
  دوم هشمار، پانزدهمسال  :قم پژوهشى دانشگاه - فصلنامهٴ علمى

Philosophical-Theological Research Vol. 15, No.2 

 

  طاير قدسى وحى بر بام خيال پيامبر

  ويليام مونتگمری وات در باب وحىبررسى و نقد ديدگاه 

  *محمد كاظم شاكر

  **مقدم سيد محمد موسوی

  چكيده

و وحى پيامبرانه از موضوعاتى است كه دانشمندان با رويكردهای مختلف به تجزيـه 

در خصوص وحى و نبوت، به ويژه نبوت پيامبر . اند تحليل و داوری درباره آن پرداخته

گفتمـان اسـالمى،  .1: شـودكم سه گفتمان ديده مى و وحى قرآنى، دست) ص( اكرم

رسد؛ داند و در آن نقش بشر و عناصر بشری به صفر مىكه وحى را كامًال االهى مى

گفتمـان سـكوالر،  .3كنـد؛ بشری ارزيابى مى -گفتمان مسيحى، كه آن را االهى .2

شناختى ارزيابى های اجتماعى و روانصرفًا با پاراديم ،سر بشری دانسته كه آن را يك

سـال در  60دانان مسيحى است كه بيش از ويليام مونتگمری وات، از االهى. كندمى

او بـا  .بـه پـژوهش و عرضـه آثـار پرداختـه اسـت) ص( زمينه اسالم و سيره پيـامبر

كه با هر سه گفتمان دارد به ارائه سامانه نوينى در تحليل وحى و نبـوت و  ای آشنايى

 ،او. و شكل و محتوای وحى قرآنى پرداختـه اسـت) ص(نيز پيامبری حضرت محمد 

نپرداخته، بلكه قـرآن را ) ص(برخالف اسالف خود، نه تنها به رد نبوت پيامبر اسالم 

ای از آنچـه وات در بـاب وحـى  اين مقاله، ابتدا سامانه در. داندحاوی وحى االهى مى

در مجمـوع، . پـردازيم بـه تحليـل و نقـد آن مى سـپس .كنيم گفته است ترسيم مـى

را ) ص( گفتمانى كه وات در آن اصل وحى و نبوت و به تبع آن نبوت حضرت محمد

  . دشويند سه گفتمان مسيحى، سكوالر و اسالمى ارزيابى مىآكند، برتحليل مى

  .وحى، قوه خيال، ويليام مونتگمری وات، حكمای مسلمان، خاورشناسان :هاكليدواژه
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  طرح مسئله .1

دهى الفـاظ، گونه عنصر بشری را در شكل هر، مسلمانان همواره قرآن را عين وحى االهى دانسته

شنگری حاضـر دانان غربى تا قبل از عصر رودر مقابل، االهى. اندمعانى و حقايق قرآنى منكر شده

گفتمـان غربيـان . را در يك گفتمان االهياتى بررسى كنند) ص( نبودند مسئله نبوت پيامبر اسالم

بـود و قـرآن را نيـز ) ص(بر سر قرآن و نبوت پيامبر بر اساس انكار نبوت پيـامبر  ادر قرون وسط

روشـنگری، پـس از عصـر . دانسـتند هـا مىهای ديگر اديان و فرهنگبرگرفته از متون و انديشه

مسيحى در بـاب وحـى و نبـوت نزديكـى قابـل  يگری شكل گرفت كه با گفتمان درونگفتمان د

 شيدريـو شاگردش، فر -كه پدر خاورشناسى نوين نام گرفته است - تئودور نولدكه. توجهى دارد

رفتـه، او را يرا پذ) ص( امبرانـه حضـرت محمـديت الهام پي، حقان)Friedrich Schwally( ىشوال

بـود  معتقد )ص( از نظر آنها، حضرت محمد). XVII: 2004، نولدكه(دانستند ىن ميراست یرامبيپ

ماننـد  ،ريـسـندگان اخيبرخـى از نو). همان(د دعوت كند يده تا مردم را به توحيخداوند او را برگز

مـان صـادق يت و ايـبا حسـن ن ،كامًال راستگو بوده) ص( نيز معتقدند حضرت محمد ،ريچارد بل

امبر يـاسـت تجربـه پ معتقد )Tor Andrae( ور آندرائه .)Watt, 1977: 18(كرده است ىعمل م

 ,Watt(امبرانه داشـته اسـت يام پيروزگار و نسل خود پ یو او برااست ن بوده يراست) ص( اسالم

سـال از  60 ازدانان مسيحى كه بيش از االهى- وات ويليام مونتگمریر اين ميان، د .)18 :1977

بيش از همه به تبيـين االهيـاتِى اضـالع مختلـف  -وقف پژوهش در اسالم كرده عمر خويش را

  . را بر پايه اين اضالع بنا نهاده است) ص( وحيانى بودن قرآن و نبوت پيامبر اكرم ،وحى پرداخته

  های وات در باب وحى ديدگاه. 2

از نظر يك  عرضه كرده ممكن است) ص( ای كه وات از سرشت وحى درباره رسول اكرممنظومه

مسلمان سخنانى مشوش و گاه متناقض به شمار آيد، اما بايد توجه داشت كه انديشـه او در بـاب 

های گوناگونى است كـه در غـرب و مسـيحيت در بـاب  های مختلف و ديدگاهيند گزارهآوحى، بر

د انـاو از يك سو، با ديدگاه كسانى در غرب مواجـه اسـت كـه كوشـيده. وحى وجود داشته و دارد

كننـده ادعاهای دريافت پيام از جانب خدا را به وضعيت جسمانى يا روانى بيمارگونه فـرد دريافـت

هـای تمسـخرآميز از سوی ديگر، او مسيحيان را متأثر از توصـيف). 152: 1389وات، (ربط دهند 

ا ر) ص( يابد كه به سادگى حاضر نيستند حقانيت نبوت پيامبر اسـالمقرون وسطايى اروپاييان مى
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اسرائيل نيز وحـى را بـه دانان مسيحى درباره پيامبران بنى، االهىهمچنين). 153: همان(بپذيرند 

كنند و سرشت آن را سرشتى دوگانه، يعنى ترسيم مى –متفاوت از قرائت مسلمانان -گونه ديگری

مری از ای كـه مـونتگتوان به منظومه گانه، مىبا توجه به اين اضالع سه. دانندبشری مى -االهى

تر نگريست و به تحليـل ترسيم كرده به صورت واقعى) ص( سرشت وحى و نبوت حضرت محمد

ای كه وی در توصيف و گزارش وحى و حوادث وحيانِى وارد بر ذهـن و سامانه. و نقد آن پرداخت

هايى است كه برای فهم ديدگاه او از وحـى و نبـوت روان و زبان پيامبر ترسيم كرده، حاوی گزاره

