که یا درد و بیماري خود را بـدان طبیـب نمـی   ولی کافران به کسانی می
طبیب کنند و یا با درد خود بیصورت یا به طبیبی ناآگاه رجوع میبدیهی است که در این. کنندنمی

دو کار یکسان خواهد بود و بیماري آنان روزافزون و بدتر خواهد ي هرمانند که نتیجهو درمان می
امـا بـا   ،ممکن است کسانی بدان طبیب حاذق و مهربانِ در ظاهر رجـوع کننـد  ،افزون بر این. شد

کار برند؛ مانند کسی که بیماري توجه به اینکه به وي اعتماد ندارند، داروها را برخالف دستور او به
گونه این. ولی او شیرینی و خرما بخورد،حاذق برایش داروهاي تلخ تجویز کندقند دارد و پزشک 
. با عنوان منافقان در برابر مؤمنان و کـافران معرّفـی فرمـوده اسـت    قرآن مجیدافراد را خداوند در 

ثیراًکَبِهیضلُّ«: اندها کرده است که موارد زیر از آن جملهآیات بسیاري آدمیان را متوجه این نکته
ديوهیکَثیراًبِهلُّماوضیقینَإِالَّبِهفی«؛ )26/بقره(»الْفاسقُلُوبِهِمرَضممهفَزاد رَضـاً اللَّـهمو
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ملَهذابعونَکانُوابِماأَلیمبکْذهسـت کـه بـه    قـرآن آیات بسیار دیگـري نیـز در   ). 10/بقره(»ی
.شودپوشی میخاطر اختصار از آنها چشمبهدهد کهعصمت آن گواهی می

قرآنگواهی به) ص(عصمت پیامبر اکرم: »الف«بخش دوم بند 

) ص(ظاهر از پیامبر اکرمعلم غیب را بهقرآنباره آن است که برخی از آیات ي مهم در ایننکته
بگو !] اي پیامبر[:الْغَیبأَعلَمالوهاللَّعنْدي خَزائنُلَکُمأَقُولُالقُلْ«: فرمایدکند؛ مثالً میسلب می

یا ). 50/انعام(»خدا پیش من است و نیز علم غیب نمی دانم] علم[که من مدعی نیستم که خزائن 
الْغَیبأَعلَمکُنْتلَوواللَّهشاءماإِالَّضَرّاًالونَفْعاًلنَفْسیأَملکالقُلْ«: فرمایددر جایی دیگر می

تَکْثَرْتنَلَأسرِمالْخَیماوینسموءمن مالک سود و زیان خـود نیسـتم جـز    ! بگو] اي پیامبر: [الس
کـردم و  دانستم آسایش و خیرات را بـراي خـود افـزون مـی    آنکه خدا خواهد و اگر علم غیب می

).188/اعراف(»شدمگرفتار ناراحتی و بدي نمی
دهد و گواه عصـمت  خبر می) ص(آیات بسیاري نیز از علم نامتناهی پیامبر اعظمافزون بر این،

گونه اسـت کـه اسـاس    بدیناما در کلّ جمع بین این دو نوع آیات. 1آن جناب از هرگونه خطاست
توجیـه آیـاتی   . است) ص(ـ پیامبرـ نامتناهیِ ظلّی و تَبعیاثبات علم نامتناهیقرآن کریمکار در 

آن اسـت کـه علـمِ نامتنـاهی اوالً و بالـذّات از آنِ      ،کنداهر علم غیب را از پیامبر سلب میظکه به
هست قرآنآیات بسیاري در . شودمی) ص(خداوند است و بالتَّبع با تعلیم الهی نصیب پیامبر اعظم

یـا  [خـزاین : هوإِالَّعلَمهایالالْغَیبِمفاتحعنْدهو«: عنوان نمونهکه بدین نکته اشاره کرده است؛ به
آخوند ). 59/انعام(»غیب فقط نزد خداوند متعال است و کسی جز او از آن آگاه نیست] کلیدهاي

ي ذات حـقّ  ها در مرتبـه ي آفریدهملّاصدرا با استناد به این آیه، علمِ تفصیلی حقّ تعالی را به همه
طبق این آیه و امثـال آن، علـمِ مطلـق و    «: گویدیم» اسفار«وي در . تعالی به اثبات رسانده است

در ذیل همـان  ). 263ص:6،1332جملّاصدرا،(»نامتناهی اوالً و بالذّات از آنِ حقّ تعالی است
» مفتـاح «ي خزانه است و یا جمعِ امعنبه» مفتح«یا جمعِ » مفاتح«گفته شده که » اسفار«صفحه از 

طبق این آیه علم مطلق و نامتناهی، بالذّات از آنِ خداسـت و  ،ويهرربه. ي کلید خزانه باشدامعنبه
) ص(علم نامتناهی از آنِ خداوند و با تعلیم او از آنِ پیـامبر ،بنابراین. شودبالتَّبع نصیب دیگران می
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،نمایدبا توجه بدین نکته است که آن دسته از آیات که علم غیب را از پیامبر سلب می. شودنیز می
بالذّات علم غیب ندارد، نه آنکـه از  ) ص(ست که پیامبرااین قرائن گویاي آن. ینه همراه استبا قر

که در مقـام فنـاي از فنـا و قُـربِ     ) ص(ذات حضرت رسول،بیان دیگربه. بهره باشدعلم غیب بی
:فرمایـد اینکـه خداونـد مـی   . طور جدا ملحوظ نبـود در برابر ذات خداوند به،فرایض و نوافل بود

بدیهی است که درست است چون خزاین علـم  .)50/همان(»خزاین علم خدا نزد پیامبر نیست«
شود و علم خداوند محـیط و علـم پیـامبر   کس نمیخدا مختص ذات حقّ تعالی است و نصیب هیچ

فرماید پیامبر مالـک  همچنین اینکه می. محاط بوده و از جانب خداوند بدو افاضه شده است) ص(
بیانگر همان فناي مطلق یعنی فناي ذاتی و صفاتی پیامبر) 188/اعراف(یان خود نیستسود و ز

آیـد کـه در   شمار مـی است که برترین مقام کمال وجودي و علمی بعد از ذات باري تعالی به) ص(
.جاي خود ـ در علم عرفان ـ به اثبات رسیده است

اسـت؛  ) ص(علم نامتناهی پیامبر اکرمهست که گواه عصمت وقرآن کریماما آیات بسیاري در 
اللَّـه فَضْـلُ کـانَ وتَعلَـم تَکُنْلَمماعلَّمکوالْحکْمۀوالْکتابعلَیکاللَّهأَنْزَلَو«:عنوان نمونهبه

کلَیظیماًعدانسـتی خداوند علوم ظاهري و باطنی را بر قلب تو فرود آورد و هرآنچه را که نمی: ع
برخی ). 113/ نساء(»زیرا لطف خداوند نسبت به تو بیرون از حصر و شمار است،به تو آموخت

تَکُـنْ لَمماعلَّمک«در عبارت » ما«اند که لفظ از روشنفکران دینی بدین بیان اشکال کرده و گفته
لَمه،»تَعه باشد و در علم منطق به اثبات رسیده که ي مهمله میبیانگر قضیي مهملـه مـالزم و   قضـی

،توان گفت که این اشکال جـایی از اعـراب نـدارد   در پاسخ به این اشکال می. مساوي جزئیه است
ي کلّیه سـازگار اسـت هـم بـا     هم با قضیه،بنابراین. ي مهمله، مطلق و بدون سور استچون قضیه

البتّه با توجه به اینکـه آیـات   ،د بودجزئیه و اگر کالم محفوف به قرینه نباشد مالزم با جزئیه خواه
حضـرت  . همه با هم ملحوظ هستند کـه برخـی مصـدق و مفسـرِ برخـی دیگـر اسـت       قرآن کریم

برخـی از  : إنّ الکتاب یصدقُ بعضُه بعضاً و فیه تبیانٌ لکُلِّ شـیء «: فرمایدمی) ع(امیرالمؤمنین علی 
البالغهنهج(»بیان شده استقرآنچیز در د و همهکنبرخی دیگر آن را تصدیق میقرآن کریمآیات 

فرماید و این را نامتناهی معرّفی می) ص(جنّ علم پیامبريآخر سورهيخداوند در سه آیه). 18/
خداونـد در  . ي نساء نیز کلّیه باشـد سوره113يي آیهي مهملهاي است بر اینکه قضیهآیات قرینه
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منْیسلُکفَإِنَّهرسولٍمنْارتَضَىمنِإِالَّ* أَحداً غَیبِهعلىیظْهِرُفَالغَیبِالْعالم«: فرمایدآنجا می
کُـلَّ أَحصـى ولَـدیهِم بِمـا أَحاطَوربهِمرِساالتأَبلَغُواقَدأَنْلیعلَم* رصداًخَلْفهمنْویدیهبینِ
شَیءدي امـور غیبـی   معنا و مفهوم است که خداوند به همهاین آیات بدین). 28-26/جنّ(»داًع

) ص(تعالی پیامبرآگاه است و کسی جز مرضی خود را بدان آگاه نکند، از جمله افراد مرضی باري
است که خداوند بابِ علم غیب خود را به رویش گشود و او را در سه مرتبه از هر نوع خطا حفظ 

دو دیگـر در  ). ص(ي نزول وحی و علم از ذات حق تعالی تـا قلـب پیـامبر   د؛ یکی در مرتبهفرمو
چیـز  زیرا خداوند بر همه،ي ابالغ و رساندن به آدمیاني حفظ و نگهداري و سوم در مرحلهمرحله

گاه خطـایی بـر زبـان    هیچروست تا پیامبراین کار از آن. چیز محاط علم اویندمحیط است و همه
: و نفرمـود » غَیبِـه علىیظْهِرُال«: اینکه خداوند در این آیه فرمود«:گویدعلّامه طباطبایی می. اندنر
جاي ضمیر آورد، مفید حصر باشد و معنایش آن اسـت  را به» غیبه«که اسم ظاهر » ال یظهرُ علَیه«

هرکس هر مقدار که کُلّ غیب با جمیع مراتب مخصوص خداوند است که از علم مخصوص خود به 
اش آن خواهـد بـود کـه    نتیجه،اگر این آیه با آیات دیگر در نظر گرفته شود. که خواهد عطا نماید

