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 آيين حكمت پژوهشی-علمی فصلنامه

  33، شماره مسلسل 3131 بهار، ششمسال 

 

  همسانی یا تفاوت وحی و نبوغ
 
 
 
 

 42/19/39 تاريخ تأييد:          42/01/39تاريخ دريافت:  

 یداهلل دادجو
بتا  بتا نن  الهتي   ۀای است که برخي از بندگان برگزیده و شایست   وحي پدیده

رس گاری و سعادت جاوداني را از  ۀتا برنامکنند ميرقرار خداوند تعالي ارتباط ب
 های کمال ابالغ کنند. او دریافت و برای هدایت بشر به قله

برخي از دانشمندان به دلیل ناتواني از شناخت صحیح حقیقت وحي تفستیر  
هایي  و پیامبر را نابغهاند دانس هنادرس ي از وحي ارائه داده ونن را همسان با نبوغ 

در عرصه زندگي اج متاعي   بشر هایي از تاریخِ برهه اند که در  ق معرفي کردهخال
قتوانیني را   گیری از نبوغ و هتو  ااتتي ختود  اصتول و     اند و با  بهره درخشیده

اند.ولي این تحلیل  اخالقي بشر نورده سالمت رواني و سعادت و برای هدایت و
م متایز و جتدا از    کتامالا وحي و نبوغ دو حقیقتت   زیرا ،از وحي پذیرف ه نیست

و مرتبط با ساخ ارهای طبیعي، اهنتي و مغتزی انستان     ،اند؛ نبوغ امری فکری هم
در حالي که وحي دانشي از سنخ علم حضتوری استت کته قلتر و رو       ،است

نبتوغ خااپذیرنتد ولتي     های حاصتل از  معرفت کند. پیامبر نن را اخذ و تلقي مي
بته   هتای حاصتل از نبتوغ محتدود     عرفتم های وحیاني خااپذیر نیس ند. معرفت

ابعتاد زنتدگي انستان را     ۀموارد خاصي هس ند ولي معارف وحیاني هم ل وئمسا
 عقلتي و  رویکترد  تحلیل همساني وحي با نبتوغ بتا   ،این مقاله در گیرند. دربرمي

 نقلي مورد بررسي ونقد قرار گر ف ه است.  

 نبوت. نبوغ، پیامبر، وحي، های كليدی:واژه

                                           
 قم استادیار دانشگاه پیام نور. 
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 مقدمه

 ۀدربتار  و اساستي  دارد  محتوری و  ۀای است کته در ادیتان جنبت    ي پدیدهوح

از تفسیرهای نوین وحتي عبتارت    هایي مار  شده است. یکي چیس ي نن دیدگاه

و  ،های عادی و معمولي نیست ند  پیامبران انسان ،بر مبنای این نظریه .از نبوغ است

. بلکه ننان اندکردهنازل  اند و نه فرش گان از عالم الوهي برای ننان وحي نه فرش ه

که دس گاه نفرینش در جهتان خلقتت   بودند های نابغه، هوشمند و م فکری  انسان

کترده   ها اهتدا انسانبرای نجات بشر از رنج، سخ ي، بیچارگي و فشار زندگي به 

هتای   است. اینان با برخورداری از هو  و نبوغ سرشتار ختود قتوانین و برنامته    

شایس ه  تهیه و جامعه را به سوی اخال قِ ای سعادت بشررا برعقالني و خردپذیر 

دیدگاه مزبور تبیتین  ، نوش ار حاضر اند. در و برپایي عدالت اج ماعي دعوت کرده

 نقد خواهد شد.  و
 

 شناسی واژه
 یأ. وح

وحتي و   ۀشتود کته وا   شناسان، این حقیقت نشکار مي با مراجعه به نثار لغت 

 رستالت و پیتا    ،(318: 4141)فراهیدی،  نوش ن: داردمعاني گوناگوني نن مش قات 

عجلته   ،(318: 4141)فراهیدی،  الها  ،)همان(صد ق  اشاره ،(6/38: 4141فارس،  )ابن

)زمخشرری،   یتفهیم و القتای نهتاني و ستر    ، و (1/833: 4141)جوهری،  و سرعت

4141 :663) . 

ق و وحي در باب نبوت عبارت است از تفهیم ستری،، رمتزی و نهتاني حقتای    

هتای   معارفي از جانر خداوند به برخي از بندگان برگزیده که از طرقي غیر از راه

های حس، عقل، تجربه، حدس و شهود عرفتاني   معرفت همانند شیوه شدۀ شناخ ه
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 (133: 4833؛ همو، 831: 4146)سبحانی،   شود. حاصل مي
 

 نبوغب. 

: 4141منظرور،   برن )اکنتد   ظهتور دللتت متي    بر بروز و)ن ت ب ت غ(   نبغ  ۀوا  

شناستان بته معنتای برتتری،      نبوغ از نگاه لغتت ؛ (3/831: 4141فارس  ؛ ابن3/138

شتود کته    هو  سرشار است و نابغه به کسي گف ه مي و اف ادگي برجس گي، پیش

ودت فکتر برختوردار   از هوشتیاری و ج ت   ،العاده بوده  برجس ه و فو ق ،نأالش عظیم

  (4433: 4864، ؛ عمید633: 4833)طباطبائی، باشد. 