  .جا و با هم در نظر گرفتيد همگى آنها را يكبا

 ابتكار عمل خداوند در وحى . 1. 2

توان آن را سنگ زيربنای انديشه وات در خصوص وحى دانسـت، آن اسـت ای كه مىاولين گزاره

وی با آنكه نقش عنصـر بشـری را در وحـى . های پيامبرانه خداوند استكه خاستگاه اصلى وحى

به نظـر وی، ). 163-162: همان(شود  ىم ىاز ابتكار عمل خداوند ناش ىوحپذيرد معتقد است  مى

 ىها در آگـاه انطبـاع صـورت كلمـه. 2خداست؛  ىآغازگر وح. 1: ن داشتيقيتوان  ز مىيبه دو چ

قـرآن را فعـِل او همچنـين ). 151: همـان(شده از جانـب خداسـت  يقت نازلامبر دربردارنده حقيپ

: گويـدوی مـى). 47: 1373وات، (اسـت   ت محمد عرضه شدهيشخص قيداند كه از طر مى  هىاال

به طـور . افت داشته استيدر) ص( است كه حضرت محمد ىو الهامات ىاز وح یاقرآن مجموعه«

وات، (انـد  قيا عموم خاليا مسلمانان ي) ص( نده است و مخاطب آن حضرت محمدي، خدا گوىكل

1344 :19-20 .(  

ِن الفاظ و اختالف در ساختار قرآن، االهى بـودِن حقيقـت آن را به نظر وی، حتى االهى نبود

گـردد كـه حضـرت هـايى برمـىكند، بلكه اين اختالِف ساختار، به اختالِف در پيـام دار نمىخدشه

كرده است؛ گاه او همچون يك مأمور در حد واسط بين درگـاه االهـى و  دريافت مى) ص( محمد

 یا احكام و اوامريست به مردم برساند، يبا كرده كه مى افت مىيدر يىها اميستاده است و پيمردم ا

مًا مـورد خطـاب قـرار ينـده مـردم مسـتقيكرده است؛ گاه به مثابه نما ىافت ميناظر به خودش در

شـد؛  خود بـه او داده مى ىسلوك شخص یبرا ىگر رهنمودها و دستورهاييگرفت؛ در اوقات د ىم

م بـه مـردم يرا بـه طـور مسـتق ىاحكـام و اوامـر االهـ ،ن سوتر آمـدهيگاه از خط حد واسط به ا

ر شـده كـه يتغيبًا اليتقر یا ن امر قاعدهيمتأخر قرآن ا یها ن سان، در بخشيبد. رسانده است ىم

ا فرشتگان است، يگو، فرشته  ی سخن»ما«خداوند سوم شخص و در پشت صحنه است، و ضمير 



ی  نا عل م –  ص ه  ی دا دھمسال : ژپو ماره پا  مدو، 

8 

ش
ژپو

 
ی 

ف ی 
- 

الی
ک    

آنجـايى كـه مـردم  ىاسـت؛ حتـ) ص( با حضرت محمـد ىآسمان یها اميو پ ىخطاب وح یو رو

ابـد، او همچنـان بازگوكننـده ي ىق او انتقـال مـيـاز طر ىمًا مخاطب هستند و كلمات االهيمستق

از عـالم بـاال بـر  ىانيوح یها اميپ«گيرد كه اصل اينكه  مى  جهيگونه نت نيدر انتها ا. محض است

  ).109-108: 1382ل، ب(ناپذير است  ، خدشه»شده است نازل مى) ص( قلب حضرت محمد

 وحى به مثابه فعل خداوند در تاريخ بشر. 2 .2

بينى وات، وحى جزئى از سيستم عاملى است كه نحوه تعامل خداونـد بـا تـاريخ بشـر را در جهان

. يابد در افراد تحقق مى» ىدرون یها زشيانگ«ق يوحى، فعل االهى است كه از طر. كندتبيين مى

انـد بر وفق آن عمل كـرده» ىدرون یها زشيانگ«ن يكننده ااِد دريافتدر بسياری از موارد كه افر

تنها . شودها امری است كه مشاهده مىبنابراين، كارآمدی اين انگيزش. اندبه موفقيت دست يافته

ت كـه يـن واقعيـد با توجـه بـه اين ترديا. ريا خيا آنها از جانب خدا هستند ين است كه آيد ايترد

و در  ١شود،امبر است برطرف مىيبر آن پ ىاز وح ىها، نيز خود بخش زشيانگ نيا ىخاستگاه االه

از آنجايى . دارد ىاز آن چيزی است كه او تعبّدًا اظهار م ىها بخشجه، االهى بودِن اين انگيزشينت

هـا را از جانـب خـدا ن انگيـزشيـگر از قبل به خـدا بـاور داشـتند، ايد یهاامبران و انسانيكه پ

اما اينكه مردم چگونه باور كننـد كـه ايـن ). Watt, 1984: 116(رفتند يپذ ىو آن را م دانستند ىم

، حضـرت )ع( ى، حضرت موس)ع( ميحضرت ابراه ىدرون دواعىها االهى است، از آنجايى كه پيام

 ىبه بـار آورد، بـه راحتـ ىميمثبت عظ ی، سرانجام، دستاوردها)ص( و حضرت محمد) ع( ىسيع

  ). Watt, 1984: 117؛ 243: 1389وات، (اند  كه آنها از جانب خدا بوده توان باور داشت ىم

او خـود . های پيامبرانه و غيرپيامبرانه را بيـان كنـدتواند به روشنى فرق بين انگيزشوی نمى

انـد و يـا آشـكارا گونه دواعى و آنها كه موفقيت به بار نياورده دارد كه به ظاهر ميان اين اذعان مى

برخـى افـراد پرشـور بـه آسـانى چنـان بـه . د، يا تفاوتى نيست و يا تفاوت اندك استانخطا بوده

شوند كه ديگران را بـه پيـروی از خـود در ای كه به ذهن ايشان آمده، متقاعد مىحقانيت انديشه

  ).243: 1389وات، (كنند  های كامًال غيرمعقول ترغيب مىاجرای طرح

دانستند؛ گرچه آن را با اندكى تفاوت ين موضوع را مىبه نظر وی، نويسندگان عهد جديد نيز ا

عزيزان من، اگر كسى ادعا كنـد كـه از جانـب خـدا «: در نامه اول يوحنّا آمده است: اندبيان كرده

نخست، او را بيازماييد تا دريابيد كه آيا پيغام او از جانب خداسـت يـا . پيغامى دارد، زود باور نكنيد

    و) 1: 4اول يوحنـا، (» شـوندن دروغين، اين روزهـا همـه جـا پيـدا مـىنه؛ زيرا معلمين و واعظي



