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 پیشگفتار
این نوشته، عصاره و خالصة مجموعه مقاالت بسیار اساسیِ دکتر محمد مجتهد 

باشد که در پانزده قسمت با قلم می "قرائت نبوی از جهان"شبستری، با عنوان 

تحقیق و عمیق آن متفکر برجستة معاصر، به رشتة نگارش درآمده است. بنابر تصریح 

جهت مطالعة مبسوط «. قالة قرائت نبوی از جهان، یک تفسیر آزاد استم»خودش 

باید به سلسله مقاالت مذکور و دیگر آثار آقای  "قرائت نبوی از جهان"و تفصیلیِ 

تقریباً در طول هفت سال به قلم  1386مجتهد ششبستری مراجعه نمود که از سال 

در این مقاالت، نظرهایی محمد مجتهد شبستری به تدریج به نگارش درآمده است. 

غیرمتعارف و بر خالف اعتقادات مشهور و در عین حال بدیع و استداللی با استفاده 

فلسفة زبان جدید و هرمنوتیک جدید دربارة زبان قرآن و محتوای آن بیان شده  زا

است. این مباحث در فهم وحی با لحاظ علمی و ادبی آن و درک متن قرآن، اهمیت 

 شایانی دارد.

شناسان برجستة روزگار طرحِ دانشِ فهمِ متنِ قرآن با لحاظ هرمنوتیک و آرای زبان   

فعلی، هر چند با عقاید به ارث مانده از گذشتگان، فرق فاحشی دارد لیکن آشنایی 

کند و افق با چنین قضایایی، بسیاری از مشکالت و معضالت فهم دینی را باز می

مجزا از  –گفته نماند اگر توضیحی نیاز بوده گشاید. ناجدیدی بر پیش روی ما می

نویس آمده است. در قسمت تحشیه، به آرای در زیر -نظر دکتر مجتهد شبستری

دکتر عبدالکریم سروش، دکتر نصر حامد ابو زید، هاشم صالح و محمد ارکون که 

های مشترکی با نظریة دکتر مجتهد شبستری دارند و به نوعی، مکمل و متمم رگه
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رسد غایت اهداف آنان یکی است؛ به نظر می باشند پرداخته شده است.ر مییکدیگ

لیکن هریک از ایشان با سبک ویژه و ادبیات خاص خود، قلم زده و هدف خویش را 

 دنبال کرده است.

ماجرای دکتر این اثر، از یک پیشگفتار و هشت فصلِ: نگاهی مختصر به زندگی پُر   

عناها، إحیای فکر دینی در اسالم، خاطرات شیخ محمد مجتهد شبستری، معنای م

ابراهیم زنجانی، حکمت و حکومت، معانی و مفاهیم تأویل و تفسیر از منظر موالنا و 

دکتر نصر حامد ابو زید، زمان در متن دین و مشرکی در خانوادة پیامبر شکل یافته 

د؛ زیرا به لحاظ برای این کتاب، از باب تغلیب بو "معنای معناها"است. انتخاب عنوان

کیفیت و کمیت، بر دیگر فصول آن، برتری داشت. إحیای فکر دینی در اسالم، 

باشد. اقبال چکیدة کتاب عالمه اقبال الهوری و توضیح بعضی از نکات کلیدی آن می

الهوری کسی است که اکثر نواندیشان و روشنفکران دینی، به نوعی از او متأثر 

ستیزی و بینی، خرافاتم زنجانی، به دلیل روشناند. خاطرات شیخ ابراهیشده

دارای اهمیت  –شیخ ابراهیم زنجانی –اطالعات عمیق دینی و سیاسی مؤلف آن 

سازد. باشد و بخشی از تاریخ معاصر ایران و جهان اسالم را برای ما روشن میمی

و دانش  "حکمت و حکومت"های اساسیِ کتاب بسیار مهم حکمت و حکومت، رگه

کشد. معانی و اهلل دکتر مهدی حایری یزدی را به تصویر میاش، آیتفرزانه مؤلف

مفاهیم تأویل و تفسیر از منظر موالنا و دکتر نصر حامد ابو زید، فهم سیّال از متون 

 دهد که چگونه به شکل پدیدارشناسانهدینی را به قلم دکتر نصر حامد ابو زید نشان می

ت. نگاه موالنا به تأویل و تفسیر، نگاه کوتاه و مبتنی توان به سراغ متون دینی رفمی

شناسانة مهندس باشد. زمان در متن دین، نگرشِ قرآنبر طبع لطیفِ شاعرانة او می

اهلل اهلل میثمی را از منظر خاصی و غالباً بر بنیاد تفسیر پرتوی از قرآن آیتلطف

را بر اساس رفتار پیامبر نماید. مشرکی در خانوادة پیامبر، ما طالقانی بیان می

خواند که با اهتمام دکتر حسن اندیشان فرامیاسالم)ص(، به مدارا با دیگران و دگر

 محدثی و دکتر بیژن عبدالکریمی به رشتة نگارش درآمده است.
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سپاسگزارم که علی رغم  اشتغاالت  -سیمین یاری –از محقق و دین پژوهِ جوان   

ستمر علمی ، دقت و درایت خود را در ویراستاری های مفراوان تربیتی و درگیری

 این اثر، به کار بست. 

با تمام وجود از اهتمام و عنایت انتشارات جوینده در طبع و نشرِ این اثر، ممنون و 

 -خصوصاً جناب آقای بهمن جوینده  -قدردانم. اگر مالحظات و زحمات آن انتشارات  

شد. از حُسن خُلق و ن فرزانه عرضه نمینبود، این دفتر بدین شکل به حضور عزیزا

 کنم.تحمّلِ هنرمند و  صفحه آرای ارجمند، آقای علی بیجاد تشکر می

انتقاداتِ اساتید ارجمند و تذکرات خوانندگان فرهیخته در تصحیحِ ایرادات و تکمیلِ  

ترین پاداش نگارنده خواهد بود.نواقص این کتاب، بزرگ





 فصل اول

 ماجرای دکتر محمد مجتهد شبستریدگی پرنگاهی مختصر به زن
قبل از ورود به مباحث اصلی، بهتر است زندگیِ دکتر محمد مجتهد شبستری، بر 

نقد بنیادهای "نامه، بر اساس کتاب سبیل اختصار به تصویر کشیده شود. این زندگی

، ، از زبان خود اوست؛ لیکن با بازنگاری و بازنویسی به مخاطبین عزیز"فقه و کالم

در موارد اندک و ضروری، از دیگر منابع معتبر نیز استفاده شده که  شود.عرضه می

ترین دلیل در تحریر و تقدیم این قسمت، آدرس دقیق آنها مشخص شده است. مهم

تبیین تحولِ نگاه و تشریحِ تکامل فکریِ آن نویسندة برجسته و اندیشمندِ شهیر در 

 باشد.اش میحیات علمی

شود. در پنج در شبستر متولد می 1315د مجتهد شبستری، در سالدکتر محم   

گردد. دهد و از تکیه گاه و آرامش کودکی محروم میسالگی مادرش را از دست می

نماید: ای کاریزمای دینی داشت در فقدان مادر، نقش مضاعفی ایفا میپدرش که گونه

از هنگام هفت یا هشت  .«خأل مادر را اتوریتة قویِ پدر در محیط خانه پُر کرد»

