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همسانی یا تفاوت وحی و نبوغ
تاريخ دريافت39/01/42 :

تاريخ تأييد39/19/42 :



یداهلل دادجو

وحي پدیدهای است که برخي از بندگان برگزیده و شایست ۀ الهتي بتا نن بتا
خداوند تعالي ارتباط برقرار ميکنند تا برنامۀ رس گاری و سعادت جاوداني را از
او دریافت و برای هدایت بشر به قلههای کمال ابالغ کنند.
برخي از دانشمندان به دلیل ناتواني از شناخت صحیح حقیقت وحي تفستیر
نادرس ي از وحي ارائه داده ونن را همسان با نبوغ دانس هاند و پیامبر را نابغههایي
خال ق معرفي کردهاند که در برهههایي از تاریخِ بشر در عرصه زندگي اج متاعي
درخشیدهاند و با بهرهگیری از نبوغ و هتو

ااتتي ختود اصتول و قتوانیني را

برای هدایت و سعادت و سالمت رواني و اخالقي بشر نوردهاند.ولي این تحلیل
از وحي پذیرف ه نیست ،زیرا وحي و نبوغ دو حقیقتت کتامالا م متایز و جتدا از
هماند؛ نبوغ امری فکری ،و مرتبط با ساخ ارهای طبیعي ،اهنتي و مغتزی انستان
است ،در حالي که وحي دانشي از سنخ علم حضتوری استت کته قلتر و رو
پیامبر نن را اخذ و تلقي ميکند .معرفتهای حاصتل از نبتوغ خااپذیرنتد ولتي
معرفتهای وحیاني خااپذیر نیس ند .معرفتهتای حاصتل از نبتوغ محتدود بته
مسائل و موارد خاصي هس ند ولي معارف وحیاني همۀ ابعتاد زنتدگي انستان را
دربرميگیرند .در این مقاله ،تحلیل همساني وحي با نبتوغ بتا رویکترد عقلتي و
نقلي مورد بررسي ونقد قرار گر ف ه است.

واژههای كليدی :وحي ،پیامبر ،نبوغ ،نبوت.
 استادیار دانشگاه پیام نور قم.

همسانی و یا تفاوت وحی و نبوغ

55
مقدمه

وحي پدیدهای است کته در ادیتان جنبتۀ محتوری و اساستي دارد و دربتارۀ
چیس ي نن دیدگاههایي مار شده است .یکي از تفسیرهای نوین وحتي عبتارت
از نبوغ است .بر مبنای این نظریه ،پیامبران انسانهای عادی و معمولي نیست ند ،و
نه فرش ه اند و نه فرش گان از عالم الوهي برای ننان وحي نازل کردهاند .بلکه ننان
انسانهای نابغه ،هوشمند و م فکری بودند که دس گاه نفرینش در جهتان خلقتت
برای نجات بشر از رنج ،سخ ي ،بیچارگي و فشار زندگي به انسانها اهتدا کترده
است .اینان با برخورداری از هو

و نبوغ سرشتار ختود قتوانین و برنامتههتای

عقالني و خردپذیر را برای سعادت بشر تهیه و جامعه را به سوی اخال قِ شایس ه
و برپایي عدالت اج ماعي دعوت کردهاند .در نوش ار حاضر ،دیدگاه مزبور تبیتین
و نقد خواهد شد.
واژهشناسی
أ .وحی

با مراجعه به نثار لغتشناسان ،این حقیقت نشکار ميشتود کته وا ۀ وحتي و
مش قات نن معاني گوناگوني دارد :نوش ن (فراهیدی ،)318 :4141 ،رستالت و پیتا
(ابنفارس ،)38/6 :4141 ،اشاره صد ق (همان) ،الها (فراهیدی ،)318 :4141 ،عجلته
و سرعت (جوهری ،)833/1 :4141 ،و تفهیم و القتای نهتاني و ستری (زمخشرری،

.)663 :4141
وحي در باب نبوت عبارت است از تفهیم ستری ،،رمتزی و نهتاني حقتایق و
معارفي از جانر خداوند به برخي از بندگان برگزیده که از طرقي غیر از راههتای
شناخ هشدۀ معرفت همانند شیوههای حس ،عقل ،تجربه ،حدس و شهود عرفتاني
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حاصل ميشود( .سبحانی831 :4146 ،؛ همو)133 :4833 ،
ب .نبوغ

وا ۀ نبغ (ن ت ب ت غ) بر بروز و ظهتور دللتت متيکنتد (ابرنمنظرور:4141 ،

138/3؛ ابنفارس )831/3 :4141؛ نبوغ از نگاه لغتتشناستان بته معنتای برتتری،
سرشار است و نابغه به کسي گف ه ميشتود کته

برجس گي ،پیشاف ادگي و هو

عظیمالشأن ،برجس ه و فو قالعاده بوده ،از هوشتیاری و جتودت فکتر برختوردار
باشد( .طباطبائی633 :4833 ،؛ عمید)4433 :4864 ،