ر  یال ایپ ی  بام  ی و د  طا 

 9 

ش
ژپو

 
ی 

ف ی 
- 

الی
ک

 

های از جانب خدا نيز هميشه نتيجه مورد انتظار را از نگاه وات، حتى انگيزش). 244: 1389وات، (

ناكامى و جامه عمل نپوشيدِن اميدهای فراوانى را كه حّجى نبـى و زكريـای نبـى در وی ! ندارند

برای نمونـه، در كتـاب حّجـى ). 244: 1389وات، (داند  بودند از اين قبيل مى زروبابل ايجاد كرده

به زروبابل، حاكم يهـودا بگـو كـه بـه زودی : "پيامى از جانب خداوند به حّجى رسيد«: آمده است

كنم و قـدرت آنـان را های فرمانروايان را واژگون مىآورم، تختها و زمين را به لرزه درمىآسمان

شـوند و سوارانشـان هـا كشـته مـىكنم، و اسـبها و سواران را سرنگون مىعرابه. رمباز بين مى

گـردد، ای زروبابـل، اما وقتـى كـه ايـن امـور واقـع مـى. آورنديكديگر را با شمشير از پای درمى

اين است آنچه ". امگزار من، تو برای من مانند نگين انگشتر خواهى بود، زيرا تو را برگزيده خدمت

كـه بـه ظـاهر  اين عبـارات از كتـاب حّجـى،). 23-20: 2حّجى، (» فرمايدقادر متعال مى خداوند

قول مستقيم سخن خداست، از نظر وات صـرفًا ترجمـانى از اميـدهايى اسـت كـه حّجـى بـا  نقل

انگيزش درونى از خدا دريافت كرده است و اين اميدهايى را كه حّجى ايجاد كرده، جامه عمل بـه 

  .خود نگرفته است

خداونـد و  از جانـبهای درونى اين است كه مسئله گزينش انبيـا نكته ديگر در باب انگيزش

به نظر وات، بسياری از افراد ممكـن اسـت از . كنددار مىمأموريت خاص آنها را تا حدودی خدشه

 انـدهـا نپرداختـهها داشته باشند، اما به دليل آنكه در عمل به تبعيت از اين انگيـزشاين انگيزش

تنهـا آن دسـته از . انـداند و در ميان مردم به پيامبری و رسالت شهره نشدهموفقيتى كسب نكرده

، مطابق آن عمـل كـرده و های درونى خود توجه كردهاند كه به انگيزشافراد بدين پايگاه رسيده

بسياری از افراد بنابراين، . اندخوانده اند فراهايى كه دريافت كردهمردم را نيز به عمل بر طبق پيام

های درونى تنها شرط تر، انگيزشبه بيان روشن. توانند پيامبر باشندتوانستند و نيز مىديگر نيز مى

ها نيز شرط ديگـری اراده فرد صاحب اين انگيزش. نه شرط كافى ،الزم برای مقام پيامبری است

  .برای تحقق مقام نبوت و پيامبری است

 های وحيانىهى بودِن دريافتاطمينان پيامبر به اال. 3 .2

های حـاكم بـر  های دريافتى، بخشى از پاراديم ها و پيام اطمينان پيامبران به االهى بودن انگيزش

هـای وحيـانى در خيـال وی با اشاره به صور مختلفى از پيـام. نظريه وات در خصوص وحى است

ن پيـامبر را بـه بـاوری هـای درونـى آها، انگيـزشگويد صرف نظر از اين صورتيك پيامبر مى

داشـتن ايـن عقيـده مطمـئن در . رساند كه از جانب خداوند وحى دريافت كرده اسـت مطمئن مى



ی  نا عل م –  ص ه  ی دا دھمسال : ژپو ماره پا  مدو، 

10 

ش
ژپو

 
ی 

ف ی 
- 

الی
ک    

: 1389وات، (هـای مهـم، ضـروری اسـت گيری ابالغ پيام وحى هنگام رويارويى بـا مخالفـت پى

برابـر  در) ص( از جمله پيـامبر اسـالم ،فحوای سخن وی اين است كه ايستادگى پيامبران). 151

انـد، حكايـت از اطمينـان های دشمنان كه تا سرحد نثار جان نيز پيش رفتـهها و دشمنىمخالفت

  .شان داردهای وحيانىخاطر آنها نسبت به االهى بودِن دريافت

مسلمًا بدين امر كه قرآن كالم خداست، ايمان كامل داشته ) ص( به عقيده وات، حضرت محمد

هنگـامى . شناسد های وحيانى را از افكار شخصى خود باز واند دريافتت كرده است كه مى و تصور مى

شد ادامه دعوت غيرممكن بود، مگـر بـه سـابقه ايمـانى كـه بـه  ها مواجه مى كه با آزارها و دشمنى

وات، (آورد  رسالت االهى خويش داشت و دريافت الهامات را بخشى از مأموريت خود بـه شـمار مـى

از همـان ) ص( شود كه حضـرت محمـد نتقادهای كفار مكه معلوم مىاز مضمون ا). 19-20: 1344

بـا ). 93-92: همـان(شـود  ابتدا مدعى بوده است كه آيات قرآن از طرف خدا بر او وحى و نـازل مى

شـود و تمـايز روشـنى  به اينكه وحى از بيرون بر او نـازل مى) ص( توجه به اطمينان حضرت محمد

اقواِل خود قائل بود، ساختار قرآن عمدتًا يا اساسًا در قالب خطاب بـه های وحيانى و افكار و  بين پيام

بـه همنوعـانش، ) ص( ريخته شده است، نه خطاب مسـتقيم حضـرت محمـد) ص( حضرت محمد

همـين اطمينـان او  ).105: همان(شود كه به آنان پيامى را برساند  هرچند مدام به او دستور داده مى

كرد و حتى وقتى ايام موفقيت و پيروزی زار حفاظت مى بهتان و افترا و آرا در برابر مخالفت، استهزا، 

فرا رسيد افكار تغيير نكرد، بلكه اين عقيده استوارتر شد كه خدايى كه او را بـه سـوی خـود خوانـده 

  ).19-18: همان(است، در همه وقايع تاريخى برای توفيق او در كار بوده است 

 عنصر بشری در وحى. 4 .2

در آن وجـود  یچ امـر بشـريكالم خداوند است، هـ ىد به عقيده مسلمانان، چون وحيگو ىوات م

البته وجود عنصر . وجود دارد یز عنصر بشريشود كه در قرآن ن ىمعلوم م ىندارد؛ اما با اندك تأمل

نكـه صـورت يبـا خداسـت و ا ىنكه آغاز كار در وحيا ىعنيگفته، شيبا دو نكته پ ىدر وح یبشر

: 1389وات، (نـدارد  ىتناقض  انگر حقايق االهى است،ياست ب ىنيدهنده متون دشكل كه ىواژگان

