
شهال نوری*

چکیده
کــه منشــاء طبیعــی و بشــری  از دیــدگاه قــرآن " وحــی " یــك   پدیــده  الهــی و  فــر ا طبیعــی اســت 
ــان  ــا آن ــد و تنه ــی دارن گاه ــد، آ ــی روح ان ــه دارای تعال ک ــران  ــط پیامب ــت آن فق ــدارد، از حقیق ن

کــه   کننــد. در ایــن پژوهــش چهــار شــبهه مهمــی  ری  مــی تواننــد در بــاره ماهیــت وحــی داو

گــران بــر وحــی قرآنــی ایــراد نمــوده انــد پاســخ داده شــده و بــی اســاس  مستشــرقان و ســایر شــبهه 

یافــت وحــی؛  ــد پیامبــر ؟ص؟ در در ــه اثبــات رســیده اســت. ماننــد : شــك و تردی ــودن آن هــا ب ب

حاصــل تجربــه نفســانی پیامبــر؟ص؟ ؛ دخالــت شــیطان در القــاء وحــی به آن حضــرت ؛ اقتباس 

کتاب هــای تــورات و انجیــل . از 

کلیــد واژه هــا:  وحــی قرآنــی؛ محمــد ؟ص؟؛ تجربــه نفســانی؛ شــك و تردیــد؛ القــاء شــیطان؛ 

مستشــرقان.

گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه قم. * فارغ التحصیل 
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مقدمه 
کــه  کــه، یــک پدیــدۀ الهــی وفــرا طبیعــی اســت، فقــط پیامبــران  پدیــدۀ وحــی، بــه جهــت ایــن 
ــارۀ حقیقــت و ماهیــت آن  گاهــی یابنــد و درب ــز آن آ ــد می تواننــد از راز و رم ــی روح ان دارای تعال
کــه تنهــا از طریــق آشــنایی بــا  ری نماینــد امــا آنچــه بــرای دیگــران میســر اســت، ایــن اســت  داو
کــه بــه حقیقــت آن دســت یابنــد.1  گونــه ای آن را بشناســند بــی آن  عالئــم و آثــار آن می تواننــد بــه 
کــدام راهــی را بــرای فهــم ماهیــت وحــی پیمــوده  امــا ذهــن پژوهشــگر انســان آرام ننشســته و هــر 

کــرد:  کلــی تقســیم  کــه می تــوان مجموعــۀ دیــدگاه هــای آنــان را بــه دو دســته  انــد، 
1. عــده ای منشــاء وحــی را غیبــی و الهــی دانســته انــد ماننــد دیــدگاه قــرآن.در دیــدگاه قــرآن 
َمُه 

َ
یافــت کــرده اســت>َعّل : پیامبــر؟ص؟ وحــی را از طریــق معلمــی غیــر بشــری و غیــر طبیعــی در

ً
اوال

َوى<)النجــم،5/53(؛ » آن را ]فرشــته [ شــدید القــوى بــه او فــرا آموخــت«. ثانیــًا: وی در 
ُ

ــِدیُد اْلق
َ

ش
َضــى 

ْ
ْن ُیق

َ
ْبــِل أ

َ
ــْرآِن ِمــْن ق

ُ
کامــل داشــته اســت >َوَل َتْعَجــْل ِباْلق گاهــی  یافــت آن از فرشــتۀ وحــی آ در

ِإَلْیــَك َوْحُیــُه< )طــه،20/ 114(؛ »و در ]خوانــدن [ قــرآن، پیــش از آن کــه وحــی آن بــر تــو پایــان یابــد، 
شــتاب مکــن «

یافــت نمــوده اســت >َنــَزَل  ثالثــًا: پیامبــر؟ص؟ بیشــتر وحــی قرآنــی را بــا واســطۀ فرشــتۀ وحــی در
کرد«.چنانچــه  ْلِبــَك<. )شــعراء،26/ 193(2، »روح االمیــن آن را بــر دلــت نــازل 

َ
ِمیــُن* َعَلــى ق

َ
وُح اْل ِبــِه الــّرُ

»وحــی تبیینــی« بــه طــور مســتقیم بــه وی القــاء شــده اســت. 
2. گروهــی دیگــر منشــاء »وحــی« را طبیعــی و انســانی تصــور کــرده انــد کــه ایــن نظریه ناشــی از 
کــه وحــی را  کســانی  یــۀ  افــکار و اندیشــۀ مــادی بــوده و بــر خــالف دیــدگاه قــرآن اســت، ماننــد نظر
نتیجــۀ نبــوغ اجتماعــی یــا شــعور باطنــی و یــا تجربــه نفســانی شــخص پیامبــر؟ص؟ دانســته اند.3 
کــه بــر  اســاس همیــن نگــرش شــبهاتی مطــرح شــده  کلــی منتفــی می باشــد  ایــن دیــدگاه بــه 

یــم.  کــه در ذیــل بــه پاســخ آن می پرداز اســت 
گفتار محمـد؟ص؟ است؟!  شبهۀ اول: آیا وحی 

رشــناس آلمانــی وحــی قرآنــی را حاصــل تجربــۀ نفســانی و قــوای تخّیلــی  ر نولدکــه خاو تئــودو
کمــا یبــدوا،  کــه: »إّن معظــم الوحــی حــدث لیــاًل  پیامبــر؟ص؟ می دانــد و چنیــن اظهــار مــی دارد 
کثــر قابلیــة لالســتقبال التخیــالت و االنطباعــات النفســیة عمــا هــی  حیــن تکــون النفــس أ
کثیــرًا ّمــا قضــی اللیــل متهجــدًا...  کیــد أّن محّمــدًا  علیــه فــی وضــع النهــار. و نحــن نعلــم بالتأ
یــا... و لــم یســتطع محّمــدًا فــی  کثیــرًا ّماصــام و تشــّتد بالصیــام القــدرة علــی مشــاهدة الرؤ و أّنــه 



105         شمارۀ 92وحی قرآنی و پاسخ به شبهات آن

أثنــاء الثــوران النفســی الشــدید أن یســتمع إلــی أجــزاء کاملــة مــن القــرآن بــل إلــی کلمــات و افــکار 
ــع  ــن مقاط ــم یک ــه ل ــه إلی ــی ب ــا أوح ــی أّن م یخ ــث التار ــر البح ــبب یعتب ــذا الس ــط، له ــردة فق مف
قرآنّیــة مســتقلة بــل باالخــری الشــکل األدبــی الــذی عّبــر بواســطة النبــی عــن مضمــون الوحــی و 
ّیــة بشــکل فّعــال علــی اســلوب الکاتــب. حیــن ضعــف  مــن الطبیعــی أن تؤثــر قــوة الســکرّیة النبو
کثــر هــدوءًا. کانــت فــی البدایــة تحرکهــا  ر الزمــن صــارت الّســور أ الثــوران النفســی الهائــل مــع مــرو
یجــی، أقــوال معلــم و مشــّرع ال غیر؛4بــه  طاقــة الشــعریة معنیــة، فاضحــت الحقــا، و بشــکل تدر
کــه نفــس  گرفتــه اســت، شــب هــا  کــه پیداســت بیشــتر شــبانه صــورت  درســتی وحــی آن چنــان 
ــن دارد،  ز روش ــه رو ــبت ب ــی نس ــی و روان ــر  روح ــالت و تأث ــرش تخّی ــت را در پذی ــترین قابلی بیش
زه می گرفتــه  زهــا را رو کــه محمــد؟ص؟ شــب ها را بــا تهّجــد ســپری می کــرده و رو یقینــًا می دانیــم 
گرفتــن توانایــی خــود را بــر مشــاهده خــواب شــدت مــی بخشــیده اســت...و محّمــد در  زه  و بــا رو
کــه اجــزای کامــل قــرآن -را بشــنود- بلکــه  اثنــای دگرگونــی هــای شــدید روحــی توانایــی نداشــت 
یخــی  کــه بحــث تار ید، بدیــن جهــت اســت  کلمــات و افــکار را فقــط جــدا جــدا می شــنو تمــام 
کــه بــه ایشــان وحــی شــده مقاطــع قرآنــی  اهمیــت و اعتبــار پیــدا می کنــد، بــه درســتی آنچــه 
ــی دیگــر توســط پیامبــر؟ص؟ از مضمــون وحــی تعبیــر  ــه شــکل ادب مســتقل نبــوده اســت بلکــه ب
ّیــة-  کــه قــوت و توانایــی حالــت مخصــوص نبوی-الســکرّیة النبو شــده اســت، طبیعــی اســت 
یســنده کــه در زمــان ضعــف انقــالب روحــی قــرار دارد، اثــر می گــذارد  بــه صــورت فّعــال بــر روش نو

کثــر هــدوءًا-. گردیــده اســت -أ کثــرًا قطــع  ر زمــان ســوره ها ا و بــه مــرو
یجــی بــه صــورت  در ابتــداء ســوره ها معانــی بلنــد و باالیــی داشــته، بعدهــا بــه شــکل تدر

ــه بیشــتر از آن- در آمــده اســت. ــم و مشــّرع -ن
ّ
گفتــار یــك معل

زه  ــر تهجــد و رو ــل پیامبــر؟ص؟ در اث کــه نفــس و قــوۀ تخّی گفتــار نولدکــه  ایــن اســت  عصــارۀ 
ــه او  ک ــت  ــده اس ــه ش ــر او افاض ــی ب ــا چیزهای ی ــم رؤ ــه در عال ــده و در نتیج گردی ــد  ــن نیرومن گرفت
کالم  کــه آن  ــان می رانــد و خیــال می کــرد  ــر زب ــا جمــالت ناقــص ادبــی مــوزون ب مضمــون آن را ب

ــازل شــده اســت. ــر او ن کــه ب خداســت 
کــه وحــی قرآنــی را حاصــل تجربــه نفســانی و قــوای تخیلــی  یــه نولدکــه از ایــن جهــت  نظر
مشــرکان  یــۀ  نظر همــان  ماننــد  می شــده  افاضــه  وی  بــر  خــواب  در  کــه  دانســته  پیامبــر؟ص؟ 
ــۀ  کــه در ســورۀ انبیــاء آی ــوده اســت  ــزول قــرآن نیــز مطــرح ب کــه در عصــر ن رۀ جأهلیــت اســت  دو
ــرآن را خــواب هــای آشــفته  ــان ق ــَاٍم< آن ْح

َ
 أ

ُ
ــاث ْضَغ

َ
ــوا أ اُل

َ
ــْل ق ــدان اشــاره شــده اســت: >َب پنجــم ب
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5 می دانســتند.
پــاســخ:

ز و در حــاالت متفــاوت بــه  : وحــی نــه تنهــا درشــب بلکــه در اوقــات مختلــف شــبانه رو
ً
 اوال

گهانــی بــر حضــرت نــازل می شــد.6 و نیــز او درحــال بیــداری و -هشــیاری- وحــی را  صــورت نا
یافــت می نمــود نــه در عالــم رؤ یــا.7 در

ــرا  ــدۀ روحــی، ف ــک پدی ــه نفســانی نیســت بلکــه ی ــا تجرب ــدۀ فکــری ی ــک پدی : وحــی ی
ً
ــانیا  ثـ

