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  18/10/94پذيرش:  – 14/5/94دريافت: 

  دهيچک
و صــرفاً نظــري ق يــكه آموزش آنها از طراست  يموضوعات ازك متن يان يدرك مغالطات و كشف آنها از م

 يعملــ يروشــ ين موارديرسد. از نظر نگارنده در چنيممكن به نظر محتي ناار سخت و يف، بسيارائة تعر
خواننــده بــا انــواع  ييآشــنا يكــرد بــراين روياز ا ياست نمونها يروشيش گرفته شود و آنچه پيد در پيبا

مندان عالقه يبراويژه هب» ينيتجربه د«ت مباحث مربوط به يل جذابيروش كشف آنهاست. به دلمغالطات و 
و اصــل  ،انتخــاب يمتن مورد بررســعنوان به »كالم محمد«م سروش با عنوان ي، اثر عبدالكر»نيفلسفة د«به 

بر آن است كه مغالطات هر بخش به طور جداگانه  ياول سعبخش م شده است. در يتقسبخش مقاله به دو 
پارچه بــه نظــر كيك استدالل يعنوان به كه در كل متن يدوم مغالطاتبخش د و در نشو يو بررس ييشناسا

  د. نشويد مطرح منرسيم

  ، اتحاد با خدا.ي، صورت وحي، مضمون وحي، الهام، وحامبريمغالطه، پها: دواژهيكل
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  مقدمه

ن صورت يمغالطه به ا يف را براين تعريرترين و فراگيد بتوان بهتري، شايمنابع و كتب منطقبا رجوع به 
) و در 25- 22، ص1386ف، دفاع و نقد) (خنــدان، يخطا در تفكر (استدالل، تعر يعنيان كرد: مغالطه يب

ه است ك يعلم يف شده است: منطق ابزارين اساس تعريز خود بر همين بس كه منطق نيت آن همياهم
توان قدمت مغالطــه را مي ن اساسيدارد. پس بر هميماز خطا در تفكر باز آن ذهن انسان را يريكارگبه

ز در يــنة بروز خطا نيزم ،حضور داشته باشد ييتفكر در جا يچراكه وقت ؛خ تفكر بشر رسانديبه آغاز تار
 ،شــوديبه مغالطه مطــرح مــ مقطع برجستة پرداختنعنوان به خيآنچه در تاربا اين حال، آن خواهد بود. 

منجــر بــه سرانجام ن روند يكه ادامة ا ،است ييزمان اوج مشرب سوفسطا يعني ،الدياز مپيش پنج قرن 
تفكــر  يان كشــف و بررســيبار شد. جر نينخست يمغالطات برا ين منطق و بررسيو تدو ارسطوظهور 
  شود.يدنبال ممختلف  يكردهايبا رو يو غرب ياز آن پس، در دو سنت اسالم يمغالط

امبر و بــه يــمحصــول تفكــرات پ يا تا حــدينكه قرآن كامالً يبر ا يز مبنين يمتن مورد بررس يمدعا
امبر در يــاســت كــه كفــار و مشــركان زمــان پ ين همان واكنشــيا .ندارد يشان است تازگيكالم ا ينوع

ن يــبا ا؛ خود نشان دادند كالم خدا ازعنوان به ميشان و ارائة قرآن كرينبوت ا يمواجهه با دعونخستين 
مانــدن حفظ منافع و ، در جهت امبريپخواندن مخالفان متقدم، ساحر، شاعر و جادوگر روش تفاوت كه 

 يرسد آنچه در متن مورد بررسيكه به نظر ميحالن دست بوده است؛ درياز ا يش پدران و موارديبر ك
 ي، وجود خطا در كتاب آسمانيامور سنت ييامعنيقرار گرفته، مدرن شدن جهان و ب يپردازهينظر يمبنا

شــدن انســان بــا  يكــياننــد م ينكه مباحث عرفــانيعالوه بر ا ؛بودن قرآن است يك كالم عصريو در 
  ز امروزه مخاطبان خاص خود را دارد.يخداوند ن
، 1386(خندان،  )م هم بوده استين مدعا (كه روش قرآن كرين پاسخ به ايترو سادهنخستين د يشا
انــد. كشــف مغالطــات آن نهفتــه يهــايريگو جهت يباشد كه در مبان ي) برجسته كردن مغالطات98ص

آن اســتدالل  يزان درستيتوان بر اساس آن ممي است كه ييهااز راه يكيك استدالل، يمندرج در روند 
ف مغالطــات بــر مــوارد يتعر قيتطب ياز منطق و تالش برا ين، استفادة كاربرديرا محك زد. عالوه بر ا

  رود.يشمار من مقاله بهينگارش ا ياصل ةزين بحث) انگير ايز (نظيانگچالش يآن در مبحث ينيع

  قسمت اول: بخش اول
  د؟يشدة امروز بامعنا دييرا در جهان مدرن و راززدا يهمچون وح يزيتوان چمي پرسش: چگونه

ن را در سطح يامبر اياست كه شاعران و عارفان دارند؛ هرچند پ يان همان تجربهياست. ا» الهام« يپاسخ: وح
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از  يكــيكــه م؛ چنانيفهممي را با استفاده از استعارة شعر يكنند. در روزگار مدرن، ما وحمي تجربه يباالتر
 ياســت كــه كــاركرد يمعرفتــ ين درجة شعر است. شعر ابــزاريباالتر يلسوفان مسلمان گفته است: وحيف

افــت يدر يزيكند؛ و چمي به او الهام يخارج يكند كه منبعمي متفاوت با علم و فلسفه دارد. شاعر احساس
را بــه  ياتازه يهاتواند افقمي حه است: شاعريك استعداد و قري، ي، درست مانند وحيكرده است. و شاعر

  ).1386اند (سروش، يگر به آنها بنمايد يتواند جهان را از منظرمي د؛ شاعريمردم بگشا يرو
. بــه نظــر اســت شــدهآغــاز ن بخش با آن ياست كه ا يساختار پرسشدرخور تأمل،  مطلبنخستين  .1
دار بــوده و در جهــان افقط در گذشــته معنــ يفرض مطرح شده كه وحشين پين پرسش با ايرسد ايم

محســوب  اتا بــا معنــف شود يتعر يگريد طور ديبا» شده بودنييمدرن و راززدا«ل يامروز آن هم به دل
را بــا اســتفاده از  يدر روزگار مدرن، مــا وحــ«اينكه  يعنيداده شده پرسش ن يهم كه به ا يشود. پاسخ
  به همراه دارد. يحين مطلب را به طور تلويد ايي، تأ»ميفهممي استعارة شعر
ش و هــم نجا هم در پرســيدر ااين مغالطه رسد ي، به نظر ميزيگرف مغالطة سنتيبه تعر يبا نگاه

  در پاسخ رخ داده است:
 يشــة نادرســتين جمله خالصه و اســاس انديا». است پس نادرست و نامقبول است يمين مطلب قديا«

 ين اســت كــه بــرايا يو منطق يتفكر عقل يم... مقتضايارا بر آن نهاده يزيگراست كه نام مغالطة سنت
و  يم و امــور جــانبين آن توجــه كنــيبــراهل و يــآن مدعا و دال يبه محتوا ييقضاوت دربارة هر مدعا