شده، كالم يا سـخن خـدا باشـند، امـری شده يا گفتههای نوشتهگرچه اين انديشه كه واژه). 153

  : گويد وی در توضيح مى). 154: همان(نما است متناقض

تواننـد او را ا تنهـا تـا آنجـا مـىهـاز آنجايى كه خداوند ازلى و متعالى است، انسـان

اگر بناست اين خودآشكارسازِی . سازد ها آشكار مىبشناسند كه او خود را برای انسان
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هـايى خدا در قالب زبان صورت پذيرد، معنايش اين است كه خدا بايد آن را به جنبـه

حتى از وجود خود محدود سازد كه با زبان مخلوقانه و ناقص بشری قابل بيان باشند؛ 

توانـد بـه ها را در آنچه از طريق ايـن وسـيله مـىدر اينجا نيز خداوند اين محدوديت

  ). همان(پذيرد انسان منتقل كند مى

گويـد  های وحيانى تأثيرگـذار اسـت، وی مىدهى قالب پيامدر اينكه كدام عوامل بشری در شكل

با استفاده از ساز و كارهای آن های وحيانى ترين عامل، بشری بودِن خود زبانى است كه پياممهم

وی . ای بشری است و البته اين منافاتى با االهى بودن آن نـدارداين زبان سازه. عرضه شده است

دهد، ولى با كار خوِد گويد اين بيان بدين معناست كه بگوييم خدا به انسان نان مىدر توضيح مى

جامعه مورد خطـاِب  ىو فرهنگ یكربه ضرورت، از نگرش ف ىهمچنين، وح). 155: همان(انسان 

رسـد هـر  ىبه نظر م). 163-162: همان(رد يپذ ىر ميز عضو آن است، تأثين) ص( امبريخود، كه پ

اثـر  ىوحـ» ىاليـقالـب خ«ن خلق و خو ممكن است بر يداشته و ا ىخاص یخلق و خو یامبريپ

، حتى از مـزاج نيـز )ص( های خيالى پيامبروی در بيان عوامل تأثيرگذار بر صورت). همان(گذارد 

  ).151: همان(برد نام مى

 دهى وحىپيامبران در شكل» تخيل خالق«نقش . 5 .2

ی كه از ابتكار عمل خداوند سرچشـمه گرفتـه و ا در تبيين چگونگى دخالت عنصر بشری در وحى

بررسى اظهـارات . كشدرا پيش مى» تخيل خالق«حاوی حقيقت االهى است، وات موضوع مهم 

كه از ابتكـار عمـل خـدا - های درونىدهد كه پس از انگيزشباب وحى و نبوت نشان مىوی در 

  . ترين ضلع از اضالع وحى استمهم» تخيل خالق« -شودناشى مى

  : گويدمى» تخيل خالق«وات در بيان 

 یها نـد كـه نمونـهيگو ىم» ل خالقيتخ«است كه آن را  يىروياشخاص ن ىدر بعض

گران حـس ين اشخاص آنچه را ديا. سندگان خالق هستنديآن هنرمندان، شعرا و نو

، بـه شـكل )ش و داسـتاني، شـعر، نمـاىنقاشـ(نـد يان نمايتوانند ب ىنم ىكنند ول ىم

 ىقـيو حق ىرا با مسـائل واقعـيستند؛ زين ىليالبته همه آنها تخ. آورند ىمحسوس درم

ه در قالـب و مصـور و چـ یالت را چه به صورت بصريآنان تخ ىسر و كار دارند، ول

وات، (فهـم و عقـل بشـر اسـت  یبرند كه ورا ىبه كار م ىان مطالبيب یكلمات، برا

1344 :297-298.(  
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افكـار و . هسـتند» ل خـالقيـتخ«ن دسته از صاحبان يجزو ا ىنيا و رهبران دي، انب ده واتيبه عق

ر دارد و بشـ ین كارهـايتـر ین و مركزيتر قيـك بـا عميـكنند كه ارتباط نزد ىان ميرا ب یديعقا

ن است كه يامبر ايك پي ىنشانه بزرگ. نده استيآ یهاموجوِد آنها و نسل یها یازمنديمربوط به ن

شايد چنين به نظر بيايد كـه ). همان(واقع شود كه مخاطب او هستند  ىافكار او مورد توجه مردم

تى بين آنها وجود خواهد بگويد پيامبران مانند شاعران، نويسندگان و نقاشان هستند و تفاووات مى

امـا دقـت در . كننـد حاصـل قـوه خيالشـان اسـتندارد، يعنى همگِى آنها محصولى كه ارائه مى

رساند كه هنرمندان، شعرا و نويسـندگان همـان چيـزی را های ايشان ما را به اين نتيجه مى گفته

مان قادر بـه كنند، تنها تفاوتشان در اين است كه ديگر مردكنند كه ديگران نيز حس مىحس مى

كنند به صـورت شـعر، هنـر، ادبيـات و نقاشـى بيان آن نيستند، اما آنها آنچه را كه همه درك مى

كردند كه گويد كه آنها نيز همان چيزی را حس مىاما وات در خصوص پيامبران نمى. آورنددرمى

عقـل بشـر يابند كـه ورای فهـم و گويد آنها چيزی را درمىمى ،به عكس. كنندديگران حس مى

. ترين كارهـای بشـر ارتبـاط داردترين و مركزی سازند با عميقاست و آنچه با قوه تخيل خود مى

ن يتر قيـتـا عم یو» ل خـالقيـتخ«بـود كـه  ىكس) ص( كند كه حضرت محمدوی تأكيد مى

ن يـكه د چنان. بشر ارتباط داشت ىبه وجود آورد كه با مسائل اساس یكرد و افكار ىدرجات كار م

كـه  یتمام افكار. ز مورد توجه عموم قرار گرفتيبعد ن یها ه تنها در زمان خود، بلكه در قرناو ن

توانسـته اسـت » خدا«ت يض و عنايبه ف ىست، وليو معتبر ن ى، منطقىقيان كرد حقياو طرح و ب

له ال ا«: اند شهادت داده ىن سابق آنها بهتر است و همگيدرآورد كه از د ىنيها بشر را به د ونيليم

  ).301-299: همان(» اال اّهللاٰ و محّمد رسول اّهللاٰ 

  كند كه چه چيزی منشأ تخيل خـالق اسـت؟ در پاسـخ ىطرح مرا  پرسشن يوی در ادامه، ا

است كـه در شخصـى » نفسى«، ناشى از »ل خالقيتخ«ن افكاِر يد بتوان گفت كه ايد شايگو ىم

شـخص قـرار » خودآگـاهىِ «ر آستان تر است و به طور عمده در زيقرار دارد كه از خودش بزرگ

