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ِحیِ  ْْحـِٰن الرَّ  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 های مطرح شده در مورد ماهیت وحی و نظریه وحی ی واژهقرآنی کاربردهای تعریف و 

سریع چیزی به و  رمانهمعنای القای محی دیگر انبیای الهی وحی است. وحی از نظر لغوی بهمشخّصه

چیزی را به کسی بفهمانم.  تسرعبهطوری که کسی متوجّه نشود، بهیعنی من  یک شخص است؛

هم آن در کاربرد قرآنی معنایی این واژه وسیع است و لذا های ی داللتدامنههمانطور که پیداست، 

به دنیا  پیغمبر نبود؛ ولی وقتی حضرت موسی دی وجود دارد؛ مثالً مادر موسیمصادیق متعدّ

َاْن   اُمِّ ُموسى  َو َاْوَحْينا ِالى  »فرماید: دنبال این بود که نوزادان پسر را بکشد، قرآن میبهآمد و فرعون 

او را به  ،هروقت هم از جان او ترسیدی ؛ات شیر بدهما به مادر موسی وحی کردیم که به بچّه 1«َاْرِضعيهِ 

سالمت باز گیرد و باألخره او را به تو بهکسی که دشمن ما و دشمن اوست، او را می رود نیل بینداز.

این مطلب را ما به قلب یعنی   ؛«َو َاْوَحْينا»گوید: پیغمبر نیست؛ امّا می گردانیم. مادر موسیمی

 مادر موسی الهام و القای محرمانه کردیم.

رَبَُّك ِاَلى النَّْحِل َاِن اتَِّخذی ِمَن   َو َاْوحى»کار برده است. فرمود: ی وحی را بهقرآن واژه ،به حیواناتیا راجع

ها، ی کوهصخرههای درختان و داخل ما به زنبور عسل وحی کردیم که از چوب 2«اْلِجباِل بُ ُيوتا  

یی است که محرمانه در آگاهیاست؛ همان  همان غریزه ،وحیدر این آیه،  هایی برای خود بساز. خانه

کار برده ی وحی را بهواژهنیز وجود زنبور عسل گذاشته شده است. حتّی قرآن در رابطه با جمادات 
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ُ  َاْخباَر؛ا؛ ِاذا زُْلزَِلِت اْْلَْرُض زِْلزاَلها؛ َو َاْخَرَجِت اْْلَ »است:  ِِّ ْسناُن ما َلها؛ وَ ْوَمِذذت ُتَح بَِانَّ ْرُض اَْقلاَلها؛ َو لاَل اْْلِ

ی زمین وحی یعنی به کره دهد که پروردگار تو به او وحی کرده است؛زمین خبر می 3«َلها  رَبََّك َاْوحى  

امّا وحی به  است.خداوند در دل زمین مخفی کرده یعنی اسراری که در این آیه، وحی  شده است.

از این  واست  ی پیامبرورهوی عالم غیب بسی بهابه معنای باز شدن دریچه معنای وحی پیامبری،

 د. وشلع میحقایق غیبی مطّاز  طریق، پیامبر

عالم باال بر ی ضروری باید توجّه کرد؛ یکی اینکه وحی از سوی خدا و از در وحی انبیا به دو نکته

شود؛ یعنی پیغمبر که وحی بعضاً بدون انتظار بر پیغمبر نازل میدوم اینی د. نکتهشوپیامبر نازل می

 آورد.  میرا آید و پیام وحی باره ملک وحی میی خود است که به یکمشغول کارهای روزمرّه

 ماهیّت وحی

شود که می طور که یک نابغه مطلبی را متوجّههای نوابغ است. هماناند وحی مانند دریافتبرخی گفته

؛ ها را ندارندآن دریافتهایی دارد که دیگران شوند، پیامبر هم نابغه است و دریافتدیگران متوجّه نمی

در توان عقل پی بردن به آن شوند، است؛ چون آنچه که نوابغ متوجّه مینادرست این مطلب امّا 

علومی که اکنون در مدارس و  تمام شود. نابغه زودتر از دیگران متوجّه می ان هم هست؛ منتهادیگر