سالگی در مدرسة دینی که توسط پدر، دایر شده بود به تحصیل علوم دینی مشغول 

گیرد. در سن دوازده سالگی، پدرش شود. مقدمات علوم حوزوی را از پدرش فرامیمی

خواهد شود. همیشه میبندد. از ایام کودکی، تسلیمِ عصیان میچشم از جهان فرو می

شود که ای بیابد. با حوادثِ ریز و درشتی مواجه میکند و تولد دوبارهاندازی پوست

ترکد. مرگ دختر سازد و روحش را میدار میگاهی عاطفة او را به شدت جریحه

اش بود از جملة آن اش در حادثة تصادف که بسیار مورد عالقهجوان هجده ساله

 رود. دهنده به شمار میاتفاقات تکان

در و مادر، در حالی که چهارده سال داشت با تشویق خویشاوندان برای در فقدان پ   

گزیند. شود و در مدرسة حجتیه، سکونت مییادگیری علوم حوزوی رهسپار قم می

ای که در آن، اشخاصی همچون جوادی آملی، هاشمی رفسنجانی، باهنر و مدرسه
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هجده سال در قم  به مدت 1348تا  1330ابراهیمی دینانی حضور داشتند. از سال 

های خارج فقه، اصول و تفسیر یابد و از اساتید درجه اول آن زمان در شاخهحضور می

 دهد. شود. در کنار اینها به مطالعات عمیق حقوقی هم ادامه میمند میبهره

تحصیالتم در حوزة علمیه به آن حد رسیده بود که فکر »کند: خودش تصریح می   

ام. وانستم از دروس حوزة علمیه به دست آورم، به دست آوردهتکردم آنچه را میمی

کردم گویی همه چیز به های آخر، احساس خستگی و مالل میبه همین جهت سال

ترین اهلل بروجردی به عنوان بزرگدر آن دوران، آیت 1«.تکرار مکررات رسیده بود

های علمیه، . در حوزهشدهای علمیه و پدر تشیع، شناخته میاتوریتة دینی، پدر حوزه

حسین تدریس و تعلیم فلسفه، جایگاهی نداشت و شخصی چون عالمه سید محمد

گشت. در هایی مواجه میطباطبایی به دلیل تدریس فلسفه با مضایق و محدویت

اهلل بروجردی با فدائیان اسالم، میانة خوبی نداشت و فضای سیاسیِ آن روز، آیت

 دید.روحانیت و مرجعیت نمیهمکاری با آنها را به صالح 

مظهر »خیزد؛ چرا که او را میدر تقابل شاه و مصدق، به حمایت از مصدق بر   

مجالت و نشریات مختلفی را مانند  2«.دیدها میها و انتخاب انسانحرمت انسان

و دیگر کتب حقوقی و سیاسی  "مجموعة المجله"، "مکتب تشیع"، "مکتب اسالم"

 کند.و با آنها همکاری میو دینی را مطالعه 

اهلل دکتر بهشتی که آن زمان مدیر مرکز اسالمیِ هامبورگ در آلمان از طرف آیت   

 نامهکند. به دعوتای دریافت مینامهبود، برای مدیریت مسجد هامبورگ آلمان دعوت

 -اهلل خوانساریاهلل میالنی و آیتآیت–نگرد. دو نفر از مراجع وقت با دیدِ قبول می

شود. در آلمان، کنند و در نتیجه، راهی آلمان مینامة دکتر بهشتی را تأیید میدعوت

گیرد. با تسلط های اجتماعی و دینی، زبان آلمانی را یاد میبرای از سرگیریِ فعالیت

جوید. خود را بازیابی بر زبان آلمانی، در گفتگوهای دینی و محافل سیاسی شرکت می

شود. به طور شناختی کشیده میهای معرفتاود و به کوششککند، ذهنش را میمی

                                                            
 .5۹۳. نقد بنیادهای فقه و کالم، ص ۱

 .5۹۰. همان، ص ۲
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دان، با نگاه و نگرش به عنوان یک الهی پردازد.تطبیقی و اصولی به مطالعة ادیان می

 کند. ای در عرصة علم و دانش حضور پیدا میتازه

مصادف با چند ماه اولِ قدرت گرفتن پیروزی انقالب اسالمی، با  ،1357سال در    

گردد. در استمرار میاالسالم سید محمد خاتمی به ایران برین ساختن حجهجایگز

اش، به نیت ساختن ایران سربلند و آیندة بهتر، در کنار مردم های سیاسیفعالیت

ها و روحانیون روشنفکر، علیه نظام سلطنتی به گیرد و به همراه ملی مذهبیقرار می

ز شاه، با مرحوم دکتر بهشتی به مباحثه و مشاوره پردازد. دربارة ایرانِ بعد افعالیت می

دارد: مینشیند. از عالقة شهید دکتر بهشتی به مهندس مهدی بازرگان پرده برمی

آقای بهشتی از همان آغاز تحت تأثیِر فکِر بازرگان هم بود. او همان موقع با دیدة »

 1«.کردقبول و تأیید دربارة بازرگان صحبت می

فاصلة شهید مرتضی مطهری به دکتر علی شریعتی، خاطرات زیبا و از نزدیکی و    

اولین بار آقای شریعتی را در منزل آقای مطهری دیدم. او دربارة ناصر »گویایی دارد: 

زد. شریعتی که رفت از آقای مطهری پرسیدم این فرد ]جمال عبدالناصر[ حرف می

رف زدنش و تحلیلش برایم شناختم. اما طرز حچه کسی بود؟ اصالً شریعتی را نمی

قدر که بعدها از او بسیار جالب بود. مطهری بسیار از شریعتی تعریف کرد؛ همان

شناسی شرک و فاصله گرفت و با او مخالف شد. در آن زمان، برای من هم جامعه

 هاییتوحید شریعتی جذابیت داشت. در آلمان که بودم وقتی متوجه شدم چنین کتاب

میناچی، مدیر حسینیة ارشاد، نوشتم که اینجا در جلسات انجمن  وجود دارد به آقای

ها به های شریعتی خوراک فکری خوبی است و مقداری از این کتاباسالمی کتاب

 2«. ها را فرستادآلمان بفرستید. آقای میناچی هم تعدای از کتاب

های جناح ها وهای سازمانپس از پیروزی انقالب اسالمی ایران، با ردّ درخواست   

پذیرد. در مدیریت سیاسی، پیشنهاد مردم شبستر را برای کاندیداتوری مجلس می

گیرد؛ شود و با آنان در یک جبهه قرار میسیاسی، به نهضت آزادی ایران نزدیک می

                                                            
 .5۹۷اصول، ص . نقد بنیادهای فقه و ۱

 .5۹8. همان، ص ۲
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اند گروه معتدلی که صالحیت دارد مملکت را اداره کند همین گروه»زیرا معتقد بود 