نشان دادن  ين برايم. بنابرايل ندانيا زمان ابراز سخن را در اعتبار آن دخينده يرمرتبط، مانند شخص گويغ
را  ياشــهيل قــدمت، انديــتوان صرفاً بــه دليد مستدالنه سخن گفت و نميشه و مدعا بايك اندي يخطا

  . )300ص  ،1386نادرست خواند (خندان، 
ن يز نهفته است. ظاهراً مراد پرسش آغــازين يگريمغالطه د» شدهييراززدا«رسد در دل عبارت يبه نظر م

و  نــداخِ پس از نزول قرآن صــورت گرفتــهياست كه در طول تار اييعلم يهاشرفتين عبارت، پياز ا
كه با توجه يحالدر ؛ق ندارديبه حقا يابيدست يبرا يبه وح يازيگر نيها بشر دشرفتين پينكه پس از ايا

انــد و بشــر مكشــوف نشــده يعالم هنوز برا ياز رازها ياريبس ،علم ياينظرانِ دنبه اقرار خود صاحب
  ؛افتينهفته است كه علم هرگز به آنها دست نخواهد  يدر وح يقين حقايعالوه بر ا

 يگفته است، وحــ لسوفان مسلمانياز ف يكيكه چنان«د: يرين جمله را از بخش اول در نظر بگي. ا2
، بدون اشاره به نام »لسوفان مسلمانياز ف يكي«با توجه به استفاده از عبارت ». ن درجة شعر استيباالتر

  است: يي) در جملة مزبور قابل شناساAppeal to authorityلسوف، مغالطة توسل به مرجع كاذب (ين فيا
جز  يزيچ يين توسل و استنادهايه است. چننظران بدون ذكر نام آنها ارتكاب مغالطتوسل به قول صاحب

 ينام و نشان با ذكر برخيت بيشود كه آن شخصمي ين حاالت همواره سعيست. در ايمبهم ن يك ادعاي
  ).174، ص1386ار مهم نشان داده شود (خندان، ياز اوصاف بس
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بــودن، از  ينظــر بــودن و خــودلسوف و مسلمان، به نشــانة صــاحبينجا اوصاف فيتوان گفت در ايم
  ؛ان شدين مغالطه بيف اياست كه در تعر» ار مهم نشان دادن شخصيبس يشده برااوصاف ذكر«ق يمصاد
شــده  يم كــرد. در قســمت اول ســعيتقسبخش توان آن را به دو مي ن بخشيبه ا يكل يبا نگاه .3
اســت كــه  يان همــان تجربــهيالهام است. ا يوح«ف شود: يما از شعر تعر يبر اساس سابقة ذهن يوح

مــا  ،كننــد. در روزگــار مــدرنمي تجربه ين را در سطح باالتريامبر ايشاعران و عارفان دارند؛ هرچند پ
 يلســوفان مســلمان گفتــه اســت: وحــياز ف يكــيكه چنان ؛ميفهممي را با استفاده از استعارة شعر يوح

  .»ن درجة شعر استيباالتر
 يجــا» حه اســتيك استعداد و قري، يمانند وح، درست يشاعر«در قسمت دوم و در قالب جملة 

خواهــد بــا يمــ» يدرست مانند وح«نده با استفاده از عبارت يكه گويطوربه ؛عوض شده يو وح شعر
حات بــه نظــر ين توضــيــف كنــد. بــا ايــرا تعر ي، شاعريمخاطب نسبت به وح ياستفاده از سابقة ذهن

  ه است:شد يف دورينجا دچار مغالطة تعرينده در ايرسد گويم
كــه در يحــالدر ؛استفاده شود يگريك واژه از واژة ديمعنا كردن  ياست كه برا ييدر جا يف دوريتعر
 ؛ان مــبهم اســتيب ينوع يف دوريم؛ ... تعريازمند دانستن معنا و مفهوم واژة اول هستيواژة دوم ن يمعنا
ن اســت كــه يــا يف دوريــز تعريــآمشده است. جنبة مغالطه يبندطبقه يمغالط يهانييتبرو جزء نيااز

ازمند يفهم امر دوم ن يكه برايحالدر ،شودمي احاله داده يگريك امر مبهم به امر مبهم ديمخاطب در فهم 
  .)66ص ،1386شناخت امر اول است (خندان، 

«  يقسمت اول را با عبارت اختصار يده شود، محتوايتر دن مغالطه واضحينكه ايا يد بهتر باشد برايشا
  م.ينشان ده» شعر  يوح« يقست دوم را با عبارت اختصار يو محتوا» يوح  شعر

 ،»ن درجة شعر استيباالتر يوح«د كه اگرچه در جملة ياين مطلب به نظر بينجا ايممكن است در ا
ك اســتعداد و يــ يدرســت ماننــد وحــ يشاعر«در جملة  يول ،از شعر استفاده شده يف وحيتعر يبرا
رخ نداده است.  اي؛ لذا مغالطه»شعر«ف شده و نه يتعر ياست كه بر اساس وح »يشاعر«، »حه استيقر

ن يگزيكلمة شعر گفتن را جا يكلمة شاعر ياست به جا ين شبهه كافيرفع ا يد گفت برايدر پاسخ با
رمجموعــة يتــوان آن را زمــي امــا ،قــرار داد يشــاعر ياگر نتوان شعر گفتن را مساو يچراكه حت ؛ميكن

ن يــاختصــار بــه اتــوان بــهين مطلب را ميجة شعر گفتن است. ايدانست. شعر هم حاصل و نت يشاعر
  شعر شعر گفتن   يصورت نشان داد: شاعر

به اين معنا كه صرف الهام يك سلسله معــاني بــه  ؛در اينجا مغالطة تمثيل و تشبيه نيز رخ داده است
دانيم و شعر را شبيه وحي! وحي اگر هم از جهات شبيه شعر ب ةشود كه وحي را در همشاعر سبب نمي
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الهام خاص لفظ و معنا از سوي خداوند متعال به جان و قلب نبي است. پس حكم شعر  ،نوع الهام باشد
  توان به صورت كامل به وحي نسبت داد.را نمي

  بخش دوم
هســت كــه  زيــن نين سخن متضمن ايا ايد. آيد محصول زمان خودش ديشما، قرآن را با پرسش: به نظر

  ن متن داشته است؟يد ايكننده در تولنييتع يفعال و حت يامبر نقشيشخص پ
ل به او نــازل شــده بــود، يق جبرئيرا كه از طر ياميله بود؛ او پيامبر تنها وسي، پيات سنتيپاسخ: بنا به روا

ن يح ايشعر به توضاستعارة  د قرآن داشته است.يدر تول يمحور يامبر نقشياما به نظر من، پ؛ كردمي منتقل
ار گرفته ياو را در اخت يرونيب ييرويكند كه نمي ك شاعر احساسيامبر درست مانند يكند. پمي نكته كمك

ننــده و يز اســت: آفريــامبر همــه چيــشخص پ –باالتر از آن: در همان حال يا حتي –اما در واقع ؛ است
ندارد، چون  يتينجا موضوعيقتاً ايرون حقيا از بين الهام از درون است يا اينكه آيدكننده. بحث دربارة ايتول

  ست.يان درون و برون نيم يزيتفاوت و تما يدر سطح وح
ر اشــخاص فــرق دارد؛ يامبر با ســاياما پ؛ است ياله يهر فرد» نفس«د و يآمي امبريپ» نفس«ن الهام از يا