ازننجاکه مفهو  نبوغ همانند مفاهیمي چون چاقي و لغری  نیست کته ب توان   

مالک و معیار خاصي که به طور دقیق ب واند  ،گیری کرد نن را به طور دقیق اندازه

نبتوغ،   ۀدر زمینت رو، تتاکنون،  . از ایتن تشخیص نبوغ بیاید وجتود نتدارد  یاری به 

دانشتمندان   ،شد ارائه نشده است. در عتین حتال  تعریفي که مورد قبول همگان با

 برای نمونه:  ،اند نن به دست داده ۀهایي دربار شناس تعریف روان

که حقیق تاا شتاهکار بزرگتي    شود داده ميبه مردان و زناني نسبت ت وا ۀ نبوغ 

های علمي یا هنری پدیتد نورده یتا    سرشار از قدرت، خالقیت و اصالت در زمینه

: 4834)جی. ای. هرا،،   دین عظیم و نیرومندی به وجود نورده باشند.های بنیا نظریه

34) 

 ۀگوید: نبوغ و هو  به معنای وسی، عبارت استت از رشتد همت    کالپارد ميت 

اس عدادهای اهني ولي هو  و نبتوغ بته معنتای دقیتق کلمته عبتارت استت از        

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

کتاربردن ننچته کته     وغ عبارت است از قتدرت و توانتایي یتادگیری و بته    نبت 

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

ارتبتاط   در و که از تعریف نبوغ نشکار است، نبوغ امری فکری، عقالنتي  چنان

تستلط و  ندمتي  هتای   مغز انسان بر تما  فعالیت ؛انسان است با ساخ ارهای اهني

هتای مغتز    بر سلول ،تردید بي ،دهد حاکمیت دارد و هر فعالی ي که انسان انجا  مي

ای که هنوز علم بشر به حقیقت و ماهیت نن پتي   به گونه ،این تأثیرگذارد؛ مياثر 

هتای   مانده در ستلول  همین نثار باقي ؛ماند قي ميهای مغز با نبرده است، در سلول

های مغزی اساس عملیات عالي عقلي انسان مانند یادگیری، یادنوری، تخیّل  بافت

هتا   یند عملیات اهني انسانارو هیچ تفاوتي در فر دهد. ازاین و تفکر را تشکیل مي

 (33: 4833)نجاکی،  خورد. به چشم نمي ت خواه غیرنابغهو خواه نابغه ت 

از  ،ز اهمیت است که نبتوغ و هتو  موجتودات   یتوجه به این نک ه بسیار حا

بتا ننچته کته در طتول حیتات       ،از سوی دیگر ،به ساخ مان بدني ننها وسو، یک 

تردیتد   باشد. بتي  های بدني گذش ه است، مربوط مي موجود زنده بر این ساخ مان

بوغ ننهتا دخالتت   ترین بخش از ساخ مان بدني موجود زنده که در هو  و ن مهم

هتو  و   ۀمغتز اوستت کته انتداز     ،شتود  . وق ي نوزادی م ولد متي استدارد مغز 

گونه که بسیاری از مرد   نن ،( بنابراین2/66: 0651 )مان، کند. را تعیین مي شنبوغ

دارنتد  ای  های ویژه قدرتو  اند کنند که نوابغ و تیزهوشان از نژاد دیگری گمان مي

افتراد شاخیتي   ننتان  گرچته   ؛هول است واقعیت نتدارد که عمدتاا ناشناخ ه و مج

بگتوییم   کته  اند، دلیلتي نتداریم   غالباا به توفیقات درخشاني دست یاف هکه هس ند 

ستبر  ها به کلي غیر از علل و موجباتي است کته   ها و موفقیت اساس این توانایي

 (056: 0661 )جي.ای.هاو، د.نشو موفقیت و کامیابي افراد عادی و معمولي مي

محیول فکتر و اهتن    این حقیقت روشن شد که نبوغْ ،با تعریف  نبوغ ،پس
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 های کامیاب و موفقي وجود دارند.  ای انسان انسان است و در هر گرایش و رش ه
 

 تفسیر وحی به نبوغ 

ننچته   ؛اج ماعي نیست ای پیامبر کسي جز نابغه ،دانشمندان برخي از ۀبه عقید

 یابتد نمود ميگرایانه   های صالح و اصال ن اندیشهعنوا از قوای فکری این نابغه به

اصال  و تأمین سالمت و سعادت جامعته  برای که او است همان وحي و قوانیني 

دهتد   متي ا  راه اهنتي و رو  پاک او کته ایتن افکتار را بته قتوای       نورده است