ازننجاکه مفهو نبوغ همانند مفاهیمي چون چاقي و لغری نیست کته ب توان
نن را به طور دقیق اندازهگیری کرد ،مالک و معیار خاصي که به طور دقیق ب واند
به یاری تشخیص نبوغ بیاید وجتود نتدارد .از ایتنرو ،تتاکنون ،در زمینتۀ نبتوغ،
تعریفي که مورد قبول همگان باشد ارائه نشده است .در عتین حتال ،دانشتمندان
روانشناس تعریفهایي دربارۀ نن به دست دادهاند ،برای نمونه:
ت وا ۀ نبوغ به مردان و زناني نسبت داده ميشود که حقیق تاا شتاهکار بزرگتي
سرشار از قدرت ،خالقیت و اصالت در زمینههای علمي یا هنری پدیتد نورده یتا
نظریههای بنیادین عظیم و نیرومندی به وجود نورده باشند( .جی .ای .هرا:4834 ،،
)34

ت کالپارد ميگوید :نبوغ و هو
اس عدادهای اهني ولي هو

به معنای وسی ،عبارت استت از رشتد همتۀ

و نبتوغ بته معنتای دقیتق کلمته عبتارت استت از

اس عداد اهن برای حل مسائل تازه و جدید( .سیاسی)484 :4811 ،

ت نبوغ عبارت است از قتدرت و توانتایي یتادگیری و بتهکتاربردن ننچته کته
نموخ ه در سازگاری با اوضاع و احوال تازه و نو و نیز عبارت است از قتدرت و
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توانایي و اس عداد برای حل مسائل و مشکالت تازه( .مان)834/1 :4864،

چنانکه از تعریف نبوغ نشکار است ،نبوغ امری فکری ،عقالنتي و در ارتبتاط
با ساخ ارهای اهني انسان است؛ مغز انسان بر تما فعالیتهتای ندمتي تستلط و
حاکمیت دارد و هر فعالی ي که انسان انجا ميدهد ،بيتردید ،بر سلولهتای مغتز
اثر ميگذارد؛ این تأثیر ،به گونه ای که هنوز علم بشر به حقیقت و ماهیت نن پتي
نبرده است ،در سلولهای مغز باقي ميماند؛ همین نثار باقيمانده در ستلولهتای
بافت های مغزی اساس عملیات عالي عقلي انسان مانند یادگیری ،یادنوری ،تخیّل
و تفکر را تشکیل ميدهد .ازاینرو هیچ تفاوتي در فرایند عملیات اهني انسانهتا
ت خواه نابغه و خواه غیرنابغه ت به چشم نميخورد( .نجاکی)33 :4833 ،

توجه به این نک ه بسیار حایز اهمیت است که نبتوغ و هتو

موجتودات ،از

یک سو ،به ساخ مان بدني ننها و ،از سوی دیگر ،بتا ننچته کته در طتول حیتات
موجود زنده بر این ساخ مان های بدني گذش ه است ،مربوط ميباشد .بتيتردیتد
مهمترین بخش از ساخ مان بدني موجود زنده که در هو

و نبوغ ننهتا دخالتت

دارد مغز است .وق ي نوزادی م ولد متيشتود ،مغتز اوستت کته انتدازۀ هتو

و

نبوغش را تعیین ميکند( .مان )66/2 :0651 ،بنابراین ،ننگونه که بسیاری از مرد
گمان ميکنند که نوابغ و تیزهوشان از نژاد دیگریاند و قدرتهای ویژهای دارنتد
که عمدتاا ناشناخ ه و مجهول است واقعیت نتدارد؛ گرچته ننتان افتراد شاخیتي
هس ند که غالباا به توفیقات درخشاني دست یاف هاند ،دلیلتي نتداریم کته بگتوییم
اساس این توانایيها و موفقیتها به کلي غیر از علل و موجباتي است کته ستبر
موفقیت و کامیابي افراد عادی و معمولي ميشوند( .جي.ای.هاو)056 :0661 ،
پس ،با تعریف نبوغ ،این حقیقت روشن شد که نبوغْ محیول فکتر و اهتن
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انسان است و در هر گرایش و رش های انسانهای کامیاب و موفقي وجود دارند.
تفسیر وحی به نبوغ

به عقیدۀ برخي از دانشمندان ،پیامبر کسي جز نابغهای اج ماعي نیست؛ ننچته
از قوای فکری این نابغه بهعنوان اندیشههای صالح و اصال گرایانه نمود ميیابتد
همان وحي و قوانیني است که او برای اصال و تأمین سالمت و سعادت جامعته
نورده است و رو پاک او کته ایتن افکتار را بته قتوای اهنتيا