کــه از خــارج وجــود حضــرت بــر ایشــان القــاء می شــد، نــه از باطــن و ضمیــر او،8  طبیعــی اســت، 
ــِدیُد 

َ
َمــُه ش

َ
کــرد >َعّل یافــت  کــه او تحــت تعلیــم فرشــته وحــی آن را در گفتــه شــد  چنانچــه قبــاًل هــم 

َوى<)النجــم، 5/53(.
ُ

اْلق
ــَؤاُد َمــا 

ُ
َب اْلف

َ
َكــذ یــه می فرماید:>َوَمــا َیْنِطــُق َعــِن اْلَهــَوى* ... َمــا  یــم در رد ایــن نظر کر : قــرآن 

ً
ــا ثـالثــ

ِه<  ى ِمــْن آَیــاِت َرّبِ
َ
ــْد َرأ

َ
 اْلَبَصــُر َوَمــا َطَغــى * َلق

َ
ْخــَرى*... َمــا َزاغ

ُ
 أ

ً
ــْد َرآُه َنْزَلــة

َ
ُتَماُروَنــُه َعَلــى َمــا َیــَرى* َوَلق

َ
ف

َ
ى* أ

َ
َرأ

یــد...آن چــه را دل دیــد انــکار ]ش [  )النجــم،53/ 3 و 11-12و17-18(؛ »و از ســر هــوس ســخن نمی گو

نکــرد... آیــا در آنچــه دیــده اســت بــا او جــدال می کنیــد؟ و قطعــًا بــار دیگــری هــم او را دیــده 
ردگار خــود را بدیــد«. کــه ]برخــی [ از آیــات بــزرِگ پــرو اســت... بــه راســتی 

یافــت  گفتــار محمــد؟ص؟ نیســت، و چشــم و عقــل او در در  پــس طبــق فرمایــش قــرآن، وحــی 
وحــی خطــاء نکــرد و دچــار تخیــل نگردیــده اســت.9

: آنچه در اثر تجربه نفسانی و تخیل و توهمات به دست می آید: 
ً
 رابعــا

کننــده بــرای دیگــران اســت و تنهــا در افــق حیــات   1. فاقــد هرگونــه دلیــل و برهــان قانــع 
ئــل  یافت هــای وحیانــی هــم در متــن و محتــوا دال کــه وحــی و در فــردی نمــود می یابــد. در حالــی 
ــْل َهــِذِه َســِبیِلى 

ُ
کافــی بــرای اثبــات خــود و برتــری آن بــر افــکار بشــری دارد چنانچــه می فرمایــد: >ق

کــه مــن و هــر  َبَعِنــى< )یوســف،12/ 108(؛ »بگو:ایــن اســت راه مــن، 
َ
َنــا َوَمــِن اّت

َ
ْدُعــو ِإَلــى اهَّلِل َعَلــى َبِصیــَرٍة أ

َ
أ

ْنَزْلَنــا َعَلْیــَك 
َ
ــا أ

َ
ّن

َ
َوَلــْم َیْكِفِهــْم أ

َ
کــرد بــا بینایــی بــه ســوی خــدا دعــوت می کنیــم «. >أ کــس ]پیــروی ام[ 

اْلِكَتــاَب ُیْتَلــى َعَلْیِهــْم< )عنکبــوت،29/ 51(؛ »آیــا بــرای ایشــان بــس نیســت کــه ایــن کتاب را کــه بر آنان 
خوانــده می شــود بــر تــو فروفرســتادیم؟«.10 

ــام و  گاهــی ت ــا آ ــدۀ وحــی »محّمــد؟ص؟« همــراه ب گیرن ــرای خــود  ــه نخســت ب و هــم در مرحل
ــه  ــل ارائ ــِه< )األنعــام،6/ 57( و ســپس برهــان قاب ــْم ِب ْبُت

َّ
ــی َوَكذ ــْن َرّبِ ــٍة ِم َن ــى َبّیِ ــى َعَل ْل ِإّنِ

ُ
بّینــة اســت:>ق

َنــٍة< )األنفــال،8/ 42(؛  َنــٍة َوَیْحَیــی َمــْن َحــّىَ َعــْن َبّیِ بــرای دیگــران نیــز می باشــد:>ِلَیْهِلَك َمــْن َهَلــَك َعــْن َبّیِ
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کــه ]بایــد[ زنــده  کســی  گــردد، و  کــه ]بایــد[ هــالك شــود، بــا دلیلــی روشــن هــالك  کســی  »]و[ تــا 
شــود، بــا دلیلــی واضــح زنــده بمانــد«.11

اهریمــن  بــرد  از دســت  نبــوی  یــم وحــی  امــا حر اســت،  بــا وســاوس شــیطان همــراه   .2 
ــُه َیْســُلُك ِمــْن َبْیــِن َیَدْیــِه َوِمــْن 

َ
ِإّن

َ
پندارهــای باطــل، مصــون اســت، چنانچــه می فرمایــد: >... ف و

َخْلِفــِه َرَصــًدا ...< )الجــّن،27/72(؛ »...کــه ]در ایــن صــورت [ بــرای او از پیــش رو و از پشــت ســرش 
گماشــت ...«.12  بــر خواهــد  نگاهبانانــی 

َهُبــوَن ِإْن ُهــَو ِإل 
ْ

ْیــَن َتذ
َ
أ

َ
ــْیَطاٍن َرِجیــٍم ف

َ
ــْوِل ش

َ
 درجــای دیگــر بــه صراحــت می فرمایــد: >َوَمــا ُهــَو ِبق

ید؟*ایــن  کجــا می رو یــر،25/81(؛»و ]قــرآن [ نیســت ســخن دیــِو رجیــم پــس بــه  ِذْكــٌر ِلْلَعاَلِمیَن<)التکو
ُكــُم  ِیّ

َ
َســُتْبِصُر َوُیْبِصُروَن*ِبأ

َ
]ســخن [ بجــز پنــدی بــرای عالمیــان نیســت«. همچنیــن می فرمایــد: >ف

کــدام یــك از شــما  ُتوُن<)القلــم، 5/68 و6(؛ »بــه زودی خواهــی دیــد و خواهنــد دیــد، ]کــه [ 
ْ

اْلَمف
دســتخوش جنونیــد«.

گســترده  کــه ایــن مســأله بــا مضامیــن عالــی و اطالعــات   3. همــراه بــا محدودیت هاســت ؛ 
یــرا محتــوای ســخن وحــی در بــر دارنــدۀ تمــام چیزهایــی  و فــراخ وحــی، قابــل مقایســه نیســت. ز
ْلَنــا 

َ
پایــدار انســان اســت ؛ چنانچــه می فرمایــد: >َوَنّز کننــدۀ ســعادت ابــدی و کــه تضمیــن  اســت 

ــْىٍء< )النحــل،16/ 89(؛»و ایــن کتاب را که روشــنگر هر چیزی اســت ...، 
َ

َعَلْیــَك اْلِكَتــاَب ِتْبَیاًنــا ِلــُكّلِ ش
گون  بــر تــو نــازل کردیــم«.13 پــس قــرآن مجموعــۀ پر بــار از معارف مــورد نیاز بشــر در زمینه هــای گونا
فکــری، اعتقــادی، بینش هــای بنیــادی دربــارۀ آغــاز و فرجــام عالــم و آدم، و نظام هــای رفتــاری 

کــه اطالعــات و علــم بشــر در برابــر آن بســیار ناچیــز اســت.14 همــه جانبــۀ انســان می باشــد 
یــخ در مقابلــه باخــود اعــالم نمــوده  : قــرآن ناتوانــی همــۀ بشــریت را در پهنــای تار

ً
 خـامســـا

یــد  گمــان می بر گــر  یــد: ا ران را بــه مبــارزه طلبیــده و می گو اســت، و در آیــات متعــددی نــا بــاو
یبایــی و  کــه در ز یــد  ر کــه ایــن قــرآن ســاخته و پرداختــه دســت بشــر اســت، ســخنی مثــل آن بیاو
ــا  ْیــٍب ِمّمَ ُكْنُتــْم ِفــى َر ِإْن  کــه می فرمایــد: >َو شــیوایی و اســتواری و حکمــت هماننــد باشــد.15 آنجــا 
گــر در آنچــه بــر بنــده  َعُلــوا< )البقــرة،2/ 24 و 23(؛ »و ا

ْ
ِلــِه...َو َلــْن َتف

ْ
ُتــوا ِبُســوَرٍة ِمــْن ِمث

ْ
أ

َ
ْلَنــا َعَلــى َعْبِدَنــا ف

َ
َنّز

یــد.. و  ر ییــد[ ســوره ای ماننــد آن بیاو گــر راســت می گو یــد، پــس] ا کرده ایــم شــك دار خــود نــازل 
ــرد«. ک ــد  ــز  نمی توانی هرگ

ــد  ــرای اب ــرآن را ب ــا ق ردی ب ــه صــورت مطلــق می دهــد و همــاو ــوا« اخبــار از آینــده ب َعُل
ْ

ــْن َتف  »َل
ــْرآِن 

ُ
ا اْلق

َ
ــِل َهــذ

ْ
ُتــوا ِبِمث

ْ
ْن َیأ

َ
 َعَلــى أ

ُ
ْنــُس َواْلِجــّن ــْل َلِئــِن اْجَتَمَعــِت اْلِ

ُ
نفــی می کنــد.16 نیــز در آیــۀ شــریفۀ >ق
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گــرد آینــد تــا  گــر انــس و جــن  ِلــِه َوَلــْو َكاَن َبْعُضُهــْم ِلَبْعــٍض َظِهیــًرا< )االســراء،17/ 88(؛ »بگــو: ا
ْ
ُتــوَن ِبِمث

ْ
َل َیأ

رد، هــر چنــد برخــی از آن هــا پشــتیبان برخــی  رنــد، ماننــد آن را نخواهنــد آو نظیــر ایــن قــرآن را بیاو
کــه بزرگتریــن  ــرآن بیــان می کنــد.  ــا ق ردی ب ــی همــه جهانیــان را از همــآو ]دیگــر[ باشــند«. ناتوان

دلیــل اعجــاز آن اســت.17
ــِه  ــُدوا ِفی ــِر اهَّلِل َلَوَج ْی

َ
ــِد غ ــْن ِعْن َكاَن ِم ــْو  ــْرآَن َوَل

ُ
ــُروَن اْلق ــَا َیَتَدّبَ

َ
ف

َ
ــۀ دیگــر می فرماید:>أ : در آی

ً
ــا  سـادسـ

گــر از جانــب غیــر خــدا بــود  َكِثیــًرا< )النســاء،4/ 82(؛ »آیــا در ]معانــی [ قــرآن نمی اندیشــند؟ ا ــا 
ً

اْخِتَاف
قطعــًا در آن اختــالف بســیاری می یافتنــد«. براســاس آیــۀ شــریفه آیــات قــرآن چــه از نظــر بیــان و 
گونــه اختــالف و تناقضــی بیــن  کامــل دارنــد و هیــچ  چــه از لحــاظ محتــوا، باهــم، هماهنگــی 
ــرآن  گــر ق کــه ا ــوازم و ملزومــات آن در می یابیــم  ــات و ل ــر در مفــاد آی ــا تدب آن هــا نیســت. یعنــی: ب
از ناحیــۀ غیــر خــدا و از ســوی بشــر بــود، تناقــض و عــدم تناســب فراوانــی در محتــوای آیــات 
بیــان و فصاحــت و بالغــت آن وجــود داشــت، و چــون چنیــن تناقضــی دیــده  و نیــز تفــاوت در
کــه قــرآن از ناحیــه بشــر نیســت بلکــه از ســوی خداونــد متعــال  نمی شــود، پــس ثابــت می شــود 