اجتازه  اج ماعي  ۀچراکه طهارت و پاکي رو  این نابغ ،شود المین نامیده مي رو 

ستخني  های پست مادی و نفساني  هوا و هوس و خواهشسرِ که وی از دهد ينم

افکار عالي و پاک اوست ک تاب   ۀک ابي که دربردارندبگوید. بر اساس این نظریه، 

کنتد و  دعوت متي به اعمال خیر و نیک که ندمي را  يقوایخوانند و از مينسماني 

ها  در انسانای روحي و دروني ه ها و زیبایي ی عالي برای گرایش به خوبيا انگیزه

هتا یتا    به زش يکننده امر و نفسِکنند )فرش گان( تعبیر ميمالئکه به کند  ایجاد مي

و بته همتین   خواننتد،  متي فستاد و تبتاهي را شتیاان     و به شر دعوت کننده یقوا

 کننتد.  مسائل و مباني نبوت را با مسائل طبیعي و متادی توجیته متي    ۀصورت کلی

 (066ت2/062: 0666، يی)طباطبا

سیداحمدخان هندی نیز بر این باور است که پیتامبری هماننتد دیگتر قتوا و      

 ؛شتود  در وقت مناسر شکوفا متي های نن  طبیعي است که قابلیت ۀنیروها یک قو

در یک رشت ه و تخیتص نشتکار    توان و اس عداد خویش را خاص  یگاهي فرد

شتاعر،   یک شناسند. مي نابغهخاص  ۀکه مرد  او را در نن رش ای کند، به گونهمي

ختود   ۀتوانتد در حرفت   فیلسوف، یک پزشک، یک هنرمند و یا یک نهنگر متي  یک

هتای   در درمان بیمتاری ای  العاده طبیعي خار قهای  اس اد شود. کسي که از توانایي
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تواند رو  جدیدی در حیات اخالقتي   روحي برخوردار است و به این وسیله مي

طبیعتي رستید، او   های  این قابلیت ۀکه میو هنگامي شود. يبشر بدمد پیامبر نامیده م

تهذیر اخالقي و روحاني  ۀشده است تا رسالت تاز کند که فراخوانده احساس مي

 ،جوشتد و  متي ای  وحتي از دل او ماننتد چشتمه    . پس،خود را به مرد  اعالن کند

ني دس اورد طبیعي انستا  ۀشود. تجارب روحاني او هم به سوی او روان مي ،سپس

کته گتویي    شنود، چنان اوست. او کال  نفساني خود را با گو  جسماني خود مي

کته   بینتد، چنتان   گوید؛ خود را با چشم جسماني ختود متي   دیگری با او سخن مي

ستیداحمدخان هتیچ    ۀبته عقیتد   گویي شخص دیگری در برابر او ایس اده استت. 

عقتل   ۀترین درجت کته از بتال  ننهتا   اخ الف کیفي میان عقل و وحي وجود ندارد.

اعتم   زندگي انسان،های  ساحت ۀ. این رهبران در هماندمرد برخوردارند رهبران 

 شتوند.  قابل الها  الهي یا وحي ميننها  ۀکنند و هم ظهور مي ،از دیني و غیردیني

هایي است که ننتان   تفاوت میان پیامبران و دیگر نوابغ، مولود تفاوت میان ساحت

این است کته  ننها  ۀند و تنها وظیفا یامبران شفادهندگان رو پ .کنند مي کارننها در 

: 0666ماهتری،   ر.ک. ) بدهنتد. ای  به زندگي روحي و اخالقي مرد  جهت تتازه 

 (  615: 0660 رباني گلپایگاني، ؛22ت20

 نویسد: مي اهلل سبحاني نیت

عتالي حاصتل از نبتوغ     هایي را برای بروز افکار زمینه عوامل و ]افراد[برخي »

 از: اند اند که عبارت اکر کرده

 ،نورد، زیترا عشتق   متي  ترین افکار را به وجود ترین و پرانر ی عشق که قویت 

 العاده نسبت به چیزی یا شخیي یا هدفي محبت و کشش و توجه شدید و خار ق

، و چنین کشش و توجه شدیدی در هرکس پدید نید موجر انگیز  قوای است
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او در مناسبت با عشقش  ۀفکر و اندیشترتیر، شود. بدین مي جسمي و روحي او

 .گردد مي پویا و پرانر ی ،نیرومند

شود که فرد س مدیده فکتر ختود را بترای رفت،      مي س مکشي طولني سبرت 

 نرا  ننشیند.ای  کاراندازد و دقیقه س م به

در اقلیت و شرایط نامساعد اج ماعي بتودن از عوامتل تشتدید ایتن افکتار      ت 

که با اج ماع دارد ناچار استت بته   ای  قلیت برای پر کردن فاصلهزیرا یک ا ،است

 نورد. دست خواهد به مي ننچه را ،سرانجا  ،فکر بپردازد و

برای مبارزه با مشکالت نمادگي ندارد در برابتر   يدر سن کودککودک چون ت 

افکتار کتودک    ،در این صورت نورد.روی مي گرایي نمدهای نامالیم به درون پیش

 .یابديمتشدید 

زیرا همنشیني دیگران ، بخشد مي زنداني بودن به افکار انسان شدت و تنهایيت 

مغز و افکارمان در اخ یتار دیگتران   ت برای مدت کم هم که باشد  ت   شود سبر مي

 (113: 2831بحانی، )س «قرار گیرد.
 

 نظریۀ همسانی وحی و نبوعارزیابی و نقد 

کند  وغ هوشمندان در صورتي جلوه ميکه نبداشت اساساا باید توجه نقد اول. 