  1«.و باید آنها را تقویت کرد

های آن کشور، کوتاه گیری دیپلماتدر مسئلة اشغال سفارت آمریکا و گروگان   

گیری طوالنی بیند که به یک گروگانکند؛ ولی وقتی میمدتی از آن حمایت می

خیزد و به عنوان اولین نماینده در مجلس، میشود با آن به مخالفت برتبدیل می

 کند.مذاکره با آمریکا را طرح می

شود و به نوعی با درک فضای تاریک سیاسی، در دومین دورة مجلس، کاندیدا نمی   

پردازد. با های علمی میگیرد و در دانشگاه به فعالیتاز کارهای سیاسی فاصله می

به اجبار  1386رسد. در سال استخدام و تدریس در دانشگاه، به مقام استادی می

گی اجباری، باز در محافل مختلف به شود. بعد از دوران بازنشستبازنشسته می

های اروپا و یا دهد و گاهگاهی در دانشگاههای علمی خویش ادامه میکوشش

 پردازد.کشورهای عربی به سخنرانی می

ورزد و به وطنش، تعلق خاطر خاصی دارد. از دموکراسی به بر دینش عشق می   

ین شیوة حاکمیت و ترعارضهکند و آن را کمعنوان شیوة حکومت، حمایت می

 داند.مدیریت می

 زید. زندگیِ مؤمنانه زیستن را یک طلب دائمیاو کسی است که با زندگی می   

مثل »های پوشیده و ناپیدا به رویش باز و کشف شود: خواهد افقداند و مرتب میمی

کند و هرگاه نکند، متوقف کند که شنا میکند و احساس میکسی که شنا می

چشد و داند نه تعریف کردنی. زیستن را می(. زندگی را زیستنی می484ص «)است

دهد. همیشه در خود، فهمد. فهمیدن را بر دانستن، ترجیح میبا تمام وجود می

کند و کند. با فهمیدن، خضوع پیدا میاحساس می "معنا"گرایشی به مواجهه با 

داند. به فعالیت م میشود. درک از خود را، عین فهافروخته میشعلة درونش بر

از خود و جهان،  "معنایابی"ورزد. مطالعاتش را بر مبنای هرمنوتیکی، عشق می

 کند.سازد و بدین شکل، فضای خالیِ درونش را پُر و بارور میاستوار می

                                                            
 .۶۰۰. همان، ص ۱
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او خود را نه یک روشنفکر دینی در مصطلح امروزِ جامعه و نه یک نواندیش دینی،    

داند که در جستجوی های فلسفی و الهیاتی میا دغدغهبلکه یک انسانِ حساس ب

های من فلسفی و الهیاتی است، دغدغه»کند: که خود تصریح میمعناهاست. چنان

است، در واقع  "خداوند"است که برای من  "معنای معناها"چون کار من جستجوی 

 1«.است "خد"دغدغة من فهمیدن مسئلة 

توان زندگی کرد. زبان، تجلی زندگی آدم نمی بر این باور است که بدون زبان،   

زبان عبارت است از اظهار انسان، خودش را. انسان با زبان، خودش »است. به نظر وی 

تواند در درون، کند. الزم هم نیست که بنویسد یا بگوید. انسان میرا اظهار می

 .2«خودش را اظهار کند

نقدی بر قرائت "، "ایمان و آزادی"، "هرمنوتیک، کتاب، سنت"های: تاکنون کتاب   

نقد "و  "قرائت نبوی از جهان"، "قرائت انسانی از دینتأمالتی در "، "رسمی از دین

 را تألیف نموده و در اختیار خوانندگان قرار داده است. "بنیادهای فقه و اصول

انتشار یافت و  1375، در سال "هرمنوتیک، کتاب و سنت"اولین ویراست   

مقاالت او دربارة فهم و تفسیر دین و نیز نواندیشی و بازسازی فکری  دربرگیرندة

، مانند دیگر آثار مجتهد شبستری مجموعة مقاالتی "ایمان و آزادی"باشد. دینی می

توان ایمان و آزادی را می»نماید. کتابِ است که نسبت ایمان و آزادی را تبیین می

ین ایمان در زبان فارسی و از منظر ها برای تبیین نواز جمله ارجمندترین کوشش

منتشر  1379، در سال "نقدی بر قرائت رسمی از دین"کتاب  3«.اسالمی دانست

قرائت رسمی از دین را که قرائتی فقاهتی است با این توضیح که »شد. در این اثر، 

 رسمیقرائت  درتأمالتی "در  4«.سازدتر از فقه است با پرسش مواجه میاسالم بزرگ

کند. مسائلی اش را تشریح میهای قبلی، با آرامش و اطمینان بیشتر، اندیشه"یناز د

مدار، نسبت دین با تجدد و هرمنوتیک متون دینی، از قبیلِ حق، تکلیف، قرائت حق

                                                            
 .۶۱۷. نقد بنیادهای فقه و کالم، ص ۱
 .۴88. نقد بنیادهای فقه و اصول، ص ۲
 . ۲۴۴، ص ۱۳۹۳اندیشان متجدد، تهران: نشر کویر، . منصور هاشمی، محمد، دین۳

 .۲5۱. همان، ص ۴
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، بیانگر این نکتة کلیدی "قرائت نبوی از جهان"شود. مجوعة مقاالت بسط داده می

در  "نقد بنیادهای فقه و اصول"هستی است.  است که قرآن، قرائت و روایت نبوی از

صفحه در فضای مجازی انتشار یافت. این کتاب از  700تقریباً در  1395آبان ماه 

ها، مقاالت و گفتگوها شکل یافته و موضوعات مختلفی را در سه بخشِ: سخنرانی

ی خصوصاً قرائت نبو –اش راستای تبیین رستاخیز علمی و حیات پُرماجرای نویسنده

 بیان نموده است. -از جهان

*** 

 

 

  



 فصل دوم

 معنای معناها 

 1( بخش اول و دوم1قرائت نبوی از جهان)
، کالم به "الفاظ"طور که تنها با شود همان، کالم نمی"معانی"تنها با  "کالم انسان"

که در داخل  "مجموعة معانی و الفاظ"آید. کالم انسان عبارت است از وجود نمی

آید. وقتی پیامبر قبول شود به وجود میکه زبان نامیده می "هاراتسیستم اظ"یک 

داشته که کالم، کالم اوست قبول داشته که هم معانی و هم الفاظ به او انتساب دارد 

و او به صفت تکلم، متصف است و متکلم است. اما دعوی او این بود که این طور 

جربة وی این بوده که او از نیست که خود وی به این تکلم تصمیم گرفته باشد، ت

انگیخته)مبعوث( شده و یک امداد غیبی به او سوی خداوند برگزیده)اصطفاء( و بر

تعبیر شده و او بر اثر این امداد، قادر به این تکلم، یعنی  "وحی"رسد که از آن به می

شود و به این جهت آنچه در این تکلم قرائت دار میدار و مفهوماظهار جمالت معنی

اند به او داللت شود آیات)نمودهای( خداوند است که چون از او نشأت گرفتهمی

 دهند. کنند و او را نشان میمی

ر های گوید: زبان)به مثابة یک سیستم از شکلفیلسوف آلمانی می  2آلبرت کل

گیرد. کند: محور گوینده که زبان از او نشأت میاظهارات( با پنج محور قوام پیدا می

 3ی متن یا متن متنشود. محور زمینهنوندة آدرس که زبان به او متوجه میمحور ش

که جایگاه زبان است. محور جماعت و اهل آن زبان که زبان در میان آنها یک وسیلة 

 کند.که زبان آن را بیان می "محتوا"تفاهم مشترک است و زبان همة آنهاست. محور 

                                                            
 .5۲:۱۹و  5۱:۱۹ ،۱۳۹۰تیرماه  ۲۲. منتشر شده در سایت مربوطه، روز چهارشنبه، ۱

۲. Albert Keler. 

۳ . Contect. 
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ای برای من به وسیلة به طور ویژه اگر شخصی بگوید الفاظ و معانی معینی،   