طور کلّ و بالذّات مخصوص خداوند است و به تَبع و با تعلیم الهی به پیامبر نیز عنایت علم غیب به
).53ص:20ج،1388علّامه طباطبایی،(»شده است

الغیب است که اسم خداوند عالم: فرمایدامه طباطبایی باید گفت که خداوند میدر تأیید سخن علّ
مفید عموم و استغراق است و این یعنی کُلِّ علوم نـزد خداونـد   ) الف و الم(= »اَلْ«جنس همراه با 

لم فرماید خداوند همان عبه همان علمِ نامتناهی اشاره کرده و می» علَی غَیبِه«سپس با تعبیر . است
احادیث فراوانی نیز هست که همین مطلـب را تأییـد   . عطا فرموده است) ص(نامتناهی را به پیامبر

بـار از غیـب خبـر داده    بیش از شصـت البالغهنهجدر ) ع(کند؛ مثالً حضرت امیرالمؤمنین علیمی
ال تسئَلونَنی عن شیء فاسئَلُونی قبلَ أن تَفقدونی فَوالّذي نفسی بِیده «: فرمایداز آن جمله می،است

. تر از آنکه مرا از دست دهید هرچه خواهیـد بپرسـید  پیش: إِلّا أَنبئتَکُم... فیما بینَکُم و بینَ الساعۀِ 
»دست اوست از اکنون تا قیامت چیزي نپرسید جز آنکه خبرتان دهـم سوگند به خدایی که جانم به

دهد یکی از مردم مجلس ی از اسرار غیبی خبر میوقت128يو در خطبه) 92يخطبه/البالغهنهج(
إِنَّما هو تَعلَّم مـن ذي علـمٍ علَّمـه اهللاُ    «: در پاسخ او فرمود) ع(امام. »الغیبِلقد أعطَیت علم«: گفت
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اسـت کـه خداونـد بـه رسـولش      ) ص(شود به تعلیم پیـامبر آنچه در زبانم جاري می: نَبیه فَعلَّمنیه
بـه  قرآن کریمچنانکه گفته شد خداوند در آیات بسیاري از . »او نیز به من تعلیم فرمودآموخت و 

ي مورد بحث، خداوند در جـایی  عالوه بر آیه. اشاره فرموده است) ص(علم و عصمت رسول خدا
: شَـهیداً بِاللَّهکَفىویشْهدونَئکَۀُالْمالوبِعلْمهأَنْزَلَهإِلَیکأَنْزَلَبِمایشْهداللَّهلکنِ«: فرمایدمیدیگر

ي علم از خزانه،دهند که خداوند هرچه به تو وحی کردخداوند و فرشتگان گواهی می!] اي پیامبر[
بدیهی است ). 166/نساء(»فرستاد که مصون از خطاست و گواهی خداوند بسنده استخود فرو

ي نجم همچنین در سوره. و پیامبر از هر نوع خطاستنقرآکه این آیه نیز دلیل روشنی بر عصمت 
عنِینْطقُماو«: فرمایدرا از هر نوع خطا بیان می) ص(تفصیل و با صراحت تمام عصمت پیامبربه

أَدنىأَوقَوسینِقابفَکانَ* فَتَدلَّىدناثُم... الْقُوىشَدیدعلَّمه* یوحىوحیإِالَّهوإِنْ* الْهوى
پیـامبر از روي  : یـرَى ماعلَىأَفَتُمارونَه* رأىماالْفُؤادکَذَبما* أَوحىماعبدهإِلَىفَأَوحى* 

راند، هرچه گوید وحی است که از جانب خداوند بدو وحـی شـود،  هواي نفس سخنی به زبان نمی
تر شد بـه مقـدار دو قـوسِ    سپس نزدیک و نزدیک... ته باشد که قادر مطلق بدو آموخ] آن وحی[

آنچه دلِ پیامبر دید ناراست ندید، آیا با او در . اش وحی کردتر از آن، آنگاه به بندهکمان یا نزدیک
).3ـ16/ نجم(»کنید؟باب آنچه دید، ستیزه و جدال می

معناست که مطلق است و بدین» الْهوىعنِینْطقُما«ي ي مهم در آیات فوق آن است که آیهنکته
. در طول زندگی مبارکش هرچه به زبان رانده وحی است و در آنها خطا نبـوده اسـت  ) ص(پیامبر

. گونه خطایی در اندیشه، گفتار و کردار آن حضرت در کار نبوده استي باال هیچطبق آیه،بنابراین
به ) ص(یعنی هرآنچه پیامبر: فَانْتَهواعنْهنَهاکُمماوخُذُوهفَالرَّسولُآتاکُمماو«: فرمایدهمچنین می

این آیه نیز ). 7/حشر(»ـ بپذیرید و از آنچه بازتان داشت، باز ایستیدو امر و نهی کردـشما داد  
از هر نوع خطاي علمی و عملی است و گرنه ) ص(روشنی گواه عصمت و مصونیت پیامبر اعظمبه

ید که خداوند حکیم مردم را اغراء به جهل کرده باشد که چنین کاري قبیح و صدور آن از آالزم می
بارها بـا صـراحت تمـام بـه     قرآني مباحث این بخش آنکه نتیجه. حکیمِ مطلق محال ذاتی باشد

خطا هست قرآناگر کسی بگوید در ،بنابراین. گواهی داده است) ص(و پیامبرقرآنعصمت خود 
البتّـه  . باشـد میقرآنخطا اندیشیده یا خطا کرده است، منکر این آیات ) ص(که پیامبرو یا بگوید 
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 شـود و  در فقه معلوم است که در این مقام بدان پرداختـه نمـی  قرآنحکم منکرانِ ضرورت و نص
و قرآنهاي افرادي است که از طرفی خود را پیرو گوییهدف این مقاله وانمودن و واکاوي تناقض

را نادیده گرفته و با گستاخی نسـبت جهـل   قرآن کریمنص ،دانند و از سویی دیگرمی) ص(رپیامب
روشن است که این عمل مصـداق بـارز   . دهندمیقرآنو نیز نسبت خطا به ) ص(بزرگواربه پیامبر

.ي منافقان آشکار استنیز دربارهقرآننفاق بوده و حکم 

انی آن از جانب خود حق تعالی ي الفاظ و معاینکه همهبه قرآنگواهی : »الف«بخش دوم بند 
است

سخن برخی از روشنفکران دینی بر این پایه که خداونـد مضـامین و محتـواي    ،آنچه یاد شدربناب
را تولید نموده و به زبان قرآنالفاظ و عبارات ) ص(القا کرد و خود پیامبر) ص(را به پیامبرقرآن

برخـی از  . انـد سخن گفتهقرآنزیرا مخالف خود ،ت و نادرست استآورده، سخنی ناآگاهانه، سس
:آیات مؤید این مطلب عبارتند از

از جانب خداوند سبحان در قالب زبـان  قرآنبیانگر آن است که ، قرآننص آیات فراوانی از ) 1
سـوي  یکدو سوي دارد که قرآنگونه آیات، اینر ببنا. نازل شده است) ص(عربی به پیامبر اکرم

ست همین الفاظ و اي آنترین مرتبهآن در علم خداوند یا عین علم اوست و سوي دیگر آنکه نازل
صورت مجلَّد تدوین شده ي کاغذ و بهجاري شد و در صفحه) ص(عبارات است که در زبان پیامبر

أُمفـی إِنَّـه و* تَعقلُـونَ لَعلَّکُـم عرَبِیـاً قُرْآنـاً جعلْناهإِنَّا«: فرمایدعنوان نمونه خداوند میاست؛ به
را در قالب زبان عربـی قـرار دادیـم، باشـد کـه در آن      قرآنگمان ما بی: حکیملَعلیلَدیناالْکتابِ

الکتاب ـ علم خدا ـ پیش ماست که بس بلندپایه و حکـیم    و حقیقت و باطن آن در أم* بیندیشید
را دو سوي هست؛ یکی همین الفاظ و قرآنآیه تصریح دارد بر اینکه این). 3ـ4/زخرف(»است

قـرآن ي تـرین مرتبـه  طرف نخست که نازل. عبارات عربی و طرف دیگر حقیقت و باطن آن است
الکتاب یا همـان  ي آن، در أمیعنی برترین مرتبه،ي مردم است و طرف دیگراست در دسترس همه

علـی  «بـا صـفات   قـرآن ي بـرینِ  توجه آن است که از مرتبهيهي شایستنکته. علم خداوند است
قـرآن شود که بـاطن  از این بیان معلوم می. تعبیر شده که این دو از صفات حقّ تعالی است» حکیم
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از اینجاست که هم از . ي ذات عین ذات استعین علم باري تعالی است و علم حق تعالی در مرتبه
در آغاز پنج سـوره از سـور مسـبحه    . است هم از ذات خداوند تعالیتعبیر شده» حکیم«به قرآن

.»و هو العزیزُ الحکیم«: فرمایدمی
ي الفاظ و عبارات ست که همهاي یادشده هست که گویاي آنآیات بسیار دیگري نیز مانند آیه

؛ )2/یوسف(»تَعقلُونلَعلَّکُمعرَبِیاًقُرْآناًأَنْزَلْناهإِنَّا«: از خود حق تعالی است؛ مانند آیات زیرقرآن
/ شـعراء (»مبـینٍ عرَبِـی بِلسـانٍ * الْمنْـذرینَ مـنَ لتَکُـونَ قَلْبِـک علـى * الْأَمینُالرُّوحبِهنَزَلَ«

ي بازگویی همهي دیگر کهها آیهو نیز ده) 113/طه(»عرَبِیاًقُرْآناًأَنْزَلْناهکَذلکو«؛ )193ـ195
.انجامدآنها به درازي این مقاله می

را به انواع گوناگون خطاب فرموده است خود ) ص(پیامبر اکرمقرآن مجیداینکه خداوند در ) 2
. از جانب خود خداوند است نـه دیگـري  قرآن مجیددلیل روشن دیگري است که الفاظ و عبارات 