  ). Watt, 1961: 238-239(دارد 

  های وحيانىخطاپذير بودِن گزاره. 6 .2

پذيرد كه اصل پيام پيامبران از جانب خدا نازل شده است و از طرف ديگر، ايـن وات از طرفى مى 

يسـتند، بلكـه شده از سوی پيامبران همگـى عـين حقيقـت ن داند كه افكار ارائهمى امر را واقعيتى

بـه نظـر او، . است دروغ و ناسـالم باشـد» تخيل خالق«ممكن است برخى از افكاری كه حاصل 
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بـه . طان باشـدياز افكار ممكن است از طرف شـ ىز حاكى از آن است كه بعضين ىنيد یها سنت

كه او به وجود  یمى وجود داشته و افكاريعظ» ل خالقيتخ«) ص( ده وی، در حضرت محمديعق

های  ست كه تمـام انديشـهين بدان معنا نيا ىح و سالم است؛ وليصح ىزان قابل توجهيه مآورد ب

كه او طرح  یتوان گفت تمام افكار بلكه مى ،)301-297: 1344وات، (ح و سالم باشد يقرآن صح

توان بر يـك انديشـه به طور خاص، مى). 300: همان(ست يو معتبر ن ى، منطقىقيان كرد حقيو ب

محصول «يا همان » وحى«رسد نادرست است انگشت گذاشت و آن اين است كه  كه به نظر مى

برتر و مافوق اخبار رايج بشری دانسته شده است و حتـى بـه مثابـه منبعـى بـرای » تخيل خالق

؛ 51: هـود(بـرای مثـال، در قـرآن چنـد آيـه . حقيقت تاريخِى محض در نظر گرفته شـده اسـت

ب است كه ما به ياز اخبار غ ىكياين «ون وجود دارد كه بدين مضم) 103: وسفي؛ 39: عمران آل

به خـود  ىممكن است كس ٢.»دانستيدىن نه تو و نه قوم تو آن را نميش از ايپ. ميكن ىم ىتو وح

تر از يك حادثه تاريخى قادر است تفسيری جديد و درست» ل خالقيتخ«اجازه دهد كه ادعا كند 

آميـز و مبالغـه یبعى برای حقيقت محض تاريخى قرار داد امـرارائه دهد، اما اينكه بتوان آن را من

كند كه قرآن آن را وات به حادثه تصليب اشاره مى). Watt, 1961: 239-240(كننده است  گمراه

گويد مسلمانان انكاِر وی مى. دانندمنكر شده است، در حالى كه مسيحيان آن را امری تاريخى مى

داننـد كـه بـرخالف آن شـهادت ای مـىبرتر از خبـر تـاريخىاين حادثه را معت در خصوصقرآن 

: گويـدتصـليب مسـيح مـىدر خصـوص ايشان در تبيين اين انكار قرآن ). Ibid.: 240(دهد  مى

كه آن را يك پيـروزی  ،هدف اصلى قرآن در اين مسئله اين است كه تفسير يهوديان از تصليب«

آميزی جلـوتر  ور طبيعى بيان قرآنى به طور اغراقانكار كند، اما به ط ،برای خودشان دانسته بودند

  .)Ibid.(» به انكار اصل تصليب انجاميده است، رفته

  های وات در باب وحىتحليل و نقد انديشه. 3 

وارد ) ص( توان گفت وات با گذر از اتهاماتى كـه اسـالف وی بـه حضـرت محمـددر يك كالم مى

در اصِل ادعاهای خود مبنـى بـر نبـوت و ) ص( اسالمكردند، به اطمينان رسيده است كه پيامبر مى

مسـيحى بـه  ىدانـخواهد از جايگاه االهـىاو مى. دريافت وحى از جانب خداوند صداقت داشته است

در ايـن تبيـين،  .مدعى آن بوده است) ص( تبيين چند و چون وحى و نبوتى بپردازد كه پيامبر اسالم

انيت و مشروعيت مسيحيت به مثابـه دينـى جهـانى و منافى با حق. 1: چند اصل مراعات شده است

  . با چارچوب االهيات مسيحى در خصوص وحى و نبوت سازگاری داشته باشد. 2جاودانه نباشد؛ 
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نتى مسـيحيت همـراه نيسـت، توان گفت تبيين او به طور كامل با االهيات سبا اين حال، مى

از همـه . غرب درباره وحى ابراز شده اسـتهای جديدی دارد كه در نگاهى نيز به ديدگاه بلكه نيم

كـه برخـى ای  شـناختى هـای روانتر، اثرپذيری وات از دو ديدگاه عمده است؛ يكـى ديـدگاهمهم

دانان و فيلسوفان مسيحى های برخى االهىاند و ديگری ديدگاهشناسان به پديده وحى داشته روان

  .اندكه وحى را محصول تجربه دينى دانسته

  ر االهيات مسيحى در نظريه وات از وحىتأثي. 1. 3

ام از آِن خداونـد، و يست، بلكه حقيقت پين كالم خداوند نيدانان مسيحى، عوحى از ديدگاه االهى

ان در يحيان مسـيـتفكر غالب در م. از آِن بشر است یظاهر یالفاظ و عبارات و به تبع آن محتوا

كـاران پروتسـتان آن و محافظه كيب كاتولتِر مذهىسنت یهاز در صورتيو امروزه ن اقرون وسط

آنهـا معتقدنـد ). Hick, 1990: 29(امبران الهام كرده است يبه پ یاق گزارهياست كه خداوند حقا

نـد يگو ن اعتقاد مىيمؤلفان بشرى نوشته است و بر اساس ا هليهاى مقدس را به وس خداوند كتاب

در  كيـمؤلفان بشرِى كتـاب مقـدس هـر  .مؤلف االهى و مؤلفانى بشرى دارند كيها  ن كتابيا

گـر ين مؤلفان، مانند دين، ايهمچن. اند به رنگ زمان خود درآمده بوده ند وستيز عصرى خاص مى

ن، اصـوًال يبنـابرا. انـد بـان بـودهيهاى زبان و تنگناهاى علمى دست بـه گر تيها با محدود انسان

ى امال كـرده، بلكـه معتقدنـد او بـه هاى مقدس را بر مؤلفان بشر ند خدا كتابيگو ان نمىيحيمس

 كوه خاص خودشـان و همـراه بـا نگـارش مخصـوص و سـبيام االهى به شيان پيشان براى بيا

ام از سوى خـدا يان، اصل پيحيده مسيجه، به عقيدر نت. ق داده استيك، توفيژه هر يسندگِى وينو

دا يـز ارتباط پيعامل بشرى نشود، بلكه به  ام تنها به خدا مربوط نمىيآمده و حق است، اما شكل پ