شود و سپس آنها را برای مخاطبان بخواند و خود ای مثالً فرشته، قرائت میواسطه

 ایرا صرفاً بلندگو معرفی کند و بگوید گویندة این جمالت من نیستم، در چنین حادثه

 ای وجود نخواهد داشت. چون این کالم"داللت تصدیقیه"به اصطالح علمای اصول 

در ورای  "در اصطالح علم اصول"ندارد و هیچ ارادة جدی  "گوینده"برای مخاطبان 

شود. اگر خواندن قرآن، سخن گفتن خود پیامبر نبود و کالم این جمالت دیده نمی

شد گفت تو کاهن، ساحر یا شاعر مؤثر در مخاطبان، کالم او و رفتار خود او نبود نمی

طور که فعالً در مصحف ه که آیات قرآن همانهستی. پیامبر، این دعوی را نداشت

رسد و او صرفاً آنها را برای شود با لفظ و معنا از سوی خدا به او میشریف دیده می

خواند. هم الفاظ و هم معانی از خود او بوده است گرچه او خدا را معلم خود مردم می

 .1کردکرد که از آن به وحی تعبیر میتجربه می

ی به این نتیجه رسیدیم که آن نبی که آورندة قرآن بوده نه تنها در این بررس   

دعوی نکرده که قرآن کالم وی نیست بلکه آن را کالم خود معرفی کرده است. پس 

اند؟ دعوی او این بود که او یک پذیرفتهاو چه دعوی داشته که مخالفان آن را نمی

زیده، برانگیخته و او را از طریق اش خداوند او را برگانسان ویژه است که بنابر تجربه

وحی به گفتن این سخنان)تالوت قرآن( توانا ساخته است. این تواناسازی به سخن 

 شود.نامیده می "وحی"گفتن در اصطالح قرآن 

از نظر قرآن، وحی تکلم خدا با نبی اسالم است که سبب بعث پیامبر و تکلم او یعنی 

محصول وحی هستند نه خود وحی. در عین  باشد. آیات قرآنخواندن آیات قرآن می

حال این آیات هم، مستند به نبی هستند که علت طبیعی آنهاست و متکلم به این 

                                                            
این است که  شودآنچه از کالم دکنر مجتهد شبستری، به طور عریان و عاری از ایهامات و ابهامات فهمیده می. ۱

از کرده که این کالم، باشد، منتها او احساس و تجربه میقرآن لفظاً و معناً کالم نبوی و از خود پیامبر اسالم می

نهایت و مواجهه با حقیقت مطلق، به آنِ خداست. به عبارت دیگر، پیامبر اسالم در راستای اتصال روحی با بی

گوید وحی الهی است. شاید بتوان گفت که عبارات او همچون عبارات حالج بود این باور رسیده بود که آنچه می

 .دیدمی خود جای به را خدا و - الحق أنا –که که بر اساس صیرورت روحی و اوج تعالی معنوی، خود را حق 
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سازد کالم است و هم کالم خدا هستند چون خدا با وحی، او را قادر به این کالم می

 و به تعبیر حافظ:

 ، تعبیه در منقارشبلبل از فیض گل آموخت سخن ورنه نبود     این همه قول و غزل
انسانی نبوده زیرا مقدمات ارتباط  –آن تکلم الهی هرچه بوده از نوع ارتباط زبانی   

توان از حقیقت انسانی، در آن ساحت وجود نداشته است و به همین جهت نمی-زبانی

کند که قرآنی که در آن)وحی( تصوری داشته باشیم. عالمه طباطبایی تصریح می

م انسانی است و گویندة آن، خود پیامبر است، گرچه منشأ دست ما هست یک کال

 تعلیمی آن خداست.

، و مانند اینها که در قرآن به کار رفته، انتساب "انزال کتاب"یا  "انزال وحی"تعبیر    

کند. چون قرآن، کالم پیامبر این قرآن به عنوان کالم به پیامبر اسالم را نفی نمی

اسالم با مخاطبان خود از طریق این متن، یک ارتباط بوده، ارتباط زبانی پیامبر 

 انسانی بوده است. –زبانی

ای که در قرآن با آن مواجه هستیم این است که نبی اسالم یک نسبت تجربه   

دینی با جهان پیدا کرده است. در تجربة او فهم جهان، مقدم بر -فهمی تفسیری

بیند، نه اینکه جهان را چگونه می دهد کهتفسیر جهان و یا عین آن است. او خبر می

کند. قرآن، قرائت از جهان است. این جهان چگونه است. او بینش خود را آشکار می

کند که از تفسیر جهان قرائت)فهم تفسیری( نبی از جهان گاهی چنان عمق پیدا می

رسد. در این مرحله است که خدا گذرد و به توصیف خداوند میمیو مرحلة آیت در

 "آیه"شود. محتوای این تعریف در زبان عربی با واژة آسمان و زمین تجربه می نور

شود. اگر انسانی موجودات را آیات خدا ببیند او همة آنها را نمودهایی از بیان می

توان به خود آن دسترسی پیدا کرد ولی آن بیند که نمییک واقعیت نهایی می

انسانی که موجودات را نمودهای خدا  دهد.واقعیت در نمودهایش خود را نشان می

کند. فهمد تفسیر میکند فهمش عین تفسیر است نه اینکه آنچه را میتجربه می

، «آذین آسمان و زمین، گردش شب و روز و...»های طبیعی: قرائت نبوی از پدیده

دهد. همة حوادث و تحوالت طبیعی جهان بینش از طبیعت در قرآن را نشان می

شوند که خودش بالواسطه )آیات( واقعیت بنیادین)خدا( دیده می"نمود"نبی اسالم، 
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همة این نمودهاست. این بینش نبوی، عین فهم و  "بود"شود. اما او درک نمی

های طبیعی نیست. قرائت تفسیر)قرائت( است. این قرائت در قرآن، مختص پدیده

سیاه و بدبو آفرید، خدا انسان را از گلی خشک از گلی »نبوی از سرنوشت انسان: 

«. خدا انسان را از نطفه آفرید، خدا کارنامة هر انسانی را به گردن او بسته است و...