و وحــی الهــی اســت.18
شبهــه دوم: شک و تردید پیامبر؟ص؟ در دریافت وحی

یحــی تحریف قرآن  رشناســان غربــی اســت کــه بــه صــورت تلو  رژی بالشــر یکــی دیگــر از خاو
کــی از شــک و تردیــد پیامبــر؟ص؟ در  را پذیرفتــه اســت.19 او شــبهه ای را بازگــو نمــوده اســت کــه حا
یــد: »... وقتــی جبرئیــل، ملــک مقــرب، نخســتین  یافــت وحــی الهــی اســت چنانچــه می گو در
ردگارت{ محمــد؟ص؟ بنابــر أحادیــث وحشــت عظیمــی  رد }بخــوان بــه نــام پــرو پیامــش را فــرود آو
کــه برگزیــدۀ خــدای قــادر اســت... بــه دنبــال آن هیچکــس  کــرد، او در آغــاز ندانســت  احســاس 

در آن موقــع و همــان لحظــه بــه فکــر حفــظ وحــی نیفتــاد مگــر درحافظه هــا...«20
گفتار رژی بالشر از چند جهت قابل بررسی است:  پــاســخ: 

رقــة بــن  کــه در بعضــی از آن هــا از »و : او اشــاره بــه روایــات آغــاز نــزول وحــی نمــوده اســت 
ً
 اوال

ینــد او اضطــراب و تردیــد رســول خــدا؟ص؟ را در آن هنــگام زائــل  کــه می گو نوفــل« نــام بــرده شــده 
گفتــار بعضی هــا بــه طــور مســلم مســیحی و نصرانــی بــوده  رقــة« بنــا بــه  کــه »و نمــود درحالــی 

اســت.21
گــون متــن آن جعلــی  گونا و داســتان او نیــز  بــه دلیــل مرســله بــودن ســند روایــت و اختــالف 

و ســاختگی می باشــد.22
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گاهــی درســتی از وحــی و نبــوت خــود نداشــته باشــد، قابــل قبــول  : ایــن کــه پیامبــر؟ص؟ آ
ً
 ثـــانیا

گاهــی تــام و همــراه بــا دلیــل  یــد، او بــا آ یــرا قــرآن خــالف آن را شــهادت می دهــد و می گو نیســت ز
کــه  کــه هرگونــه شــک و تردیــد را زائــل می کنــد. آنجــا  یافــت نمــوده اســت  روشــن و بّینــه آن را در
ردگارم دلیــل  ــی< )االنعــام،6/ 57(؛ »بگــو: مــن از جانــب پــرو ــْن َرّبِ ــٍة ِم َن ــى َبّیِ ــى َعَل ــْل ِإّنِ

ُ
می فرمایــد: >ق

ْدُعــو ِإَلــى اهَّلِل َعَلــى َبِصیــَرٍة 
َ
ــْل َهــِذِه َســِبیِلى أ

ُ
یــد: >ق یــا درجــای دیگــر می گو آشــکاری ]همــراه [ دارم «. و

کــرد  کــس ]پیــروی ام[  کــه مــن و هــر  َبَعِنــى<. )یوســف،12/ 108(؛ »بگــو: ایــن اســت راه مــن، 
َ
َنــا َوَمــِن اّت

َ
أ

ــرای  ــر؟ص؟ ب ــت پیغمب ــن اس ــه ممک ــال چگون ــم «. ح ــوت می کنی ــدا دع ــوی خ ــه س ــی ب ــا بینای ب
رقــة« بــه او بصیــرت می دهــد ؟ !  گفتــار »و آرامــش خاطــر بــه یــک مــرد نصرانــی رجــوع نمایــد. آیــا 

کــه قــرآن آن را بیــان نمــوده، نیــز چنیــن بــوده اســت؟!23 گذشــته  و آیــا سرگذشــت پیامبــران 
ــا فرشــتۀ وحــی از  ــر اطمینــان پیامبــر؟ص؟ در مواجهــه ب ــر آیــات، روایاتــی دال ب : عــالوه ب

ً
ــا ثـالثـ

کــه چگـــونه  کــه از او ســئوال نمــود  کســی  امــام صــادق ؟ع؟ نقــل شــده اســت، از جملــه: در برابــر 
کنــار مــی رود«.24 رســوالن، رســالت خــود را می شناســند ؟ فرمــود: »پــرده از برابــر آنــان 

رد و بـــا کفر از دنیا رفـــت، و چـــرا  رقـــة« ایمـــان نیاو گـــر واقعـــًا قصـــه درســـت بـــود چـــرا »و : ا
ً
رابعــــا

جـــزء صحابــــه رســول خـــــدا؟ص؟ نـــا می از او بـــر ده نشــده اســت؟!25
گــر مســتند اســالم مــا، پیامبــر؟ص؟ باشــد و مســتند ایمــان پیامبر به وحی، تســلیت  : ا

ً
خـامســـا

رقــه و خدیجــه باشــد، چنیــن مســلمانی چه ارزشــی دارد ؟!  کیــد و و تأ
شبهـه سـوم: دخالت شیطان در القاء وحی به پیامبر؟ص؟ 

کتــب أهــل ســنت نقــل  کــه در  ــات عجیبــی  کــه در روای گــران، افســانۀ »غرانیــق« را  شــبهه 
ــزول آیــات ســورۀ نجــم، شــیطان  ــه الی ن کــه در الب ــد  گفته ان ــرار داده و  یز ق شــده اســت، دســتاو
کــه  دوجملــۀ: »تلــک الغرانیــق العلــی، منهــا شــفاعة ترجــی« را بــر پیامبــر؟ص؟ القــاء نمــوده اســت. 
گشــت.26و ســپس نتیجــه  بعــدًا توســط جبرئیــل بــا نــزول آیــات 52 و53 ســورۀ حــج از آن مطلــع 

کــه شــیطان در نــزول وحــی بــر آن حضــرت دخالــت داشــته اســت.  می گیرنــد 
ــوده  ــف نم ــق را تضعی ــت غرانی ــنی روای ــیعه و س ــم از ش ــالمی اع ــان اس : محقق

ً
ــخ: اوال پـاسـ

ــه هیــچ وجــه ســخنی از آن  ــزول ســورۀ نجــم ب ــرا در أحادیــث شــأن ن ی و جعلــی پنداشــته انــد. ز
کــه  گذشــته از آن داســتان مزبــور بــا زندگانــی پیامبــر بــزرگ اســالم  بــه میــان نیامــده اســت.27 و 
ــل  ــود قاب  اهَّللُ« ب

َ
ــَه ِإّل ــا بــت و بــت پرســتی مبــارزه نمــوده و شــعارش »َل ِإَل ــان عمــر ب ــا پای از آغــاز ت

ــت.28 ــق نیس تطبی
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ــَوى* َوَمــا َیْنِطــُق َعــِن 
َ

 َصاِحُبُكــْم َوَمــا غ
َ

ا َهــَوى* َمــا َضــّل
َ

ْجــِم ِإذ
َ
: ســورۀ مزبــور بــا جمــالت: >َوالّن

ً
 ثانیــا

کــه در ایــن آیــات برعــدم  ــَوى< آغــاز شــده اســت، 
ُ

ــِدیُد اْلق
َ

َمــُه ش
َ
 َوْحــٌى ُیوَحــى* َعّل

َ
اْلَهــَوى* ِإْن ُهــَو ِإّل

گرفتــه اســت. و  کیــد قــرار  ضاللــت و اغــواء و عــدم نطــق از روی هــوا بــرای پیامبــر؟ص؟، مــورد تأ
کــه الزمــۀ تلبــس  یــد »وحــی« اســت. دیگــر آن  کــه هرآنچــه پیامبــر؟ص؟ می گو نیــز تصریــح شــده 
کــه هرگــز شــیطان بــر خواســت خداونــد غلبــه  ردگار اســت، حــال آن  کالم پــرو ابلیــس، تکذیــب 
ــا< )النســاء،4/ 76(؛ »کــه نیرنــگ شــیطان ]در نهایــت [ ضعیــف 

ً
ــْیَطاِن َكاَن َضِعیف

َّ
َكْیــَد الش  

َ
نکنــد: >ِإّن

کــرده اســت  یــٌز< )المجادلــة،58/ 21(؛ »خــدا مقــّرر  ــِوّیٌ َعِز
َ

 اهَّلَل ق
َ

َنــا َوُرُســِلى ِإّن
َ
 أ

َ
ِلَبــّن

ْ
غ

َ
اســت « >َكَتــَب اهَّلُل َل

نیرومنــد شکســت ناپذیر  آری، خــدا  گردیــد،  فرســتادگانم چیــره خواهیــم  و  مــن  کــه: حتمــًا 
ــل،  ــد، در مقاب ــر او نباش ــدن ب ــره ش ــارای چی ــی را ی کس ــت و  ــز  اس ــد عزی ــی: خداون ــت «. یعن اس

ابلیــس ضعیــف اســت، و هیچــگاه ضعیــف بــر قــوی غالــب نگــردد.29
: خداونــد در قــرآن بــه صراحــت هرگونــه ســلطۀ ابلیــس را بــر مؤمنــان تکذیــب می کنــد: 

ً
 ثـالثـــا

ُلــوَن< )النحــل،16/ 99(؛ »چرا که او را بر کســانی 
َ
ِهــْم َیَتَوّك ِذیــَن آَمُنــوا َوَعَلــى َرّبِ

َ
ــُه َلْیــَس َلــُه ُســْلَطاٌن َعَلــى اّل

َ
>ِإّن

 ِعَبــاِدی َلْیــَس 
َ

ردگارشــان تــوکل می کننــد، تســلطی نیســت«. >ِإّن رده انــد، و بــر پرو کــه ایمــان آو
ــر بنــدگان مــن تســلطی نیســت«.و نیــز  ــو را ب ــْلَطاٌن< )االســراء،17/ 65(؛»در حقیقــت، ت ــْم ُس ــَك َعَلْیِه َل
اْســَتَجْبُتْم ِلــى< )ابراهیــم،14/ 

َ
ْن َدَعْوُتُكــْم ف

َ
 أ

َ
یــد: >َوَمــا َكاَن ِلــَى َعَلْیُكــْم ِمــْن ُســْلَطاٍن ِإّل شــیطان خــود می گو

ــد«. کــردم و اجابتــم نمودی ــر شــما هیــچ تســلطی نبــود، جــز این کــه شــما را دعــوت  22(؛»و مــرا ب

پــس چگونــه ابلیــس را یــارای ســلطه بــر مشــاعر پیامبــر؟ص؟ اســت.30 از طــرف دیگــر هرگــز خداونــد 
گرفتــار شــود،  پیامبــر؟ص؟ را بــه حــال خــود رهــا نمی کنــد و نمی گــذارد در چنــگال اهریمــن 
ْعُیِنَنــا< )الطــور،52/ 48(؛ »و مــرا بــر شــما هیــچ 