 :که چهار عامل تحقق داش ه باشد

نبوغ و ظهور نن برسد و خالقیتت   ۀبرای اینکه یک نابغه به مرحل . آمادگی؛2

و توانایي خواندن و بیاموزد  فکری از خود نشان دهد نخست باید حروف الفبا را

ی بته پتژوهش و   ا پیرامتون هتر رشت ه    ،ستپس  به دست نورد و،فهمیدن ک اب را 

تواند به مقامات و اک شتافات   پزشکي مي ،ای بپردازد. برای مثال ماالعات گس رده

هتای مقتدماتي و    شود که پس از گذرانتدن دوره نایل خود  ۀبزرگ علمي در رش 
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علو  پزشکي  ۀای را در زمین و گس رده دار ماالعات دامنه ،کسر اطالعات عمومي

 .گیردپي

پس از نمادگي لز ، باید بارهتا نن ماالتر را در اهتن    فرد نابغه،  . پختگی؛1

هتای  در برداشتت و نمایتد  گف گتو  دربارۀ ننهتا  و نیز با دیگران کند خود بررسي 

 تأمل و تفکر کند تا ماالر پخ ه گردد.دیگران 

شتود و نن   کردن ایتن دو مرحلته ستومین دوره شتروع متي      طيّ با. اشراق؛ 8

-زند و اندیشته جرقه ميدیدی در اهن انسان افکار ج ،در این موق، .اشرا ق است

گیترد کته گویتا     ای قرار مي در مرحلهشود. بدین ترتیر، نابغه ای جدید خلق مي

و راهي به ستوی یتک حقیقتت علمتي      است نوری اعما ق اهنش را روشن کرده

 و . این در صورتي است که ناتواني جستمي او گشوده شده استپای   جدید پیشِ

 پیشین نگردد.  ۀط سخت زندگي مان، اشرا ق و دو مرحلعوارض روحي و شرای

های علمتي   شده را در مقیاس شخص ماالر اشرا ق ،در این مرحله . تحقیق؛4

نماید تا ب واند ننها را  و به کمک نزمایش و تجربه ننها را ارزیابي ميدهد جای مي

 های جدید علمي و فکری عرضه کند. به عنوان پدیده

گاه اخ راعتات و اک شتافات نوابتغ بتروز      هیچ ،این مراحل بدون طيِّ ،تردید بي

ننچته نیتیر دانشتمندان بشتری در      ،بنتابراین  (1/842: 2831)ماا،،   یافتت.  نمي

و علمتي   ،اهنتي  و گتردد حقیق تي مفهتومي    های گوناگون علو  و فنون مي رش ه

در حالي که هیچ پیامبری وحي را از طریق نموز  و اک ستاب و   ،حیولي است

اندیشتمندان و  هتای   نیتاورده استت. دست اوردها و اندیشته    دست  بهو تعلم تعلیم 

پیامبران نقشتي نداشت ه استت.    وسیلۀ  بهگاه در تلقي وحي  دانشمندان گذش ه هیچ

 «مرموز از جهاني ماورای عقل و باطن و اندیشته و نبتوغ استت.    این شعورِ»بلکه 
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 .شتود  مي حق تعالي نازلچراکه وحي الهي از مقا  عزت  ،(011تا،  بي ،يی)طباطبا

تتوان   تتال  وکوشتش نمتي    با فقط اعاایي است و اک سابي نیست وپس، وحي 

ن یجته   .دس رسي به نن با وصف عزت ستازگاری نتدارد  چون  ،بدان دست یافت

)رباانی   شتود.  متي  کند نازل مي ننچه حکمت وجود نن را اق ضا وحي ماابقِننکه 

 (133: 2832گلپایگانی،

دهتد کته ک تابى     خود جرئت متي ه ب نبوغ خویش یها به اتکاتن نیا هیچ عاقلى

ستواد و   ، از بتى جهانیتان هتدایت تمتامى   بترای  بیاورد و ادعا کند که این ک تاب  

و نیندگان، تا نخر روزگتار استت و و نیتا     اندانشمند و از زن و مرد و از معاصر

جودات عالم ماده و طبیعت است و مانند تمامى مو یکه خود یکى از اجزاانساني 

تواند در تمامى شئون عالم بشرى دختل   عالم محکو  به تحول و تکامل است مي

قتوانین و علتو  و معتارف و احکتا  و متواع  و       تواندد و نیا او ميکنو تیرف 

دنیتا  ه ترین شئون بشرى بت  ترین و بزرگ هایى در خیوص کوچک امثال و داس ان

از بشر عقر نماند و حال و عرضه کند که با تحول و تکامل بشر م حول نشود و 

 که همه در حالي است   اینوض، نن قوانین از جهت کمال و نقص مخ لف نشود

اى معتارف کته در    تدریج عرضه کرده باشد و در نن پتاره ه عرضه کرده باو ننچه 

یترى نیاف ته   یمدت، تغاین در طول  اما در نخر تکرار شده باشد ،نغاز عرضه شده

یک حال ه هیچ انسانى از نظر کمال و نقص بعمل انیم که د با اینکه همه مي .باشد

 دیگربه شکلي ساله که شد  چهل اندیشد و ای ميبه گونهدر جوانى  :ماند باقى نمى

 ( 50: 0666 ،طباطبائير.ک. ) .دیگربه نحوی پیر که شد  و

نه تنها تفسیر وحي بته نبتوغ غیرمناقتي و نتامعقول استت بلکته       با این بیان، 

چراکه مقایسه هنگامي صحیح است که  ،مبران با نوابغ خردپسند نیستپیا ۀمقایس

ایتن  عملکترد  و  اما از ننجا که کار ،کار هر دو گروه از یک نوع و یک سنخ باشد
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باشتد.   اصل مقایسه غلط و ناصتحیح متي   ،دو به کلي م فاوت و از دو سنخ است