تفسیری نبی اسالم از سرنوشت انسان  –این آیات و مشابهات آن، اساس بینش فهمی

دهد. قرائت نبوی از تاریخ اقوام، قرائت نبوی از واقعیات اجتماعی، تمام را نشان می

مربوط به عبادات و معامالت در قرآن بر فهمی تفسیری از روابط و واقعیات احکام 

اجنماعی سازگار و ناسازگار با ارادة خدا مبتنی شده است. احکام شرعی قرآن، بر 

تفسیری از واقعیات و روابط موجود اجتماعی جامعة حجاز و بر روابط عبادی  -فهمی

هدف آن تفسیر واقعیات اجتماعی به  ها با خدا در آن جامعه مبتنی بوده وانسان

صورتی که با ارادة خدا سازگار باشد بوده است. صدور این احکام اصالً به معنای وضع 

ای از قرآن نیز ها و همة عصرها نبوده است. در بخش عمدهاحکام برای همة جامعه

سخن  پردازد، آنجا کهکه به ظرایف چگونگی رویکردهای فرد انسانی در برابر خدا می

از دعا، ابتهال، شکر، صبر، رضا و... همة اینها بر مبنای ضرورت هماهنگ شدن انسان 

 االطالق خدا در جهان، فهمیده و تفسیر شده است.با فعالیت علی

قرآن، از زمرة تألیف مؤلفان نیست. نظم تألیفی ندارد. قرآن به نثر است و نه نظم.    

پیامبر اسالم است.  "توحید"کنندة ن بیانقرآن یک قرائت نبوی از جهان است. قرآ

قرائت پیامبر اسالم از جهان، چون یک قرائت است ممکن نیست برای ما دربردارندة 

 مورد نظر قرآن باشد.  "حقیقت الهی"تمامی 

حقیقت این است که عرفای مسلمان، روی پیام توحیدی قرآن بیش از دیگران    

قرائت توحیدی قرآن را  -مسلمان از توحید، فهمکار کردند. قرائت عارفانِ تراز اول 

وارد مرحلة کامالً جدیدی کرد و از آن صورتی خالص و ناب ارائه کرد. گرچه قرائت 

تواند باشد، البته عرفان اسالمی با تأثر از عارفان هم، سخن نهایی در این باب نمی

 های دیگر، تکامل پیدا کرد.عرفان

ن گذشته به نام دین اسالم شکل گرفته، باید با قرائت همة آنچه در این چهارده قر   

توحیدی از جهان در عصر حاضر، مورد ارزیابی قرار گیرد و به نظر من معنای اصالح 
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تواند باشد. این همان اسالم حقیقت است که دین اسالم در عصر حاضر جز این نمی

در چنگ انسان  گاه در تمام و کمالگیرد و چون هیچمقابل اسالم هویت قرار می

افتد، هیچ سخنی در این گفتگوی توحیدی، سخن نهایی نیست و این گفتگو، نمی

و جهان  "معنای همة معناها"تواند داشته باشد. خدا به عنوان ای نمیهیچ متولی

یا خدا  "راز جهان"به مثابة مجموعة معنایی که معنای آن خداست یا خدا به مثابة 

های بسیار جذاب از یابد نمونهرا می "خود"سان با آن، ی که ان"دیگر"یا  "تو"آن 

 های تفسیری جدید هستند. این فهم

اگر در قرآن گفته شده چون قرآن از سوی خداوند است در آن ناهماهنگی    

(، منظور از نبودن ناهماهنگی این است که در این متن همة 82، آیة 4نیست)سورة 

شوند و این متن استثناء آیات خدا دیده می های جهان بدونموجودات، همة پدیده

که همان توحید باشد ندارد. نه اینکه در این متن خالف بیشتریک پیام هماهنگ 

علم و فلسفة قرن بیستم وجود ندارد، یا اسطوره وجود ندارد. احکام شرعی قرآن از 

ا ای و در عصری برای مقابله بآنچه گفتیم مستثناء نیست. ممکن است در جامعه

دشمنان یا مبارزه با مفاسد اجتماعی یا حتی اداء حقوق خدا، بر اعمال خشن تأکید 

رسد بر امروز آنچه را که خشن به نظر می .ای دیگر این طور نباشدشود و در جامعه

اساس اصل ناظر بودن آن احکام به واقعیت اجنماعی معین عصر ظهور اسالم باید 

 1لحاظ داللت، اصالً شامل عصر ما نیست. کنار بگذاریم. آیات این احکام به 

                                                            
ی پیامبر اسالم)ص( با حقیقت مطلق، مشابهات و اشتراکات زیادی بین دکتر . در باب تجربة نبوی و مواجهه۱

رسد آن دو، با عبارات و ادبیات ویژة خود، مجتهد شبستری و دکتر عبدالکریم سروش وجود دارد. به نظر می

ند. بعضی از آرای دکتر سروش بر اساس کتابش)بسط تجربة نبوی، نشر صراط، تهران: کنیک نکته را تبیین می

تجربة "شود: مقوم شخصیت و نبوت انبیاء و تنها سرمایة آنها همان وحی یا به اصطالح امروز ( آورده می۱۳۷8

ها و ل او پیامآید و در گوش و دبیند که گویی کسی نزد او میاست. در این تجربه، پیامبر چنین می "نبوی

کند و آن پیامر چندان به آن ها به آدمیان میخواند و او را مکلف و مؤظف به ابالغ آن پیامهایی را میفرمان

ها شود در مقابل همة تلخیکند که آماده میآورد و چنان در خود احساس اطمینان میفرمان و آن سخن یقین می

(. دین، تجربة روحی و اجتماعی ۳بایستد و وظیفة خود را بگزارد)ص ها یک تنه ها و دشمنیها و حملهو تنگی

داشت و اسالم محصول این  "تجربه"(. پیامبر اسالم)ص( در دو سطح ۱۹پیامبر است و لذا تابع اوست)ص 

تر و لذا دینش گونه تجربه است: تجربة بیرونی و تجربة درونی، و به مرور زمان پیامبر در هر دو تجربه مجربدو
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من تردیدی در این ندارم که مخالفت با حقوق بشر و دموکراسی در جهان اسالم،  

گیرد وگرنه جذب و هضم علل و عوامل سیاسی دارد و برای حفظ استبداد انجام می

 حقوق بشر و اخالق دموکراسی در فرهنگ مسلمانان کامالً ممکن است. 

 1(2ز جهان)قرائت نبوی ا
توان قرآن را به مثابة متن زبانی عربیِ قابل فهم برای همگان تنها به انسان می

منسوب کرد و آن را یک کالم انسان باید دانست. اسناد حقیقی مستقیم و بالواسطة 

برد بلکه اصل بودن آن را از میان میفهماین متن به خدا، نه تنها مفهوم همگان

در صورتی  "متن زبانی انسانی"سازد. فهمیدن یک ممکن میبودن آن را نا "مفهوم"

هایی فهمها یا پیشفرضشود که شخص فهمنده دربارة این زبان، پیشممکن می

داشته باشد. تحقق یک متن به زبان انسانی بدون یک گوینده که انسان است ممکن 

 گویند،ویستن میکه ویتگنشتاین و آنیست چه زبان را فعل گفتاری انسان بدانیم چنان

گوید، چه آن را فقط نشانه بدانیم که هایدگر میچه آن را خانة وجود بنامیم چنان

 و....