منحصر به یک یـا  ) ص(قرارگرفتن رسول خدااطبچون مخ،این مطلب هیچ توجیه عقالنی ندارد
هـاي گونـاگون بـیش از    بلکه به شـیوه ،نیست» قُل«شود و یا منحصر به چند فعلِ چند مورد نمی
انـد کـه   برخی از روشنفکران دینـی گفتـه  . است) ص(در خطاب به پیامبر اکرمقرآنهشتاد درصد 

بدیعی است چنانکه شاعران چنین کنند؛ مثالً گفتن، خود یک نوع بیان ادبی و تجریدگونه سخناین
:فرمایدمولوي می

ودــازه شــهین سخن تازه بگو تا دو جهان ت
ان بی حد و اندازه شودــد جهــذرد از حــبگ

:فرمایدیا حافظ می
نداز که ماـینه بیــي پشمظ این خرقهــحاف

ایـمـدهــه و آه آمــالـــا نـاز پـیِ قـافلـه بـ
گونـه  زیرا اوالً سخنِ ایـن ،گویی استنوعی تناقضمعقول و نابخردانه و بهن توجیه بسیار غیرای

ثانیاً محفوف به قراین لفظی و کالمـی اسـت کـه    . شاعران منحصر به موارد معدود و محصور است
کنـد سرزنش مـی ) اول شخص(کند و گاه نیز دیگران را با متکلّم وحده شاعر گاه حدیث نفس می

:فرمایدمثالً حافظ می). کندیعنی با سرزنشِ خود نوعِ خود را نکوهش می(
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کشـم در محفلـیفظم در مجلسـی دردياح
کنمبنگر این شوخی که چون با خلق صنعت می

که قـراین عقلـی در کـار    نمایاند درحالیظاهر خود را دوچهره و منافق میحافظ در این بیت به
ولـی  ،زیرا وي پیوسته مست بود،یعنی امیر مبارزالدین است،ق زماناست که مقصود او حاکمِ مناف

چـون  ،ي عقلی در کالم حافظ با اندکی تأمل روشن استقرینه. دادشدت کیفر میشرابخواران را به
گونه مـوارد بسـیار   کند و نیز اینفرض اینکه حافظ منافق و دوچهره باشد خود بدان اعتراف نمیبه

از حجیت قرآناش آن است که ظواهر الزمه،هم چنین باشدقرآنهاي اگر خطاباما. اندك است
هاي ظواهر برخی آیـات توسـط مفسـران    ي تأویلکه کسی چون دکتر سروش دربارهدرحالی. افتد
افزون بر اینکه چنـین سـخنی بـا خـود     . توان دوگونه دیدگوید که زبان دین و زبان علم را نمیمی

کنـد و  هاي ظـاهري آن مـی  ، یعنی بیانقرآنبارها امر به تدبر در قرآنزیرا ،ات داردنیز منافقرآن
قـرآن نیـز اگـر ظـواهر    ... و ) 24/محمد(»أَقْفالُهاقُلُوبِعلىأَمالْقُرْآنَیتَدبرُونَأَفَال«: فرمایدمی

.معنی خواهد بودحجت نباشد امر به تدبر بی
با تعبیرهاي گوناگون مورد خطاب خداوند قرار گرفته و ) ص(پیامبر اکرمل چنانکه یاد شد در ک

یـا «: ها بدو فرموده استي امور دین و دنیا در این خطابخداوند متعال دستورهاي مهم را درباره
»النَّـاس منَیعصمکاللَّهوسالَتَهرِبلَّغْتفَماتَفْعلْلَمإِنْوربکمنْإِلَیکأُنْزِلَمابلِّغْالرَّسولُأَیها

ایـن دو آیـه   ). 9/تحـریم (»علَـیهِم اغْلُظْوالْمنافقینَوالْکُفَّارجاهدالنَّبِیأَیهایا«؛ )67/مائده(
واگـذار  ) ص(اي از صدها مورد است که خداوند امور بسیار خطیر و خطرناکی را بـه پیـامبر  نمونه

افـزون بـر ایـن تعبیرهـا خداونـد      . موده تا در حالت عادي کسی دست به انجام آن امـور نزنـد  فر
الْمزَّمـلُ أَیهایا«:هاي فراوان دیگري نیز خطاب فرموده است مانند این تعبیرهاپیامبرش را با عنوان

کـار رفتـه اسـت؛    بـه قرآنبار در 310که » قُل«و بیش از همه با تعبیرِ فعلِ » الْمدثِّرأَیهایا«، »...
و مانند آن پیامبر» یسئلونَک«گاه نیز با تعبیرِ .... و ) 6/جمعه(»...هادواالَّذینَأَیهایاقُلْ«مانند 

؛ »القَـرنین یسـئلونَک عـن ذي  «؛ »یسـئلونَک عـنِ الـرّوح   «مخاطب خداونـد اسـت؛ ماننـد    ) ص(
ها دستورهایی گاهی نیز خداوند مؤمنان را مخاطب قرار داده و بدان....و » یسئلونَک ماذا ینفقون«

»الرَّسـولَ أَطیعـوا واللَّـه أَطیعـوا آمنُواالَّذینَأَیهایا«فرماید؛ مانند صادر می) ص(ي پیامبردرباره
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* علیمسمیعاللَّهإِنَّاللَّهاتَّقُواورسولهواللَّهیديِبینَتُقَدمواالآمنُواالَّذینَأَیهایا«؛ )59/نساء(
در کـل اگـر در   .... و ) 1-2/حجـرات (» النَّبِیصوتفَوقَأَصواتَکُمتَرْفَعواالآمنُواالَّذینَأَیهایا

پیـامبر اکـرم  اي گونـه بهقرآنجاي شود که خداوند تعالی در همهدقّت و تأمل شود، دیده میقرآن
را مخاطب قرار داده است که تفصیل آن نیاز به کتاب مستقلّی دارد و در چند سطر این مقاله ) ص(

پذیر نیست مگر اینکـه العیـاذ   از آنِ خود پیامبر باشد، این کار توجیهقرآناگر ،بنابراین. گنجدنمی
دیگر به خود خواهـد  داده شود که در آن صورت بحث، رنگی) ص(باهللا نسبت کذب بدان حضرت

یـا «: فرمایـد را عینِ تقوا و ایمان معرّفی کرده و می) ص(زیرا خداوند ایمان به رسول اکرم،گرفت
). 28/حدید(»بِرَسولهآمنُواواللَّهاتَّقُواآمنُواالَّذینَأَیها
کافر بـوده و در دوزخ  کالم بشر است قرآناگر کسی بگوید : فرمایدصراحت تمام میبهقرآن) 3

یؤْثَرُسحرٌإِالَّهذاإِنْفَقالَ* استَکْبرَوأَدبرَثُم* ... قَدرکَیففَقُتلَ* قَدروفَکَّرَإِنَّه«: جاي دارد
! ده بـاد او پس مر* او فکر باطل کرد و بدان عمل نمود : سقَرَسأُصلیه* الْبشَرِقَولُإِالَّهذاإِنْ*

جز سـحر و  قرآناین : و گفت* سپس از حق روي تافت و خود را سترگ دید * ... چه بد کرد 
/مدثر(»به زودي او را در دوزخ اندازم* و چیزي جز سخن آدمی نباشد* جادو چیزي نیست 

).18ـ26
معنی تفکیک چون لفظ را از. از آنِ خداستقرآنگویند که لفظ و معنیِ صراحت میاین آیات به

ي معنی است و از هم جداناشدنی است و سرانجام منکـران ایـن   ي نازلهنکرده و اصوالً لفظ مرتبه
الْعالَمینَربمنْتَنْزیلٌ«: فرمایدمطلب را کافرانِ متکبر نامیده است و در تأیید مطالب این آیات می

 *ولَلَوناتَقَولَیعضعخَذْنالَأَ* الْأَقاویلِبنْهمینِمبِالْی*ناثُملَقَطَع نْـهتینَ ماز جانـب  قـرآن : الْـو
را سخت کیفـر کنـیم و   ي ما گوید و به ما نسبت دهد اوخداوند است و اگر پیامبر چیزي غیرگفته

این آیات، رسول اکرمبربنا). 43-46/حاقّه(»بریم و به حیاتش خاتمه دهیمرگ گردن او را می
اگـر طبـق سـخن    . کار نبوده استنیفزوده و اصوالً مجاز بدینقرآناي از خود بر حتّی کلمه)ص(

بلکه ،تنها لغو و عبث خواهد بودتولید خود پیامبر باشد، این آیات نهقرآنبرخی روشنفکران دینی 
ـ     «: را نیز زیر سـؤال خواهـد بـرد   ) ص(راستی و درستی آن حضرت ـن فتَنِ نعـوذُ بِـاهللا العظـیم م

.»الشّیاطین
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. سـخن رفتـه اسـت   » تنزیل، انـزال «با تعابیرِ» کتاب، الکتاب«بارها از نزولِ قرآن مجیددر ) 5
کتاب، در نـزول عـینِ الفـاظ و عبـارات بـا      ) نزولِ دفعی و تدریجی(بدیهی است که تنزیل و انزال 

.درجات خاص به قلب پیامبر ظهور دارد
یعنـی  ،نزول به تجافی. سلّماً نزولِ به تجافی مورد نظر نیستي ذکر آن است که مي شایستهنکته

بعـد از  قـرآن ي این سخن آن اسـت کـه   امعن. را از آسمان به زمین آورده باشدقرآنآنکه جبرئیل 
نزول در پیشگاه خدا نباشد؛ مثل اینکه کتابی را از دانشگاه تهران به دانشگاه مشهد ببرند که بعـد از  

چنانکـه  . ي نزول وحـی خطاسـت  چنین فکري درباره. گاه تهران وجود نداردانتقال، دیگر در دانش
ي بعد از نزول نیز با درجات برین در علم خداوند موجود است و در مرتبهقرآن،تر گفته شدپیش

به قرآندر نزولِ به تجلّی، با آنکه . به تجلّی استقرآننزول ،بنابراین. علم او، علی و حکیم است
چنانکه . باشدفرود آمده باز هم با درجات عالی در علم خدا نیز موجود می) ص(پیامبرقلب مطهر

این نوع تعلیم در زبان عارفان بیان شده اسـت کـه   . وحی تعلیمِ حقّ تعالی است،تر اشاره شدپیش
خـود  هنگام احتضار ) ص(چنانکه پیامبر اکرم. اندي امامان و پیامبران بهره جستهآنان نیز از سیره