سنده كتاب است كه مانند همه مردْم محدود و در معرض خطاسـت ين عامل بشرى، نويا. كند مى

 ). 27: 1381ميشل، (

رود و  ت در خصوص وحى و پيامبران نيز فراتر مىيگاهى سخنان وات از گفتمان سنتِى مسيح

گر  به، به معناى آن است كه نفِس تجربهتجر كيِر يتفس. شود گرايان نزديك مىبه گفتمان تجربه

ام به يسازد و آن را به شكل كالمى حاوِى پ ى را مىيها م و گزارهياز آنچه تجربه كرده است، مفاه

ده يـشه درهم تنيهم ىو واكنش انسان ىااله ىوح). 127: 1367استيس، (كند   گران منتقل مىيد

ر و يـزالخطـا، تجربـه، تعبيتوسط بشـِر جا بوده، ىهت و مبادرت االيمواجهه كه به مش كي. است

 ىالـوه یاياز قضـا یانه صـرفًا مجموعـه ىن نظر، وحيخالصه آنكه، طبق ا. ف شده استيتوص
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ش از خداوند، بتواند بـه دسـت يكه انسان جدا از تجربه خو ىمياز تعال یااست و نه صرفًا محموله

گرايـان را در آرای گرايان و تجربهسنت عقايدای از  بنابراين، وات آميزه). 268: 1374باربور، (آورد 

  ).1387؛ شاكر، 1385 ،شاكر.: نك(خود پذيرفته است 

  شناختى و رويكردهای فلسفى در نظريه وات  های روان تأثير ديدگاه. 2 .3

او پيـامبر را . پژوهان غربى، در تبيين وحى، بر قوه خيال تكيه كرده استوات بيش از ديگر اسالم

ورای ضـمير ناخودآگـاه وی قـرار كه ناشى از نفسى برتر است كـه  خالق دانسته، صاحب تخيلى

شناسـى و ديگـری از  توان از دو زاويه نگريست؛ يكـى از زاويـه علـم روانبدين موضوع مى. دارد

  . ديدگاه فلسفى

های جديدی را در خصوص پيامبران شناسى، فرضيههای دو سده اخير در دانش روانپژوهش

مطابق اين نظريه، برخى دانشـمندان اروپـايى . انجاميد» وحى نفسى«كه به نظريه  مطرح ساخت

گيرد، نه از خارج؛ زيرا مرام عـالى و بـاطن پـاك و  مدعى شدند وحى از باطن پيامبر سرچشمه مى

پرستى و تقليـدهای مـوروثِى پسـت، عمومـًا در او قوه ايمان به خدا و لزوم پرستش او و ترك بت

هـا و رؤيـت فرشـته و ها در ذهنش تجلى كرده، در شعور باطنش آن خوابو همانتأثيری دارند 

شـود كـه امـر و  شمارد، معتقد مـىشود و آنچه را واجب و الزم مىساير حاالت روحى حادث مى

ارشاد خداوندی است كه بدون واسطه از آسمان بر وی فرود آمده يا آنكه كسى را در برابر خويش 

ای است كه از ماوراءالطبيعه به سويش فرستاده شـده اسـت و شود فرشتهىمجسم ديده، معتقد م

محمد رشيد رضا در بيـان و توضـيح ايـن ). 67: 1361رشيد رضا، (چه بسا سخن او را نيز بشنود 

اش به تفصيل نقل ، دانشمند مسيحى و كاتوليك فرانسوی، را با ده مقدمهدرمنگهامنظريه، گفتار 

  ). 95-76: همان( ط و جامعى داده استبه وی پاسخ مبسو ،كرده

انـد، پديـده هيپنـوتيزم يـا آورده» وحى نفسـى«پژوهان در تأييد هايى كه روانيكى از پديده

 ،مسـمر، ين بـارنخسـت. رودامور مسلم علمى بـه شـمار مـىخواب مغناطيسى است كه اكنون از 

وان وی يـك قـرن تمـام هيپنوتيزم را كشف كرد، سـپس پيـر ،در قرن هجدهم ،آلمانىدانشمند 

دانشمندان را به تأييد آن قانع كننـد، و سـرانجام در ايـن امـر  ،كوشيدند تا آن را به اثبات رسانده

دانشمندان از طريق هيپنوتيزم به اين نتيجه رسيدند كه انسان از شعور باطنى بسيار . توفيق يافتند

  ). 78-77: 1385زرقانى، ؛ 714-10/713: تاجدی، بىو(مند است تر از عقل متعارف بهرهپيشرفته
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دهـى بـه و تأثير آن در شـكل) ص( آنچه در سخن وات با عنوان قوه خيال در شخص پيامبر

فيلسـوفان . تری در سخن فيلسوفان مسلمان آمـده اسـت های وحيانى آمده، با سامانه منطقىپيام

هـای ن چگونگى دريافـتمسلمان با كشف سه مرتبه حسى، خيالى و عقلى در قوه دّراكه، به تبيي

از نظـر فيلسـوفان، علـوم بشـری از . اندهای بشری و االهى پرداختهانسان و نائل آمدن به دانش

. شودهای عقالنى تبديل مىوردهآهگذر قوه خيال و صورت ذهنى به فرشود و از رحس شروع مى

يز از رهگذر قوه خيال شود و آن نهای عقلى آغاز مى اين در حالى است كه علوم االهى از دريافت

 - گاه شنيداری، گـاه ديـداری و گـاه هـر دو - های محسوس و با ترسيم صور خيالى به دريافت

های وحيانى تبيينى است كه هم فيلسوفان قـديم اين تبيين از سير تحقق وحى و پيام. انجامد مى

يـال از ديـدگاه اختالف كليدی در تبيين نقـش قـوه خ. و هم فيلسوفان جديد بر آن متفق هستند

 - اندرا پذيرفته» وحى نفسى«النفس كه نظريه  و نيز دانشمندان علم - فيلسوفان مسلمان و وات

كنـد، در حـالى كـه از نظـر معرفـى مـى» تخيل خـالق«آن است كه وات قوه خيال پيامبران را 

اسـت كـه  فيلسوفان مسلمان، قوه خيال صرفًا نقشى انفعالى و انطباعى دارد و بـه مثابـه بسـتری

  . بنددنقوش و صور مثالى در آن نقش مى

سينا، چون نفس در اصل جنبه قابلى دارد و در نتيجه، واجد هـيچ يـك از  از نظر فارابى و ابن

» عقـل فعـال«از نظر آنها، آن فاعل . صَور معقول نيست، ايجاد آن صَور نياز به علتى فاعلى دارد

كند و سپس به واسطه قوه متخيلـه  يامبر افاضه مىاست كه ابتدا حقيقت مجرد وحى را بر نفس پ

از نظر فارابى، پيامبر قوه تخيل نيرومند دارد و ). 80-79: 1376فارابى، (آيد به صورت حسى درمى