تحقق زبان انسانی، موقوف به گویندگی یک انسان است. مفروض بودن یک    

های فرضها و یا پیشفهمترین پیشگویندة واقعی برای یک متن زبانی انسانی از مهم

 توانیم فرض کنیم گویندة این متن، غیر از انسان است.است. نمیفهمیدن آن متن 
                                                            

تر شد. در تجربة بیرونی مدینه ساخت، مدیریت کرد، به جنگ رفت و... . در تجربة درونی هم تر و کاملربهف

دستاوردتر شد و این دین با چنین تر و پروحی و رؤیا و الهام و معراج و مراقبه و تفکر داشت و اینجا هم پخته

تر شدن بود. و آن آیة ال ساخته شدن و کاملچنان در حسیرت و هویتی تا هنگام رحلت پیامبر اسالم)ص(، هم

اکثری. اقلی است نه حد( ناظر به اکمال حد۳سورة مائده، آیة «)الیوم اکملت لکم دینکم»فرماید: کریمه که می

اکثر ممکن در تکامل تدریجی و بسط تاریخی اقل الزم هدایت به مردم داده شده است، اما حدبه این معنا که حد

پژوهانی (. البته، به آرای دکتر سروش در باب وحی و تجربة نبوی، قرآن۲۴دید خواهد آمد)ص بعدی اسالم پ

های توان به نقدها و پاسخهمچون: مهندس عبدالعلی بازرگان و استاد بهاءالدین خرمشاهی پاسخ دادند که می

احیای فکر دینی »در کتاب مستدل و مبسوط ایشان مراجعه نمود.قبل از ایشان ،  دکتر محمد اقبال الهوری هم 

با چنین زبان و ادبیاتی سخن گفته و وحی را حاصل مواجهه ی پیامبر اسالم )ص( با حقیقت مطلق و « در اسالم

 تعالیِ روحیِ آن حضرت دانسته است.
 .۱۹: 55، ۱۳۹۰تیر ماه  ۲۲. سایت مربوطه، ۱
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]متکلمان افراطی بر این باور بودند[ که همة حروف و جمالت و معانی مصحف،    

بدون استثناء، به عنوان یکی از صفات ذاتی و قدیم خدا، ازالً و ابداً وجود دارد)کالم 

گران بودند و چنین تصوری از کالم گراتر از دینفسی خدا(. متکلمان معتزله که عقل

دانستند نظریة دیگری آوردند که مصحف، مخلوق است و نه قدیم خدا را معقول نمی

و خلق آن هم، صفت فعل خداست)دمیدن لفظ به لفظ(. این نظریات همه، به منظور 

تأسیس یک بنیاد متافیزیکی برای مصحف شریف به وجود آمد. ما امروز به کمک 

توانند صحیح باشند؛ کنیم که این نظریات نمیسفی جدید، درک میهرمنوتیک فل

 انجامد. چون به نامفهوم بودن مصحف می

خواستند برای وحی و نبوت در دستگاه متافیزیکی فلسفی خود فیلسوفان می   

جایی پیدا کنند. آنها برای این منظور نظریة ارتقاء نبی به مرتبة عقل فعال یا قوة 

با  "هم افق شدن"ادة نبی و مانند اینها را پیش کشیدند. عارفان با حدسیة فوق الع

های تازه و بدیع رسیدند، وحی های نبوی که در قرآن هست خود، به تجربهتجربه

های خود قرار دادند. امروز این نبوی را کشف تام نامیدند و آن را معیار ارزیابی کشف

 شود.ف فلسفة زبان معاصر رد مینظرات، که کالم محمد عین کالم خداست، از طر

پیامبر فیلسوف نیست تا مرتب و منظم سخن بگوید. اگر پیامبر از کالم خدا مست    

گوید قرآن کتاب وحی است، پس سخن او نیز مستانه و پریشان است. پیامبر می

است. تعیین اینکه منظور محمد از وحی چه بوده بسیار مشکل و پیچیده است. در 

. واضح است متنی که مفهوم "اشارة سریع"عبارت بوده از  "وحی"نای لغت عرب، مع

همگان است اشارة سریع نیست. آیات مصحف، که اشاره نیستند. اینها متنی مفصل 

است و گرچه فاقد  "لسان عربی مبین"دهند که به زبان خود قرآن به را تشکیل می

 توانند آن را بفهمند.نظم تألیفی است ولی همگان می

کرد که این از توان گفت مصحف، عین کالم خداست. پیامبر، تجربه مینمی   

سازد تا سراسر جهان را آیات خدا تجربه توانا می "ای ویژهبه گونه"خداست که او را 

  تجربه کند. "موحدانه"کند و آن را 

کدام قرآن بنا به مدعای خود قرآن، محصول وحی بوده است نه خود وحی. در هیچ   

آن آیات مورد نظر، گفته نشده که قرآن کالم محمد نیست. آیات مورد نظر، اگر  از
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هایم از کالم محمد)ص( فرض نشوند قابل فهم نخواهند بود. در مواردی از نوشته

گفت مصحف، عین کالم خداست.  تواننمی 1ام.وحی، به تجربة نبوی تعبیر کرده

از جنس  "وحی محمدی"بنابراین  کالم خدا با الفاظ مفاهیم، شکل نگرفته است و

 الفاظ و جمالت و مفاهیم نبوده است. 

ای تفسیر کند که مخاطبان، هنر تفسیر قرآن این است که مفسر، آن را به گونه   

خود را نه مخاطب مفسر بلکه مخاطب کالم خداوند تجربه کنند که مصحف، 

ف این نیست که قبالً فهم و تفسیر قرآن، موقو 2دربردارندة آن یا محصول آن است.

 3آن را یک کتاب وحیانی تلقی کنیم.

                                                            
طع تاریخی و زمانی، پاسخگو به همة نیازهای . ما با یک سؤال اساسی مواجه هستیم : آیا تجربة نبوی در آن مق۱

تواند باشد؟ تجربة نبوی که در سرزمین بستة حجاز، در حکم اعجاز بود در زمان فعلی زندگی در تمام اعصار می
تواند ایفا نماید؟ مثالً قرن با آن دوران، فاصله داریم در مدنیت و تعالی روحی ما چه نقشی می ۱۴که بیش از 

ها از به خانه و»...فرماید: سورة بقره می ۱8۹بر حسب وحی و یا تجربة دینی خود در بخشی از آیه پیامبر اسالم 
این عبارت و توصیه، چقدر از عمق فلسفی و اخالقی برخوردار است تا از یک «. دی آنها درآیید...ودرهای ور

توصیه و نصیحت، به یکی از  انسان به حدِ کمال رسیده و صاحب وحی و تجربة دینی، صادر گردد؟ اگر همین
سازد؟ اگر به بک دختر و یا زن ای او را به تحیر و تحول وادار میافراد این زمان گفته شود در چه حد و اندازه

زنان شما »فهیم و تحصیل کرده بگویند که شخصی بر اساس تجربة نبوی و یا تکیه بر وحی الهی گفته است: 
به ما چه خواهد گفت و از این « ان که خواستید وارد کشتزار خود شویدکشتزار شمایند هر زمان و از هر مک

تجربة نبوی که بیانگر حد اعالی کمال در تمام جهات و ابعاد وجود یک انسان است چه تحلیلی خواهد داشت؟ 
انی به نظر می رسد مجتهد شبستری بر این نکته تأکید می ورزد که باید قرآن را بر اساس عصر و زمان ، باز خو

 کرد و متناسب با حیات نوع بشر ، از آن بهره برد.یعنی انطباق مصحف با عصر ، نه عصر با مصحف.