ت رســانده اســت. يــرا بــه فعلن وضع بالقوه ين نفس آگاه شده است. او ايبودن ا يكه او از الهرو ازآن
خــدا  يبا خدا به معنا ين اتحاد معنويد: اياشتباه نفهمنجا بهيشده است. سخن مرا ا يكياو با خدا » نفس«

ن اتحــاد بــه انــدازة يــامبر است. اياست كه محدود به قد و قامت خود پ ين اتحاديست. ايامبر نيشدن پ
  ت است؛ نه به اندازة خدا. يبشر

اتحــاد «ان كرده اســت كــه ين مضمون بيبه ا ياتينما را با ابن تناقضي، شاعر عارف، اين مولويالدجالل
  .)1386(سروش،  »ختن بحر در كوزه استيامبر با خدا، همچون ريپ

اســت؛ امــا  يكند، مضمون وحافت ميياست. آنچه او از خدا در ينندة وحيز آفريگر نيد يامبر به نحوياما پ
كلمــات  يورا يهمان شكل به مردم عرضه كرد؛ چون باالتر از فهم آنهــا و حتــتوان به ين مضمون را نميا

 يصــورت، صــورتين مضمون بين است كه به ايامبر ايفة شخص پيصورت است و وظيب ين وحياست. ا
كــه خــود  ين الهام را به زبانيك شاعر، ايامبر، باز هم مانند يببخشد تا آن را در دسترس همگان قرار دهد. پ

  كند.ار دارد، منتقل مييكه خود در اخت ير و دانشيكه خود به آن اشراف دارد، و با تصاو ي، و به سبكداندمي
خود او: پدرش، مادرش،  يخ زندگيكند. تارمي فاين متن ايمهم در شكل دادن به ا يز نقشيت او نيشخص
امبر يد كه پيكنمي حسد، ياگر قرآن را بخوان .اش [در آن نقش دارند]ياحواالت روح ياش و حتيكودك
ان سخنان ياوقات پرمالل است و در ب يكه گاهيحالدر ؛حيار فصياوقات شاد است و طربناك و بس يگاه
ن، آن جنبــة يــاند. اگذاشته ينها اثر خود را در متن قرآن باقياست. تمام ا يو معمول يار عاديش بسيخو

  .)1386است (سروش،  يوح يكامالً بشر
 ياتيــنما را بــا ابن تناقضي، شاعر عارف، اين مولويالدد: جالليرينقل قول فوق را در نظر بگن جمله از ي. ا1

  (همان).» ختن بحر در كوزه استيامبر با خدا، همچون رياتحاد پ«ان كرده است كه: ين مضمون بيبه ا
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كه استناد چرا؛ نجا دچار مغالطة توسل به سخنان بزرگان شده باشديرسد صاحب متن در امي به نظر
ك مرحلــه از يــك مــدعا آن را بــه صــورت يــ يدر روند استدالل برا موالناچون  ينظربه فرد صاحب

 يامبر با خدا (اتحادينفس پاتحاد اثبات  يشان برايكه ااين ويژههب؛ دهدياستنتاج در نظر مخاطب جلوه م
 يمولــوانــات يجز اشاره بــه ب يبرهان ،ت استين اتحاد به اندازة بشريشود) و ا يد وحيكه منجر به تول

  كند:ياقامه نم
خود استدالل و برهان اقامه كنــد،  يمدعا نكه بريا يدهد كه شخص به جامي رخ ين مغالطه در مورديا

ش به سخنان بزرگان و دانشــمندان يد كالم خوييخود به او، در تأ يمدعا ير در مخاطب و القايتأث يبرا
ســت (مگــر يكس بدون ارائة استدالل حجت و قابــل قبــول نچياست كه سخنان ه يهيد. بديتمسك جو

ر يــاز غ ينكــه كســيده اســت) و صــرف ايبه اثبات رس يز با ادلة عقالنيكه عصمت آنها ن نيمعصوم
 ييبــر مــدعا ين تا اســتدالليست؛ بنابرايآن ادعا ن يبر درست يليان نموده باشد، دليرا ب يين ادعايمعصوم

استدالل بــر  يشود، و تمسك به كالم بزرگان و دانشمندان به جايثابت نمده باشد، آن مدعا ياقامه نگرد
  ؛)105، ص1382ان، يست (نبوين يگريمدعا، جز مغالطه امر د

ده شدن قرآن توســط يآفر ير با مدعايد، مغايآيبه دست م موالنا. آنچه از مراجعه به ديگر اشعار 2
ا بــا يــانب يو نه حلول ينكه معتقد به اتحاد نوريبا ابا خداوند است. موالنا  يجة اتحاد ويامبر در نتيپ

  مانــد:يبنــد مــياز جانب خداوند و قــرآن كــالم خداســت پا ينكه وحيخداوند است، همچنان به ا
  

 پـــس بـــدان كـــĤب مبـــارك زآســـمان
 غمبـــــر كـــــه آواز خـــــدايگفـــــت پ

ـــق ـــاد ح ـــما بنه ـــوش ش ـــر در گ  مه
  

  
  
  

***  

 انيـــهـــا باشـــد و صـــدق بدل يوحـــ
 رســد در گــوش مــن همچــون صــدا يم

ــــبق ــــارد س ــــدا ن ــــه آواز خ ــــا ب  ت
  

)3,4317(  

ـــر ـــك ص ـــقين ـــي ح آواز ح ـــآم  دمي
ـــود ـــه ب ـــود از ش ـــق آن آواز ، خ  مطل

  

  
  

***  

ـــاف از درد ـــو ص ـــي همچ ـــپاالم  دمي
ــــود ــــداهللا ب ــــوم عب ــــه از حلق  گرچ

  

)82 -4,2880(  
  

 گفتـــه او را مـــن ، زبـــان و چشـــم تـــو
 غمبـــر اســـتيگرچـــه قـــرآن از لـــب پ

ـــــتمان ااو  ـــــبفرمودس  ين بنـــــدگي
  

  
  
  

***  

ــو  مــن حــواس و مــن رضــا و خشــم ت
 د حــق نگفــت او كــافر اســتيهر كه گو

ــود اين ــا را از خ ــت م ــس ــدگين گوي  ين
  

)7 -1,1936(  
)4,2122(  
)3,2928(  

  مغالطة نقل قول ناقص شده است: مرتكب نجا يدر اشونده هصاحبمرسد ين به نظر ميبنابرا
 ير با نظر اصليآنها مغا يند كه محتوايرا برگز يسخنان مرجع مورد استناد خود عباراتاگر شخص ناقل از 

 يامــا محتــوا ،هرچند كامل نقل شــود يا عباراتيا اگر از متن مرجع عبارت يآن مرجع باشد و  يو واقع
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 قــول مرتكب مغالطة نقــل ،ر باشديشده در متن مرجع مغاات مطرحيشده با مجموع آرا و نظرسخن نقل
  .)95- 94، ص1386ناقص شده است (خندان، 

 يعني(شونده هصاحبم يك بخش مدعايتنها كه  يآن هم به صورت ،موالناك جمله از يز ذكر ينجا نيدر ا
نظر است)، و ن مصاحبه مورديكه در ا يقاً همان اتحاديكند (آن هم نه دقيد مييامبر با خدا) را تأياتحاد پ