َ
ــَك ِبأ

َ
ِإّن

َ
ــَك ف چنانچــه می فرمایــد: >َواْصِبــْر ِلُحْكــِم َرّبِ

کــردم و اجابتــم نمودیــد«.31 تســلطی نبــود، جــز این کــه شــما را دعــوت 
ــر  ــه »ضــاد« اســت، ب ــرآن چــون پیامبــر؟ص؟ عــرب اســت و فصیــح تریــن ناطقــان ب  عــالوه ب
کــه  کــرد  ر  ــاو ــوان ب ــر ایــن نمی ت کالمــی، بهتــر از دیگــران واقــف اســت، بناب ــط و مناســبات  رواب
ْیُتُموَها...<را  ْســَماٌء َســّمَ

َ
 أ

َ
ایشــان تهافــت آن عبــارات شــرک آمیــز  و دو آیــۀ پــس از آن >ِإْن ِهــَى ِإّل

درک نکنــد.32
کســی نتوانــد  کــه  کــرده اســت بگونــه ای  : خداونــد متعــال صیانــت قــرآن را ضمانــت 

ً
ــا رابعـ

ــا َلــُه َلَحاِفُظــوَن< )الحجــر،15/ 9(؛ 
َ
ِإّن ْكــَر َو ِ

ّ
ْلَنــا الذ

َ
ــا َنْحــُن َنّز

َ
کنــد و یــا بــر آن بیفزایــد: >ِإّن کــم  چیــزی را از آن 

کرده ایــم، و قطعــًا نگهبــان آن خواهیــم بــود«. >َل  یــج نــازل  »بی تردیــد، مــا ایــن قــرآن را بــه تدر
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ــرش  ــت س ــش روی آن و از پش ــت،41/ 42(؛»از پی ــِه< )فصل ــْن َخْلِف ــِه َوَل ِم ــِن َیَدْی ــْن َبْی ــُل ِم ــِه اْلَباِط ِتی
ْ
َیأ

یش نمی آیــد«. حــال چگونــه ممکــن اســت ابلیــس در حــال نــزول بــه آن دســتبرد  باطــل بــه ســو
ــد؟!33 ــر آن بیافزای ــی را ب ــد و جمالت زن

یرا:  : دو آیۀ مورد استشهاد أهل حدیث ارتباطی به افسانۀ غرانیق ندارد، ز
ً
خـامسـا

ــْیَطاُن<؛ »پــس خــدا آنچــه را شــیطان القــا 
َّ

َینَســُخ اهَّلُل َمــا ُیْلِقــى الش
َ

 1. آیــۀ 52 ســورۀ حــج: >ف
کــه خداونــد متعــال تمامــی مکــر و  یــای ایــن حقیقــت اســت  گو می کــرد محــو می گردانیــد« 
کــه ســد راه و مانــع عملــی شــدن اهــداف هــر پیامبــری می شــود، در  نقشــه های شــیطان را 
 ِباْلَحــِقّ َعَلــى 

ُ
ــِذف

ْ
هــم می شــکند، چنانچــه در آیــات دیگــر نیــز  بــدان اشــاره شــده اســت. >َبــْل َنق

ا ُهــَو َزاِهــٌق< )االنبیــاء،21/ 18(؛ »بلکــه حــق را بــر باطــل فــرو می افکنیــم، پــس آن را 
َ

ــِإذ
َ

َیْدَمُغــُه ف
َ

اْلَباِطــِل ف
گاه آن نابــود می گــردد«. در هــم می شــکند، و بنــا

ى« در آیه به معنای »آرزو و خواسته« است نه به معنای »تالوت«.34
َ
و »َتَمّن

گــر تو  ِلیــًا...< )االســراء،17/ 74(؛ »و ا
َ

ــْیًئا ق
َ

ــْد ِكــْدَت َتْرَكــُن ِإَلْیِهــْم ش
َ

ْتَنــاَك َلق ّبَ
َ
ْن ث

َ
 2. آیــۀ تثبیــت: >َوَلــْوَل أ

کمــی بــه ســوی آنــان متمایــل شــوی «. بــه دلیــل ایــن  را اســتوار نمی داشــتیم، قطعــًا نزدیــك بــود 
کــه همــان مقــام  لــت بــر عــدم لغــزش و انحــراف پیامبــر؟ص؟ دارد  کــه »َلــْوَل« امتناعّیــه اســت دال

کنــد.35 کــه از وقــوع لغــزش حکایــت  عصمــت اســت نــه ایــن 
کتب پیشینیان است؟! شبهـه چهـارم: آیا مصدر وحی قرآنی 

رشناســان غربــی، مصــدر وحــی قرآنــی را  ر نولدکــه و... از خاو یهــر، رژی بالشــر، تئــودو گلدز  
کتــب تــورات و انجیــل یهودّیــت و مســیحیت تصــور کــرده انــد، تــا از ایــن طریق، خدشــه بر نص 
یهــر  گلدز کننــد، چنانچــه  کتــاب مقــدس تحریــف شــده تلقــی  قــرآن وارد نمــوده و آن را ماننــد 
یــد، دربــارۀ قــرآن نیــز صــادق  کتــاب مقــدس می گو یــد: »آنچــه پیتــر و رنفلــس... در مــورد  می گو
کتــاب مقــدس می یابــد،...36  گفتــه اســت:  هــر انســانی عقایــد خــودرا در  اســت، وی در جایــی 
کــه چنیــن اظهــار داشــته اســت: إّن المصــدر الرئیــس اللوحــی الــذی نــزل  گفتــار نولدکــه،  نیــز 
علــی النبــی... یحســب اعتقــاد قــرون وســطی و بعــض المعاصریــن، هــو بــدون شــک مــا تحملــه 

الکتابــات اللیهودیــة... امــا تــأ ثیــر االنجیــل علــی القــرآن فهــو دون ذالــک بکثیــر...«.37
گفتــه اســت:  البتــه قبــل از مستشــرقان بعضــی از مفســران ماننــد راغــب اصفهانــی نیــز 
ُزُبــِر  َلِفــى  ــُه 

َ
ِإّن قــال تعالی:>َو فــی الکتــب المتقدمــة  و لذلــک  کثیــرًا منهــا موجــود  إّن  »... و 

کــه در نــزد اعــراب جأهلــی نیــز  یــه همــان شــبهه ای اســت  37 ایــن نظر
ِلیَن<)الشــعراء، 196/26(. ّوَ

َ
اْل
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ــَى  ِه
َ

ــا ف ــَن اْكَتَتَبَه ِلی ّوَ
َ

ــاِطیُر اْل َس
َ
ــوا أ اُل

َ
کــرده اســت: >َوق ــم آن را نقــل  ی کر ــرآن  کــه ق ــوده اســت  مطــرح ب

ِصیًا<)الفرقــان، 5/25(؛ و گفتنــد: افســانه های پیشــینیان اســت کــه آن هــا را بــرای 
َ
 َوأ

ً
ُتْمَلــى َعَلْیــِه ُبْكــَرة

کــه  خــود نوشــته، و صبــح و شــام بــر او امــال می شــود«. در ایــن میــان رژی بالشــر بــرای ایــن 
ادعــای خــود را ثابــت کنــد »اّمــی« بــودن پیامبــر؟ص؟ را آنچنــان کــه خــود می خواهــد، معنــا نمــوده 
کتــاب آســمانی  کافرکیــش باشــد و  کــه  کســی اســت  ــه معنــای  ــی« از نظــر او ب اســت، واژۀ »اّم

ــد.39 ــته باش نداش
پـاســخ:

: نظریۀ رژی بالشر در معنای »ُاّمی« از دوجهت قابل بررسی است: 
ً
اوال

کــرده اســت،  کــه رژی بالشــر بــر آشــنایی پیامبــر؟ص؟ بــر نوشــتن اســتناد   1. دو حدیثــی را 
ــدارد، در داســتان  کــه حضــرت شــخصًا چیــزی نوشــته باشــد، ن ــر ایــن  ــه صراحتــی ب گون هیــچ 
کاتــب اســت.40  کتابــت رســول خــدا؟ص؟ بــه معنــای امــالء بــر  کاغــذ و قلــم،  حدیبّیــه و داســتان 
2. ادلــۀ قطعــی دیگــر بــر اّمــی بــودن پیامبــر؟ص؟ فــراوان اســت از جملــه آیــۀ شــریفۀ: >َوَمــا ُكْنــَت 
ــو هیــچ  ــوَن< )العنکبــوت،29/ 48(؛ »و ت ــاَب اْلُمْبِطُل ا لْرَت

ً
ــَك ِإذ ــُه ِبَیِمیِن ــاٍب َول َتُخّطُ ِكَت ــْن  ــِه ِم ْبِل

َ
ــْن ق ــو ِم َتْتُل

گــر نــه  کتابــی را پیــش از ایــن نمی خوانــدی و بــا دســت ]راســت [ خــود ]کتابــی [ نمی نوشــتی، و 
کــه رســول خــدا؟ص؟  لــت دارد بــر ایــن  کــه صریحــًا دال باطل اندیشــان قطعــًا بــه شــك می افتادنــد. 
ــر آیــات، روایــات، فرهنــگ  ــر خوانــدن و نوشــتن نداشــت، عــالوه ب ــزول قــرآن توانایــی ب قبــل از ن

یــاران[ نیــز ایــن مطلــب را تأییــد می کنــد.41 لغــت و شــاهدان ]صحابــه و
کــه ســفر پیامبــر؟ص؟ درســن دوازده ســالگی، بــا  ر شناســان  : تصــور بعضــی از خــاو

ً
ثـــانیا

یز قــرار  یــش أبوطالــب را بــه شــام و ارتبــاط پیامبــر؟ص؟ بــا غــالم مســیحی و... را دســتاو عمو
گرفتــه اســت،  کــه محمــد؟ص؟ تعالیــم عالــی خــودرا از أحبــار و راهبــان مســیحی  داده انــد بــر ایــن 
گفتــه شــد، »اّمــی« بــود،  کــه پیامبــر؟ص؟ چنانچــه  یــرا عــالوه بــر  ایــن  پنــداری بیــش نیســت ز
کوتــاه اقامــت خــود در شــام بتوانــد تــورات و انجیــل را فــرا  کــه درمــدت  مشــکل بــه نظرمی رســد 

گــر چنیــن اتفاقــی افتــاده بــود، خــودش پــس از بازگشــت آن را نقــل می کــرد.42 گیــرد، و ا
رشناســان بــر ادعــای شــان ایــن اســت  یهــر و دیگــر خاو گلــد ز : مهمتریــن ســند نولدکــه، 

ً
ثـالثـــا

کــه، میــان تعالیــم قــرآن و ســائر صحــف -کتــب یهــود، اناجیــل و...- در قصــص و حکــم 
تشــابه و توافــق وجــود دارد مثــل: حدیــث معــراج، نعــم اخــروی، جهنــم، صــراط، نمازهــای 
کــه  اســت  »تلمودیــه«  صــورت  قــرآن  کــه  انــد  کــرده  گمــان  اســاس  برهمیــن  و...  پنجگانــه 
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ــرای اثبــات ایــن  ــه پیامبــر؟ص؟ رســیده اســت.  و ب کتــاب ب ازطریــق عالمــان یهــود و ســائر أهــل 
ُحــِف الوَلــى ُصُحــِف  ا َلِفــى الّصُ