( بر همین نکته، تأکید ۱۳۷۹دکتر مجتهد شبستری در اثر دیگرش )قرائت رسمی از دین، نشر طرح نو، تهران:  ۲

ای که انسان خود را ند به گونهکورزد: سخن خداوند، سخنی است که انسان را متوجه خداوند میبیشتری می

شود)ص گذارد سخن خداوند می(. یک سخن، بنا به اثری که در شنونده می۳۲۳یابد)ص مخاطب خداوند می

(. ۳۲۴(. آن سخنی که مثالً پیامبر اسالم شنیده و افق او از آن سخن گشوده شده است وحی بوده است)ص ۳۲۳

کند شخصی از دورها، از ن است. مخاطب آن سخن احساس میخطابی که ناشی از سخن خداوند است این چنی

بارگاه قدس، از جایی که سراسر پاکی و نزاهت و محبت است، از جایی که غیر از این سطح معمولی زندگی 

کند؛ اما این حیرت، حیرتی به (. افق گشایش خداوند، حیرت ایجاد می۳۲5گوید)ص ماست با وی سخن می

 (.۳۲۷پشت به دوست)ص  سوی دوست است نه حیرتی
نویسد: هیچ تفسیری از سخن خداوند، می "نقدی بر قرائت رسمی از دین"دکتر مجتهد شبستری در کتاب  ۳

ها و مفاهیم خاص خودش ای محدودیتهاست. هرگزارهتفسیر نهایی نیست؛ چون همة تفسیرها به صورت گزاره
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 1(3قرائت نبوی از جهان)
تحقق زبان انسانی)به معنای کالم معنادار( جز با گویندة انسانی ممکن نیست. وقتی 

ها، بپذیریم وجود یافتن جمالت موجود در قرآن به عنوان کالم معنادار برای ما انسان

توانیم مدعی ن و به وسیلة غیر انسان قابل تصور نیست نمیدر عالمی غیر از عالم انسا

االذهانی شویم پیامبر اسالم)ص( چنان جمالت معناداری را از عالم دیگر به عالم بین

 ها عیناً کالم معنادار خداست و کالم من نیست.ها منتقل کرده و گفته همینانسان

ست راهی جز این دارند که آیا مسلمانان در مقام فهم که یک مسئلة عقالنی ا   

بگویند قرآن، کالم حضرت محمد است؟ البته این مدعا، مقتضای مقام فهمیدن 

توانند در مقام ایمان، این عقیده را داشته باشند که پیامبر عقالنی است؛ اما آنان می

اسالم)ص( این کالم را با تأثر از تکلم مستقیم یا غیرمستقیم خدا با وی و یا هر امداد 

ژة دیگر که از آنها در خود قرآن به وحی تعبیر شده و از جنس جمالت معنادار وی

 نیست ادا کرده است.

توان تردید کرد که قطع نظر از ایمان دینی، از نظر تاریخی در این موضوع نمی   

 از مخاطب خدا قرار گرفتن از سر گذرانده است.  2پیامبر اسالم)ص( تجربة عمیقی

                                                            
(. سخن ۳۲۹اند مساوی با تمام سخن خداوند باشد)ص تورا به همراه دارد و به این جهت گزارة تفسیری نمی

 (.۳۳۰طلبد)ص خداوند، قابلیت تفسیر دارد... خطاب خداوند همیشه متجدد است و فهمی جدید را می
 .۱۹: 5۶، ۱۳۹۰تیرماه  ۲۲. منتشر شده در روز چهارشنبه ۱

قرائت "می واژگان در مقاالت ای دارد که تما. تجربة دینی در اندیشة دکتر مجتهد شبستری، محوریت ویژه۲

هم  "رویارویی مجذوبانه با خداوند"اند. به نظر او پیامبر اسالم از طریق بر اساس آن چیده شده "نبوی از جهان

سازد. انسان با مجذوب خداوند شدن، خوِد محدودش را در شود و هم مخاطبین خود را دگرگون میمتحول می

خود واقعی، آن خودی که باید باشد برسد. دکتر مجتهد شبستری در  دهد تا بهمقابل خداوند از دست می

به نظر حکما، نبی انسانی است که در وی قوة ادراک »نویسد: ( می۱۳۷۹کتاب)ایمان و آزادی، تهران: طرح نو، 

الم تواند کجانبه، وی میعقلی و قوة ادراک حسی و قوة تحریک به حد کمال رسیده باشد و بر اثر این کمال همه

ای که از نبوت دارد از جانب خداوند دریافت خداوند را بشنود و مالئکه را ببیند و همة معلومات را بنابر مرتبه

کند و مواد کائنات به اذن خدا، مطیع او باشند... در اصطالح متکلمان مسلمان، نبی انسانی است که از طرف 

ه از اطاعت خدا و اجتناب از معصیت وی الزم است برای شود تا آنچه را کها فرستاده میخداوند به سوی انسان

( و ۴۴ص ...«)آنها بیان کند تا آدمیان از این طریق به انتظام امور معاش و معاد برسند و اهمال خلق الزم نیاید 

(. مجتهد ۴5ص «)است "معجزه"در بسیاری از کتب کالمی تصریح شده است که راه اثبات صدق نبی، »
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رسد. ایمان و آزادی، ضمن مباحث زیبای حکما و کالمیون، به تقابل علمی اشاعره و معتزله میشبستری در کتاب 

 مرحوم تفسیری آرای طرح با. کندمی بیان او "النبوات"نظرات نزدیک به عرفانِ ابن تیمیه را با استناد به کتاب 

 ابن – مسلمان نامور عارف اظهارات به معجزه، پدیدة بودن العادهخارق موضوعیت عدم باب در طباطبایی عالمه

نظریة ابن »نماید. رسد و قرابت معنایی آن اظهارات با سخن غزالی را بیان میمی وحی حقیقت دربارة –عربی

شود... .در وحی، افهام و عربی این است که وحیانی بودن سخن با چگونگی اثرگذاری آن در انسان مربوط می

شود. اگر تو اتحاد این سه حقیقت را در وحی حی این قدر سریع واقع میمفهوم و فهم، یک حقیقت است و و

نیابی پذیرندة وحی نیستی... . پس تو ای ولی: هرگاه گمان کردی خدا به تو وحی کرده نگاه در نفس خود کن. در