امبر در يــپ يننــدگي(نقــش آفرمزبــور  يگر مدعايكه بخش دمزبور ل اشعار ياز قب يعدم اشاره به اشعار
ز بــا يــن موالنــامخاطب شود كه  ين مطلب از سويرش ايتواند منجر به پذمي كند،يرا رد م )د قرآنيتول

  ؛موافق است يشده در متن مورد بررسمطرح يمدعا
  نام دارد:) Confusing causeل (ي. مغالطة بعدي، مغالطة خلط علت و دل3

بــه كــار گرفتــه  يگريد ين دو به جاياز اهريك  دهد كهمي رخ يل هنگاميدل مغالطة خلط علت و
ا بــرعكس؛ بلكــه يــم يل بنــاميرا كه علت است دل يزيست كه چين نين مغالطه منظور ايشود. در ا
در م (مقــام ثبــوت) و يهســت يخارج يهادهيدر مقام بحث از پد يين است كه اگر در جايمنظور ا
 يو بحث از چگــونگ يم در عوض به جنبة ذهنيآنها بپرداز يو معلول ين روابط علّييد به تبيواقع با

ل و اســتدالل يــدر مقام بحــث از دل يين اگر در جايم؛ همچنيخاص مشغول شو يده ايحصول عق
خاص چگونه  يام كه اعتقاد به گزارهين كنييم تبيخواهمي يعنيم، يك مدعا (مقام اثبات) هستي يبرا

و  يان روابــط علّــيو ب يز پرداختن به جنبة خارجينجا نيما حاصل شده در ا يبرا يو با چه مقدمات
  ).215-214، ص1386مغالطه خواهد بود (خندان،  يمعلول

 بــر ياعمده ين بخش نقش استدالليرا كه در ا ين مغالطه، سه بنديرخداد ا يبردن به چگونگ يپ يبرا
  م:يريگيمعهده دارند در نظر 

ر اشــخاص فــرق دارد؛ يامبر با ســاياما پ ؛است ياله يهر فرد» نفس«د و يآمي امبريپ» نفس«ن الهام از يا
» نفس«ت رسانده است. ين وضع بالقوه را به فعلين نفس آگاه شده است. او ايبودن ا يكه او از الهروازآن

خــدا شــدن  يبا خدا به معنا ين اتحاد معنويد: اياشتباه نفهمنجا بهيشده است. سخن مرا ا يكياو با خدا 
ت ين اتحاد به انــدازة بشــريامبر است. اياست كه محدود به قد و قامت خود پ ين اتحاديست. ايامبر نيپ

  است؛ نه به اندازة خدا. 
 يكنــد، مضــمون وحــمي افتياست. آنچه او از خدا در ينندة وحيز آفريگر نيد يامبر به نحوياما پ

 يتوان به همان شكل به مردم عرضه كرد؛ چون باالتر از فهم آنها و حتيمضمون را نمن ياست؛ اما ا
ن مضــمون ين است كه به ايامبر ايفة شخص پيصورت است و وظيب ين وحيكلمات است. ا يورا
ك شــاعر، يــامبر، باز هم مانند يببخشد تا آن را در دسترس همگان قرار دهد. پ يصورت، صورتيب
 ير و دانشيكه خود به آن اشراف دارد، و با تصاو يداند، و به سبكمي كه خود يزبان ن الهام را بهيا

  كند.مي ار دارد، منتقليكه خود در اخت
خود او: پدرش، مادرش،  يخ زندگيكند. تارمي فاين متن ايمهم در شكل دادن به ا يز نقشيت او نيشخص
امبر يد كه پيكنمي د، حسياگر قرآن را بخوان .اش [در آن نقش دارند]ياحواالت روح ياش و حتيكودك
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ان سخنان ياوقات پرمالل است و در ب يكه گاهيحالدر ،حيار فصياوقات شاد است و طربناك و بس يگاه
ن، آن جنبــة يــاند. اگذاشته ينها اثر خود را در متن قرآن باقياست. تمام ا يو معمول يار عاديش بسيخو
  .)1386است (سروش،  يوح يمالً بشركا

ن يــ(پاســخ مثبــت) بــه ا ييگــوپاســخبه دنبال ن بخش يضمن ادر  سروشعبدالكريم نكه يبا توجه به ا
كند مي رود آنچه ارائهيد قرآن داشته است، انتظار ميكننده در تولنيييتع يامبر نقشيا پيپرسش است كه آ

 ياهدلــاسوم بند فقط در بند يادشده، رسد از سه ياما به نظر م؛ ن مدعا باشديدر جهت اثبات ا ياستدالل
، )در متن قــرآن پيامبر يو احواالت روح يخ زندگيت، تارير شخصيل تأثياز قب(ن جهت ارائه شده يدر ا

؛ پردازنديم يوح يبندجاد و صورتيموجود در ا يو معلول يند علّيان سازوكار و فراياول به ببند و دو 
شدن نفس او با خداوند  يكيت رسانده است و ينفسش را به فعل شدن يامبر قوة الهيب كه پين ترتيبه ا

 يقابل فهــم كــردن آن بــرا سببگر به يدسوي شود و از يم يين نفس خدايافت الهام از ايمنجر به در
ن بخش مقام اثبــات اســت، در يكه مقام ايگر درحاليآن است. به عبارت د يبندر از صورتيمردم ناگز
  پرداخته شده است. يحاكم بر وح يو معلول يو روابط علّ يخارج يهاآن به جنبه

  بخش سوم
  ر است؟يقرآن خطاپذ يعنين يا؛ دارد يو بشر يانسان ياجنبهپرسش: پس قرآن 

در  يكنند وحمي فكر يشتريشتر و بياما امروزه، مفسران ب؛ خطا راه ندارد ي، در وحيدگاه سنتيپاسخ: از د
 ســت. آنهــاير نيات پس از مرگ و قواعــد عبــادت خطاپــذيمانند صفات خداوند، ح ينيل صرفاً دئمسا
شــوند، اشــتباه كنــد. مي مربوط ين جهان و جامعة انسانيكه به ا يلئتواند در مسامي يرند كه وحيپذمي

توانــد يد، لزوماً نمــيگومي ينيزم ير موضوعات عمليان و ساير ادي، سايخيع تاريوقا ةآنچه قرآن دربار
امبر يــبه نبــوت پ يان نوع خطاها در قرآن خدشهيكنند كه امي ن مفسران اغلب استدالليرست باشد. اد

با آنها » شيبه زبان زمان خو«و » فرود آمده است«ش يامبر به سطح دانش زمان خويپ يكند؛ چويوارد نم
  سخن گفته است.