َ
 َهــذ

َ
مطلــب بــر آیاتــی از قــرآن استشــهاد نمــوده انــد، از جملــه: >ِإّن

ایــن ]معنــا [ هســت،  گذشــته  18 و 19(؛ »قطعــًا در صحیفه هــای  ِإْبَراِهیــَم َوُموَســى<)األعلی،87/ 
موســی «. و  ابراهیــم  صحیفه هــای 

ْخَرى<)النجــم،53/ 36 - 
ُ
 ِوْزَر أ

ٌ
 َتــِزُر َواِزَرة

َ
ّل

َ
ــى* أ

َّ
ــِذی َوف

َ
ِإْبَراِهیــَم اّل  ِبَمــا ِفــى ُصُحــِف ُموَســى* َو

ْ
ــأ ْم َلــْم ُیَنّبَ

َ
>أ

ــا بدانچــه در صحیفه هــای موســی ]آمــده [ خبــر نیافتــه اســت؟ و ]نیــز در نوشــته های [  38(؛ »ی

گنــاه دیگــری را بــر نمــی دارد«. کــه هیــچ بردارنــده ای بــار  کــرد:  کــه وفــا  همــان ابراهیمــی 
ْن َیْعَلَمــُه ُعَلَمــاُء َبِنــى ِإْســَراِئیَل< )الشــعراء،26/ 196 و 

َ
 أ

ً
َوَلــْم َیُكــْن َلُهــْم آَیــة

َ
ِلیــَن* أ ــُه َلِفــى ُزُبــِر الّوَ

َ
ِإّن >َو

ــرای آنــان، ایــن خــود دلیلــی  ــا ب کتاب هــای پیشــینیان آمــده اســت. آی 197(؛»و ]وصــِف [ آن در 

کــه علمــای بنــی اســرائیل از آن اّطــالع دارنــد؟« روشــن نیســت 
آن  صحــت  بــر  اســرائیل  بنــی  عالمــان  و  دارد  مطابقــت  قبــل  کتــب  با قــرآن  یعنــی 
 ِلَســاًنا 

ٌ
ق ِكَتــاٌب ُمَصــّدِ ا 

َ
 َوَهــذ

ً
ِكَتــاُب ُموَســى ِإَماًمــا َوَرْحَمــة ْبِلــِه 

َ
شــهادت داده انــد.44 نیــز آیــۀ >َوِمــْن ق

ــی  ــه [ رحمت ــر و ]مای ــی، راهب ــاب موس کت ــش از آن،  ــه [ پی ــال آن ک ــاف،46/ 12(؛ »و ]ح ا<)األحق ِبّیً َعَر
ــد،  ین ــت «. می گو ــده ]آن [ اس ــه تصدیق کنن ک ــی  ــان عرب ــه زب ــت ب ــی اس کتاب ــرآن [  ــن ]ق ــود و ای ب
کــرده و قــرآن نســخۀ  کتــاب موســی تلمــذ  کــه پیامبــر؟ص؟ نــزد   لــت دارد  ایــن آیــه بــه صراحــت دال

کتــاب امــام -موســی- اســت.45 ترجمــۀ عربــی از 
کــه تمــام شــرایع الهــی و ابراهیمــی از  کــه مــا معتقدیــم  در پاســخ می گوئیــم: نخســت ایــن 
کــه هــدف همــۀ آن هــا، توحیــد، اخــالص در عمــل ومزیــن  گرفتــه اســت،  یــک اصــل سرچشــمه 
ــى  یــِن َمــا َوّصَ َع َلُكــْم ِمــَن الّدِ ــَر

َ
شــدن بــه مــکارم اخــالق بــوده اســت. چانچــه قــرآن می فرمایــد: >ش

ــوا ِفیــِه< 
ُ

ق ّرَ
َ

یــَن َوَل َتَتف ِقیُمــوا الّدِ
َ
ْن أ

َ
ْیَنــا ِبــِه ِإْبَراِهیــَم َوُموَســى َوِعیَســى أ ْوَحْیَنــا ِإَلْیــَك َوَمــا َوّصَ

َ
ــِذی أ

َ
ِبــِه ُنوًحــا َواّل

کــرد، بــرای شــما  ــاره آن ســفارش  کــه بــه نــوح درب )الشــوری،42/ 13(؛ »از ]احــکاِم [ دیــن، آن چــه را 

تشــریع کــرد و آن چــه را بــه تــو وحــی کردیــم و آن چــه را کــه دربــاره آن بــه ابراهیــم و موســی و عیســی 
یــد و در آن تفرقه انــدازی مکنیــد«.46و دیــن از آدم تــا خاتــم  پــا دار که:دیــن را بر ســفارش نمودیــم 
یــَن   الِدّ

َ
یکــی اســت و آن اســالم اســت یعنــی تســلیم در برابــر اهلل و اخــالص در عبــادت. >ِإّن

ِعْنــَد اهَّلِل الْســاُم< )آل عمــران،3/ 19(؛ »در حقیقــت، دیــن نــزد خــدا همــان اســالم اســت«. بنابــر 
ــه ای  ــه تفرق گون ــچ  ــند، هی ــلیم باش ــم تس ردگار عال ــرو ــر  پ ــان در براب ــروان ادی ــه پی ک ــی  ــن مادام ای
کلمــۀ توحیــد  کــه بــه ســوی  بیــن ادیــان وجــود نخواهــد داشــت، ایــن همــان منطــق قــرآن اســت 
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ــَد   َنْعُب
َ

ّل
َ
ــا َوَبْیَنُكــْم أ َكِلَمــٍة َســَواٍء َبْیَنَن ــْوا ِإَلــى  ْهــَل اْلِكَتــاِب َتَعاَل

َ
ــا أ ــْل َی

ُ
کلمــه فــرا می خوانــد: >ق و توحیــد 

ْرَباًبــا ِمــْن ُدوِن اهَّلِل< )آل عمــران،3/ 64(؛ »بگــو: ای أهــل 
َ
 َبْعُضَنــا َبْعًضــا أ

َ
ِخــذ

َ
ــْیًئا َوَل َیّت

َ
ــِرَك ِبــِه ش

ْ
 اهَّلَل َوَل ُنش

َ
ِإّل

ــدا را  ــز خ ــه: ج ک ــتیم  ــت بایس ــان اس ــما یکس ــا و ش ــان م ــه می ک ــخنی  ــر س ــر س ــد ب ــاب، بیایی کت
نپرســتیم و چیــزی را شــریك او نگردانیــم، و بعضــی از مــا بعضــی دیگــر را بــه جــای خــدا بــه 

خدایــی نگیــرد«.48
کــه، همیــن وحــدت منشــاء یعنــی سرچشــمه گرفتــن تمــام کتــب آســمانی از یــک  دیگــر ایــن 
اصــل، ســبب تشــابه و توافــق آنــان در فــروع گردیــده نــه چیــز دیگــر مثــل: متخــذ بعضــی از بعضــی 

یــرا:  کــه نتیجــه اش تبــادل یــدًا بیــد -ســینه بــه ســینه- باشــد و یــا تصــادف و اتفــاق.49 ز دیگــر 
کــه از منبــع وحــی بــه پیامبــر؟ص؟ صــادر شــده اســت:   1. خــود قــرآن بــه صراحــت می فرمایــد 
ِإْســَماِعیَل... َوِعیَســى...  ْوَحْیَنا ِإَلى ِإْبَراِهیَم َو

َ
یَن ِمْن َبْعــِدِه َوأ ِبِیّ

َ
ْوَحْیَنــا ِإَلــى ُنــوٍح َوالّن

َ
ْوَحْیَنــا ِإَلْیــَك َكَمــا أ

َ
ــا أ

َ
>ِإّن

ــوح و پیامبــران بعــد از  ــه ن کــه ب ــا...< )النســاء،4/ 163 - 166(؛ »مــا هــم چنــان  ــَم اهَّلُل ُموَســى َتْكِلیًم
َ
َوَكّل

کردیــم و بــه ابراهیــم و اســماعیل ... و عیســی .... و خــدا بــا  کردیــم، بــه تــو ]نیــز[ وحــی  او، وحــی 
ــْرآُن لْنِذَرُكــْم ِبــِه َوَمــْن َبَلــَغ< )األنعــام،6/ 19(؛ »و 

ُ
ا اْلق

َ
ــّىَ َهــذ وِحــَى ِإَل

ُ
گفــت«. >َوأ موســی آشــکارا ســخن 

کــس را ]کــه ایــن پیــام بــه او[ برســد،  ایــن قــرآن بــه مــن وحــی شــده تــا بــه وســیله آن، شــما و هــر 
هشــدار دهــم «.50

کــرده انــد دال برمدعــای آنــان  کــه بعضــی ازمستشــرقین بــدان استشــهاد   بنابــر ایــن آیاتــی را 
کیــد  ــأ  گذشــته در ســوره اســت و ت یــرا آیــات 18 و 19 ســورۀ أعلــی اشــاره بــه نصایــح  نیســت، ز
رده اســت چیــز جدیــدی نیســت بلکــه همــان اســت کــه در صحف  دارد کــه آنچــه پیامبــر؟ص؟ آو
ُســِل<)األحقاف،46/  ُكْنــُت ِبْدًعــا ِمــَن الّرُ ــْل َمــا 

ُ
ابراهیــم و موســی؟ع؟ هــم بــوده چنانچــه می فرماید:>ق

9(؛ »بگــو: مــن از ]میــان [ پیامبــران، نــو در آمــدی نبــودم«.51 

کــه در مقابــل دعــوت پیامبــر؟ص؟ ایســتاده و آن را  و در آیــۀ 36 ســورۀ نجــم »ضمیــر« بــه کســی 
اســتهزاء می کنــد، بازگشــت می کنــد.52 نیــز در آیــۀ 196 ســورۀ شــعراء ضمیــر بــه قــرآن یــا نــزول آن 

بازگشــت می نمایــد نــه بــه معانــی قــرآن.53
آیــۀ 197 ســورۀ شــعراء دال بــر شــهادت عالمــان بنــی اســرائیل بــه صــدق دعــوت پیامبــر؟ص؟ 
کتــب پیشــینیان.54چنانچه آیــات دیگــر بــدان اشــاره  اســت نــه اشــهاد آنــان بــر اقتبــاس قــرآن از 
ْنــِزَل 

ُ
ْنــِزَل ِإَلْیــَك َوَمــا أ

ُ
اِســُخوَن ِفــى اْلِعْلــِم ِمْنُهــْم َواْلُمْؤِمُنــوَن ُیْؤِمُنــوَن ِبَمــا أ نمــوده اســت ماننــد: >َلِكــِن الّرَ

ْبِلــَك< )النســاء،6/ 162(؛»لیکــن راســخان آنــان در دانــش، و مؤمنــان، بــه آنچــه بــر تــو نــازل شــده 
َ

ِمــْن ق
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اِســُخوَن ِفــى اْلِعْلــِم ِمْنُهــْم « عالمــان  گردیــده ایمــان دارنــد«. مــراد از:»الّرَ و بــه آنچــه پیــش از تــو نــازل 
ــِهَد 