. سازی كند تواند مدركات عقلى را كه عقل فعال بر او افاضه كرده، محاكات يا شبيه به مدد آن مى

هايى هستند كه از متخيله در حـس مشـترك نقـش  صورتدر واقع، صورت فرشته و الفاظ وحى 

به بيان ديگر، بر اثر اتصال متخيلـه نبـى بـا عقـل ). 115: 1421فارابى، (شوند بسته و ادراك مى

  ). 125: همان(شود الفاظ وحى دريافت مى ،فعال، فرشته بر پيامبر تمثل پيدا كرده

تعـالى بـه واسـطه موجـود  كه با اذن حقداند سينا حقيقت وحى را همان القای پنهانى مى ابن

گيرد انجام مى ،در نفوس انسانى، كه آمادگى پذيرش چنين القايى را دارند) فرشته مقّرب(عقالنى 

و برای پيامبر و نبى سه ويژگى را ) 80: 1387، رسالة الفعل و االنفعال؛ منتظری، 1400سينا،  ابن(

آن، پيامبر همه معارف را بدون فكر و اكتسـاب اول، شدت قوه حدس كه به واسطه : كندبيان مى

به جهت برخورداری از قوه حدِس قوی، پيامبر باالترين اسـتعداد را . كنداز عقل فعال دريافت مى

شود پيـامبر از امـور غيبـى برای اتصال با عقل فعال دارد؛ دوم، نيروی تخيل قوی كه موجب مى
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ر رؤيا از برخى حقايق آگاه شوند، اما برای نبى اين شود دتخيل در افراد عادی باعث مى. آگاه شود

شود فرشـته وحـى بـر او تخيل قوی موجب مى. گيرد امر هم در رؤيا و هم در بيداری صورت مى

سوم، تصرف در عالم كه به موجب آن پيامبر قـدرت  الفاظ وحى را از او دريافت كند؛ ،تمثل يافته

  ).120-116: 1363، سينا ابن(ارائه معجزات و كرامات را دارد 

گاه نفس به چيزی از عالم ملكوت آگاهى يافت، بـه ناچـار نفـس در آن  سينا، هر به تعبير ابن

آن ) جبرئيـل(ای خيالى يا وهمانى يا غير اينهاست و عقل فعال هنگام مجرد و بدون همراهى قوه

كند؛ سپس آن ضه مىای كلى و بسيط و بدون تفصيل و تنظيم بر نفس افاباره به گونهمعنا را يك

يابد و در پى آن، قوه خيال آن معنا را به صورت مفصـل و معنا از طريق نفس به قوه خيال راه مى

گونـه باشـد؛  كند، و گويا وحى بدينى ادراك مىمنظم با عبارتى شنيدنى و پيوسته به صورت خيال

دهـد كه او انجام مىزيرا عقل فعال چون موجود عقالنى است محتاج به قوه خيال نيست، كاری 

سينا،  ابن(د كنافاضه وحى بر نفس است و پس از آن نفس را با الفاظ شنيدنى و مفصل خطاب مى

كند؛ چراكه تكلم خداوند سينا مشكل تكلم االهى را حل مى ا اين تحليل از وحى، ابن .)12: 1363

معارف االهى بر قلب پيـامبر داند، بلكه آن را فيضان علوم و را به معنای سخن گفتن با الفاظ نمى

سينا از تخيل كلمات فرشته، تخيل رايج در فهم و زبان عموم،  بايد توجه كرد كه مراد ابن. داندمى

يعنى ادراك غيرمطابق با واقع نيست، بلكه مراد او از آن همان تخيل مصطلح فن، يعنى تمثـل و 

  ).78: 1387؛ منتظری، 154: 1404سينا،  ابن(ادراك صورت مثالى فرشته و كلمات اوست 

مالصدرا نيز در آثارش ضمن بيان سه مرتبه و قوه عقل، خيال و حس بـه تبيـين نقـش قـوه 

قوه متخيلـه پيـامبر نيـز «: گويدوی در اين باره مى. متخيله در پديده وحى و نبوت پرداخته است

ثالى غايـب از های مچنان قوی است كه در بيداری عالم غيب را به چشم مشاهده كرده و صورت

بر اثر قوت قوه متخيله، پيامبر نه تنهـا اصـوات و كلمـات را بـه . شودانظار مردم بر او متمثل مى

؛ همـو، 34: 1363صـدرا، مال( »شـودشنود، بلكه جبرئيل نيز بر وی متمثل مـىگوش خويش مى

بر مشـاهده ايشان با پذيرش عالم مثال يا خيال منفصل، تأكيد دارد كه آنچـه پيـام). 356: 1346

در واقـع، . شنود، حقايق عينى و خارجى است؛ نه تصرف قوه خيال پيامبركند يا الفاظى كه مىمى

پيامبر حقايق مجرد وحيانى را با قوه متصرفه يا خياِل خود به صورت محسـوس و جزئـى تبـديل 

خيـال در  نقش قوه. كندكند، بلكه اين صور و اصوات را مستقل از قوه خيال خود مشاهده مىنمى

  ).342: 1346همو، (اينجا فقط در اندازه ابزاری ادراكى برای مشاهده صور برزخى و مثالى است 
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يكى از دانشمندان در بيان برهان بر عدم امكان فاعل بودن نفس پيـامبر در مقابـل وحـى و 

  : نويسدصورتگری آن مى

پيـامبر بـا برهـان اما اينكه صورتگری كتاب خدا و تأليف آن با قوه متخيله و خيـال 

توانـد معطـى آن سازگاری ندارد بدين جهت است كه فاقد شىء و كمال، عقًال نمـى

باشد؛ پس چگونه ممكن است نفس نبوی كه به خودی خود علوم و معارف قـرآن و 

يك در خود نداشـته   كه هيچ ،صور مفّصله الفاظ و قالب آنها را و نيز صورت ملك را

ه و خيال خـود پديـد آورد؟ تحقـق چنـين امـری مسـتلزم آنها را با قوه متخيل ،است

اگر گفتـه شـود كـه نفـس . اجتماع نقيضين و فاعل و قابل و اتحاد قوه و فعل است

اعطاكننده و فاعل آن امـور  ،كه مرتبه عقل اوست ،پيامبر به لحاظ مرتبه اعالی خود

قابل آنهاسـت، گيرنده و  ،كه مرتبه خيال اوست ،تر خوداست و به لحاظ مرتبه پايين

شود كه بنا بر اين فرض، قوه متخيله و خيال، خالق و فاعـل آن امـور پاسخ داده مى

گويد پيامبر با خالقيِت قوه خيال وحـى را نيست و اين خالف نظر كسى است كه مى

  ).108-107: 1387منتظری، (بخشد صورت مى

دانان مسلمان، صداقت پيـامبر رسد مبنای مشترك بين وات و االهىسخن آخر اينكه، به نظر مى