كــه يحالدر، سخن گفته باشد» شيزمان خوبه زبان «امبر يكنم كه پيدارم. من فكر نم يگريدگاه ديمن د
ن زبان خود او و يگفته، باور داشته است. امي قتاً به آنچهيداشته است. او حق يگريخود دانش و معرفت د

ها ك انسانيهان و ژنتين، كيزمة عصرش درباركنم دانش او از دانش مردم هميدانش خود او بود و فكر نم
هــم بــه  يان نكته خدشــهيم نداشته است و ايار داريكه امروز ما در اخت را ين دانشيشتر بوده است. ايب

  .)1386(سروش،  ا مورخيامبر بود نه دانشمند يچون او پ؛ كندينبوت او وارد نم
ام خداونــد را بــه يــاست كه پ يامبر كسيب كه پين ترتيبه ا؛ نقد استدرخور ن نقل قول يآخر ا ةجمل(

لــذا ؛ اســت ياله ائيمنش يدهد دارايها قرار مار انسانيآنچه را در اخت رساند پس علم او ويها مانسان
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البتــه واضــح اســت كــه اســت و  يابالغ وحيعني  فعل اوو امبر استناد خطا به خداوند ياستناد خطا به پ
  ).كنديخداوند خطا نم

ل بــه يــاكــه ق ياشــاره بــه افــراد ي، بــرا»يشتريو ب شتريمفسران ب«ن بخش استفاده از عبارت يدر ا
  كند:يمرو بهورقرآن هستند، ما را با امكان وقوع سه مغالطه از سه منظر  يريخطاپذ

طة توسل به مرجع ن مفسران دچار مغاليل عدم ذكر نام ايبه دلگوينده رسد مي در حالت اول، به نظر
  كاذب شده باشد:

جز  يزيچ ييتوسل و استنادهان ينظران بدون ذكر نام آنها ارتكاب مغالطه است. چنتوسل به قول صاحب
 ينام و نشان با ذكر برخيت بيشود كه آن شخصمي ين حاالت همواره سعيست. در ايمبهم ن يك ادعاي

  ).174، ص1386، (خندان ار مهم نشان داده شودياز اوصاف بس
ـــتفاده از واژة  ـــت دوم، اس ـتريب«در حال ــ ـتريو ب ش ــ ـــورها» يش ـــة س ـــوع مغالط ـــان وق ـــايكل يامك   نم

)Half-concealed quantificotionكند:ي) را مطرح م  
 يركليك حالت محدود و غين معناست كه ياستفاده شده كه مبهم است و ابهام آن به ا ينجا از سوريدر ا
ر را بــه يــعام و فراگ يو ادعا يك حالت كلياست كه  يان و ساختار گزاره طورياما طرز ب؛ ان كنديرا ب

  .)64، ص1386، (خندان سازدمي ذهن متبادر
قرآن، مغالطة توسل بــه  يريه بر شمار فراوان مفسرانِ قايل به خطاپذيدر حالت سوم، با توجه به تك

  است: يي) قابل شناساAppeal to number( تياكثر
و صــحت آن  يل بر درستيك مطلب را دليداران اد طرفيرد كه تعداد زيگمي صورت ين مغالطه وقتيا

 يت مردم نشانة درستيدهد هرگز اعتقاد اكثرمي خ نشانيكه حكم عقل و مطالعة تاريحالدر ؛ميمطلب بدان
  .)307 ، ص1386ست (خندان، يك اعتقاد نبوده و ني

  بخش چهارم
شما دربــارة  يهادگاهيد. ديكنمي اشاره يانه همچون مولويم يهالسوفان و عارفان سدهيپرسش: شما به ف

  دارد؟ ياسالمشه در سنت يقرآن تا چه اندازه ر
 يان سخن كه نبوت مقولهياسالم دارد. ا يانيم يهاشة سدهيشه در انديمن ر يهادگاهياز د ياريپاسخ: بس
و هم نزد عارفان وجــود  يعيشود، هم در اسالم شمي افتيان يار عام و نزد اصناف مختلف آدمياست بس

امبران يــرا كه پ ييهايژگيداند، اما تمام ويامبر نميعه را پيد، امامان شيخ مفي، شيعيدارد. متكلم بزرگ ش
 يهــاز عمدتاً معتقدند كه تجربة آنها از جنس تجربهين عارفان نيدهد. همچنمي دارا هستند، به آنها نسبت

د معتزلــه دال ير است، در عقايو بالقوه خطاپذ يك محصول بشريز كه قرآن ين نيباور به ا ،امبران استيپ
  آمده است. يحيطور تلوبر مخلوق بودن قرآن به 

دادند مي حيكردند و ترجيان نميروشن و مدون ب ياوهين نظرها را به شيانه غالباً ايم يهاشمندان سدهياند
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هضــم  ييكه توانــا يمردم يخواستند برايان كنند. آنها نميا در لفافه بيپراكنده  يآنها را در خالل سخنان
د كه قرآن، يگومي ييجا يمولو ،مثالعنوان به كنند. يو سردرگمش يجاد تشويها را نداشتند، اشهين انديا
ر ييــامبر، تغيت پيكه شخص ،ن استيمندرج است ا يامبر است. آنچه در دل سخن مولويذهن پ يهانهييآ

  احوال او و اوقات خوب و بد او، همه در قرآن منعكس هستند.
ل ين دليبه ا يد كه چندهمسريگومي شيهااز كتاب يكيرود. او در مي ن هم فراترياز ا يحت يپسر مولو

روانش يــل بود كه بــه پين دليبه ا ؛داشتمي امبران زنان را دوستيدر قرآن مجاز دانسته شده است كه پ
  . )1386ار كردن چهار زن را داده بود! (سروش، ياجازة اخت

كالم نفسي و قائم به ذات الهــي و لــذا اشاعره قرآن را د كه يآيمن بريچن ياز مراجعه به منابع اسالم .1
شــمار امري حادث بــه خداوند و ةدانستند، اما معتزله كالم الهي را از صفات فعليامري قديم و ازلي مي

يعنــي  ؛كالم خداوند مانند كالم انسان و به صــورت الفــاظ و اصــوات اســت ،از نظر معتزله .آوردندمي
شــنود. كند و پيامبر نيز با گوش خــود آن را مير را ايجاد ميخداوند هنگام تكلم اصوات و الفاظ معنادا

اما اشاعره معتقدند كه اصل كالم خداوند از جنس ؛ اين اصوات و الفاظ مسموع همان كالم الهي هستند
كــالم «آنهــا بــه  ةاصوات و الفاظ نيست تا حادث شود، بلكه كالم الهي صفتي قديم است و ايــن نظريــ

جــه يك نتيــچيامــا از هــ ،بتــوان گرفــت بسياريج يه نتاين دو نظريد از ايشا است. هشد رمشهو» نفسي
 يدة معتزله مبنــيبه عق يدر نقل قول مورد بررس ،گريبه عبارت د. است يبشر يشود كه قرآن كالمينم

اشــاره شــده  يدرســتم بودن قرآن) بهيبر قد يبر مخلوق و حادث بودن قرآن (در مقابل نظر اشاعره مبن
ر بودن قرآن درســت بــه نظــر يبودن و بالقوه خطاپذ يبشر يعني ،كه از آن ارائه شده يريفساما ت؛ است
شمندان و يك از انديچيد هيد معتزله و نه از عقايرا نه از عقا يرين تفسيكه چن يلياز دال يكيرسد (ينم

ل در يــجبرئ يگرواسطه دكتر سروش يپردازهين است كه طبق نظريتوان داشت، اينم يمتكلمان اسالم
كــه يحــالدر؛ رســديبه نظر م يوح يريل خطاپذين دليترين امر اصليشود و هممي حذف ينزول وح