راه متيدهتد

رو المین نامیده ميشود ،چراکه طهارت و پاکي رو این نابغۀ اج ماعي اجتازه
نميدهد که وی از سرِ هوا و هوس و خواهشهای پست مادی و نفساني ستخني
بگوید .بر اساس این نظریه ،ک ابي که دربردارندۀ افکار عالي و پاک اوست ک تاب
نسماني ميخوانند و از قوایي که ندمي را به اعمال خیر و نیک دعوت متيکنتد و
انگیزهای عالي برای گرایش به خوبيها و زیبایيهای روحي و دروني در انسانها
ایجاد ميکند به مالئکه (فرش گان) تعبیر ميکنند و نفسِ امرکننده به زش يهتا یتا
قوای دعوت کننده به شر و فستاد و تبتاهي را شتیاان متيخواننتد ،و بته همتین
صورت کلیۀ مسائل و مباني نبوت را با مسائل طبیعي و متادی توجیته متيکننتد.
(طباطبایي062/2 :0666 ،ت)066
سیداحمدخان هندی نیز بر این باور است که پیتامبری هماننتد دیگتر قتوا و
نیروها یک قوۀ طبیعي است که قابلیتهای نن در وقت مناسر شکوفا متيشتود؛
گاهي فردی خاص توان و اس عداد خویش را در یک رشت ه و تخیتص نشتکار
ميکند ،به گونهای که مرد او را در نن رش ۀ خاص نابغه ميشناسند .یکشتاعر،
یکفیلسوف ،یک پزشک ،یک هنرمند و یا یک نهنگر متيتوانتد در حرفتۀ ختود
اس اد شود .کسي که از توانایيهای طبیعي خار قالعادهای در درمان بیمتاریهتای
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روحي برخوردار است و به این وسیله ميتواند رو جدیدی در حیات اخالقتي
بشر بدمد پیامبر نامیده ميشود .هنگاميکه میوۀ این قابلیتهای طبیعتي رستید ،او
احساس ميکند که فراخواندهشده است تا رسالت تازۀ تهذیر اخالقي و روحاني
خود را به مرد اعالن کند .پس ،وحتي از دل او ماننتد چشتمهای متيجوشتد و،
سپس ،به سوی او روان ميشود .تجارب روحاني او همۀ دس اورد طبیعي انستاني
اوست .او کال نفساني خود را با گو

جسماني خود ميشنود ،چنانکته گتویي

دیگری با او سخن ميگوید؛ خود را با چشم جسماني ختود متيبینتد ،چنتانکته
گویي شخص دیگری در برابر او ایس اده استت .بته عقیتدۀ ستیداحمدخان هتیچ
اخ الف کیفي میان عقل و وحي وجود ندارد .ننهتا کته از بتالترین درجتۀ عقتل
برخوردارند رهبران مرد اند .این رهبران در همۀ ساحتهای زندگي انسان ،اعتم
از دیني و غیردیني ،ظهور ميکنند و همۀ ننها قابل الها الهي یا وحي ميشتوند.
تفاوت میان پیامبران و دیگر نوابغ ،مولود تفاوت میان ساحتهایي است که ننتان
در ننها کار ميکنند .پیامبران شفادهندگان رو اند و تنها وظیفۀ ننها این است کته
به زندگي روحي و اخالقي مرد جهت تتازهای بدهنتد( .ر.ک .ماهتری:0666 ،
20ت22؛ رباني گلپایگاني)615 :0660 ،
نیتاهلل سبحاني مينویسد:
«برخي ]افراد[ عوامل و زمینههایي را برای بروز افکار عتالي حاصتل از نبتوغ
اکر کردهاند که عبارتانداز:
ت عشق که قویترین و پرانر یترین افکار را به وجود متينورد ،زیترا عشتق،
محبت و کشش و توجه شدید و خار قالعاده نسبت به چیزی یا شخیي یا هدفي
است ،و چنین کشش و توجه شدیدی در هرکس پدید نید موجر انگیز

قوای
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جسمي و روحي او ميشود .بدین ترتیر ،فکر و اندیشۀ او در مناسبت با عشقش
نیرومند ،پویا و پرانر ی ميگردد.
ت س مکشي طولني سبر ميشود که فرد س مدیده فکتر ختود را بترای رفت،
س م بهکاراندازد و دقیقهای نرا ننشیند.
ت در اقلیت و شرایط نامساعد اج ماعي بتودن از عوامتل تشتدید ایتن افکتار
است ،زیرا یک اقلیت برای پر کردن فاصلهای که با اج ماع دارد ناچار استت بته
فکر بپردازد و ،سرانجا  ،ننچه را ميخواهد بهدستنورد.
ت چون کودک در سن کودکي برای مبارزه با مشکالت نمادگي ندارد در برابتر
پیشنمدهای نامالیم به درونگرایي روی مينورد .در این صورت ،افکتار کتودک
تشدید ميیابد.
ت تنهایي و زنداني بودن به افکار انسان شدت ميبخشد ،زیرا همنشیني دیگران
سبر ميشود ت برای مدت کم هم که باشد ت مغز و افکارمان در اخ یتار دیگتران
قرار گیرد( ».سبحانی)113 :2831 ،
ارزیابی و نقد نظریۀ همسانی وحی و نبوع