َ
ْرُتــْم ِبــِه َوش

َ
َكاَن ِمــْن ِعْنــِد اهَّلِل َوَكف ْیُتــْم ِإْن 

َ
َرأ

َ
ــْل أ

ُ
کتــاب اســت.55 همچنیــن در آیــۀ شــریفۀ >ق أهــل 

گــر  آَمــَن َواْســَتْكَبْرُتْم< )األحقــاف،46/ 10(؛ »بگو:بــه مــن خبــر دهیــد، ا
َ

ِلــِه ف
ْ
ــاِهٌد ِمــْن َبِنــى ِإْســَراِئیَل َعَلــى ِمث

َ
ش

کافــر شــده باشــید و شــاهدی از فرزنــدان اســرائیل  ــزد خــدا باشــد و شــما بــدان  ایــن ]قــرآن [ از ن
رده باشــد، و شــما تکّبــر نمــوده باشــید ]آیــا  گواهــی داده و ایمــان آو بــه مشــابهت آن ]بــا تــورات [ 
ِلــِه« بــه قــرآن بازگشــت می کنــد و آیــه اشــاره 

ْ
بــاز هــم شــما ســتمکار نیســتید[«. ضمیــر در »َعَلــى ِمث

ردن شــاهدی از عالمــان بنــی اســرائیل بــه تعالیــم قــرآن بــه جهــت تطابــق آن بــا  دارد بــر ایمــان آو
یــرا هــر دو شــریعت الهــی و حــق انــد.  تعالیــم تــورات ز

کتــاب اشــاره دارد:   چنانچــه در آیــۀ دیگــر بــه صراحــت بــه حــق بــودن قــرآن در نــزد أهــل 
کــه  کســانی  < )األنعــام،6/ 114(؛»و  ــَك ِباْلَحــِقّ ــْن َرِبّ ٌل ِم

َ
ــّز ــُه ُمَن

َ
ّن

َ
ــاَب َیْعَلُمــوَن أ ِذیــَن آَتْیَناُهــُم اْلِكَت

َ
>َواّل

ردگارت بــه حــق فــرو فرســتاده  کــه آن از جانــب پــرو کتــاب ]آســمانی [ بدیشــان داده ایــم می داننــد 
شــده اســت«.56

 2. معــارف بلنــد و تعالیــم شــگفت انگیــزی کــه قــرآن عرضــه مــی دارد با افســانه های سســت 
یی هــای مســخ شــده کتــب عهدیــن هیــچ گونه ســنخیتی نــدارد.57 و هزلــه گو

کــه پیرامــون صفــات اهلل بیــان مــی دارد مافــوق افــکار بشــری اســت.  مثـــاًل: قــرآن آنچــه را 
ــَهاَدِة ُهــَو 

َّ
 ُهــَو َعاِلــُم اْلَغْیــِب َوالش

َ
ــِذی َل ِإَلــَه ِإّل

َ
چنانچــه در ســورۀ حشــر آمــده اســت: >ُهــَو اهَّلُل اّل

ــاُر  یــُز اْلَجّبَ ــُن اْلَعِز ــُن اْلُمَهْیِم ــَاُم اْلُمْؤِم وُس الّسَ
ُ

ــّد
ُ

ــُك اْلق ــَو اْلَمِل  ُه
َ

ــَه ِإّل ــِذی َل ِإَل
َ
ــَو اهَّلُل اّل ِحیــُم * ُه ــُن الّرَ ْحَم الّرَ

کــه غیــر از او معبــودی نیســت، داننــده غیــب  ــُر ...< )الحشــر،59/ 22- 24(؛ »اوســت خدایــی  اْلُمَتَكّبِ
کــه جــز او معبــودی نیســت همــان  و آشــکار اســت، اوســت رحمتگــر مهربــان. اوســت خدایــی 
کــه [ نگهبــان، عزیــز، جّبــار  فرمانــروای پــاك ســالمت ]بخــش، و[ مؤمــن ]بــه حقیقــت حّقــه خــود 

]و[ متکّبــر ]اســت [...«.58
ــد متعــال بیــان می کنــد، مقــام شــامخ الهــی را در حــد  ــورات از خداون کــه ت ــا اوصافــی را  ام
یــن آمــده  پائیــن تریــن مخلوقــات، تنــزل می دهــد. چنانچــه در داســتان آدم و حــوا در ســفر تکو

یــن/ فصــل ســوم/ آیــات 11-9(. اســت.)کتاب مقــدس، ســفر تکو
کتــب عهدیــن اقتبــاس شــده باشــد؟ ! الزم  کــه تعالیــم قــرآن از  حــال چگونــه ممکــن اســت 
یســندگان دیگــر نیــز جواب هــای مشــابهی را در  کــه عــالوه بــر پاســخ های فــوق نو بــه ذکــر اســت 

کــه خواننــدگان محتــرم را بــه آن هــا ارجــاع می دهیــم.59 رد ایــن شــبهه متذکــر شــده انــد 
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کــه بــه  کــه، حقیقــت وحــی قرآنــی  گرفــت  گفتــه شــد می تــوان چنیــن نتیجــه  از آن چــه 
شــخص رســول خــدا؟ص؟ القــاء شــده اســت، منشــاء الهــی دارد، نفســانی و شــیطانی نیســت و 
کتــب پیشــینیان  کــه از  گرفتــه اســت، نــه آن  کامــل آن را از فرشــتۀ وحــی فــرا  پیامبــر؟ص؟ بایقیــن 
کتــب آســمانی دیگــر وجــود  گرچــه در بعضــی مــوارد تشــابه میــان آن و  کــرده باشــد،  یــس  رو نو
یــت آن هاســت امــا تفاوت هــای فراوانــی در  کــه بــه جهــت الهــی بــودن و وحــدت مصدر دارد 
کــه ناشــی از مصــون بــودن وحــی قرآنــی از تحریــف و تضییــع و عــدم  آن هــا مشــاهده می شــود، 
کــه الهــی بــودن وحــی قرآنــی روشــن  مصونیــت عهدیــن از تحریــف و تضییــع اســت. حــال 
کــدام قســم از اقســامی  کــه بــه  گردیــد، الزم اســت جایــگاه آن را در اقســام وحــی بررســی نمائیــم 

گردیــده اســت؟  ــازل  ــر پیامبــر؟ص؟ ن کــه در قــرآن بــدان اشــاره شــده ب

اقسـام وحـی
کرد:  کلی تقسیم  وحی الهی را می توان به دو دسته 

کــه در نهــاد موجــودات بــه ودیعــه  ینــی خاصــی  1. وحــی تکوینــی ؛ عبارتســت از قوانیــن تکو
ــَك ِإَلــى اْلَمَاِئَكــِة ِ...<)األنفــال،8/   ُیوِحــى َرّبُ

ْ
گذاشــته شــده اســت.60 ماننــد: وحــی بــه فرشــتگان: >ِإذ

ْوَحــى 
َ
ردگارت بــه فرشــتگان وحــی می کــرد« وحــی بــه آســمان و زمیــن، >َوأ کــه پــرو 12(؛ »هنگامــی 

کار ]مربــوط بــه [ آن را وحــی فرمــود«. و  ْمَرَهــا< )فصلــت،41/ 12(؛ »و در هــر آســمانی 
َ
ُكِلّ َســَماٍء أ ِفــى 

ردگار تــو بــه زنبــور عســل  ْحــِل< )النحــل،16/ 68( ؛»و پــرو
َ
ــَك ِإَلــى الّن ْوَحى َرّبُ

َ
وحــی بــه زنبــور عســل:>َوأ

کــرد«.61 وحــی ]الهــام غریــزی [ 
گاه بــه صــورت رســالی  کــه  2. وحــی تشــریعی: ایــن نــوع وحــی، وحــی بــه بشــر  و انســان اســت 

اســت، گاه بگونــۀ غیــر رســالی. 
کــه بــرای ســایر انســان ها   الــف: وحــی غیــر رســالی ؛ یــک نــوع الهــام و در دل افگنــدن اســت 
ْرِضِعیــِه< 

َ
ْن أ

َ
ِمّ ُموَســى أ

ُ
ْوَحْیَنــا ِإَلــى أ

َ
یــم و... >َوأ نیــز اتفــاق می افتــد ماننــد: الهــام بــه مــادر موســی و مر

کــه: او را شــیر ده «. کردیــم  )القصــص،28/ 7(. »و بــه مــادر موســی وحــی 

کــه خــود نیــز دارای اقســامی اســت،  ب: وحــی رســالی؛ وحــی بــه انبیــاء و پیامبــران اســت، 
ــٍر 

َ
َكاَن ِلَبش یــم در آیــۀ شــر یفــۀ 51 ســورۀ شــوری بــدان اشــاره شــده اســت: >َوَمــا  کر کــه در قــرآن 

ــٌم<؛  ــّىٌ َحِكی ــُه َعِل
َ
ــاُء ِإّن

َ
ــا َیش ــِه َم ِن

ْ
ــَى ِبِإذ ُیوِح

َ
ــَل َرُســول ف ْو ُیْرِس

َ
ــْن َوَراِء ِحَجــاٍب أ ْو ِم

َ
ــا أ ــُه اهَّلُل ِإل َوْحًی َم ْن ُیَكِلّ

َ
أ

یــد جــز ]از راه [ وحــی یــا از فراســوی حجابــی،  گو کــه خــدا بــا او ســخن  »و هیــچ بشــری را نرســد 
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یــا فرســتاده ای بفرســتد و بــه اذن او هــر چــه بخواهــد وحــی نمایــد. آری، اوســت بلندمرتبــه 
ســنجیده کار«.

گردیده است:  که به پیامبران شده، یاد  در این آیۀ شریفه از سه نوع وحی 
گونــه واســطه ای صــورت می گیــرد چنــان چــه  کــه بــدون هیــچ  1. وحــی مســتقیم: آن اســت 
کــه پیامبــر؟ص؟ در مــورد آن فرمــوده  لــت می کنــد؛  َمــُه اهَّلُل ِإل َوْحًیــا< بــدان دال ْن ُیَكِلّ

َ
ــٍر أ

َ
آیــه: >ِلَبش

اســت: »إّن روح القــدس نفــث فــی روعــی« ماننــد وحــی تبیینــی. 
ْو ِمــْن َوَراِء ِحَجــاٍب< 

َ
کــه واســطه همــان حجــاب اســت: >أ 2. وحــی غیــر مســتقیم و بــا واســطه، 

کــه بــه صــورت ایجــاد  کــوه طــور و بــه پیامبــر؟ص؟ در شــب معــراج  مثــل وحــی بــه موســی ؟ع؟ در 
صــدا بــوده اســت. 