بــوده  يد متفكران اســالمييشده كه همواره مورد تأاست ثابت يامر يل در نزول وحيواسطه بودن جبرئ
گوينــده  يد مــدعايــمؤر شده است كه يتفس ينه به صورتين زميگر نظر معتزله در ايبه عبارت د .است)

  ر نادرست را شكل داده است:ين امر مغالطة تفسيباشد و هم
ن تفاوت كــه در ياما با ا ؛گران استيا رفتار ديز مربوط به نقل و بازگو كردن گفتار، نوشتار ين مغالطه نيا
 يولــ؛ شــودمــي رد و همة مطالب مطابق با واقع بازگويگيصورت نم ير و دخل و تصرفييچ تغينجا هيا

ر با منظــور يگران است كه مغاير گفتار و رفتار ديه و تفسين نقل و بازگو كردن در توجيز ايآمجنبة مغالطه
  ؛)107، ص1386خود آنهاست (خندان،  ياصل

 يد شــده اســت كــه وحــيــن نكتــه تأكيبر ا ،كه مبحث نبوت عام مطرح شده يدر تمام منابع اسالم .2
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ن آنهــا مشــترك يگــر بــيد يهايژگياگرچه و؛ كندمي زيرا از امام متما ياست كه نب يقتيآن حق يعيتشر
ار عام ياست بس يان سخن كه نبوت مقولهيا«د: يريرا در نظر بگمزبور ن قسمت از نقل قول ياست؛ اما ا

و هم نزد عارفــان وجــود دارد. مــتكلم  يعيشود، هم در اسالم شمي افتيان يو نزد اصناف مختلف آدم
امبران دارا هســتند، يرا كه پ ييهايژگيداند، اما تمام ويامبر نميعه را پيد، امامان شيخ مفي، شيعيبزرگ ش

  .)1386(سروش، » دهدمي به آنها نسبت
ن مطلــب يــز آنهــا ايان نكردن جنبة تمايو امام و ب يد بر اشتراكات نبيشده با تأكبيان تالش ن يدر ا

عرفــا  ينيافت كنند و اصالً تجارب ديدر يامبر وحيمانند پتوانند يگران هم ميبه نظر برسد كه د يهيبد
ب مغالطة نقــل يترتنيان هم هست. بهيد بزرگان ديين مطلب مورد تأيعالوه اهاست و ب يهم همان وح

  نجا تكرار شده است.يگر در ايقول ناقص بار د
ر با نظر يآنها مغا يند كه محتوايرا برگز ياگر شخص ناقل از سخنان مرجع مورد استناد خود عبارات 
امــا  ،هرچنــد كامــل نقــل شــود يا عباراتيا اگر از متن مرجع عبارت يآن مرجع باشد و  يو واقع ياصل

مرتكــب ناقــل  ،ر باشــديشده در متن مرجع مغــاات مطرحيشده با مجموع آرا و نظرسخن نقل يمحتوا
  .)95- 94، ص1386مغالطة نقل قول ناقص شده است (خندان، 

ل اشــتراك امامــان بــا يــكه به دلچرا؛ است يينجا قابل شناسايل هم در ايمغالطه تمثكه است گفتني 
  ز نسبت داد.يرا به امامان ن ينب توان تمام احكام نبوت ويها نميژگيك سلسله از ويامبر در يپ

  بخش پنجم
رآن مدون كــرده و بودن ق يتان را دربارة بشريهاشهيدهد كه اندمي به شما اجازه يعيا سنت شيپرسش: آ
  د؟يتوسعه ده

دة آنهــا دال بــر يان و عقيدر برابر اشعر ياعتزال يگرا، مكتب عقليپاسخ: مشهور است كه در اسالم سن
ادامة  يان به نحوي، معتزليعياما در اسالم ش؛ خورد يرمخلوق بودن قرآن شكست سختيبودن و غ يجاودان

ان دال بــر يفراهم كردند. اعتقاد معتزل يغن يسنت فلسفك يرشد  يز را برايحاصلخ ينيات دادند و زميح
  است بالمنازع. يباً اعتقادي، تقريعيان متكلمان شيمخلوق بودن قرآن در م

 شــوند و اعتقــاد مخلــوق بــودن قــرآن رامــي تركيــان نزديعيبه موضع ش يد كه اصالحگران سنينيبمي امروز
فهــم  يتازه بــه رو ييهاگشودن افق يبرا يعيسنت ش يمنابع فلسفران در استفاده از يون ايرند؛ اما روحانيپذمي
اند و هــراس دارنــد كــه ن مستحكم كردهيكارانه از دمحافظه ية فهميما مردد هستند. آنها قدرتشان را بر پا ينيد

  ).1386زشان از دست برود (سروش، يت نبوت، همه چيل ماهياز قب يمبادا با گشودن باب بحث دربارة مسائل
شــتر بــا يب ييآشــنا ين مطلب هم وارد اســت. بــرايبه ا ،كِ بخش چهارم آمده استيكه در بند  يدنق(

  ).1374؛ حلي، 1379: فيض كاشاني، ك.ر ،ميمباحث مرتبط با حدوث و قدم قرآن كر
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دة مخلوق بودن قرآن باشــند، بــاز يحول عق يين رخدادهايهم دال بر وجود چن يخياگر شواهد تار
امــا ؛ جــه گرفــتيجاد قــرآن را نتيامبر در ايپ ينندگينقش آفر يعني ،شدهمطرح يمدعا توان از آنها،ينم

در گوينــده رســد يفوق است. لذا به نظر مــ يد مدعاييدر جهت تأ ؛يخين بحث تارينحوة استفاده از ا
  شده است: )Economy with truth( هينجا دچار مغالطة توريا

 است كه موجــب يان جمالت صادقيرد بيگمي رد استفاده قراره مويكه در مغالطة تور ييرفندهاتاز  يكي
نده اســت اســتنباط كنــد... يرا كه در واقع همان منظور گو يشود مخاطب از آن جمله، جملة نادرستمي
ه يــن تفاوت كه چون در توريالبته با ا ،شودمي ب مخاطبياست و موجب فر يكيه با دروغ يجة تورينت

نــده يگو يه آن بــرايقت امكان دفاع و توجيبعدها در صورت روشن شدن حق ،ستيظاهر سخن دروغ ن
  .)92، ص1386وجود دارد (خندان، 

  بخش ششم
ك يــمسلمانان معاصر و نحوة استفادة آنهــا از قــرآن بــه منزلــة  يشما برا يهادگاهيد يامدهايپرسش: پ
  ست؟يچ ياخالق يراهنما

 از يكنــد. بعضــمي سريقرآن را م يو عرض يذات يهابهان جنياز قرآن تفاوت نهادن م يبشر يپاسخ: تلق
 ن امــر،يت ندارنــد. همــيگر موضوعياند و امروز دشكل گرفته يو فرهنگ يخين به طور تاريد يهاجنبه
ط يك محــيامبر در ياند، صادق است. اگر پكه در قرآن مقرر شده يبدن يهامثال، دربارة مجازاتعنوان به

  بودند.يام او نمياز پ يها احتماالً بخشن مجازاتيكرد، امي يگر زندگيد يفرهنگ
ن كــار درســت يقرآن را به گذشت زمان ترجمه كنند. ا يام گوهرين است كه پيفة مسلمانان امروز ايوظ