نقد اول .اساساا باید توجه داشت که نبوغ هوشمندان در صورتي جلوه ميکند
که چهار عامل تحقق داش ه باشد:
 .2آمادگی؛ برای اینکه یک نابغه به مرحلۀ نبوغ و ظهور نن برسد و خالقیتت
فکری از خود نشان دهد نخست باید حروف الفبا را بیاموزد و توانایي خواندن و
فهمیدن ک اب را به دست نورد و ،ستپس ،پیرامتون هتر رشت های بته پتژوهش و
ماالعات گس رده ای بپردازد .برای مثال ،پزشکي مي تواند به مقامات و اک شتافات
بزرگ علمي در رش ۀ خود نایل شود که پس از گذرانتدن دورههتای مقتدماتي و
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کسر اطالعات عمومي ،ماالعات دامنهدار و گس ردهای را در زمینۀ علو پزشکي
پيگیرد.
 .1پختگی؛ فرد نابغه ،پس از نمادگي لز  ،باید بارهتا نن ماالتر را در اهتن
خود بررسي کند و نیز با دیگران دربارۀ ننهتا گف گتو نمایتد و در برداشتتهتای
دیگران تأمل و تفکر کند تا ماالر پخ ه گردد.
 .8اشراق؛ با طيّ کردن ایتن دو مرحلته ستومین دوره شتروع متيشتود و نن
اشرا ق است .در این موق ،،افکار جدیدی در اهن انسان جرقه ميزند و اندیشته-
ای جدید خلق ميشود .بدین ترتیر ،نابغه در مرحلهای قرار ميگیترد کته گویتا
نوری اعما ق اهنش را روشن کرده است و راهي به ستوی یتک حقیقتت علمتي
جدید پیشِ پای او گشوده شده است .این در صورتي است که ناتواني جستمي و
عوارض روحي و شرایط سخت زندگي مان ،اشرا ق و دو مرحلۀ پیشین نگردد.
 .4تحقیق؛ در این مرحله ،شخص ماالر اشرا قشده را در مقیاسهای علمتي
جای ميدهد و به کمک نزمایش و تجربه ننها را ارزیابي مينماید تا ب واند ننها را
به عنوان پدیدههای جدید علمي و فکری عرضه کند.
بيتردید ،بدون طيِّ این مراحل ،هیچگاه اخ راعتات و اک شتافات نوابتغ بتروز
نميیافتت( .ماا )842/1 :2831 ،،بنتابراین ،ننچته نیتیر دانشتمندان بشتری در
رش ههای گوناگون علو و فنون ميگتردد حقیق تي مفهتومي و اهنتي ،و علمتي
حیولي است ،در حالي که هیچ پیامبری وحي را از طریق نموز

و اک ستاب و

تعلیم و تعلم بهدست نیتاورده استت .دست اوردها و اندیشتههتای اندیشتمندان و
دانشمندان گذش ه هیچگاه در تلقي وحي بهوسیلۀ پیامبران نقشتي نداشت ه استت.
بلکه «این شعورِ مرموز از جهاني ماورای عقل و باطن و اندیشته و نبتوغ استت».
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(طباطبایي ،بيتا ،)011 ،چراکه وحي الهي از مقا عزت حق تعالي نازل ميشتود.
پس ،وحي اک سابي نیست و فقط اعاایي است و با تتال

وکوشتش نمتيتتوان

بدان دست یافت ،چون دس رسي به نن با وصف عزت ستازگاری نتدارد .ن یجته
ننکه وحي ماابقِ ننچه حکمت وجود نن را اق ضا ميکند نازل متيشتود( .رباانی
گلپایگانی)133 :2832،

نیا هیچ عاقلى تنها به اتکای نبوغ خویش به خود جرئت متيدهتد کته ک تابى
بیاورد و ادعا کند که این ک تاب بترای هتدایت تمتامى جهانیتان ،از بتىستواد و
دانشمند و از زن و مرد و از معاصران و نیندگان ،تا نخر روزگتار استت و و نیتا
انساني که خود یکى از اجزای عالم ماده و طبیعت است و مانند تمامى موجودات
عالم محکو به تحول و تکامل است ميتواند در تمامى شئون عالم بشرى دختل
و تیرف کند و نیا او ميتواند قتوانین و علتو و معتارف و احکتا و متواع و
امثال و داس انهایى در خیوص کوچکترین و بزرگترین شئون بشرى بته دنیتا
عرضه کند که با تحول و تکامل بشر م حول نشود و از بشر عقر نماند و حال و
وض ،نن قوانین از جهت کمال و نقص مخ لف نشود اینهمه در حالي است که
ننچه او عرضه کرده به تدریج عرضه کرده باشد و در نن پتارهاى معتارف کته در
نغاز عرضه شده ،در نخر تکرار شده باشد اما در طول این مدت ،تغییترى نیاف ته
باشد .با اینکه همه ميدانیم که عمل هیچ انسانى از نظر کمال و نقص به یک حال
باقى نمىماند :در جوانى به گونهای مياندیشد و چهلساله که شد به شکلي دیگر
و پیر که شد به نحوی دیگر( .ر.ک .طباطبائي)50 :0666 ،
با این بیان ،نه تنها تفسیر وحي بته نبتوغ غیرمناقتي و نتامعقول استت بلکته
مقایسۀ پیامبران با نوابغ خردپسند نیست ،چراکه مقایسه هنگامي صحیح است که
کار هر دو گروه از یک نوع و یک سنخ باشد ،اما از ننجا که کار و عملکترد ایتن
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دو به کلي م فاوت و از دو سنخ است ،اصل مقایسه غلط و ناصتحیح متيباشتد.
برای مثال ،مقایسۀ قوۀ بینایي یا شنوایي و یا قوۀ فکرِ دو تن بتا یکتدیگر صتحیح
است اما به هیچوجه صحیح نیست که قتوۀ بینتایي یتک نفتر را بتا قتوۀ شتنوایي
دیگری بسنجیم و بگوییم کدا قویتر و برتر است .نبوغ نوابغ به نیتروی تفکتر،
تعقل و اندیشۀ بشری ننان است ،ولي فو قالعادگي پیامبران به نیروی دیگتری بته
نا وحي و اتیال به مبدأ هس ي است .ازاینرو ،مقایستۀ ایتن دو بتا یکتدیگر از
اساس غلط است( .مطهری)24 :2811 ،