ْو ُیْرِســَل َرُســوًل<از 
َ
3. وحــی بــه واســطۀ رســول: کــه مــراد از رســول همــان فرشــتۀ وحــی اســت: >أ

کــه بــه واســطه ملــک وحــی بــه  کــه وحــی قرآنــی از نــوع اخیــر اســت  ظاهــر آیــه اســتفاده می شــود 
وُح الِمیــُن َعَلــى  پیامبــر؟ص؟ نــازل می شــد، چنــان چــه در آیــات دیگــر نیــز  آمــده اســت: >َنــَزَل ِبــِه الــّرُ
ِن 

ْ
ــِإذ ــَك ِب ْلِب

َ
ــى ق ــُه َعَل َل

َ
ــُه َنّز

َ
ِإّن

َ
کــرد«، >ف ــازل  ــر دلــت ن ــَك< )الشــعراء،26/ 194(؛ »»روح االمیــن« آن را ب ْلِب

َ
ق

کــرده اســت«.62 کــه او، بــه فرمــان خــدا، قــرآن را بــر قلبــت نــازل  اهَّلِل< )البقــرة،2/ 97(؛ »چــرا 
ــه واســطۀ جبرئیــل،  کــه ب ــی، وحــی تشــریعی رســالی می باشــد  کــه وحــی قرآن ــن  خالصــه ای
کیفّیتــی نــازل  کــه چگونــه و بــه چــه  گردیــده اســت. امــا ایــن  رســول وحــی بــه پیامبــر؟ص؟ نــازل 

گفــت. شــده اســت در بحــث بعــد از آن ســخن خواهیــم 
 

چگونگی نزول وحی قرآنی 
یم،  نخســت بــه مهمتریــن ســؤالی کــه در مــورد آغــاز نــزول وحــی قرآنــی مطــرح اســت، می پرداز
و آن این کــه آغــاز نــزول قــرآن در مــاه رمضــان شــب قــدر بــوده اســت، ایــن مســأله بــا بعثــت 
بیــع االول  کــه در بیســت و هفتــم رجــب و یــا براســاس روایــات أهــل ســنت در مــاه ر پیامبــر؟ص؟ 

اتفــاق افتــاد، چگونــه قابــل جمــع اســت؟
ز بعثــت را بــا وقــت نــزول قــرآن  کــه رو ییــم: ایــن شــبهه از آنجــا ناشــی می شــود  در پاســخ می گو

یکــی بدانیــم، در حالــی کــه بیــن ایــن دو تفــاوت وجــود دارد.
توضیــح آن کــه؛ در تعییــن وقــت بعثــت ســه قــول موجــود اســت کــه بعضــی آن را مــاه رمضــان 
رمضــان، 18 رمضــان، 24 رمضــان- دانســته اند -در مــاه رمضــان نیــز ســه نظــر اســت: 17 
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بیــع االول می داننــد ولــی شــیعه إمامّیــه آن را بیســت و هفتــم رجــب  بعضــی دیگــر آن را دوازده ر
کــه از أهــل بیــت؟مهع؟ وارد شــده  یــادی  بیــع االول بــه دلیــل روایــات ز دانســته اند63 نــه دوازدۀ ر
کــه مــورد تأییــد أهــل ســنت نیــز می باشــد؛ چنانچــه امــام رضــا؟ع؟ می فرمایــد: »بعــث اهلل  اســت 
عّزوجــل محّمــدًا؟ص؟ رحمــة للعالمیــن فــی ســبع و عشــرین مــن رجــب، فمــن صــام ذلــك الیــوم 

کتــب اهلل لــه صیــام ســتین شــهرًا«.64
بنابرایــن آغــاز وحــی رســالی -بعثــت- در 27 رجــب بــا نــزول پنــج آیــۀ اول ســورۀ علــق مقــارن 
بــوده اســت، ولــی آغــاز نــزول قــرآن بــه صــورت کتــاب آســمانی بعــد از ســه ســال تأخیــر -فتــرت-

در مــاه رمضــان شــب قــدر بــوده اســت، شــب قــدر نیز23رمضــان اســت. چنانچــه از ظاهــر آیــۀ 
ــان  ــان ]هم ــاه رمض ْرآُن<؛»م

ُ
ــِه اْلق ــِزَل ِفی ْن

ُ
ــِذی أ

َ
ــاَن اّل ــْهُر َرَمَض

َ
ــت می آید:>ش ــه دس ــره ب ــورۀ بق 185 س

یــرا معاصریــن نــزول آیــه، از واژۀ قــرآن،  کــه در آن، قــرآن فــرو فرســتاده شــده اســت «؛ ز مــاه [ اســت 
کامــل را نمی فهمیدنــد، بنابــر ایــن آیــۀ مذکــور ابتــدای نــزول را می رســاند چنــان چــه بیشــتر  قــرآن 
یجــی در مــدت  گفته انــد: »... ای بــدء نــزول القــرآن فیــه« ســپس قــرآن بــه صــورت تدر مفســرین 

گردیــد.65 بیســت ســال بــه مناســبت های مختلــف نــازل 
ــات  ــان در آی ــن بی ــن تری ــر؟ص؟، روش ــر پیامب ــی ب ــزول وح ــی ن ــت و چگونگ کیفی ــورد  ــا در م ام
کیفیــت مختلــف در آیــه  گذشــت ســه  قــرآن، بازهــم آیــۀ 51 ســورۀ شــوری اســت، چنانچــه 
ــت.  ــوده اس ــتقیم ب ــورت مس ــه ص ــب، ب ــور غال ــه ط ــی« ب ــی تبیین ــه »وح ک ــت،  ــده اس ــاره ش اش
کــه در آن  هنــگام نــزول وحــی مســتقیم، حــاالت خاصــی در پیغمبــر؟ص؟ پدیــدار مــی شــد، 
یــزش عــرق از پیشــانی  ــر افروختگــی چهــره، لــرزش بــدن، ر ــا ب لحظــه حالــت حضــرت همــراه ب
کیفیــت نــزول  کــه از  یــا درجــای دیگــر  مبــارک -درتمــام فصــول ســال- و... بــوده اســت.66 و
کــه ســخت  وحــی از پیامبــر؟ص؟ ســئوال شــد در پاســخ فرمودنــد: ماننــد صلصلــه جــرس اســت 
کــه  تریــن حالــت، از آن یــاد شــده اســت.67 اماهنــگام نــزول وحــی بــه واســطۀ رســول »جبرئیــل« 
کیفیــت وحــی، ظهــور  ــد، در ایــن  ــی بیشــتر بدیــن صــورت القــاء می گردی گفتــه شــد وحــی قرآن
گــون نقــل شــده اســت کــه گاه بــه صــورت انســانی ماننــد دحیــۀ  فرشــتۀ وحــی بــه شــکل های گونا
یــده شــده بــود،  کــه آفر گونــه  گاه بــه صــورت اصلــی اش یعنــی: همــان  کلبــی در می آمــد، و 
کــه در شــب معــراج  راء حجــاب«  ظاهــر می شــد.68 و هنــگام نــزول وحــی از پــس پــرده »مــن و
کــه پیامبــر؟ص؟ صدایــی را  گونــۀ ایجــاد صــدا بــوده اســت  گرفــت، بــه  بــر پیامبــر؟ص؟ صــورت 

ینــده را ببینــد.69 گو کــه  می شــنید بــدون آن 
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ــی و در  گهان ــه طــور نا ــد، وحــی ب کــرده ان کــه شــاهدان نقــل  ــه  گون کــه، همــان  خالصــه ایــن 
حــاالت مختلــف و اوقــات مختلــف بــر  پیامبــر؟ص؟ نــازل می گردیــد ماننــد حالــت نشســته، 
ــا دوســت و دشــمن، و در وقــت صبحــگاه و  گفتــن ب ایســتاده، ســواره، پیــاده، در اثنــاء ســخن 

ز، شــب و... 70 شــامگاه، رو

موضع گیری های مردم در برابر وحی قرآنی 
گونــی در برابــر  وحــی  رشناســان بــه انگیزه هــای گونا زه مستشــرقین و خاو همــان گونــه کــه امــرو
گروه هایــی برخاســتند و  موضع گیری هایــی از خــود نشــان داده انــد.71 در عصــر نــزول وحــی نیــز 
کــرم؟ص؟ نســبت های ناروایــی دادنــد. مثــاًل: او را  رنــدۀ آن یعنــی: شــخص پیامبــر ا بــه وحــی و آو
گفتــار  گفتــار بشــر،  کــذاب و... خواندنــد و خــود وحــی را نیــز ســحر و  کاهــن، ســاحر،  مجنــون، 
ا 

َ
ــَک َلَمْجُنــون< )الحجــر، 6/15( ؛ »بــه یقیــن تــو دیوانــه ای «. >َهــذ

َ
گفتنــد: >ِاّن شــیطان و... نامیدنــد و 

ــر، 25/54(؛  ــٌر< )القم ِش
َ
اٌب أ

َّ
ــذ َك ــَو  ــْل ُه ــت«. >َب ــّیاد اس ــاحری ش ــن، س اٌب< )ص، 4/28(؛ »ای

َّ
ــذ َك ــاِحٌر  َس

ــُر< )المدثــر، 24/74(؛»ایــن ]قــرآن [ جــز 
َ
 ِســْحٌر ُیْؤث

َ
ا ِإّل

َ
گســتاخ اســت «. >ِإْن َهــذ یــی  »بلکــه او دروغ گو

ــِر<)المدثر، 25/74(؛ »ایــن غیــر 
َ

ــْوُل اْلَبش
َ

 ق
َ

ا ِإّل
َ

کــه ]بــه برخــی [ آموخته انــد نیســت«. >ِإْن َهــذ ســحری 
کــه وحــی بــر مــردی چــون او نــازل شــده، شــگفت زده شــدند  از ســخن بشــر نیســت « و گاه از ایــن 
 )الزخــرف، 31/43(؛ »چــرا ایــن قــرآن بــر 

َیَتْیــِن َعِظیــٍم< ْر
َ

ــَن اْلق ــْرآُن َعَلــى َرُجــٍل ّمِ
ُ

ا اْلق
َ

َل َهــذ و گفتنــد: >َلــْوَل ُنــّزِ
مــردی بــزرگ از ]آن [ دو شــهر فــرود نیامــده اســت؟«

کــه   در مقابــل، قــرآن نیــز در دفــاع از خــود و پیامبــر؟ص؟ پاســخ هایی داده اســت ؛ آن جــا 
کــه آنــرا ســحر نامیده انــد آیــات خــدا  کســانی  می فرمایــد: »او مجنــون نیســت«،)القلم، 5/68(. 
 )25/81 یر،  نیســت)التکو شــیطان  گفتــار  و  بشــر   گفتــار  قــرآن  کرده اند،)القمــر،2/54(  تکذیــب  را 
ــه  ــت بالغ ــارق،13/86(  و حکم ــق از باطل)الط ــدۀ ح ــر،)المدثر، 31/74( جداکنن ــرای بش ــر ب ــه ذک بلک
گیــران بیشــتر  کــه الهــی بــودن و حــق بــودن وحــی بــرای خــرده  اســت)القمر،5/54( بــه جهــت ایــن 

گــردد، الزم اســت بحــث مســتقلی تحــت عنــوان »حقانیــت وحــی« ارائــه دهیــم.  روشــن 
حقـانیت وحـی قرآنی 

یــادی  کــه در آیــات ز کــه کالم الهــی اســت، می تــوان تشــخیص داد  حقانیــت وحــی را از ایــن 
بــدان تصریح شــده اســت: 

کالم الهــی بــه  کــه مأمــور ابــالغ وحــی و  کــه بــه عصمــت واســطۀ وحــی »جبرئیــل«  1. آیاتــی 
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پیامبــر؟ص؟ اســت، اشــاره دارد، و او را رســولی ارجمنــد، نیــرو منــد و امانــت دار معرفــی نمــوده 
ٍة ِعْنــَد ِذی اْلَعــْرِش َمِكیــٍن* ُمَطــاٍع  ــّوَ