: گویـد باره میعارف نامدار شیعی، سید حیدر آملی، در این. آموخت) ع(هزار بابِ علم را به علی
العلم االرثی االلهی یکون تحصیلُه بـالتّعلّم  . اکتسابی و ارثی الهی: إنّ العلوم کُلُّها تَنقَسم إلی قسمین«

ي فراگیـري علـوم ارثـی    هم او درباره). 472ص:1368آملی،(»التّدریجالربانی بالتّدریج و غیر
اهللا أدخـلَ لسـانَه   إنّ رسول): ع(قال امیرالمؤمنین«: گویدمی) ص(از رسول اکرم) ع(حضرت امیر

: فرمایـد مـی ) ع(حضـرت امیـر  : فی فَمی فَانفَتَح فی قَلبِی ألف بابٍ منَ العلم مع کُلِّ بابٍ ألف بابٍ
دنبال آن هزار باب علم به قلبم گشوده شـد کـه از هـر    را وارد دهانم نمود و بهزبانش ) ص(پیامبر

هذه المرتبۀُ ال «: گویدسید حیدر به دنبال مطلب باال می. »دري هزار درِ دیگر به روي قلبم باز شد
ربعین حمالً فَلَـو یـأذَنَ   إنَّ وصی موسی شَرَح کتابه فی أ): ع(تنالَ بِمجرَّد التَّعلُّمِ اإلنسانی، قال علی

گونـه علـوم بـا تعلّـم بشـري      این: الحمد حتَّی یبلغُ مثلَ ذلک» أَلف«اهللاُ و شرعت فی شرحِ معانیِ 
جانشین موسی کتاب او را چنـان شـرح   : فرمایدباره میدر این) ع(حضرت امیر. شودحاصل نمی

ي الحمد سوره»الف«داد شرح معانی د اذنم میاگر خداون. نمود که حجم آن به چهل بار شتر رسید
).451ص: همان(»رسیداي که شرح آن به همان مقدار میگونهکردم بهرا آغاز می
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را چهـار  قرآنگوید که باره سخنان بسیار عمیق و دلکشی دارد و میآخوند ملّاصدرا هم در این
بـا تعلـیم الهـی بـا هـر      ) ص(مبر اکـرم را چهار مرتبه هست که پیا) ص(مرتبه و نیز وجود پیامبر

. واسطه یا باواسطه از حقّ تعالی تلقّی نمـود را بیقرآن مجیدي ي وجودي خود، همان مرتبهمرتبه
یک از این دو را ظاهر و باطنی است که ظاهرِ علن همین الفاظ و علن و سرّ دارد و هرقرآن مجید

. ، ظـاهرِ علـن آن اسـت   قـرآن ي ترین مرتبهلناز. است قرآنعبارات و باطنِ علن صورت ذهنی 
ي وجـودي او، قُـوا و اعضـاي    ترین مرتبـه یعنی نازل،نیز چنین است) ص(وجود حضرت رسول

ي حقیقـت  ترین مرتبهیعنی الفاظ و عبارات آن در نازل،قرآني ترین مرتبهجسمانی است که نازل
شـنیدند،  مـی ) ص(مراهان پیـامبر پس آنچه ه. یعنی زبان مبارك آن حضرت جاري شد،محمدي

نیـز  قـرآن البتّه باطنِ علـن  . بینیم نیز خود وحی استمیقرآنخود وحی بود و آنچه ما در اوراق 
را نیـز ظـاهر و   قـرآن اما سـرِّ  . بودقرآنزیرا او حافظ ،بود) ص(تفصیل در ذهن مبارك پیامبربه

بالـذّات بـه قلـب    قرآنولی باطن سرِّ ،دست یابندباطنی است که اولیا به ظواهر سرِّ آن می توانند 
) ع(سخن امام علی. پیامبر ـ باطن سرِّ وجود مبارك او ـ فرود آمد و به تبع نصیب ائمه شده است   

فرماید و نیز سخنان دیگر ائمه اشـاره بـه همـین مطلـب     معرّفی می) ص(که خود را شاگرد پیامبر
.»إنّما یعرف القرآنَ من خوطب بِه«: فرمایدیم) ع(عنوان نمونه امام صادق است؛ به

علَیـک نَـزَّلَ «: قولـه تعـالی  «: شـود باره ذکر میهایی از سخنان ملّاصدرا در ایندر اینجا بخش
تابقِّالْک3/عمرانآل(»بِالْح (و قوله :»قِّوبِالْحأَنْزَلْناهقِّونَزَلبِالْح«)105/إسراء .(ا الکتاب بِم

هو کتاب إنّما حروف و نقوش و ارقام، و فی القرآن العظیم، عظام العلوم االلهیۀ کان یتعلّم بها رسولُ 
و فیه کَرائم أخالقِ اهللا تَخلّقَ بِها رسـولُ  ) 113/نساء(»تَعلَمتَکُنْلَمماعلَّمکو«: اهللا لقوله تعالی
إنّمـا  «: گویـد ي این سخن میآنگاه در دنباله). 4/قلم(»عظیمٍخُلُقٍلَىلَعإِنَّکو«: اهللا لقوله تعالی

القرآن هو حبلُ اهللا المتین النازل إلی هذا العالَم لنجاةِ المقیدین بِسالسلِ التّعلّقات من حب الدنیا و ما 
روف و األصوات و العبارات رحمـۀ  فیها و هو مع عظمۀِ قدره و رفعه سرّه و معناه تلبس بِلباسِ الح

فَفُی کُلِّ حرف من حروفه ألف رمـزٍ و  . للعباد و منازله إلی أفهامهِم و إلّا فَما للتُّراب وِ رب األرباب
»فَبسطَت شبکۀ الحروف و األصوات مع حبوبِ المعانی لصید طیور و لکُلِّ طَیرٍ رزقٌ خـاص . اشارةٍ

).44، 24ص:7ج،1332مالصدرا،(
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إنّ القرآنَ ینقَسم إلَی علن و سرّ و لکُلِّ منها أیضـاً ظَهـرٌ و بطـنٌ و    «: گویدبعد از این مقدمات می
أمـا ظـاهرُ   . لبطنه بطنٌ آخرٌ إلی أن یعلَمه اهللاُ و الیعلَم تأویلَه إلّا اهللاُ و هو کَمراتبِ اإلنسـانِ الکامـلِ  

مصحف المحسوس و الرَّقَم المنقُوش و أما باطنُ علَنه فَهو مـا یدرِکُـه الحـس البـاطن و     علنه فهو ال
فهاتانِ المرتبتانِ من القرآن دنیاوِیتَانِ و أما سـرَّه  . یحفَظَه القُرّاء فی خَزانۀِ مدرکاَتهم کَالخیال و نَحوه

بالجملۀ، أدنی مراتبِ القرآن هو ما فی الجلد کَأَدنی مراتبِ اإلنسان و هو ما مع مراتبۀ کُلُّه اخرویۀ و
بِالقلم و ) ص(و کانَ کاتب لوح قلبِه«: افزایدسپس در کیفیت تلقّی وحی می. »فی األَهاب و البشَرةِ

 ولم هه بِصورةِ العصحیفۀَ نفس رمصو» هلَّمک األکرم الّذي عآخـرٍ     . »بِالقَلَمرب ال سـبب ـهفـاهللا معلِّم
عبـارات بـا توجـه    ). [40، 36ص: همـان (»کَفکر أو سماعِ بل تَلَقَّی القرآن من لَدن حکیمٍ حلـیمٍ 

].وضوح مطلب ترجمه نشده استبه
و حضـرت  قـرآن ي ي توجه آنکه عارفان بزرگ و کاشفان سترگ اسالمی نیـز دربـاره  شایسته

ي دربـاره مثنـوي عنوان نمونه مولـوي در  اند؛ بهخنانی مشابه ملّاصدرا بر زبان راندهس) ص(محمد
:گویدمیقرآنمراتب وجودي 
هاـــا منتــی تــدر نلغــزي و رسهان نکتهـا زیـواه تـخیــدا مــاز خ

دـدنـه شـزان رسن قومی درونِ چدندــره شــسی گمـبقرآنزان که از 
تـزیـرِ ظاهر باطنِ بس قاهري اسدان که ظاهري استـرا برآنـقحرف 

رــر و نظــدرو فکــخیره گردد انن دگـرــی بطـــاطن یکـر آن بــزی
مــردد خرَدها جمله گـکه در او گـنِ سـومــن یکی بطــزیـر آن بـاطـ

ـدـنـدینظیـرِ بـیجـز خـداي بـیی خود کس ندیدــارم از نُبـــبطنِ چ
ه طینــز کــند جــدیو آدم را نبینـر مبیــر ظاهــاي پسرآنــقز تو 

که نقوشش ظاهروجانش خفی استتـــو نقش آدمـی اسـچقرآنظاهر 
)3/4292(

:گویدنیز می) ص(ي مراتب وجود حضرت رسول وي درباره
فته این دم زیر خاك یثرب استـخدر احمد آن خسی کـو غـار بستـان

اشد بدانــن بــر آنِ تــن تغیــایدانــد بـق بــد را تعلّـم احمــجس



51محمدحسین بیات/ قرآنسازان در حقّانیت بررسی و نقد سخنان شبهه

تغیـر مقعـد صـدق انـدر استبــیان عظیم الخُلق او کان صفدر استو
)4/3810(

:کندي سخن خود حقیقت محمدیه را چنین بیان میدر ادامه
ئیلرـاند جبـوش مـدهـد مـا ابــتلیلــرّ جــگشاید آن پـد ار بــاحم

دشــام جبـرئیـل و از حـــاز مقرصدشـچون گذشت از سدره و از م
ریف تو نیمـن حــت رو رو مــگفـمــدر پیــجبــریال بپــر انـ: گفت

وزـود هنـتم به اوج خــن نرفتسـموزــرده نســر اي پـباز گفت او را بپ
وزد پـرّ منـر زنــم پــرّي بسـگـگفت بیرون زین حد اي خوش فرِّ من