بتا یکتدیگر صتحیح    تن دو  فکرِ ۀبینایي یا شنوایي و یا قو ۀقو ۀمقایس ،برای مثال

شتنوایي   ۀبینتایي یتک نفتر را بتا قتو      ۀوجه صحیح نیست که قتو  است اما به هیچ

تر و برتر است. نبوغ نوابغ به نیتروی تفکتر،    و بگوییم کدا  قویدیگری بسنجیم 

العادگي پیامبران به نیروی دیگتری بته    بشری ننان است، ولي فو ق ۀتعقل و اندیش

از ایتن دو بتا یکتدیگر     ۀمقایست رو، ي است. ازاینا  وحي و اتیال به مبدأ هس ن

 (24: 2811)مطهری،  غلط است.اساس 

هتای نتاب و    توانتد همچتون نمتوزه    شناسانه نمي جامعه این امر بدی،ِ ،شک بي

چراکته شترط   ، تربیتت کنتد   «انسان»خالص پیامبران الهي و قانون وحي نسماني 

از تما  زوایای نیازهای انستان   گذار الهي این است که مربي و قانون تربیت انسانِ

. بته  نگاهي کامل داشت ه باشتد  برسد ت  بدون اینکه به خود او هیچ نف، و سودی ت 

شتناس استت، هتم     هتم جامعته   یگتذار  قتانون تعبیر دیگر، پروردگار بتر اریکتۀ   

الهتي   تنها خودنگتاهيِ  ؛مدار هم سیاست و شناس است، هم اق یاددان است انسان

 .نه خودنگاهي علمي صرف ،تواند شرایط جعل قانون و وحي را داش ه باشد مي

یتک واقعیتت   انتد از   کستاني کته وحتي را بته نبتوغ تفستیر کترده       نقد دوم. 

هتر علمتي از ابزارهتا و     ،شتناخ ي  نظر معرفت: از اند شناخ ي غفلت کرده معرفت

اگتر انستان فاقتد    ر، سببه همین نید. به دست ميمناب، خاص مربوط به نن علم 

و تجربه  ،حس حسي از حواس باشد از علم مربوط به نن نیز محرو  خواهد بود.

دستت   بته تما  حقتایق عتالم از ایتن منتاب،      ،گمان ولي بي اند. عقل مناب، شناخت

مس ند بته منتاب،   و نیند  مي دست ههس ند که تنها از طریق وحي بنید. علومي  نمي

ت انستان بته ایتن ابتزار و منتاب، وابست ه استت          که نبتوغ ت عقل  و حس و تجربه 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 33، شماره مسلسل 3131بهار  ،ششمسال 

 

 

 

 

66 

 ،انجامتد  مي شناخ ي به انکار قاعي وحي این حقیقت معرفت غفلت از باشند. نمي

حالي که وحي دانشي الهي و یقیني است کته در جتای ختود حقانیتت نن بته       در

لهین أکته صتدرالم    چنان ،اند شناسان به تفییل بدان پرداخ ه اثبات رسیده و اسال 

 .داند ها را از نظر دریافت حقایق عالم هس ي یکسان نمي انسان ۀهم

از جهتت شتدت نورانیتت و    ها  بر  این باور است که برخي از انسان مالصدرا

 ،ل شوند کته وحتي الهتي را دریافتت کننتد     یناای  توانند به مرتبه مي صفای نفس

 .یترد گ متي  هرچند فرایند این عمل از طریق ارتباط انسان با عقتل فعتال صتورت   

 ،چتون امکتان وجتود دارنتد    ، و این افتراد  .امکان وجود دارند چنین افرادی ح ماَ

که ختود وحتي   ت با تحقق شرط، مشروط   ،گمان بي .شرط تحقق وحي نیز هس ند

)صدرالدین  مانتد.  راهي برای انکار وحي باقي نمي ،پس .یابد مي نیز تحققت است  

 (326ا  328؛ همو 413: 2831شیرازی، 

که با بته  باشند ميبراساس لزو  بعثت پیامبران، ننان دارای شرایاي  نقد سوم.

توانند وحي الهي را دریافت و برای هدایت بشریت به  ميشرایط  مندی از نن بهره

از  ؛جهانیان ابالغ کنند. یکي از شرایط مهم و اساسي پیامبران الهي عیمت استت 

هتا و ح تي    ا، فرضتیه هت  چته بستا نظریته    ،ننجا که نوابتغ عتالم معیتو  نیست ند    

ها و دس اوردهای نوابغ دیگر در یک موضوع  ها، فرضیه دس اوردهای ننان با نظریه

 اف تد کته نظریتۀ    فتا ق متي  و مورد طرد و رد قرار گیرد. چه بسیار اتنباشد سازگار 

یا از جانر خود او مورد یابد: رو به کمال رود ای در دو زمان م فاوت تغییر  نابغه

نوابتغ م قتد  و م تأخر ر      ، در تتاریخ رو گیترد. بتدین   قض قرار مورد نیا تردید 

و  رددیدگاه و وحي هیچ پیامبری با دیدگاه پیامبر دیگر تنتاقض نتدا  اما د. ننمای مي

بتا  در موضوعي یک پیامبر الهي  ۀگاه نظری هیچنیز کند و  نفي نميیکي دیگری را 
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 دیدگاه وی در همان موضوع تناقض ندارد.