گونه تبيينـى از وحـى و قـرآن  هر. در ادعای نبوت و دريافت وحى از سوی خداست) ص( اسالم

اند تبيينـى از دانان مسلمان عرضه كردهتبيينى كه فيلسوفان و االهى. بايد با اين مبنا سازگار باشد

هـای امـا تبيـين وات بـا گفتـه. شده در قرآن سازگار است وحى قرآنى است كه با ادعاهای مطرح

را قبول دارد و نيز در برخى از مطالبش به آيات ) ص( اگر وات صداقت پيامبر. قرآن سازگار نيست

بـين افكـار ) ص( گويد كه پيامبرخود او مى. تواند گزينشى باشدكند اين امر نمىقرآن استناد مى

پـذيرش ايـن امـور حكـم . يز قائل بـودشد تماخودش و افكاری كه از سوی خداوند به او القا مى

قـرآن در . های قرآنى كه حاكى از االهى بودِن متن قرآن است وفادار باشـيمكند كه به گزاره مى

نـزل بـه الـّروح «: نـازل كـرده اسـت) ص( گويد جبرئيل قرآن را بر قلب پيامبرعين حال كه مى

گويد وحى قرآنى به صراحت مى ،)194-193: شعراء(؛ »على قلبك لتكون من المنذرين * االمين

موظف شده اسـت تـا پـس از ) ص( شده و پيامبر اكرمخوانده مى) ص( به صورت الفاظ بر پيامبر

فـاذا * لتعجل به اّن علينا جمعـه و قرآنـه * ال تحّرك به لسانك « :استماع كامل، آن را برخواند

بنابراين، مطابق نص قرآن، آيات و سور ). 19-16: قيامت( ؛»ثم اّن علينا بيانه* قرأنا فاتّبع قرآنه 

بديهى اسـت آنچـه قرائـت و . شده استقرائت و تالوت مى) ص( قرآن از سوی خداوند بر پيامبر
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بنابراين، وحى قرآنى صرفًا وحى حقايق نبوده، بلكه وحـى الفـاظ هـم . شود الفاظ استتالوت مى

ليا و تطهير آنها توسط خداوند و انتخاب قرآن كريم در آيات ديگر به اصطفای انبيا و او. بوده است

: طـه( ؛»و انا اخترتك فاستمع لما يـوحى«: آنها و اقراء وحى بر آنها به صراحت سخن گفته است

پيوسـته بـوده  يامبران امری ممكن، بلكه به وقـوعالبته بعد از پذيرش اينكه وحى لفظى بر پ). 13

توان از اين امر سخن گفـت شده سخن گفت؛ مى كار گرفته چند و چوِن زباِن به توان ازاست، مى

توان از ايـن امـر سـخن كه تا چه اندازه فرهنگ زمانه در اين زبان تأثير گذاشته است و حتى مى

الی ايـن متـون  هتوان پذيرفت كه خطاهای تاريخى و غيـرمهم در البـگفت كه تا چه اندازه مى

  .وحيانى وجود داشته باشد

  گيری نتيجه

  :توان بر موارد زير به عنوان نتايج بحث تأكيد كردشد مى گفتهاز آنچه 

از نظر وات، حقيقت وحى از ناحيه خداسـت؛ بـا ايـن حـال آنچـه پيـامبران بـه مثابـه . 1

 .رسانند، حاصل وحى االهى و تخيل خالق خودشان است های االهى به مردم مى پيام

ــل يكســان نيســتند. 2 ــامبران همگــى در تخي ــ. پي از ) ص( امبر اســالماز نظــر وات، پي

تـرين نيازهـای ترين افكار برخوردار بوده است، به طوری كه توانسته با مركزی عميق

-ها نفر را در زمانفكری بشر ارتباط برقرار كند و هزاران نفر را در زمان خود و ميليون

 .های بعد به سوی افكار خود جلب كند

او از طرفى معتقد اسـت . ندارد های وات در خصوص وحى هماهنگى وجودبين ديدگاه. 3

های زبـانى افكار وحيانى را با كمك تخيل خالق خود به صورت پيام) ص( خود پيامبر

يا مردم ) ص( تواند ساختار قرآن را، كه بيشترين مخاطب آن پيامبرآورد، اما نمىدرمى

از  امـا. دهد، تبيين كنـددهد كه فرد ديگری آنها را مخاطب قرار مىاست و نشان مى

هم اصِل افكار وحيانى از خداسـت و هـم پديدآورنـده صـورت  ،نظر حكمای مسلمان

رو، هـم محتـوا و هـم  از اين. خيالِى اين افكار به صورت شنيداری يا ديداری خداست

 .ها همگى از خداستشكل و قالب، و هم اصل و هم شاخه

از نظـر خـوِد او  اصول و محورهای اساسى و مهمى كه وات در باب وحى بيان كـرده،. 4

 ى؛همراه با ترديد است و بيشتر به بيان حدسيات و فرضيات شبيه است تا نظريات علم

 .اند مبتنى بر برهان عقلى است در حالى كه آنچه حكمای مسلمان بيان كرده
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را در ادعاهـايش ) ص( وات پس از آنكه االهى بودِن وحـى قرآنـى و صـداقت پيـامبر. 5

تبيينى سازگار با آنچه خوِد قرآن به صراحت ادعا كـرده اسـت پذيرفته، نتوانسته است 
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 ها نوشت پى
                                                            

اند، اظهار بايد گفت منظور وات اين است كه پيامبران خود در بخشى از آن چيزی كه به عنوان وحى تلقى كرده.  ١

هايى دارد كه عمل برای مثال، قرآن كريم در عين حال كه گزاره. ها االهى بوده استاند كه اين انگيزشداشته

گويـد ايـن قـرآن از ناحيـه هايى هم هست كـه مـىگزاره رشان را نشان داده است، مشتمل ببه آنها، كارآمدی

  .خداست

پيش از ) ص( دهد كه آن مطالب را پيامبردانستى، نشان مىگويد پيش از اين نمىمى) ص( اينكه قرآن به پيامبر. ٢

بنابراين، آن مطالب كه برخى از آنهـا . آسمانِى قبلى به دست نياورده است هایاين از طريق اهل كتاب يا كتاب

دهـد كـه عـين آن  از مطالب تاريخى است، از طريق غيب به ايشان گفته شده است و ظاهر عبارات نشـان مى

توانـد حادثـه مى» تخيل خالق«پس چگونه . كندالفاظ را از سوی كسى بيرون از ذات و افكار خود دريافت مى

  تاريخى مربوط به صدها يا هزاران سال قبل را به كسى بياموزد؟



 

 