ترجمــه  ياللفظــالمثــل را تحــتاست. ضرب يگريك زبان به زبان ديالمثل از ك ضربيمانند ترجمة 
د كه همان روح و معنا را داشته باشد، همان مضــمون را داشــته يكنمي دايپ يگريالمثل دد. ضربيكنينم

  د همان الفاظ را نداشته باشد.يشا يباشد، ول
 د،يــترجمــه كن يســين را به انگليخرما به بصره برده است. اگر قرار باشد ا يند كه فالنيگومي يدر عرب

 ن كار راياز قرآن به ما اجازة ا يو بشر يخيوكاسل برده است. درك تاريزغال سنگ به ن يد فالنييگومي
لفظ بــه بهد لفظيخداست كه با يرمخلوق و جاودانيد كه قرآن كالم غين باور اصرار كنيدهد. اگر بر امي

  .)1386د (سروش، يشومي نحليال  ياآن عمل شود، دچار مخمصه

  قسمت دوم

  شود.يمدوباره بر مصاحبه آغاز  ين جا و با مروريقسمت دوم بحث از هم

  اول:

اســت كــه  ين همان تجربــه ايالهام است. ا، يوح« د:يرين سه جمله را از بخش اول در نظر بگيا الف)
  .)1386(سروش،  »كننديتجربه م ين را در سطح باالتريامبر ايشاعران و عارفان دارند؛ هر چند پ
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 الهام

 يعني؛ به لحاظ نوع، همان الهام است يجه گرفت كه وحيتوان نتين سه جمله ميرسد از ايبه نظر م
هم رتبــة آن از ، كننديتجربه م يامبر آن را در سطح باالترياما ازآنجاكه پ ؛همان تجربة شاعران و عارفان
ما هم در  ،بر شاعران دكتر سروشد يل تأكيامبر از شاعران و عارفان (به دليالهام باالتر است و هم رتبة پ

  ن صورت نشان داد:ياختصار به اتوان بهيجه را مين نتيا .م)يشومي ادامة بحث بر آنها متمركز
وحي
⋮

الهام
           

	پيامبر
⋮

شاعر
  

را بــا اســتفاده از اســتعارة  يدر روزگار مدرن ما وح«د: يرين دو جمله را از بخش اول در نظر بگيا ب)
  .(همان)» درجة شعر استن يباالتر يلسوفان مسلمان گفته است: وحياز ف يكيچنانچه  م.يفهميشعر م

به لحاظ نــوع همــان شــعر  يجه گرفت كه وحيتوان نتمي ن دو جملهياز ا يراحترسد بهيبه نظر م
ن يــرد. ايــگين سطح آن قرار مــيدر باالتر يم، وحيف بدانيك طيف در ياما اگر شعر را قابل تعر ،است

   ر نشان داد:يتوان به اختصار به صورت زيز ميجه را نينت
	وحي
⋮

شعر
  

  .(همان)» كنديبه او الهام م يخارج يكند منبعيشاعر احساس م« ج)
  اعرش ي ك منبع خارجي    ن صورت نشان داد:ياختصار به اتوان بهين جمله را ميا

  .(همان)» است حهيك استعداد و قري، ي، درست مانند وحيشاعر« د)
د در يرسد بامي به نظر، اشاره كرده است» يشاعر«به عبارت  گويندهنكه يبا توجه به جملة فوق و ا

گفــتن شــعر  يرا بــه معنــا» يشــاعر«م. اگــر يريگاه آن را هم در نظر بگين عبارت و جايل خود، ايتحل
 نباشد آن را بــه صــورتگوينده اناً مخالف با نظر ينكه احيا ياط و براياحت ياگر از رو يم (و حتيريبگ
 ياســت كــه طــ يراهبــرد» يشــاعر«م كه ييم بگويتوانيم) ميريدر نظر بگ »= گفتن شعر +  يشاعر«

  كند.مي جاديشاعر شعر خود را ا ،اتخاذ آن
  ن صورت نشان داد:يتوان به امي ج و د را يجة بندهاينت

  
 الهام            شاعري  شعر  شاعر  يخارجك منبع ي
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  د:ير رسيز يبندتوان به جمعمي الف و ب يج بندهايجة فوق و نتاياز كنار هم قرار دادن نت
 
 
 
 

ل است و با توجه به جملــة يامبر و شاعر قاين پيبدكتر سروش كه  ير بحث و تشابهيحال با توجه به س
در بخش  ،»ار گرفته استياو را در اخت يرونيب ييرويكند كه نيك شاعر احساس ميامبر درست مانند يپ«

  ن صورت كامل كرد:يرا به ايادشده  يبندرسد بتوان جمعيدوم، به نظر م
  
  
  
  
  

. ياســت نــه وحــ يامبريــاس بــا پيــرد كه قابل قيگيقرار م يگاهيدر جا يفوق، شاعر يبندطبق جمع
حه يك استعداد و قري، يانند وح، درست ميشاعر«در ضمن جملة گوينده رسد يب به نظر ميترتنيابه

ن جملــه يــب كه در ايترتنيابه؛ ) شده است1385ان، ي(نبو» ر نادرست بحثيس«مرتكب مغالطة » است
  ست.يد هماهنگ نيآيقبل از آن به دست م يرا مطرح كرده است كه با آنچه از سطرها ييمدعا

  دوم:

  :ديرير را در نظر بگيجملة ز
ل بــه او نــازل شــده بــود، يق جبرئيرا كه از طر ياميله بود؛ او پيامبر تنها وسي، پيات سنتيبنا به روا«

  .)1386(سروش،  د قرآن داشته استيدر تول يمحور يامبر نقشياما به نظر من، پ؛ كرديمنتقل م
 ين سازوكار در قالب الگــوي، ارائة ايسازوكار وحدربارة  يات سنتيبه رواگوينده با توجه به اشارة 

  رسد:يبه نظر م ر مناسبيز
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  د:يرير را در نظر بگيزبند دو 
 ييرويكند كه نيك شاعر احساس ميامبر درست مانند يكند. پين نكته كمك ميح ايشعر به توض ةاستعار

امبر همه يشخص پ - باالتر از آن: در همان حال  يا حتي - اما در واقع ؛ ار گرفته استياو را در اخت يرونيب
نجــا يقتاً ايرون حقيا از بين الهام از درون است يا اينكه آيا ةدكننده. بحث درباريتول ننده ويز است: آفريچ

» نَفــس«ن الهام از يا ست.يان درون و برون نيم يزيتفاوت و تما يچون در سطح وح ؛ندارد يتيموضوع
 ياو از الهــكــه رور اشخاص فرق دارد؛ ازآنيامبر با ساياما پ؛ است ياله يهر فرد» نفس«د و يآيامبر ميپ

شده  يكياو با خدا » نفس«ت رسانده است. ين وضع بالقوه را به فعلين نفس آگاه شده است. او ايبودن ا
ن يــســت. ايامبر نيــخدا شــدن پ يبا خدا به معنا ين اتحاد معنويد: اياشتباه نفهمنجا بهياست. سخن مرا ا

 ةت است؛ نه بــه انــدازيبشر ةبه انداز ن اتحاديامبر است. اياست كه محدود به قد و قامت خود پ ياتحاد
  .خدا
اما ؛ است يكند، مضمون وحيافت مياست. آنچه او از خدا در يوح ةننديز آفريگر نيد يامبر به نحوياما پ