ل باقی مانده ببین حالتی از تردید یا مخالفت در درون خود داری یا نه؟ اگر هنوز برای تو تدبیر و تفکر و تحلی

رسد تو را به کلی از است بدان که صاحب وحی نیستی و به تو وحی نرسیده است. ولی هرگاه آنچه به تو می

میان برداشته و تو را نابینا و ناشنوا گردانده و میان تو و فکر و تدبیرت حائل گشته و فرمانش را تمام و کمال بر 

 ششبستری، مجتهد دکتر(. 5۴-55 صص همان،)«است رسیده وحی تو به –که بدان –راند، در این صورت تو می

 مدرنیست مسیحی و - الهوری اقبال –تبیین نظریة تجربة دینی با لحاظ آرای دو متفکر مسلمان  به سپس

 عبارت وحی گفت تیرل»: نویسدمی و پردازدمی دارند قرابت عربی، ابن و غزالی باورهای با که -تیرل – کاتولیک

گفت شود... . وی میار و تعبیر میآشک مؤمن، انسان "دینی تجربة" در تماس این و "انسان با خدا استم" از است

گفت این تجربة دینی که وحی تنها از طریق تجربة دینی انسان مؤمن قابل درک و فهم است... تیرل می

داشته و اساس نبوت آنان است، شود، نه تنها در پیامبران وجود وحی)تماس روح خدا با انسان( در آن فهمیده می

های مؤمن نیز های مؤمن به وحی نیز همین تجربه است که اساس ایمان آنان است. انسانبلکه در همة انسان

دارند و بدین ترتیب وحی همیشه ادامه دارد؛ گرچه آنچه انبیاء به عنوان وحی  "تماس روح الهی"ای از تجربه

گفت گویند. تیرل میالبی است که دیگران در تفسیر تجربة دینی خود میاند، معیار و مقیاس صحت آن مطگفته

و چون این تفسیر در هر عصر با عوامل تاریخی فهم،  "تفسیر مدام این تجربة دینی"الهیات عبارت است از 

 گیرد، خودشود، پس الهیات همواره متغیر خواهد بود؛ گرچه آن خدا که با انسان تماس میمحدود و مقید می

دهد: به نظر اقبال، اساس معرفت دینی عبارت است (. دکتر شبستری ادامه می۶8-۶۹صص «)غیر متغیر است

های فلسفی های خداشناسی چیزی غیر از محک. معرفت دینی، تفسیر تجربة دینی است و برهان"تجربة دینی"از 

ی به یک یا چند جمله نیست، بلکه ایمان، کلیات تجربة دینی نیستند... به نظر اقبال، ایمان تنها اعتقادی انفعال

شود. به نظر وی تجربة دینی یک مسلمان عبارت است از ای حاصل میای است که از تجربة ویژهاطمینان زنده

را نیز نوعی خودآگاهی باطنی و  "پیغمبری"تر این است که اقبال، مهم«. آفریده شدن صفات خدایی در انسان»

پیامبری نوعی خودآگاهی باطنی است که در آن تجربة اتحاد با واقعیت »گوید: میداند. وی تجربة دینی می

تمایل به آن دارد که از حدود خود لبریز شود. پیامبر از طریق تحریک شدن به وسیلة این تجربه، خط سیرهای 

لق داشته است، هایی از زندگی بشر، وحی فرمانروایی مطگوید در دورهوی می«. سازدجدید زندگی را آشکار می

ولی پس از به وجود آمدن عقل نقدکننده در زندگی بشر، این عقل باید وحی را بررسی و نقد کند. به نظر اقبال 

در زندگی انسان وجود خواهد داشت. به نظر وی، اندیشة خاتمیت نبوت در اسالم به این معناست  "تجربة دینی"
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نه تنها نظریة کالمی رایج و مشهور، بلکه تبیین فیلسوفان و عارفان مسلمان نیز از 

 سازد.وحی، قرآن را از قلمرو مفهوم همگان بودن خارج می

دست یافتن به این راز که حقیقت محمدی چه بوده یک موضوع ایمانی است ولی    

یک موضوع عقالنی است. در عصر توان و یا چگونه باید فهمید اینکه قرآن را چگونه می

حاظر آنچه برای حل مسائل و مشکالت اعتقادی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی و اخالقی 

بردن به راز وحی کاوی چگونه مفهوم شدن قرآن است نه پیمسلمانان ضرورت دارد ژرف

 بخش است.محمدی که البته برای خواص، امری بسیار ارزشمند و فوق العاده لذت

المتعالیه فی االسفار العقلیه االربعه و های الحکمهفلسفی مالصدرا در کتاب تبیین   

د، امفاتیح الغیب و الشواهد الربوبیه و شاگرد او عبدالرزاق الهیجی در کتاب گوهر مر

 کند. قرآن را از مفهوم همگانی بودن خارج می

رزاق ]دکتر محمد مجتهد شبستری، آرای فلسفی مالصدرا و خصوصاً عبدال   

کشد[: یک پرسش سازد و به چالش میالهیجی را با عالمت سؤال جدی مواجه می

کند و آن این است که چنین کالمی و چنین اساسی در برابر این نظریه قد علم می

                                                            
یافته است. پایان نبوت در اسالم به معنای وسیلة عقل پایان که فرمانروایی مطلق وحی، یعنی نقد نشدن آن به 

یافتن خود وحی. به نظر اقبال، قرآن عالوه بر تجربة دینی، تاریخ و یافتن نقدناپذیزی وحی است، نه پایانپایان

گانه را با یکدیگر هماهنگ های سهطبیعت را از منابع معرفت انسان شمرده است و انسان باید این معرفت

گوید آن روش تفکر که قرآن به آن دعوت رود که میتا آنجا پیش می "تجربه"سازد... توجه شدید اقبال به 

کند فاصلة سعی می "تجربة دینی انسان"کرده، روش تجربه و استقراء است. اقبال نیز با معنا کردن وحی به 

الم، امور دینی و امور دنیایی دو ناحیة مجزا گوید در اسمیان عالم غیبت و عالم طبیعت را از میان بردارد. وی می

شود که اقبال، از یکدیگر نیستند، هرچه دنیایی است به اعتبار اینکه از خداوند است، مقدس است... مالحظه می

دهد استوار است، در خدمت این هدف قرار می "تجربة دینی"شناسانة خود را که بر محور مقدمات فلسفی و دین

ابل قبول جهت پذیرفتن تحوالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در عین حفظ ثبات وحی به حل قکه یک راه

حل شبیه همان است که تیرل برای حفظ ثبات وحی مسیحی در عین تحول تاریخی مسلمانان بدهد. این راه

اعی دست کوشش کردند از مباحث نظری و انتزداد. هر دو متفکر، تحت تأثیر دنیای جدید ها و الهیات میدگم

های متغیر، تنها از کردند جمع میان مقولة ثابت و مقولهبدانند. آنها فکر می "تجربة ویژه"را یک  "وحی"بردارند و 

   (.۶۰-۶۱این راه ممکن است)صص 
 .۱۹: 5۷، ۱۳۹۰تیرماه  ۲۲. منتشر شده در روز چهارشنبه، ۱