این علوم را  ،نابغه نیستیمکه هم ند؛ ولی من و شما اهنوابغ کشف کردرا شود تدریس میها دانشگاه

د. ما همان آزمایشی را ها را بفهمد اینتوان های عادی هم میانسانعقل گیریم؛ پس خوانیم و یاد میمی

که او فهمید، متوجّه ان نکته را دهیم و همیشگاه انجام میدر آزماعیناً که آن نابغه انجام داد، اکنون 

اآلن فرض کنید . اگر بخواهیم مثال بزنیم، استمتوجّه شده از ما تر تر و زودسریعاو  منتها شویم؛می

زیم. یکی از شما ندابیاتومبیل را در جاده راه و گذاریم بدو نفر از شما را روی صندلی جلوی اتومبیل 

بیند؛ دومی چشمش معمولی است و تا شفافیّت میههزار متری را بی فاصلهتا و  استچشمش تیزبین 

رود، هر لحظه آن فرد بیند، حاال وقتی اتومبیل در جاده راه میشفافیّت میصد متری را بهی فاصله
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 تواند ببیند. نهصد متر دیگر کهبیند که در همان لحظه فرد بغل دستی نمیای را میتیزبین نقطه

دارند.  ی آنهابیند؛ امّا قدرت دیدن را هر دومیهم آن نقطه را  ماشین جلو برود، تازه فرد بغل دستی

تواند نابغه نسبت به انسان عادی مثل آن انسان تیزبین است؛ هر دو عقل دارند و عقل هردو هم می

درمورد انبیا مثل این  کند. امّازودتر درک میو  تر استعقل نابغه تیزبین مطلب را هضم کند؛ منتها

ی شنوایی دارد. و دیگری قوّهاست ها کر مادرزاد ماند که دو نفر هر دو بینا هستند؛ امّا یکی از آنمی

نه تنها اآلن  فهمد که بغل دستی اوشنود و میی شنوایی دارد، چیزی به نام صدا را میکسی که قوّه

-فهمد؛ صد سال دیگر هم نمیسال دیگر هم نمیفهمد؛ ده فهمد، بلکه پنج سال دیگر هم نمینمی

تر از دیگران دارند و چیزهایی را با آن ی شنوایی ندارد. گویی انبیا حسّی اضافهفهمد؛ چون اصالً قوّه

 توانیم درک کنیم. فرق انبیا و نوابغ در این است. نمی ،آن حس را نداریمکه کنند که ما درک می حس

اند ی، تحلیلی است که در کالم جدید مسیحی مطرح شده است. گفتهوحماهیّت دومین تحلیل در 

هم  4پلورالیزمی مهمی است که ما در بحث . و این نکتهتاس کشف و شهود عرفااز سنخ وحی انبیا 

ت حقیق" گویند در بحث عرفان و وحی، می ،خواهیم از آن استفاده کنیم. در کالم جدید مسیحی می

یک حقیقت عظیم و چندوجهی است؛ هر عارفی در پروازهای  گوییم،که ما به آن خدا می "قدسی

شود و چون انبیا مثل عرفا هستند، پس انبیا هم ای از این حقیقت ناظر میاش به گوشهعرفانی

و  هستند سنخیک از همه  ،طورند؛ یعنی موالنا، شمس، عطّار، بودا، موسی، عیسی و پیامبر اسالم همین

کشف و شهود  از نظر کالم جدید مسیحی، تجارب عرفانی و .یک سنخ است تجارب عرفانی آنها از

است؛ چون حقیقت ای از گوشهتنها بیند، میعارف اواّلً چیزی که  عارفانه از چند لحاظ نسبی است؛

اش را یک گوشهفقط  ،در نتیجه وخدا بزرگتر از آن است که ما بتوانیم به تمامش محیط شویم 

غلط تعمیم دست به یک به کلّ خدا تعمیم دادیم،  اگره را که فهمیدیم، فهمیم. آن یک گوش می