بيشک ،این امر بدی ِ،جامعهشناسانه نميتوانتد همچتون نمتوزههتای نتاب و
خالص پیامبران الهي و قانون وحي نسماني «انسان» تربیتت کنتد ،چراکته شترط
تربیت انسانِ الهي این است که مربي و قانونگذار از تما زوایای نیازهای انستان
ت بدون اینکه به خود او هیچ نف ،و سودی برسد ت نگاهي کامل داشت ه باشتد .بته
تعبیر دیگر ،پروردگار بتر اریکتۀ قتانون گتذاری هتم جامعتهشتناس استت ،هتم
انسانشناس است ،هم اق یاددان است و هم سیاستمدار؛ تنها خودنگتاهيِ الهتي
ميتواند شرایط جعل قانون و وحي را داش ه باشد ،نه خودنگاهي علمي صرف.
نقد دوم .کستاني کته وحتي را بته نبتوغ تفستیر کتردهانتد از یتک واقعیتت
معرفتشناخ ي غفلت کردهاند :از نظر معرفتشتناخ ي ،هتر علمتي از ابزارهتا و
مناب ،خاص مربوط به نن علم به دست مينید .به همین سبر ،اگتر انستان فاقتد
حسي از حواس باشد از علم مربوط به نن نیز محرو خواهد بود .حس ،تجربه و
عقل مناب ،شناختاند .ولي بيگمان ،تما حقتایق عتالم از ایتن منتاب ،بتهدستت
نمينید .علومي هس ند که تنها از طریق وحي بهدست مينیند و مس ند بته منتاب،
حس و تجربه و عقل ت که نبتوغ انستان بته ایتن ابتزار و منتاب ،وابست ه استت ت
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نميباشند .غفلت از این حقیقت معرفتشناخ ي به انکار قاعي وحي ميانجامتد،
در حالي که وحي دانشي الهي و یقیني است کته در جتای ختود حقانیتت نن بته
اثبات رسیده و اسال شناسان به تفییل بدان پرداخ هاند ،چنانکته صتدرالم ألهین
همۀ انسانها را از نظر دریافت حقایق عالم هس ي یکسان نميداند.
مالصدرا بر این باور است که برخي از انسانها از جهتت شتدت نورانیتت و
صفای نفس ميتوانند به مرتبهای نایل شوند کته وحتي الهتي را دریافتت کننتد،
هرچند فرایند این عمل از طریق ارتباط انسان با عقتل فعتال صتورت متيگیترد.
چنین افرادی ح ماَ امکان وجود دارند .و این افتراد ،چتون امکتان وجتود دارنتد،
شرط تحقق وحي نیز هس ند .بيگمان ،با تحقق شرط ،مشروط ت که ختود وحتي
است ت نیز تحقق ميیابد .پس ،راهي برای انکار وحي باقي نميمانتد( .صدرالدین
شیرازی413 :2831 ،؛ همو  328ا )326