ُ
یــٍم* ِذی ق َكِر ــْوُل َرُســوٍل 

َ
ــُه َلق

َ
کــه می فرمایــد: >ِإّن اســت، آن جــا 

یــر،81/ 21 - 19(؛ »کــه ]قــرآن [ ســخن فرشــته بزرگــواری اســت. نیرومنــد ]کــه [ پیــش  ِمیــٍن< )تکو
َ
ــّمَ أ

َ
ث

ــگاه اســت، در آن جــا ]هــم [ ُمطــاع ]و هــم [ امیــن اســت«. ــد عــرش، بلندپای خداون
کننــدگان وحــی »پیامبران«یــاد  گیرنــدگان و ابــالغ  کــه بــه طــور عمــوم از عصمــت  2.  آیاتــی 
ــُه َیْســُلُك ِمــْن َبْیــِن َیَدْیــِه َوِمــْن َخْلِفــِه َرَصــًدا 

َ
ِإّن

َ
کــرده اســت، و می فرمایــد: >... ِإل َمــِن اْرَتَضــى ِمــْن َرُســوٍل ف

ِهــْم...< )الجــن،72/ 28 - 26(؛»جــز پیامبری را که از او خشــنود باشــد،  ْبَلُغــوا ِرَســالِت َرِبّ
َ
ــْد أ

َ
ْن ق

َ
ِلَیْعَلــَم أ

کــه ]در ایــن صــورت [ بــرای او از پیــش رو و از پشــت ســرش نگاهبانانــی بــر خواهــد گماشــت، تــا 
یــرا درصــورت خطــاء آنــان >ِلَیْعَلــَم  ردگار خــود را رســانیده اند«. ز کــه پیام هــای پــرو معلــوم بــدارد 

ْبَلُغــوا...< تحقــق نمی یابــد.72
َ
ــْد أ

َ
ْن ق

َ
أ

کــرم؟ص؟ آمــده اســت و بــا »قــل«، »اتل«،  3. و نیــز  آیــات فراوانــی کــه در مــورد شــخص پیامبــر ا
ــوُل َلُكــْم ِعْنــِدی َخَزاِئــُن اهَّلِل< )األنعــام، 50/6(؛»بگــو: 

ُ
ق

َ
ــْل ل أ

ُ
»اقــراء« آغــاز شــده اســت و می فرمایــد: >ق

ــَك<  ِكَتــاِب َرِبّ ــَك ِمــْن  وِحــَى ِإَلْی
ُ
ــا أ ــُل َم گنجینه هــای خــدا نــزد مــن اســت «. >َواْت یــم  بــه شــما نمی گو

 
ْ
ــَرأ

ْ
ردگارت بــه تــو وحــی شــده اســت بخــوان «. >اق کتــاب پــرو کــه از  )الکهــف، 27/18(؛ »و آن چــه را 

کــه آفریــد«. و یــا درجــای دیگــر می فرمایــد  ردگارت  ــَك< )العلــق، 1/96(؛ »بخــوان بــه نــام پــرو ِباْســِم َرِبّ
ــا  َل َعَلْیَن ــّوَ

َ
ــْو َتق ــم >َوَل ــع می کنی ــش را قط ــد، رگ قلب ی ــراء بگو ــه افت ــزی را ب ــر؟ص؟ چی ــر پیامب گ ــه ا ک

گفته هــا بــر مــا  گــر ]او[ پــاره ای  َطْعَنــا ِمْنــُه اْلَوِتیَن<)الحاّقــة، 44/69-46(؛ »و ا
َ

ــّمَ َلق
ُ
اِویِل...ث

َ
َبْعــَض الق

ــم «. ــاره می کردی ــود، دســت راســتش را ســخت می گرفتیــم، ســپس رگ قلبــش را پ بســته ب
کــه داســتان پیامبــران را بــه وحــی الهــی منتســب می کند.)یوســف، 102/12(  4. و یــا آنجایــی 
دقــت و توجــه در ایــن آیــات حکایتگــر حقانیــت وحــی الهــی و قرآنــی اســت کــه همگــی انتســاب 
آن را بــه خداونــد متعــال می رســاند، و رمــز جاودانگــی پیــام وحــی نیــز برخاســته از حقانیــت آن 
کــرده اســت، چــه بشــر عصــر جأهلیــت را  یــخ نیــاز منــد خــود  کــه بشــر را بــرای همیشــۀ تار اســت 

ز و فرداهــا را. و چــه بشــر امــرو

نتیجه
که:  گرفت  گذشت می توان چنین نتیجه  از آن چه 

یــژۀ  کــه پدیــده ای الهــی و فــرا طبیعــی اســت و ارتبــاط و 1. از حقیقــت »وحــی رســالی« 
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کــه دارای  خداونــد بــا پیامبــران در زمینــه القــاء پیــام هدایــت تشــریعی می باشــد، فقــط پیامبــران 
کننــد. ری  ــارۀ ماهیــت وحــی داو ــان می تواننــد درب ــد و تنهــا آن گاهــی دارن ــد، آ ــی روح ان تعال

2. ظاهــر برخــی از آیــات نشــان می دهــد کــه وحــی قرآنــی که وحی تشــریعی رســالی می باشــد، 
بیشــتر بــه واســطۀ ملــك وحــی »جبرئیل« بر پیامبر؟ص؟ نازل شــده اســت.

3. آغــاز نــزول وحــی رســالی -بعثــت- بــر پیامبــر؟ص؟ بیســت هفتــم رجــب اســت کــه بــا نزول 
کتــاب آســمانی  پنــج آیــۀ اول ســوره علــق مقــارن بــوده اســت، ولــی آغــاز نــزول قــرآن بــه صــورت 

بعــد از فتــرت در مــاه رمضــان شــب قــدر بــوده اســت.
کــه توســط جبرئیــل رســول ارجمنــد و امانــت دار خداونــد  کالم الهــی اســت  4. وحــی قرآنــی 

بــه پیامبــر؟ص؟ ابــالغ شــده اســت.
ــد  ــی ماننــد: شــك و تردی ــران در زمینــه وحــی قرآن گ 5. شــبهات مستشــرقان و ســایر شــبهه 
یافــت وحــی ؛ حاصــل تجربــه نفســانی پیامبــر؟ص؟ ؛ دخالــت شــیطان در القــاء  پیامبــر؟ص؟ در در
کــه  کتاب هــای تــورات و انجیــل، بیهــوده و مــردود می باشــد  وحــی بــه آن حضــرت ؛ اقتبــاس از 

منشــأ آن چنــد چیــز اســت: 
: از افکار و اندیشۀ مادی آنان نشأت می گیرد. 

ً
اوال

گرفتــه از روایــات جعلــی و ســاختگی و ضعیــف و همچنیــن اظهــارات بــی اســاس  ثانیــًا: بــر 
بعضــی از مفســران أهــل ســنت می باشــد.

که از برخی از آیات قرآن نموده اند. ثالثًا: از فهم و برداشت غلطی است 

1. علوم قرآن»سعیدی روشن«/ 411. 

2. وحی و نبوت»شهید مطهری«، 3/ 75- 77 و80.

3. علوم قرآن/ 27 و 28.

یخ القرآن»نولدکه«/ 125. 4. تار

ید»سبحانی«/ 227. 5. منشور جاو

6. آراء المستشرقین حول القرآن الکریم،1/ 390.

یخ سیاسی اسالم، 1/ 161. 7. تار

یخ قرآن/ 15.  8. تار

ید، 10/ 228 - 230.  9.منشور جاو

10. علوم قرآن»سعیدی روشن«/ 35.

11. همان/ 36.

12. همان/ 37 – 38.

13.علوم قرآن/ 33 و 34.

14. همان / 113.

15. علوم قرآنی»معرفت«/ 367.

16.  همان / 368.
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17. همان.

18. قرآن شناسی، 1/ 139.

رشناسان و پژوهش های قرآنی/ 43.  19. خاو

20. درآستانة قرآن/ 29.

یخ سیاسی اسالم، 1/ 160. 21. فروغ ابدیت، 1/ 230؛ تار

یخ قرآن/ 20 و 21. 22. تار

23. المیزان، 20/ 329.

24. بحار األنوار، 11/ 56/ح56.

25. تلخیص التمهید، 1/ 43.

یخ طبری،2/ 75- 77. 26.تار

27. مفاتیح الغیب، 23/ 237؛ تفسیر نمونه، 14/ 140.

28. تفسیر نمونه، 14/ 141؛ فروغ ابدیت، 1/ 342. 

29. علوم قرآنی« ص 39.

30. همان.

31. همان/40.

32. همان.

33. همان.

34. همان/41.

35. همان.

گرایش های تفسیری در میان مسلمانان/ 29.  .36

یخ القرآن/ 7. 37. تار

38. مقدمۀ جامع التفاسیر/105 و 106. 

39. در آستانة قرآن/ 21.

کریم/ 193. یخ قرآن  40. پژوهشی در تار

41. همان / 196 - 200.

42. فروغ ابدیت، 1/ 172 – 175.

43. شبهات و ردود حول القرآن/ 10 و 11.

44. همان / 10.

45. همان.

46. همان / 11.

47. همان / 12.

48. همان/ 7 و 12.

49. همان / 13.

50. همان / 14. 

51. همان. 

52. همان / 15.

53. المیزان، 15/ 320 - 321؛ الکشاف، 3/ 335.

54. شــبهات و ردود/ 15؛ المیــزان، 15 / 320 و 321 ؛ 

الکشــاف، 3/ 335.

55. شبهات و ردود/ 15.

56. همان/ 15 -16.

57. همان / 13.

58. همان / 17.

59.آراء مستشــرقین حــول القرآن الکریــم،1/ 291 و 335 

– 342؛ مــن افترائــات المستشــرقین/121 – 133؛ 

المستشــرقین/72-84؛  کتابــات  فــی  الرســول 

الملحدون/28-30و57؛االستشــراق  و  القــرآن 

.100 – القــرآن والمبشــرون/96  والقــرآن العظیــم/43؛ 

60. تفسیر نمونه، 20/ 491.

یخ قرآن/ 89. 61. تار

یخ قرآن/ 12؛ المیزان،  18/ 73.  62. تار

63. تلخیص التمهید، 1/ 68.

64. الکافی، 149/4/ح2.

65. علوم قرآنی»معرفت«/ 62 – 64 و 75.

66. بحار األنوار /  18

یخ قرآن/ 101.  67. تار

68. تفسیر نمونه، 20/ 488.

یخ قرآن/ 12. 69. تار

 /1 یــم،  الکر القــرآن  حــول  المستشــرقین  آراء   .70

یــخ  تار 105؛   –  103 قرآن»رامیــار«/  یــخ  تار 390؛ 

یــخ  تار در  هشــی  پــژو  17؛  و   16 قرآن»معرفــت«/ 

.34 و   33 یــم/  کر قــرآن 

رشناســان و  71. مناهــج المستشــرقین/61 – 63؛ »خاو

پژوهش هــای قرآنــی/ 17 – 27.

72. راه شناسی/ 149 – 156.