گویند کشف و اوّلین جایی که می .مایهرا دید یک گوشهفقط ما و  طور نیست ؛ چون کلّ خدا آنایم زده
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است  هآن تعمیم داد و به کلّ ه شهود عرفا نسبی است، اینجاست. یک وجه از آن حقیقت قدسی را دید

 غلط است. ی که تعمیم

با چشم عارف گویند چیزی که دومین جای نسبیّت، در تعبیر عقالنی برای آن کشف و شهود است. می

خواهد با عقل خودش معنا کند که من چه دیدم؛ اینکه دیدم معنایش چه بود؟ شهود دید، حاال می

تواند این را خودش میتناسب قدرت عقلی پس او به ،تواند ضعیف یا قوی باشدها میچون عقل انسان

د. پس دومین رکتری از آن پیدا میکاملتفسیر تر و عمیقتعبیر تری داشت، معنا کند. اگر عقل قوی

 در تعبیر و تفسیر عقلی مشاهدات روحی است.  ،جای نسبیّت در کشف و شهود عارفانه

خواهد . وقتی عارف میشود، نسبیّت در بیان برای دیگران است سومین جایی که این نسبیّت ایجاد می

ی خودش جامعهو فرهنگ توضیح دهد که من در کشف و شهودم چه دیدم، الزم است از ادبیات 

ات و فرهنگ عصر خودش حرف با ادبیو  مقطعی از تاریخ قرار داشته استاو باألخره در  .استفاده کند

ن شخص صد سال بعد اگر ایو چون ادبیات و فرهنگ در طول تاریخ رو به تکامل است،  زده است

بیشتری برای بازگو ظرفیت تر شده بود، فرهنگ پیشرفت کرده بود و کرد، ادبیات غنیزندگی می

 های این عارف نسبی است.پس به این لحاظ هم حرف کردن داشت؛

و انبیا را کنند تلقّی می در کالم جدید مسیحی، کشف و شهود عرفا را از این سه لحاظ، نسبین چو

های پیامبران حرف خودشان است. پیامبران یک کشف و گویند که حرفدانند لذا میفا میهم مثل عر

با ادبیات عصر و زمان و ند اهنسبی معنا کردطور بهبا عقل خودشان آن را ند، اهشهود نسبی کرد

ز تقدّس ندارد و یک چیاصالً شود، ند؛ پس این چیزی که گفته میاهنسبی بازگو کردطور بهخودشان 

همین است؛  ،استمطلق نیست. بحث تقدّس زدایی از کتب مقدّس که در کالم جدید مسیحی مطرح 

های بشری خود گویند کتاب انجیل و تورات تقدّسی ندارد؛ قرآن تقدّسی ندارد، اینها حرفمثالً می

خودشان معنا با عقل آن را  وند اهی خود چیزی دیدپیامبران است. پیغمبران در کشف و شهود عارفانه

 ند؛ لذا هیچ تقدّسی ندارد. اهند و با ادبیات زمان خودشان بازگو کرداهکرد
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با کشف و شهود عرفا تفاوت دارد؛ وحی انبیا چون  بگوییم حرف اینها هم اشتباه است؛ خواهیم حاال می

 رود تا چیزی عارف برای اینکه به کشف و شهود عارفانه نائل شود، خودش باید پرواز عرفانی کند و باال

 آید؛ این اوّلین تفاوت. شود و برای پیغمبران پایین میاز باال نازل میوحی که را متوجّه شود، درحالی

 و شهود نائل شود، باید خلوت کند؛ تفاوت دوم هم این است که عارف برای اینکه بتواند به آن کشف

بدون اینها کشف و شهود حاصل  سه برود تا چیزی برایش مشهود شود؛ذکر بگوید و به عالم خل

بدون انتظار وحی برایشان  ،طور که گفتیم در بسیاری از مواقعکه پیامبران همانشود، درحالی نمی

شود و وحی به طور ناگهانی ملک وحی نازل میکه هستند  شود. در حال انجام کارهای روزمرّهنازل می

فهم بشری و گویند، ه هم نیست. آنچه که انبیا میکشف و شهود عارفانسنخ آورد. لذا وحی انبیا از می