نقد سوم .براساس لزو بعثت پیامبران ،ننان دارای شرایاي ميباشند که با بته
بهرهمندی از نن شرایط مي توانند وحي الهي را دریافت و برای هدایت بشریت به
جهانیان ابالغ کنند .یکي از شرایط مهم و اساسي پیامبران الهي عیمت استت؛ از
ننجا که نوابتغ عتالم معیتو نیست ند ،چته بستا نظریتههتا ،فرضتیههتا و ح تي
دس اوردهای ننان با نظریهها ،فرضیهها و دس اوردهای نوابغ دیگر در یک موضوع
سازگار نباشد و مورد طرد و رد قرار گیرد .چه بسیار اتفتا ق متياف تد کته نظریتۀ
نابغهای در دو زمان م فاوت تغییر یابد :رو به کمال رود یا از جانر خود او مورد
تردید یا مورد نقض قرار گیترد .بتدینرو ،در تتاریخ نوابتغ م قتد و م تأخر ر
مينمایند .اما دیدگاه و وحي هیچ پیامبری با دیدگاه پیامبر دیگر تنتاقض نتدارد و
یکي دیگری را نفي نميکند و نیز هیچگاه نظریۀ یک پیامبر الهي در موضوعي بتا
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دیدگاه وی در همان موضوع تناقض ندارد.
نقد چهارم .اگر وحي الهي از نبوغ انسان نشئت گرف ه باشد ،نبوغ بشری خود
محیول طبیعت انساني است و این «طبیعت خود عامل اخ الف است و هیچگتاه
عامل اخ الف نميتواند برطرفکنندۀ نن باشد .ح ماا عامل دیگری لز است که،
خارج از طبیعت بشری اخ الف را برطرف کند و نن تنها وحتي الهتي استت کته
برنمده از طبیعت انسان نیست بلکته خداونتد تعتالي نن را نتازل نمتوده استت».
(طباطبایی )282/1 :2838 ،توضیح مالر این استت کته نتوع بشتر حستر طبت،
بشری و غریزۀ حر اات و خودخواهي بهرهکش است و این بهرهکشتي او را بته
تشکیل زندگي دس هجمعي وا ميدارد و ،در عین حال ،کتار او را بته اخت الف و
فساد ميکشاند .در ن یجه ،ندمي در همۀ شئون زندگيا  ،که نفترینش بترنوردن
نن شئون را واجر ميداند ،دچار اخ الف و فساد ميشود از سویي دیگتر ،نبتوغ
که محیول ساخ مان بدني و طبیعي است خود عامل اخ الف استت و هتیچگتاه
عامل اخ الف نميتواند برطرفکنندۀ نن باشد .پس ،ح ماا عامل دیگری که خارج
از طبیعت و ساخ مان بشری است لز است تا اخ الف را برطرف کند؛ نن تنهتا
عاملْ وحي الهي است( .هما)،

نقد پنجم .انبیا برای اثبات درس ي ادعای خود معجزاتي نشتان متيدادنتد کته
دلیل نشکاری برای صد ق دعوت ننها نزد تودههای مرد باشد ،در حالي که هتیچ
نابغهای برای صد ق دعوت خود نميتواند معجزه ارائه کند( .نیری) 60 :0665 ،
وحي الهي معجزه است و خود قرنن کریم معجزه بودن وحي نستماني را ماتر
کرده است ،چنانکه ميفرماید« :و إن کن م في ریرٍ ممَّا نزلنتا علتي عبتدنا فتأتوا
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بسور ٍة من مثله و ادعوا شهداءکم من دون اهلل إن کن م صادقین» 0.خداوند در این
نیه تحدی و هماوردطلبي کرده که احدی از جن و انسان نمتيتوانتد ح تي یتک
سوره مانند قرنن بیاورد .اگر وحي الهي محیتول نبتوغ نابغتههتای اج متاعي و
فیلسوفان عالم بود ،وجهي نداشت که خود

ننان را به مقابله و مبارزه فراخواند

و ضعف و ناتواني ننان را نشکار سازد.
نقد ششم .این نظریه با گف ار خودِ پیامبران مخالف استت ،زیترا ننتان اگتر از
طریق نبوغ و هو

سرشار به وحي نایل شدهاند ،چرا قوانین ،دانتشهتا و علتو

خود را به جهان دیگر نسبت ميدهند« :إن اَتب ُ،إل ما یوحي إليّ» 2و «إن هتو إلتا
وحي یُوحي» 6.ننها ادعای وحي و نبوت ميکردند ،همانند حضترت محمتد،3
حضرت عیسي ،1حضرت موسي ،1حضترت ابتراهیم ،1بعضتي از ایشتان،
برخي دیگر را تیدیق ميکنند .این تیدیق ت که در قرنن نیز نمده ت بهصراحت با
اینگونه تفسیر از وحي (نبوغ) مخالف است؛ صریح قرنن و سنت و ننچه کته از
پیامبران نقل شده است دللت بر این واقعیت دارد که این حقتایق (وحتي ،نتزول
ک اب و نزول فرش ه) اموری خارج از سنخ طبیعت و مادهاند( .طباطبتایي:0666 ،
 )061/2در حاليکه تما نوابغ بشری و میلحان اج ماعي نگاهيها ،فرضیههتا و
نظریه پردازیهای اب کاری خود را وابس ه به فعالیتهتای اهنتي و کتارکرد مغتز
خویش ميشمارند وننها را به نا خود به ثبت ميرسانند و راه وصول بته ننهتا را