گرف ه باشد، نبوغ بشری خود نشئت وحي الهي از نبوغ انسان  اگرنقد چهارم. 

گتاه   هیچ طبیعت خود عامل اخ الف است و» این محیول طبیعت انساني است و

 ،نن باشد. ح ماا عامل دیگری لز  است که ۀکنند تواند برطرف عامل اخ الف نمي

کته  خارج از طبیعت بشری اخ الف را برطرف کند و نن تنها وحتي الهتي استت    

 «برنمده از طبیعت انسان نیست بلکته خداونتد تعتالي نن را نتازل نمتوده استت.      

توضیح مالر این استت کته نتوع بشتر حستر طبت،        (1/282: 2838)طباطبایی، 

کشتي او را بته    کش است و این بهره حر اات و خودخواهي بهره ۀبشری و غریز

ا بته اخت الف و   کتار او ر  ،در عین حال، ودارد ميجمعي وا  تشکیل زندگي دس ه

بترنوردن   که نفترینش   ،ا  شئون زندگي ۀدر هم ، ندمي در ن یجه .کشاند مي فساد

نبتوغ   از سویي دیگتر،  شود مي دچار اخ الف و فساد ،داند مي نن شئون را واجر

گتاه   که محیول ساخ مان بدني و طبیعي است خود عامل اخ الف استت و هتیچ  

عامل دیگری که خارج  ح ماا . پس،باشد نن ۀکنند تواند برطرف عامل اخ الف نمي

نن تنهتا   ؛اخ الف را برطرف کندتا از طبیعت و ساخ مان بشری است لز  است 

 )هما،( وحي الهي است. عاملْ

کته   دادنتد  متي معجزاتي نشتان  برای اثبات درس ي ادعای خود  انبیانقد پنجم. 

ر حالي که هتیچ  دباشد، مرد  های  دلیل نشکاری برای صد ق دعوت ننها نزد توده

 ( 60: 0665 )نیری، .کندمعجزه ارائه  تواند برای صد ق دعوت خود نميای  نابغه

ماتر    وحي الهي معجزه است و خود قرنن کریم معجزه بودن وحي نستماني را 

ا نزلنتا علتي عبتدنا فتأتوا     ممَّ کن م في ریرٍإن  و»: فرماید که مي کرده است، چنان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 33، شماره مسلسل 3131بهار  ،ششمسال 

 

 

 

 

66 

خداوند در این   0«.ن کن م صادقینإم من دون اهلل شهداءک ادعوا من مثله و ٍةبسور

توانتد ح تي یتک     احدی از جن و انسان نمتي که هماوردطلبي کرده  تحدی ونیه 

اج متاعي و  هتای   اگر وحي الهي محیتول  نبتوغ نابغته   . سوره مانند قرنن بیاورد

 ننان را به مقابله و مبارزه فراخواند  وجهي نداشت که خود ،فیلسوفان عالم بود

 و ضعف و ناتواني ننان را نشکار سازد. 

زیترا ننتان اگتر از     ،پیامبران مخالف استت  این نظریه با گف ار خودِنقد ششم. 

هتا و علتو     اند، چرا قوانین، دانتش  شدهنایل طریق نبوغ و هو  سرشار به وحي 

 إن هتو إل تا  »و  2«ليّإل  ما یوحي إإن اَت ب،ُ » :دهند خود را به جهان دیگر نسبت مي

، 3محمتد حضترت  همانند  ،کردند ادعای وحي و نبوت ميننها  6.«وحي یُوحي

، از ایشتان  بعضتي  ،1ابتراهیم حضترت  ، 1موسيحضرت  ،1عیسيحضرت 

صراحت با  بهاین تیدیق ت که در قرنن نیز نمده ت    کنند. برخي دیگر را تیدیق مي

کته از  صریح قرنن و سنت و ننچه  است؛گونه تفسیر از وحي )نبوغ( مخالف  این

دارد که این حقتایق )وحتي، نتزول    واقعیت پیامبران نقل شده است دللت بر این 

: 0666ي، ی)طباطبتا  .اند فرش ه( اموری خارج از سنخ طبیعت و مادهنزول ک اب و 

و هتا   ها، فرضیه که تما  نوابغ بشری و میلحان اج ماعي نگاهي در حالي (2/061

اهنتي و کتارکرد مغتز    هتای    ه به فعالیتهای اب کاری خود را وابس نظریه پردازی

رسانند و راه وصول بته ننهتا را    مي وننها را به نا  خود به ثبت شمارند ميخویش 

                                           
کم یک سووره مااننود آ     ایم تردید دارید، دستِ . اگر دربارۀ آنچه بر بندۀ خود نازل کرده1