)4/383(
:فرمایدرا مخاطب قرار داده و چنین می) ع(سپس جبرئیل

ي آن شمع نیزروانهــاي پهــو نــتگــر شریفــی و عـزیــز! جبرئیــال
رهیزد ز سوزــروانه نپـــان پــجـند وقت فروزــوت کــشمع چون دع

)همان(
بدیهی اسـت کـه دیگـر    . است» ملۀً لَأحترقتلو دنوت ان«سخنان عارفان گویی ترجمان حدیث 

گونه سـخنان را در  عربی و صدرالدین قونوي و شارحان کُتُب آنان نیز اینآور مانند ابنعارفان نام
بعـد از  . شـود پوشی مـی اند که از آوردن آنها در این مختصر چشماي بس ژرف به زبان راندهمرتبه

بـار در  135ي کتاب حدود شود که واژهخدا یادآوري میي کتاب بیان دیدگاه اهل معرفت درباره
البتّه گاهی نیـز مقصـود از کتـاب علـم     . تکرار شده است که ظهور در نزول لفظ و معنی داردقرآن

همـراه قـرائن   ،جاهایی که مقصود علم خداوند متعال باشد. خداوند ـ أم الکتاب ـ مورد نظر است  
مـنْ أَصـغَرُ الوالْـأَرضِ فیالوالسماواتفیذَرةٍمثْقالُعنْهبالیعزُ«: لفظی یا عقلی است مانند

کذلرُالوتابٍفیإِالَّأَکْببینکه یا کمتر و بیشتر از آن، : ماز خدا پنهـان نیسـت   در عالم وجود ذر
شـود کـه   آیه معلـوم مـی  از لحن). 3/سبأ(»چیز در کتاب مبین معلومِ خداوند استزیرا که همه

یعنی علم ذاتی حقّ تعالی مـورد نظـر   ،قرآنترین باطنِ ي اعلی و باطنمقصود از کتاب مبین مرتبه
.باشداست نه این الفاظ و عبارات که در دسترس بشر می
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علَیـک أَنْـزَلَ الَّـذي هـو « هایی که مقصود از کتاب همین الفاظ و عبارات است؛ مانند اما نمونه
تابالْکنْهمآیاتکَماتحنَّمهتابِأُمالْکتَشابِهاتأُخَرُونَزَّلَ«؛ )7/عمرانآل(»مکلَیعتابالْک
»هلکَلماتمبدلَالربککتابِمنْإِلَیکأُوحیمااتْلُو«و ) 3/همان(»یدیهبینَلمامصدقاًبِالْحقِّ

شود آنجا که مقصود از کتاب همین الفاظ و عبارات چنانکه در این آیات مشاهده می). 27/کهف(
شود که گاهی خود یادآوري می. در کار است» ...انزل، نزّل، تالوت و «است برخی قرائن همچون 

همین الفاظ اي است که مقصودفرماید که آن نیز قرینهرا بر پیامبرش تالوت میقرآنخداوند آیات 
).58/عمرانآل(»الْحکیمِالذِّکْرِوالْآیاتمنَعلَیکنَتْلُوهذلک«باشد؛ مانند و عبارات می

سـت کـه ایـن    ا، خود دلیل روشن دیگري بر ایـن قرآنیعدم تغییر در سبک بیان و تغییرات ) 6
الی است که گذشته و آینده و حال بلکه از جانب حقّ تع،کتاب شریف تولید بشر بما هو بشر نیست

بـدین  قرآنخداوند در . چیز محیط استباشد چون او بر همهنسبت به ذات اقدس الهی یکسان می
لَوجـدوا اللَّـه غَیرِعنْدمنْکانَلَووالْقُرْآنَیتَدبرُونَأَفَال«: فرمایدچنانکه می،نکته توجه داده است

الفاًفیهه داده و ) ع(حضرت امیرالمؤمنین علی ). 82/نساء(»ثیراًکَاخْتنیز مردمان را بدین نکته تنب
فیـه لَوجـدوا اللَّـه غَیـرِ عنْـد مـنْ کانَلَوو«: إنّه ال اختالف فیه فَقَالَ سبحانه و تعالی«: فرمایدمی

).18يخطبه/البالغهنهج(»قو إنَّ القرآنَ ظاهره أنیق و باطنُه عمی» کَثیراًاخْتالفاً
هـا  به اعتراف آگاهان فنِّ بیان مانند شیخ طوسی، زمخشري، شیخ طبرسی، علّامه طباطبایی و ده

ي نخسـت  یعنی پنج آیـه ،قرآني نظران گذشته و حال بین نخستین آیات نازلهتن دیگر از صاحب
ي بیـان  نوع اختالفـی در شـیوه  ي بقره، هیچسوره281ي یعنی آیه،ي علق و آخرین آیاتسوره

بـا  ) 2-1/علـق (»علَقٍمنْالْإِنْسانَخَلَقَ* خَلَقَالَّذيربکبِاسمِإقْرَأْ«ي وجود ندارد؛ مثالً آیه
/بقـره (»نَو هـم لَـا یظلَمـو   کَسبتمانَفْسٍکُلُّتُوفَّىثُماللَّهإِلَىفیهتُرْجعونَیوماًاتَّقُواو«ي آیه

،بیان یک انسان باشدقرآنحال این نکته قابل توجه است که اگر . هیچ تفاوت سبکی نیست) 281
در تاریخ بشر هیچ سابقه ! ي بیانش رخ نداده است؟سال هیچ تغییري در شیوه23چگونه در طول 

نی تغییرهـایی در  زیرا بعد از گذشت زمانی طوال،اي بشري چنین کتابی نگاشته باشدندارد که نابغه
خواست کتابی بنگارد سینا در آخر عمر خود میحتّی کسی چون ابن. آیدفکر و بیان آدمی پدید می
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در ایـن  . چون تغییرهایی در فکر و بیان وي حاصـل آمـده بـود   ،ي آثار خود را محو نمایدو همه
.توان گفتباره نمیمجال براي رعایت اختصار بیش از این در این

سازانبررسی سخنان شبهه:»ب«بند

. شـود هاي آقاي عبدالکریم سروش پرداخته مـی ناچار و با ایجاز و اختصار به شبههدر اینجا به
البتّه با توجـه  ،و سایت شخصی وي نقل خواهد شد» وحی و جایگاه پیامبر«سخنان وي از کتاب 

:ود که شامل موارد زیر استشاختصار آورده میي ایشان بهبودن مطلب، سخنان برجستهبه طوالنی
ست که این سخنان متأسفانه همراه با هتّـاکی و  اي یادشدنی در سخنان وي آننخستین نکته) 1

فرامـوش  » قِّرُوا کبـارکُم و«گویی حدیث نبوي . شکنی نسبت به بزرگان علم و فقاهت استحرمت
جع که در روش سیاسی با وي نگارنده از آوردن عین سخنان وي نسبت به برخی از مرا. شده است

وي بعد از هتّاکی و بلکـه ناسـزاگویی بـه برخـی از فقیهـان      . همداستان و همسو نیستند شرم دارد
:بدیهی است که) 3ص: سایت. (ام، نه از فقیهانمن ایمان خود را از عارفان گرفته: گویدمی

ی بردان به زشتـزرگــام بــه نــکرَدـل خـد اهـنـدانــش نــزرگــب
اگر بیشتر از قرآنآشنایی من با «: گویدو عرفان است و میقرآنوي مدعی آشنایی کامل با ) 2

).5ص:همان(»نباشد، کمتر از آن هم نیست و عموم آیات را در حافظه دارممثنويآشنایی با 
» بِمادةِ و مـدةِ ادث مسبوقٌحکُلُّ«ي فلسفیِ بودن نزولِ وحی را با استناد به قاعدهماديغیر) 3

دهد علل طبیعی ندارد؟ پس چرا وحیِ مگر هرچه در طبیعت رخ می«: گویدمیانکار نموده است و
سان که نزول باران با تـأثیر دریـا، آفتـاب و هـوا،     نازل بر پیامبر از این قاعده مستثنی باشد؟ بدان

).12ص:همان(»گیرد، نزولِ وحی نیز چنین باشدصورت می
شود که وحـی و الفـاظ و عبـارات آن از جانـب     موجب نمیقرآندر » قُل«ي تکرار کلمه«) 4

گفتن از فنون ادبی است که گوینـده گـاه بـه    گونه سخنبلکه این،خداوند در خطاب به پیامبر باشد
).85ص: 1368سروش،سبحانی،(»کندخود خطاب می

دانسته اسـت و نیـز   ) ص(تولید و ایجاد پیامبرراقرآنرسماً وحی ربانی را انکار کرده و کلِّ ) 5
بـاره چنـین   وي در ایـن . گوید که اعجاز آن نسبی اسـت سلب کرده و میقرآناعجاز مطلق را از 



1389، سال اول، زمستان 1يه، شمارسراج منیريهفصلنام54

را قرآنشاید اگر افالطون . تبع او معجزه شدبهقرآنآنچه معجزه بود، شخصیت او بود و «: گویدمی
ی معجزه شدارائه کرده بود، معجزه نبود لیکن از محمأم ه بـدین نکتـه در تفسـیر    . دفَـأْتُوا «با توج

یعنـی  : اندگفتهالمیزانو تفسیر صافیاي از مفسران مثل صاحب پاره) 23/بقره(»مثْلهمنْبِسورةِ
قرآنتوان مثل اند که میاي بیاورد و نیز بزرگانی از معتزله و شیعه گفتهمثل کسی چون محمد سوره

. پیامبر صنع خدا بود و باقی همه صنع او و تابع آفرینش هنـري او ! بلی. گذاردلیکن خدا نمیآورد 
ظاهر آیات و روایات بنگریم خدا اگر به. سان زنبور عسل که خدا زنبور آفرید و زنبور، عسل رابه

منْعملُواماإِلىقَدمناو«: رودو راه می) 164/نساء(»تَکْلیماًموسىاللَّهکَلَّمو«: گویدسخن می
) 55/زخرف(»منْهمانْتَقَمناآسفُونافَلَما«: گیردشود و انتقام می، عصبانی می)23/فرقان(»عملٍ

لیکن اگر . »ما ترددت فی شیء کَتَرددي فی قبضِ روحِ عبدي المؤمنِ«: کندو نیز شک و تردید می
ي اینها صفات محمد است که بشر است و اسناد آنها به خـدا مجـاز   حقیقت همهبه معنی بنگریم به 