 .1اگر دربارۀ آنچه بر بندۀ خود نازل کردهایم تردید دارید ،دستِکم یک سووره مااننود آ
بیاورید و گواما غیرخداییتا را فرا بخوانید ،اگر راست میگویید( .بقر)32 :
 .3فقط از آنچه که به من وحی میشود پیروی میکنم( .انعام)5 :
 .2آنچه میگوید وحی آساانی است که بر او نازل میگردد( .نجم)4 :
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مس ند به مشاهدات تجربي و تنظیم عقالنيای ميدانند که خودشان ،نن را سامان
دادهاند .از سوی دیگر ،قلمرو نگاهيهای نوابغ به هیچ وجه ت نه از لحاظ کمیتت
و نه از لحاظ کیفیّت ت قابل مقایسه با معلومات پیامبران نیست .این پیتامبر استت
که اطالعاتي گس رده و دقیتق از گذشت ه و حتال ونینتده جهتان دارد و بتهیقتین
خااناپذیر و بدون هتیچ شتبهه و تردیتدی از نن گتزار

متيدهتد :گتزار

از

ویژگيهای مبدأ نفرینش (خداوند یگانه) (برای نمونه بقره05 :؛ بقتره00 :؛ انعتا :
6؛ شوری)00 :؛ گزار

از ویژگيهای جهان نخرت و دگرگونيهای پتیش از نن

و رخداد انفجار عظیم نظا کیهاني (ر.ک .سورۀ انشقا ق و انفاار) کته دانشتمندان
جهانشناس از نن شگفتزدهاند ،شر داس ان و سیرت رسولن پیشین ،بازسازی
تاریخ راس ین ،و افشای پنهانکاریهای کاهنان میلحتپیشه .ایتن گتزار هتای
شگرف ،در بروز یکباره ،با خیییۀ نبتوغ ایشتان کته شتکوفایي نن تتدریجي و
همراه با تجدید نظر و تکمیل است تناسبي ندارد و گواه اقناعنمیتز ستخن غیتر
الهي است .هیچ دانشمند و نابغهای مدّعي جامعیّت در تما عرصههای علو گی ي
نشده است بلکه حاصل سخن نوابغ علم و اندیشه نن این شعر استت کته « :تتا
بدانجا رسید دانش من  /که توانم گفت که نادانم»( .سعیدی روشان 43 :2816 ،ا
)61

طبق تیریح قرنن کریم ،یک ویژگي بسیار مهتم وحتي انبیتا معلتم داشت ن و
نموخ ن از سرچشمۀ وحي است ،بدین معنا که پیامبران الهي وحي را از راههتای
تجربه ،نبوغ و از درون نفسخویش نیاف هاند .بلکه وحتي را ،بته یقتین از جانتر
تعلیمدهندهای وال و نموزگاری حکیم نموخ هاند .قرنن کریم ميفرماید:
ر تلك مِن أنباءِ الغیبِ نوحِیَها اِلیك ما کنت تعلمُهَا أنت  ،ال قومُك مِن قبرِِ
هذا فاصبر إن العاقبة لِلمتقین( .هود)14 :
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اینها از خبرهای غیب است که به تو (ای پیامبر) ،حی میکنیم؛ نره ترو  ،نره
قومت اینها را پیش از این نمیدانستید.
ر  ، ...انزل اهلل علیك الكتاب  ،الحكمة  ،علمك ما لرم تكرن تعلرم  ،کران
فضِ اهلل علیك ،عظیماً(.نساء)448 :
خدا،ند کتاب  ،حكمت بر تو نرازل کرردو  ،چن ره را نمریدانسرتی بره ترو
چموخت ، ،فضِ خدا بر تو ]هموارو[ بزرگ بودو است.

به اع قاد عالمه طباطبایي ،مراد از انزال و تعلیم در نیۀ شریفه دو نتوع از علتم
است :یکي از ننها تعلتیم از طریتق وحتي و نتزول رو المتین استت و دیگتری
نموز

به نوعي از القا در قلر و الها خفيّ الهي بدون انزال فرش ۀ وحي استت.

خداوند به پیامبر نوعي علم داد که اگر از پیش خود نن علم را به ایشان نمتيداد،
نن علومي که انسان از طر ق اسباب عادی برای نموز

به دست متي نورد بترای

پیامبر کفایت نميکرد( .ر.ک .طباطبایی13 :2838 ،ا)31

همچنین ،قرنن کریم ميفرماید« :علَّمهُ شدیدُ القوی» 0متراد از «شتدیدالقوی»
خدا باشد یا جبرئیل ،به هر حال ،نموخ ن است ،نه مانند الهتا هتایي کته نیتیر
برخي از دانشمندان ميشود و ميگویند ناگاه فرضیهای بته متن الهتا شتد؛ فترد
دانشمند تنها همینقدر احساس ميکند که پیش از این نميدانست و اینک ناگهان
چیزی به اهنش نمده است اما ارتباط با معلم و نموزگار را احساس نميکنتد؛ او
همینقدر مي فهمد که علم جوشید ولي حس نمي کند که با جایي تماس داش ه یا
نداش ه است .ولي انبیا وجود نن معلم را احساس ميکنند و احساس ميکنند کته
نميدانند و ميگیرند( .ر.ک .مطهری)38 :2811 ،