 (32گویید. )بقر:  فرا بخوانید، اگر راست می را تا  و گواما  غیرخداییبیاورید 

 (5کنم. )انعام:  شود پیروی می . فقط از آنچه که به من وحی می3

 (4م: جگردد. )ن گوید وحی آساانی است که بر او نازل می . آنچه می2
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، نن را سامان شاندانند که خود ای مي مس ند به مشاهدات تجربي و تنظیم عقالني

کمیتت  لحاظ از وجه ت نه   به هیچهای نوابغ  قلمرو نگاهي ،اند. از سوی دیگر داده

قابل مقایسه با معلومات پیامبران نیست. این پیتامبر استت   ت از لحاظ کیفیّت  نه و 

یقتین   بته که اطالعاتي گس رده و دقیتق از گذشت ه و حتال ونینتده جهتان دارد و      

گتزار  از   :دهتد  متي  از نن گتزار  بدون هتیچ شتبهه و تردیتدی    خااناپذیر و 

؛ انعتا :  00؛ بقتره:  05بقره: )برای نمونه  (خداوند یگانه)نفرینش های مبدأ  ویژگي

های پتیش از نن   جهان نخرت و دگرگونيهای  گزار  از ویژگي(؛ 00؛ شوری: 6

کته دانشتمندان   )ر.ک. سورۀ انشقا ق و انفاار(  و رخداد انفجار عظیم نظا  کیهاني

بازسازی  ،، شر  داس ان و سیرت رسولن پیشیناندزده شگفتشناس از نن  جهان

هتای  . ایتن گتزار   پیشه های کاهنان میلحت کاری ای پنهانافش و ،تاریخ راس ین

در بروز یکباره، با خیییۀ نبتوغ ایشتان کته شتکوفایي نن تتدریجي و      شگرف، 

نمیتز ستخن غیتر     همراه با تجدید نظر و تکمیل است تناسبي ندارد و گواه اقناع

ی ي علو  گهای  مدّعي جامعیّت در تما  عرصهای  الهي است. هیچ دانشمند و نابغه

تتا  : » استت کته   غ علم و اندیشه نن  این شعراست بلکه حاصل سخن نواب نشده

ا   43: 2816)سعیدی روشان،  «. بدانجا رسید دانش من / که توانم گفت که نادانم

61) 

و   معلتم داشت ن   مهتم وحتي انبیتا    ویژگي بسیاریک  ،طبق تیریح قرنن کریم

هتای   را از راه  وحي  ان الهيپیامبر ، بدین معنا که استاز سرچشمۀ وحي نموخ ن 

از جانتر  یقتین  بته  را، . بلکه وحتي  اند نیاف هخویش  تجربه، نبوغ و از درون نفس

 :فرماید اند. قرنن کریم مي ای وال و نموزگاری حکیم نموخ ه دهنده تعلیم

نت ، ال قومُك مِن قبرِِ  أتلك مِن أنباءِ الغیبِ نوحِیَها اِلیك ما کنت تعلمُهَا ر 

 (14)هود: . لِلمتقین قبةر إن العاهذا فاصب
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کنیم؛ نره ترو ، نره     اینها از خبرهای غیب است که به تو )ای پیامبر( ،حی می

 دانستید. قومت اینها را پیش از این نمی

، انزل اهلل علیك الكتاب ، الحكمة ، علمك ما لرم تكرن تعلرم ، کران     ر ... 

  (448.)نساء: فضِ اهلل علیك، عظیماً

دانسرتی بره ترو     حكمت بر تو نرازل کرردو ، چن ره را نمری    خدا،ند کتاب ، 

 بزرگ بودو است. ]هموارو[چموخت، ، فضِ خدا بر تو 

شریفه دو نتوع از علتم    ۀمراد از انزال و تعلیم در نی ،به اع قاد عالمه طباطبایي

دیگتری   استت و  المتین  یکي از ننها تعلتیم از طریتق وحتي و نتزول رو      :است

وحي استت.   ۀالهي بدون انزال فرش  در قلر و الها  خفيّ نموز  به نوعي از القا

 ،داد نمتي به ایشان که اگر از پیش خود نن علم را   خداوند به پیامبر نوعي علم داد

نن علومي که انسان از طر ق اسباب عادی برای نموز  به دست متي نورد بترای   

 (  31ا13: 2838)ر.ک. طباطبایی،  کرد. پیامبر کفایت نمي

« شتدیدالقوی »متراد از    0«شدیدُ القوی هُم لَّع »فرماید:  قرنن کریم مي ،همچنین

نیتیر  هتایي کته    لهتا  ا مانند نهنموخ ن است،  ،به هر حال ،خدا باشد یا جبرئیل

شتد؛ فترد   ای بته متن الهتا      گویند ناگاه فرضیه ميشود و ميدانشمندان برخي از 

ناگهان  و اینک دانست نمين پیش از ایکند که قدر احساس مي همیندانشمند تنها 

 ؛ اوکنتد  احساس نمي نموزگار را معلم و اما ارتباط با ه استچیزی به اهنش نمد

کند که با جایي تماس داش ه یا  فهمد که علم جوشید ولي حس نمي قدر مي همین

کنند کته   و احساس مي کنند نداش ه است. ولي انبیا وجود نن معلم را احساس مي

  (38: 2811)ر.ک. مطهری، رند. گی دانند و مي نمي

                                           
 (5او را تعلیم داده است. )نجم:  . آ  کس که قدرت عظیای دارد1
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در میتان   ،چه قبل از نیل به مقا  نبتوت و چته بعتد از نن    ،پیامبراننقد هفتم. 