.»است
»النَّحـل إِلَىربکأَوحىو«: فرمودهقرآن. و نخل عرفانی استقرآنیمثال و راهنماي من نحل 

ز پیداست که زنبور در ساختن عسل دخالت و موضوعیت تام دارد، نه آنکه عسل را ا). 68/نحل(
:سخن موالنا کجا که گفت. سان طوطیسو در او ریزند تا از سویی دیگر پس دهد بهیک

هـم کـم از وحـی دل زنبـور نیستتـگیـرم ایـن وحـی نبـی گنجـور نیس
ي وحیش پر از حلوا شدستخـانهچون که اوحی الرّب إلی النّحل آمدست

:و سخن حافظ کجا که گفت
گویمآنچه استاد ازل گفت بگو میدـانتهـاشس آینه طوطی صفتم دـدر پ

» فمن شجره نفسه جنی ثمره غرسـه «: عربی است که در فص شیثی گفتمثال درخت هم از ابن
).8و7ص: سایت. (»ي مشاهده را از درخت شخصیت خود چینندیعنی اهل کشف میوه

دون وساطت خیال ممکن نیست با استناد به سخنان فیلسوفان و عارفان ادعا کرده که وحی ب) 6
بـه بـاور   «: گویـد باره چنین مـی وي در این. بود نه خداوند) ص(ي خیال از آنِ خود پیامبرو قوه
ي فیلسوفان اسالمی از فارابی، خواجه نصیر تا صدرالدین شیرازي ورود وحی بر پیامبر بـدون  همه

ر مـی  هوساطت خیال ناممکن است و اگر جبرئیلی بوده او نیز در قوشـده  ي خیال نزد پیامبر مصـو
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این بیان با قول عارفان فرقی ندارد کـه  . کرد نه آنکه شاگرد او بوداست؛ یعنی پیامبر او را خلق می
بـا اقتـدا بـه سـنّت     . کرد و یا جبرئیل همـان خـرَد پیـامبر بـود    پیامبر جبرئیل را نازل می: اندگفته

صـورت بـود چنانکـه    بخشیدن بر حقـایق بـی  بر صورتفیلسوفان و عارفان باید گفت که کار پیام
:نظامی گفت. شاعران کنند
عــرا آمـد و پیش انبیـاـس شــپت صف کبریاـی بسـیش و پســپ
.»هاي عرش، لوح و قلم و کرسی نیز مخلوق خیال پیامبر بودصورت

و فرهنـگ  هاي خداوندي مثل حوران و جنّات بهشت و سایر مواعید را حمل بر سـنن  وعده) 7
ي طبـق گفتـه  «: هاي الهی را انکار کرده و گفته اسـت اعراب نموده و در حقیقت اصالت این وعده

پیامبر خود بر رکعات نماز افزود و گفت اگر وسائل الشیعهحنبل و بناحمدمسندبخاري، صحیح
یخی و سان یک مـتن تـار  بهقرآنپس باید به .... کردم و موجب سختی نبود مسواك را واجب می

با ایـن تفسـیر شـگفت زده    . بشري نگریست تا فهم آن آسان شود و گرفتار تأویالت ناسالم نشویم
یـا از ایـالف   ). ي غاشـیه سـوره (آدمیان را امر به تأمل در خلقت شتر کرد قرآنشویم که چرا نمی

و یـا از  ) ني الرّحمسوره(هاي عربی نشاندچشمان بهشتی را در خیمهقریش دم زد و یا چرا سیاه
کند که این آیات از سر فرقی نمی.... و ) ي تحریمسوره(شان سخن راندهمسران پیامبر و سبکسري

تر همراه تردید اگر پیامبر حیاتی طوالنیبی. سبب دانش محدود پیامبرهمزبانی با اعراب باشد یا به
).11ـ14سایت، ص(»شدتر و پیامبرتر میداشت، آزمودهبا تجارب بیشتري می

: گویـد بـاره مـی  در این. وارد استقرآنزعم وي بر سخن پایانی اشکاالت علمی است که به) 8
ها به شیاطین هاي هفتگانه، اصابت شهابهمچنین مرکزیت ادراکات در قلب است نه مغز، آسمان«
ي این معضالت بدین جهت است کـه شـخص  حلّ همه. اندکه همه از جنس علم ناقص زمانه... و 

چون ممکـن نیسـت کـه بـراي هـر      . ي خدا راپیامبر را خالق آیات و جاعل احکام بدانیم نه اراده
حوادث نیست و افعالش نیز مسبوق چون خدا محلّ . اي حادث شودحادثه و غرضی در خدا اراده

).96-101ص: 1368سروش، سبحانی،(»باشدبه اغراض نمی

افکناننقد سخنان شبهه: »ج«بند 
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ي دکتـر  یـک مـوارد هشـتگانه   شدن بحث و با رعایت اختصار و انصاف یکه به طوالنیبا توج
تعصـب  ي خـردورزان و عالمـان بـی   عهـده گیرد و قضاوت نهایی بهي نقد قرار میسروش در بوته

.شودوامیگذار می
من ایمـان خـود را از عارفـان    «: ي وي در مورد اول این بود که گفتسخن برجسته: مورد یکم

ــ مثـل   ي بایـدها و نبایـدها  امعنچون دین به،این سخن وي عالمانه نیست. »ام نه از فقیهانرفتهگ
واجبات و محرّمات ـ است که بیانگر رفتار آدمیان در برابر خدا و خلق باشد همان شصت باب فقه 

مـا هـو   چه عارف بِما هو عارف و نیز فیلسـوف بِ . است که شناخت آن کار فقیهان است نه عارفان
اگر معنی دین را تعمیم دهیم بخشی از آن کارِ ! آري. راندها سخن میها و نیستفیلسوف از هست

افزون . عارف و فیلسوف است که همان شناخت خدا و صفات خدا مبتنی بر سلوك یا برهان است
.استي عارفان نیز در بسیاري از موارد توجه نکردهگفتهبر اینکه چنانکه خواهید دید به

. و عرفان آشـنایی کامـل دارد  قرآني مورد دوم آن بود که وي مدعی شد با خالصه: مورد دوم
. »است و عمـوم آیـات را در حافظـه دارم   مثنويبیشتر از قرآنآشنایی من با «: باره گفتدر این

ي روشـن  این مطلب در سطور بعد. آشنایی دارد نه با عرفانقرآنواقعیت این است که ایشان نه با 
و علَّمک «يدر آیه» ما«ي کلمه: گویدو فهم آن آشنا باشد نمیقرآنخواهد شد چون کسی که با 

ي مهمله چون با جزئیه مالزمت دارد پس ي مهمله است و قضیهنحو قضیهچون به» ما لَم تَکُن تَعلَم
اول از بند اول این مقالـه  در بخش . شود و محدود استعلم پیامیر محدود به فهم برخی چیزها می

ي مهمله اگر همراه قراین عقلی یا لفظی باشد با کلّیه گونه نیست چون قضیهگفته شد که داستان این
ي ي جنّ قرینـه ي آخر سورهبودن این قضیه گفته شد که سه آیهي مهملهنیز سازگار است و درباره

) ص(ي کلّیه است نه جزئیه و علم پیـامبر قضیهي مهمله،متقن و استواري است که مقصود از قضیه
بود معرفت مبتنی بر قلـب را  همچنین اگر با عرفان آشنا می. طبق این آیه نامحدود است نه محدود

گونـه تفسـیر   ي نحل و نخـل آن عربی و مولوي را دربارهکرد و سخن ابنناقص و خطا معرّفی نمی
.کردنمی

منکرِ » کلُّ حادث مسبوقٌ بِمادةِ و مدةِ«ي فلسفیاستناد به قاعدهوي در این بخش با : مورد سوم
دهد علل طبیعی دارد و وحـی نیـز از   هر چه در طبیعت رخ می«: بودن وحی شد و گفتغیر مادي
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نزول باران چه فرقی با نزول وحی دارد؟ هر دو مسبب از علـل طبیعـی   . این قاعده مستثنی نیست
هایی بود که گفته شد وي به فلسفه و عرفان اسـالمی تسـلّط   از جمله دلیلاین سخن وي . »هستند
ي شود؛ مثالً عقل کـه فالسـفه  شامل حادث ذاتی و حادث زمانی می» کُلُّ حادث«زیرا اوالً . ندارد

عربی تعین اول است، مسـلّم حـدوث ذاتـی    مشّاء قائل بدان هستند و به باور عرفا و مخصوصاً ابن
کنـد و  واضح است که براي ایجاد و حدوث آن امکان ذاتـی آن کفایـت مـی   . وب ذاتیدارند نه وج

معناست چون زمان، مقدار حرکت جسم است که بعد از عقل مسبوق به ماده و زمان در آن کامالً بی
. ي عقـول ي طبیعت است نه در مرتبـه فعال ـ عقل دهم به باور مشّائین ـ است و نیز ماده در نشئه  

ثانیاً اینکه نزول باران را با نزول . ایشان مغالطه از نوع خلط اسبابِ مجرّد و مادي استپس سخن 
اي چـون ملّاصـدرا و   وحی یکسان پنداشته است باز دلیل بر آن است که سخنان عرفـا و فالسـفه  

چنانکه در بخش دوم از بند اول این مقاله گفته شد نزول وحـی بـه   . حرف او را متوجه نشده است
که نزول باران درحالی. اي چونان ملّاصدراستاین سخن عرفا و فالسفه. و تجلّی است نه تجافینح

شود و از سنخ تعلیم اسـت؛ از سـنخ نـزول    ثالثاً وحی که در زبان جاري می. مسلّم به تجافی است
در نظام خلقـت  . ي طبیعت استي حس است؛ از سنخ نزول موجود مجرّد به مرحلهعلم به مرحله

ز چنین است که جهانِ وجود از جبروت و ملکوت تا ناسوت و طبیعت از علم خداوند فرود آمده نی
ي فالسفه اعـم  ي امکان اشرف است که همهاین همان قاعده. است و مسبوق به ماده و زمان نیست

یعنـی  ،ي مـادي وحـی در مرتبـه  ! بله. انداز شیخ اشراق تا ملّاصدرا در آثار خود بدان استناد کرده
الفاظ و عبارات مسبوق به ماده و زمان است چون از دهان و زبـان مـادي پیـامبر در ایـن مرتبـه      