 .1آ کس که قدرت عظیای دارد او را تعلیم داده است( .نجم)5 :
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نقد هفتم .پیامبران ،چه قبل از نیل به مقا نبتوت و چته بعتد از نن ،در میتان
مرد جامعۀ خود بهسر ميبردند و در همۀ اوضاع و احتوال بتا مترد در تمتاس
بودند و مرد نیز ننها را به خوبي ميشناخ ند .مرد خوب ميدانست ند کته شتیوۀ
برخورد و خط مشي زندگي انبیا بعد از بعثت با قبل از نن تفتاوت بستیار داشت ه
است .پیامبران پس از بعثتِ خود ماالبي را پیرامون نغاز و انجا جهان و فلستفۀ
حیات و مرگ انسانها و چگونه زیس ن ننها به میان مينورند کته قبتل از بعثتت
هیچگاه از این ماالر سخني به میان نمينوردند .از ستویي دیگتر ،ایتن تغییتر و
تحول هم ناگهاني در ننها پیدا ميشد ،در حالي کته افکتار و اندیشتههتای نوابتغ
بشری تدریجي است و مرد با سابقۀ علمي ننها به ختوبي نشتنایي دارنتد؛ نبتوغ
فکری یک اندیشمند حاصل تراو های تدریجي فکتر او و دیگتران استت ،امتا
وحي مالقاا تدریجي نبوده ،یکباره و دفعي استت .نرا و افکتاری را کته پیتامبران
ارائه ميدهند قبل از بعثت ننها سابقه نداش ه است و ح ي خود پیامبران نیتز قتبالا
از نن اگاهي نداش هاند( .نصری)82 :2833 ،
نتیجهگیری

از ماالر ارائه شده به این ن ایج ميرسیم:
 .0مدعیان تفسیر وحي به نبوغ هیچ گونته دلیتل عقلتي و نقلتي بترای اثبتات
دیدگاهشان ارائه ندادهاند بلکه ننان تنها بتر استاس اندیشتههتای اصتال گرایانتۀ
اج ماعي برای اصال و تأمین سالمت و سعادت جامعه و از بین بردن تبعیض و
اخ الف ،به سبر عد درک حقیقتت وحتي ومقتا والی پیتامبر و علتم گرایتي
محض ،از وحي الهي به نبوغ تفسیر ميکنند .این در حالي استت کته اگتر وحتي
الهي از نبوغ انسان نشئت گرف ه باشد ،نبوغ بشری محیول طبیعت انساني است
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و اساساا این طبیعت خود عامل اخ الف است و هیچگاه عامل اخ الف نميتوانتد
برطرفکنندۀ نن باشد .ح ماا عامل دیگری لز است که ،خارج از طبیعت بشری،
اخ الف را برطرف کند و نن تنها وحي الهي است ،که برنمتده از طبیعتت انستان
نیست بلکه خداوند تعالي نن را نازل نموده است.
 .2اگر وحي الهي نشئت گرف ه از نبوغ ،فکر و اندیشۀ انستان بتود ،تحتدی و
هماوردطلبي امری به دور از حکمت مينمود و از ننجا که کتار غیرحکیمانته در
وحي الهي راه ندارد ،هماوردطلبي و نشتکار نمتودن ضتعف و نتاتواني دیگتران
(منکران) دللت ميکند که وحي محیول نبوغ و اندیشۀ بشری نیست و از سوی
خداوند تعالي نازل شده است.
 .6هر چند پیامبران الهي نیز از نیروی خرد ،اندیشه و حسابگریهای فکری و
اهني و نیز از هو

و نبوغ سرشار برخوردار بودند ولي ت چنانکه از ک تابهتای

مقدس مانند قرنن کریم اس فاده ميشود ت بهصراحت با اینگونه تفستیر از وحتي
]به نبوغ[ مخالفاند و تنها از وحي الهي پیروی ميکنند .فرس ادگان الهي ،صترف
نظر از ان ساب به نیروی غیر ،برای خود به طور مس قل هیچ ادعایي ندارنتد ،در
حتتاليکتته تمتتا نوابتتغ بشتتری و میتتلحان اج متتاعي نگتتاهيهتتا ،فرضتتیههتتا و
نظریهپردازیهای اب کاری خود را وابس ه به فعالیتتهتای اهنتي و کتارکرد مغتز
خویش ميشمارند و ننها را به نا خود به ثبت ميرسانند و راه وصول به ننهتا را
مس ند به مشاهدات تجربي و تنظیم عقالني خود ميدانند.
 .1تفسیر وحي به نبوغ موجر انکتار برختي از اصتول مستلم دینتي هماننتد
عیمت وخاتمیت خواهد شد و ،سرانجا  ،این امر به انکار اصل و اساس نبتوت
منجر ميشود ،در حالي که بر مبنای ضرورت نبوت ،عیتمت و خاتمیتت امتری
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قاعي و یقیني است و به هیچوجه خدشهبردار نیستت .بنتابراین ،وحتي حقیق تي
الهي است که تنها از سوی خداوند به برخي از بندگان برگزیدۀ او اعاا ميشود.
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