اوضاع و احتوال بتا مترد  در تمتاس      ۀبردند و در هم مي سر هخود ب ۀمرد  جامع

 ۀدانست ند کته شتیو    مي شناخ ند. مرد  خوب مي بودند و مرد  نیز ننها را به خوبي

ي زندگي انبیا بعد از بعثت با قبل از نن تفتاوت بستیار داشت ه    برخورد و خط مش

 ۀخود ماالبي را پیرامون نغاز و انجا  جهان و فلستف  پیامبران پس از بعثتِ .است

نورند کته قبتل از بعثتت     مي ها و چگونه زیس ن ننها به میان حیات و مرگ انسان

ایتن تغییتر و   دیگتر،  از ستویي  نوردند.  گاه از این ماالر سخني به میان نمي هیچ

نوابتغ  هتای   شد، در حالي کته افکتار و اندیشته    مي هم ناگهاني در ننها پیداتحول 

وغ نبت  ؛علمي ننها به ختوبي نشتنایي دارنتد    ۀبشری تدریجي است و مرد  با سابق

و دیگتران استت، امتا    او تدریجي فکتر   های فکری یک اندیشمند حاصل تراو 

دفعي استت. نرا و افکتاری را کته پیتامبران      و هیکبار ،تدریجي نبوده وحي مالقاا

 د قبل از بعثت ننها سابقه نداش ه است و ح ي خود پیامبران نیتز قتبالا  دهن مي ارائه

 (82: 2833)نصری،  اند. از نن اگاهي نداش ه
 

 گیری نتیجه

 :رسیم ن ایج ميشده به این ارائه از ماالر  

ي و نقلتي بترای اثبتات    مدعیان تفسیر وحي به نبوغ هیچ گونته دلیتل عقلت   . 0

 ۀگرایانت  اصتال  هتای   اند بلکه ننان تنها بتر استاس اندیشته    دیدگاهشان ارائه نداده

از بین بردن تبعیض و  جامعه و مین سالمت و سعادتأت اصال  وبرای اج ماعي 

وحتي ومقتا  والی پیتامبر و علتم گرایتي       به سبر عد  درک حقیقتت  ،اخ الف

کته اگتر وحتي    استت  در حالي این  کنند. مي راز وحي الهي به نبوغ تفسی ،محض

گرف ه باشد، نبوغ بشری  محیول طبیعت انساني است ت ئنشالهي از نبوغ انسان 
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توانتد   گاه عامل اخ الف نمي هیچ و اساساا این طبیعت خود عامل اخ الف است و

خارج از طبیعت بشری،  ،نن باشد. ح ماا عامل دیگری لز  است که ۀکنند برطرف

که برنمتده از طبیعتت انستان     ،را برطرف کند و نن تنها وحي الهي است اخ الف

 نیست بلکه خداوند تعالي نن را نازل نموده است.

 تحتدی و ، انستان بتود   ۀاندیش فکر و، گرف ه از نبوغنشئت اگر وحي الهي  .2

از ننجا که کتار غیرحکیمانته در    نمود و مي حکمت هماوردطلبي امری به دور از

نتاتواني دیگتران    نشتکار نمتودن ضتعف و    هماوردطلبي و ه ندارد،وحي الهي را

و از سوی نیست بشری  ۀکند که وحي محیول نبوغ و اندیش مي تمنکران( دلل)

  خداوند تعالي نازل شده است.

 و فکریهای  اندیشه و حسابگری، هر چند پیامبران الهي نیز از نیروی خرد .6

هتای   چنانکه از ک تاب ت ولي  بودند  ردارهو  و نبوغ سرشار برخوو نیز از  اهني

گونه تفستیر از وحتي    صراحت با این بهت شود   مي مقدس مانند قرنن کریم اس فاده

صترف   ،فرس ادگان الهي .کنند مي اند و تنها از وحي الهي پیروی مخالف ]نبوغبه [

در  ،برای خود به طور مس قل هیچ ادعایي ندارنتد  ،نظر از ان ساب به نیروی غیر

و هتتا  هتتا، فرضتتیه نگتتاهي کتته تمتتا  نوابتتغ بشتتری و میتتلحان اج متتاعي ليحتتا

اهنتي و کتارکرد مغتز    هتای   های اب کاری خود را وابس ه به فعالیتت  پردازی نظریه

رسانند و راه وصول به ننهتا را   مي ننها را به نا  خود به ثبت وشمارند ميخویش 

 .دانند خود مي مس ند به مشاهدات تجربي و تنظیم عقالني

. تفسیر وحي به نبوغ موجر انکتار برختي از اصتول مستلم دینتي هماننتد       1

نبتوت  اساس  به انکار اصل و این امر ،سرانجا  ،عیمت وخاتمیت خواهد شد و

عیتمت و خاتمیتت امتری     ،در حالي که بر مبنای ضرورت نبوت ،شود مي منجر
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حقیق تي   وحتي   ،راینببنتا  .بردار نیستت  وجه خدشه قاعي و یقیني است و به هیچ

 شود.  مي او اعاا ۀالهي است که تنها از سوی خداوند به برخي از بندگان برگزید
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