چنانکه کلِّ جهان وجود منحصر به موجودات مادي ،بیان دیگربه. وجود آمده و حادث شده استبه
بـه قـول   نیست وحی نیز چنین است که این نکته در بند اول مقاله ـ بخـش دوم بنـد ـ بـا اسـتناد     

رابعاً اگر طبق سخن ایشان کُلُّ حادث باید مسبوق به ماده و زمـان باشـد پـس    . ملّاصدرا بیان شد
چون اگر آن هم مسبوق به ماده و زمان باشد ! گوید؟ي اولی ـ هیوالي اولی ـ چه میي مادهدرباره
.اش دورِ صریح و مضمر استالزمه

دلیل بـر آن  » قُل«هاي داراي را با توجه به جمله) ص(بودن پیامبرایشان مخاطب: مورد چهارم
: بـاره گفـت  در ایـن . از جانب خداوند اسـت قرآنپس . مخاطب خداست) ص(ندانست که پیامبر
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این سخن ایشان باز هم دلیل دیگري اسـت کـه وي بـر    . »گفتن از فنون ادبی استگونه سخناین«
م از بنـد اول همـین مقالـه گفتـه شـد، بحـث      سان کـه در بخـش دو  اشراف ندارد چون بدانقرآن

هـاي متفـاوت   گونـه بـه قـرآن بلکه بیش از هشتاد درصـد  ،تنهایی مطرح نیستبهقرآنهاي »قُل«
از قرآناست و اگر این همه حمل بر مجازگویی و فنون ادبی شود آنگاه کلّ ) ص(خطاب به پیامبر

چون ،زیرا این سخن اوالً معقول نیست،شودگاه نباید به ظواهر آن استداللافتد و هیچحجیت می
چنانکـه در مـورد   . ثانیاً با سخن خـود وي منافـات دارد  . هیچ شاعر و نویسنده چنین نکرده است

ـ هشتم این مقاله گفته خواهد شد خود وي با استناد بـه  ي ظـاهري آیـات هـر نـوع تأویـل و      امعن
.گویی شده استباره نیز دچار تناقضنوي در ای،بنابراین. مجازگویی را نامعقول دانسته است

را تولیـد و ایجـاد   قـرآن ایشان در این مورد رسماً وحی ربانی را انکار کرد و کـلّ  : مورد پنجم
تبـع او معجـزه   بهقرآنآنچه معجزه بود شخص حضرت محمد بود و «: دانست و گفت) ص(پیامبر

از شخصی درس ناخوانـده و أمـی صـدور    لیکن ،را آورده بود معجزه نبودقرآناگر افالطون . شد
انـد و نیـز   نیز همین سخن را به زبان راندهالمیزانصافی و تفسیرصاحب . چنین کالمی معجزه بود

پیامبر صـنع  . گذاردممکن است لیکن خدا نمیقرآنآوردن مثل : اندبزرگانی از معتزله و شیعه گفته
سان زنبور عسل که خدا زنبـور آفریـد و زنبـور    هب. خدا بود و باقی همه صنع او و تابع آفرینش او

زنـد، عصـبانی   گوید، قـدم مـی  ظاهر و روایات بنگریم خداوند سخن میاگر به. عسل را تولید کرد
ي اینها صفات خود لیکن اگر به معنی بنگریم همه. کندگیرد و شک و تردید میشود و انتقام میمی

و نخـل  قرآنیمثال و راهنماي من نحل . خدا اعجاز استپیامبر است که بشر است و اسناد آنها به
که خود زنبور موضوعیت تـام در سـاختن   » النَّحلإِلَىربکأَوحىو«: فرمودقرآن. عرفانی است

سـخن مولـوي کجـا کـه     . »نفسه جنی ثمره غرسهمن شجره«: عربی عارف گفتعسل دارد و ابن
:گفت

بور نیستـی دل زنـم از وحـم کـهنیستی نبی گنجور ـن وحـیرم ایــگ
.»...در پس آینه طوطی صفتم داشته اند«: و سخن حافظ کجا که گفت

باره بسیار ناعالمانه سخن به زبان رانده و آنچه در ذهن خود ساخته به زبان آورده ایشان در این
گفت یعنی اگـر  » ورةٍ من مثْلهفَأتُوا بِس«ي ذیل آیه»المیزان«علّامه طباطبائی در: اینکه گفت. است
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این سخن تهمت به علّامه طباطبایی اسـت  . اي چنین کتابی بیاورد معجزه استناخواندهانسان درس
ي معجـزه قـرآن «: فرمایـد ي مذکور مـی ذیل آیه46ي صفحه» المیزان«چون ایشان در جلد اول

جانبـه و  بلکه همـه ،بالغت نیستطلبی آن نیز منحصر به فصاحت ومطلق است و تحدي و مبارزه
اصلی و استقاللی است نه تبعی؛ یعنی از هرکسی چنـین کتـابی ارائـه    قرآنبودن عام است و معجزه

دلیل بر حقانیت حضرت رسول است نه آنکه حضرت رسـول دلیـل بـر    قرآنشد، معجزه بود و می
ه اآلیـۀ اسـتداللٌ علَـی کـون     هذ«: چنین است» المیزان«هایی از بخش. حقانیت و اعجاز آن باشد

و جمیـع  . القرآن معجزة بالتّحدي علی إتیان سورةَ مثل سورةِ من القرآن ال إنّه استداللٌ علَی النُّبـوةِ 
لَـئنِ قُـلْ «: کَقَوله تعـالی . التّحدیات فی القرآن دلیلٌ و استداللٌ علَی کونِ القرآن معجزةٌ من عند اهللا

تعتَمالْإِنْاجسلىالْجِنُّوأْتُواأَنْعثْلِیأْتُونَالالْقُرْآنِهذَابِمیهثْلۀ و ) 88/إسراء(»بِمکیو اآلیۀُ م
بزرگـانی از  «: گویـد همچنین آقاي سروش مـی . »فیها من عمومِ التَّحدي ما الیرتاب فیه ذو مسکه

هـایی  سانی از معتزله یا شیعه و در چه کتابچرا نگفته چه ک. »اندشیعه و معتزله چنین سخنی گفته
گویا » ...گیرد وزند و انتقام نمیخدا حرف نمی«: گویدو اینکه می! اند؟چنین سخنی به زبان آورده

اینها صفات فعل هستند؛ یعنی از مقام . گذاردایشان بین صفات ذات و صفات فعل خداوند فرق نمی
البتّه برخی آیات را نیز نادرست . غفران، رزاقیت و مانند آنهاشوند؛ مثل عدالت،فعل خدا انتزاع می
: یعنـی » قَـدمنا «). 23/فرقان(»عملٍمنْعملُواماإِلىقَدمناو«: مثل این آیه! ترجمه نموده است

!»زنیمقدم می«: اندکنیم، نه چنانکه ایشان معنی کردهاقدام می
در معـانی  قرآنچون وحی در ،نیز نادرست است» النَّحلِإِلَىربکىأَوحو«ياما استناد به آیه

یا وحی به مادر موسـی کـه   ) ي زلزالسوره(عنوان نمونه وحی به زمینمتعددي وارد شده است؛ به
بلکـه الهـام تکـوینی، غریـزي یـا الهـام بـه دل        ،مسلّم این وحی از نوع وحی به پیامبران نیسـت 

.ت و وحی به پیامبران با ویژگی خاص و معنی خاص استهاي عادي اسانسان
او در فص . عربی ربطی به این بحث ندارداساساً سخن ابن: عربی و مولويي سخن ابناما درباره
ي طبیعت چیزي حاصل آید جـز اقتضـاي عـین    هر که را در نشئه«: گویدمی151يشیثی صفحه

به بیان دیگر یعنی هر کـه  . »بوده، چیز دیگري نیستثابت وي که در اعیان ثابته و علم خداوندي
: ي طبیعت وي چیز دیگـري نیسـت  هر چه شود جز ظهور عین ثابت او در وجود خارجی و نشئه
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فاي صاحب کشف شاهد صورةً تلقّی إلیه و تمنحه ما لم یکن قبلَ ذلک فی یـده، فَتلـک الصـورةُ    «
هر صاحب کشف که صورتی علمی مشاهده کند که : جنّی ثَمرَةَ علمهفَمن شجرةِ نَفسه. عینُه ال غیرُه

به او چیزي را که پیش از آن نداشت، القاء کند و ببخشد، پس آن صورت، ظهور عـینِ ثابـت او و   
.»ي علم را از درخت عین ثابت خود چیده استپس میوه. اقتضاي آن بوده است نه چیز دیگر

همـان  . ي مثُل افالطـونی اسـت  یان ثابته بسان سخن افالطون دربارهي اععربی دربارهسخن ابن
ي جهـان  سان که به باور افالطون مثُل ارباب انواع است، اعیان ثابته نیز ارباب انواع و افراد نشـئه 

عربی در آخر همان لذا ابن! بودن وحی دارد؟ي بشريطبیعت است و این سخن چه ربطی به مسأله
).152ص:همان(»الصورةِ الظَّاهرةِ منه فی مقابلِ الجِسمِ الصیقلِ لَیست غیرَهکَ«: گویدبحث می

ي کسـی اسـت   این بیت بخشی از قصه. نیز ربطی به موضوع بحث نداردمثنويسخن مولوي در 
شـاه  . دلیل ادعاي نبوت دستگیرش کردند، پیش شاه بردند و از شاه خواهان مجازاتش شدندکه به

ي عملی وحی را بیان کرد و گفت که وحی مثل عسل براي و پرسید که وحی چیست؟ او نتیجهاز ا
.مردمان مفید باشد

تـــرمـلـوز همـه پیغمبــران فاضـن پیغمبـــرمـت مــگفآن یکـی می
که نبی استکسدارد آنحاصلیاچهتــشاه پرسیدش که باري وحی چیس
ت مانـد کو واصل نشدـیا چـه دولشدـگفت آن خود چیست کو حاصل ن
تـهم کم از وحی دل زنبــور نیـستـگیـرم ایـن وحی نبـی گنجور نیس