شود. در قرآن کریم عین آیات بر پیامبر نازل میبلکه  از کشف و شهودشان نیست؛آنها بیان بشری 

ِ  اَ  ُلْل ُ؛َو اللُ »یعنی بگو.  داریم؛ "قل"ید. بیش از سیصد مورد اش را نگاه کننمونه 5«َح
ُعوُذ ِبَربِّ اَ ُلْل »، 

ها برای "قل"این . 8«َن اْلِجنِّ سَُّه اْسَتَمَع سَ َفر  مِ اَ  یَّ لَ اِ  یَ وحِ اُ ُلْل »،  7«ُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلقِ اَ ُلْل »،  6«اسِ الن  

گفتند این جمله را بگو؛ نه اینکه می که به ما نشان دهد که به پیغمبراست  چیست؟ برای این

 کرده باشد. عین عبارات بر پیغمبربا ادبیات زمان خودش، فهم خودش را بازگو  پیغمبر

طور که در بحث همان بازگو کرده است و پیغمبرهم عین وحی را  پیغمبرنازل شده و 

قرآن هم تأکید  .، مصون و معصوم استوحی و هم در بازگو کردنوحی هم از فراموشی عصمت گفتیم 

یقین گفتیم مطرح کند، به عنوان وحیبخواهد یک کلمه غیر از آنکه ما به اگر پیامبرکه کرد 
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لذا عین آن چیزی که بر او نازل شده است  ؛کنیمیم و شاهرگ حیاتش را قطع میگیرقدرت او را می

 کند.را بازگو می

اند، کردهنام آیات وحی برای مردم بیان میدهد که آنچه آنها بهمیهم نشان  یّت پیغمبرانی امّمسأله

شناسیم و حتّی نمیوچهارهزار پیغمبر را  بیست این صدوی همهچون  بوده است. البتّه،خداوند سخن 

شان همه یّت و درس نخواندگی مطلق برایبلد نیستیم، اگر بخواهیم ادّعای امّنام بسیاری از آنها را هم 

توانیم اثبات یّت پیغمبر اسالم و برخی از انبیا را میامّولی  ؛کنیم، این کاری است که قابل اثبات نیست

سایر انبیا یقیناً اند، طور کلّی درس نخواندهبهمنهای پیغمبر اسالم و برخی از انبیا که هر حال، کنیم. به

ی بزرگ عصر خودشان مبعوث از میان دانشمندان و فالسفهاند، اگر سواد خواندن و نوشتن هم داشته

زند، متأثّر از فرهنگ و پیامبر میحرفی که که دهد  ند. همین نشان میاهند و انسان معمولی بوداهنشد

ادبیات و دانش مردم عصر خودش نیست، بلکه دقیقاً همان جمالتی است که در قالب آیات وحی به 

 شود.پیامبر نازل می

وحی چه شد؟ پاسخم این است که ماهیّت ها از من بپرسید که پس حال اگر بعد از تمام این حرف

بگوییم که وحی یک شعور مرموز است؛ یک حسّ اضافی در وجود توانیم دانیم. تنها این را مینمی

ی تواند درک کند. اگر به یک کور مادرزاد بگویید قوّهپیامبر است که با آن حقایق عالم غیب را می

 ؟!هیچ وقت این قوّه را نداشته است کهدر شرایطی تواند توضیح دهد،  بینایی یعنی چه؟ او چگونه می

ی شنوایی نداشته است، اگر از او بپرسید صدا یعنی چه؟ او وقت قوّه د است و هیچانسانی که کر مادرزا

تواند اینگونه بگوید که معنای صدا و صوت چیزی است که من تواند توضیح دهد! فقط می چگونه می

 خواهد. در رابطه با وحی هم واقعاً بیش از این مامی العادهتوانم درک کنم. درک آن یک حسّ فوقنمی

 توانیم نزدیک شویم. نمی

 

مْ  ٍد َو ََعِّْل فََرََجُ ٍد َو آِل ُمَحمَّ  اَللّهُّم َصلِّ عیَٰل ُمَحمَّ