ـ  کـه زنبـور   االبتّه مولوي تشبیهی نیز از این جهت بین پیامبر و زنبور عسل کرده است بدین معن
ي جهان هسـتی  وجود پیامبر نیز برا. چون مورد توجه خدا بود نسبت به دیگر حیوانات مفیدتر شد

.مخصوصاً براي آدمیان نعمت بزرگی است
ي وحیش پـر از حلـوا شـدهخانـهآمدهالنَّحلإِلَىالرّبچون که أَوحى

)5/472(
ـ : ست که دکتر سروش فهمیده است چون حافظ نگفتاداستان طوطی حافظ نیز نه آن روي هروب

اهـل فلسـفه و   . اندصفت داشتهمرا پسِ آینه طوطی: اند بلکه گفته استصفت داشتهآینه مرا طوطی
حافظ با این بیـت، بحـث   . دانند که بین این دو گونه تعبیر چه تفاوت ژرفی هستعرفان خوب می
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عربی است نه آنکه چون قیفی ي قرب نوافل ابنفناي افعالی و صفاتی را مطرح کرده که همان مرتبه
سخن نظامی نیز ربطی به موضوع بحث ندارد چـون  . یدچیزي از سرش بریزند تا از پایین بیرون آ

شود بدان سان که وحی بر قلب پیـامبران نـازل   خواهد بگوید که به دل شاعر چیزي الهام میاو می
حقیقتاً جاي شگفتی است که آقاي سروش چرا در تلقین ضـمیر و منویـات خـویش بـه     . گرددمی

!بندي خداحیرتم از چشم: بیندت را چنانکه باید نمیکند و یا حقیقدیگران از هر چیزي استفاده می
ي اسالمی از فارابی تا ي فالسفههمهيطبق عقیده«: وي در این فقره مدعی شده که: مورد ششم

ملّاصدرا، وحی بدون وساطت خیال ناممکن است و اگر جبرئیلی در کار بوده، خود پیامبر او را در 
کرد بلکه عرش و لـوح و قلـم و  ود پیامبر جبرئیل را نازل میي خیال ایجاد کرده است و خمرحله

اوالً صرف ادعا و نسبت ناروا . این سخن نیز ناعالمانه است. »نیز مخلوق خیال پیامبر بوده است... 
سخن گفته چون قرآنثانیاً مخالف خود . یک از آنان استبه عموم فالسفه بدون استناد به آثار هیچ

عربی بارها به استقالل وجـودي  ملّاصدرا و ابن. فرشتگان را مستقل دانسته استوجود قرآنبارها 
ملّاصـدرا، : ك.ر(شـود پوشی میخاطر رعایت اختصار از آوردن آن چشماند که بهآنها اشاره کرده

). 24-27ص:7، ج1332
هـاي  اوالً وعـده زیـرا ! اي بر زبان رانده استدر این مورد نیز سخنان بسیار کودکانه: مورد هفتم

اکبر است انعکاس فرهنگ اعراب دانسته و گفته کـه  الهی را که سخن از حور و جنّات و رضوان اهللا
ها به زبان در میان عربقرآنواضح است که در آغاز اسالم . هاي ذهن خود پیامبر استاز ساخته

قـول علمـاي   گ اعـراب بـه  بیان فرهن. اش بیان مسائل به زبان عربی بوده استعربی بوده و الزمه
کبراي کلّی را بیان کـرده کـه   قرآن،شود؛ به بیان دیگرتفسیر بیان مورد است و مورد مخصص نمی

زند، کبـراي  فرهنگ عرب مصداقی از آن بوده است؛ مثالً اینکه خداوند دم از امنیت و منافع آن می
چشـم بهشـتی و زنـان   اما زنان سیاه. کلّی را بیان فرموده هرچند مصداقی از آن امنیت قریش باشد

زد بـاز هـم   دم از زنان کبودچشم اروپا مـی قرآنبه فرض اگر ! چشم عرب چه استبعادي داردسیاه
ثانیاً اینکه افزودن بر رکعات نماز و مانند آن با استناد بـه کُتُـب فـریقین    ! جاي چنین اشکالی بود؟

یین کدام نماز سخنی بسیار سبک و مضـحک  ي آن و حتّی بدون تعبدون تعیین جلد کتاب و صفحه
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ي آن بـه  همچنین است داستان علم پیامبر که در بخش نخست از بند اول این مقالـه دربـاره  ! است
.تفصیل سخن گفته شد

: وارد کـرده و گفتـه اسـت   قـرآن زعم خود اشکاالت علمی بـر  وي در این فقره به: مورد هشتم
ها به ، اصابت شهابقرآني هاي هفتگانهست نه مغز، آسمانمرکز ادراکات را قلب دانقرآناینکه «

از آنِ یک انسان با علمی محدود مربوط بـه  قرآنشیاطین و مانند آن، حلّی ندارد جز آنکه بگوییم 
چون اگـر  . زمان خود بوده است و اصوالً باید شخص پیامبر را خالق آیات ناظر بر حوادث بدانیم

.»ن باشد که خدا محلّ حوادث و داراي اغراض باشدآیات فعل خدا باشد، مستلزم آ
باره نیز مطابق ذهنیات خود اظهار نظر کرده است و سخنانی به زبـان آورده  آقاي سروش در این

که گویی هیچ اطّالعی از عرفان اسالمی ندارد و این درحالی است کـه مـدعی اسـت دیـنش را از     
عنوان مرکز ادراکات اسرار غیبی معرّفـی  به» ق«ي سوره37يدر آیه» قلب«. عارفان گرفته است

یعنـی کسـی کـه قلـب دارد     ،»قَلْبلَهکانَلمنْلَذکْرىذلکفیإِنَّ«: فرمایدشده است چنانکه می
قلـب مرکـز ادراکـات    «: گویـد میفتوحاتعربی در ابن. و اسرار نسبی از آن را تواند فهمیدقرآن

کز ادراکات متناهی است که ادراکات قلب را معرفت گویند و ادراکات نامتناهی است لیکن عقل مر
مـا یسـمی   «: گویـد در تعریـف قلـب مـی   فصوصي داوود قیصري در مقدمه. »عقل را علم نامند

اهللا بـالرّوح و مـا یسـمی بـالنّفس الناطقـۀ      باصطالح الحکماء بالعقل المجرّد یسمی باصطالح اهـل 
»بالقلب إذا کانت الکلّیات فیها مفصلۀ و هی شاهدة ایاها شهود أعیانهـا اهللالمجردة یسمی عند اهل

این یعنی در اصطالح عارفان روح، عبارت است از عقل اول ). 11ص: ، قیصريفصوصي مقدمه(
طـور کشـف آنهـا را    به اصطالح فالسفه و قلب عبارت است از مرکز ادراکات کلّیه کـه عـارف بـه   

بسیار دقیق و درست است اما اینکـه آقـاي سـروش مغـز را     قرآنسخن ،براینبنا. کندمشاهده می
مرکز ادراکات دانسته، سخن عامیانه و یا سخنِ منکران روحِ مجرّد است چون به قول فالسـفه نیـز   

.مغز آلت ادراك در دست نفس ناطقه است نه مرکز ادراکات
گـاهی آسـمان   قـرآن زیرا آسـمان در  ،هاستهفت آسمان نیز از همین گونه اشکالياما مسئله

یعنی درهاي آسـمان بـراي نـزول    : أَبواباًفَکانَتالسماءفُتحتو«: فرمایدمعنوي است چنانکه می
گـاهی نیـز   . بدیهی است که اینجا منظور آسمان معنوي است). 19/نبأ(»رحمت حقّ گشوده شد
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ظاهر امـر آن . سبع هفت بار تکرار شده استسماوات قرآنهمین آسمان مادي منظور است که در 
بشـر تـاکنون در   . باشـد هاي مادي را هفت مرتبه است که جایگـاه سـتارگان مـی   ست که آسمانا

قرآنداند و این دلیل نیست بر اینکه هاي معنوي چیزي نمیهاي مادي سیر کرده و از آسمانآسمان
. طابودن کائنات نیستخطا گفته باشد چون نداشتن علم و احاطه دلیل بر خ

توان گفت که چون مـا  ها و شیاطین نیز بشر فعالً به حقیقت امر نرسیده و نمیي شهابلهئدر مس
:به قول حافظ. فهمیم پس خطاستنمی

چو بشنوي سخن اهل دل مگو که خطاست
اي جان من خطا اینجاستشناس نهسخن

نتیجه

گیري نهایینتیجه: »د«بند 

. گیري نیز به مختصرتر از مختصر بسنده شـود شدن مقاله ناگزیر باید در نتیجهنیبا توجه به طوال
:افکن محترم گرفتار مشکالت زیر استچنانکه مشاهده شد شبهه

هـم در  قـرآن ولی هـم در تفسـیر   ! دانی خود ادعاي واال داردشناسی و عرفاندر مورد قرآن) 1
اي بـر زبـان آورده   یق این دو، سـخنان ناعالمانـه  مسائل عرفانی از روي نادانی نسبت به نکات دق

.است
ي شود که همـه هاي صریح شده است چون مثالً در جایی مدعی میگوییوي گرفتار تناقض) 2
ي ادبی و معنی مجـازي  هاي آن نسبت به پیامبر اعظم جنبهو سایر خطابهقرآندر » قُل«هايفعل
و ماننـد آن  » الْمـس مـنَ الشَّـیطانُ یتَخَبطُـه الَّذي«نند با وجود این در تأویل برخی آیات ما. دارد
.گوید که زبان دین با زبان علم واحد است و تأویل ناشدنی استمی

هـاي  وي بسیاري از موارد مسائل فلسفی، فقهی و مانند آن را بـدون ذکـر مأخـذ بـه فرقـه     ) 3
.سازگار نیستدهد که این کار با موازین علمیگوناگون اسالمی نسبت می
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شود که نگارنده با توجه به اینکـه بسـیاري از مسـائل یادشـده از سـوي      در پایان یادآوري می
تر بود، براي رعایت اختصار ناگزیر با حداکثر ایجاز پاسخ داده هاي طوالنیساز نیازمند پاسخشبهه

. است و ممکن است گاه ایجاز مخلّ باشد

نوشتپی

.ي علم غیب پیامبرده دربارهي نگارنمقاله: ك.ر. 1
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