كلمات  يورا يتوان به همان شكل به مردم عرضه كرد؛ چون باالتر از فهم آنها و حتين مضمون را نميا
 يصورت، صورتين مضمون بين است كه به ايامبر ايشخص پ ةفيصورت است و وظيب ين وحياست. ا

كه خود  ين الهام را به زبانيك شاعر، ايامبر، باز هم مانند يببخشد تا آن را در دسترس همگان قرار دهد. پ
ار دارد، منتقــل يــكه خــود در اخت ير و دانشيكه خود به آن اشراف دارد، و با تصاو يداند، و به سبكيم
  .(همان) كنديم

  ر نشان داد:يتوان به صورت زيد، مين بحث به كار آيطور كه در ار را آنيماحصل دو نقل قول اخ
  امبريپ امبر كه محدود است يشدة پيكينفسِ با خدا 

  
  
  

بــار بــه  كيــ ،يد وحــيخورد، عبارت است از نسبت دادن تولينجا به چشم ميكه در ا يتناقض آشكار
ست كه آنچــه ينپذيرفتني ن يگر، ايان ديك بار هم به خود خداوند. به بيامبر و يشدة پيكيبا خدا  نفسِ

ت است، با آنچــه از ين اتحاد به اندازة بشرينكه ايكند با توجه به ايد ميامبر توليشدة پيكينفسِ با خدا 
د يآيش مين اشكال پين صورت اير ايغرا در يباشد (ز يكيشود يكمال مطلق صادر معنوان به خداوند

امبر و احتمــال ورود خطــا در افكــار و يل دانشمند نبودن پيبه دل يمتن مورد بررس يكه طبق سطور قبل
ت و ين محــدوديــم ايرينكــه بپــذيم جــز ايندار يادر صورت اتحاد نفس او با خداوند چاره يو يآرا

گــر در يبــار د» ر نادرست بحــثيس« ةرسد كه مغالطمي در خداوند هم راه دارد). لذا به نظر يريخطاپذ

 الهام
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اســت و صــاحب  يامبر مفهوم مبهمــيشدة پيكيگر مفهوم نفسِ با خدا يدسوي نجا رخ داده است. از يا
  شده است: » مبهم يهاتوسل به واژه«آن دچار مغالطة  يريكارگمتن با به

بماند.  ينشده باقفيگزاره، تعرشود كه صدق و كذب آن مي ك گزاره سببيوجود الفاظ مبهم در 
توانــد بــا مي كنندهرا شخص مغالطهيمبهم است؛ ز يهاساز مغالطة توسل به واژهنهيزم يژگين ويهم

ه منافات ندارد ياول يبا مدعا يشدة خارجط محققيشود كه شرا يمزبور مدع يژگياستفاده از وسوء
شده آن مــدعا را كماكــان صــادق و درســت استعمال يهاق واژهيه دربارة مصادير و توجيو با تفس

  ).240، ص1386جلوه دهد (خندان، 
  جه گرفت:ير را نتيز يالگو ،مذكور يتوان از دو الگويش بردن بحث و با مسامحه، ميپ يبرا

  

  سوم

تالش شده است تا به خواننده القا شود آغاز در همان بينيم ميم، يرويم يبه سراغ متن مورد بررس يوقت
كند و آن را با زبان خود يافت مين الهام را دريامبر هم مثل شاعر است كه ايهمان الهام است، و پ يوح

ن يــشتر ايب يبا بررس، شنهاد شده استيپ يروز كردن وحبه ين سازوكار برايرساند. اگرچه ايبه مردم م
  م:ير مواجه هستيه استدالل زيشب يرسد كه در آن با استدالليمتن به نظر م

جــاد آن يامبر در ايــاســت و پ يجنبــة بشــر يد قــرآن داراندهيوجود دارند كه نشان م يشواهد )الف
    به آن) نقش داشته است: يده(صورت

    ؛امبر در متن قرآنيو فرهنگ زمان پ ي، احواالت روحيخ زندگيت، تارير شخصيتأث .1
  ؛وجود خطا در قرآن .2

ق يــامبر قرار گرفته باشد تا مــوارد مزبــور از طريپ اريصورت در اختيب يد قرآن به شكليب) پس با
 يبــاالتر از فهــم آنهــا و حتــ(«، وارد متن قرآن شده باشــند يامبر به مضمون وحيپ يدهصورت

  ؛»)كلمات است يورا
  رد.يگيامبر قرار ميار پيدر اخت يب مضمون وحيترتنياشود و بهيم يكيامبر با خدا ينفس پ )ج

 يل بــرايــبــه نــام جبرئ يانجا رخ داده است، حــذف واســطهيرسد آنچه در ايم با دقت در بند ج به نظر
  كند.ين خأل را پر ميامبر با خدا، ايشدة پيكيامبر است و در عوض، نفسِ يو رساندن آن به پ يافت وحيدر

ل در يــآمــد اگــر وســاطت جبرئيش ميپ ين است: چه اِشكاليشود اينجا مطرح ميكه در ا يپرسش
نكــه ياويژه ماند؟! بــهيم يز به قوت خود باقين يامبر به وحيپ يدهشد و صورتيحذف نم ينزول وح
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ده اســت و هــم همــة كرگزارش آن را امبر ياست كه هم خود پ يمطلب يل در نزول وحيوساطت جبرئ
  كند.ياقامه نم يرد ِآن برهان ينكه صاحب متن براينظر دارند و هم اشمندان مسلمان بر آن اتفاقياند

ا يــ) Misnlaced concretenessبر اساس مغالطة كنه و وجــه ( ينيگزين حذف و جايرسد ايبه نظر م
  رخ داده است:» ست به جزين يزيچ«

گــر، يا هر فــرد ديكه مالحظه شد شخص دانشمند روست كه چنانن مغالطه ازآنيا ينام كنه و وجه برا
 گمــان –ار مهم باشد يهرچند كه آن صفت بس –نظر دة مورديك صفت از اوصاف پديهنگام مواجهه با 

 ين مغالطه خطاين در ايست جز همان صفت. بنابراين يزينظر چدة مورديكند كه ذات و كنه وجود پدمي
؛ ذات و كنه آن در نظر گرفته شده يبه جا ،از وجوه آن است يء كه وجهين است كه صفت شيا ياصل

  خالصه شده است. از آن يده در وجهيك پدي، كنه گريبه عبارت د
شــود، نــام ان مييــب» ست جز صفت بين يزيدة الف چيپد«ن مغالطه معموالً با عبارت يازآنجاكه ا

و مغالطــات  يمنطق كــاربرد يهاكتاب ين مغالطه در نظر گرفته شده و در برخيا يكه برا يگريد
مــذكور اســت كه اشــاره بــه همــان مطلــب » ست به جزيچ نيه«م عبارت است از مغالطة يشاهد آن

  ).69، ص1386(خندان، 
كه مخاطب خود را بــه مقــام  يعيت تشريماه يدارا يد شده است كه وحيهم تأك يدر منابع اسالم

 يچ راهــيجه بشر هيرمكتسب است. در نتيو غ يرساند خاص، انحصاريو رسالت م يعينبوت تشر
  ندارد.  يدرك وح يبرا

، آنچه در نظــر مخاطــب يوح يو انحصار يعيتشرعدم ذكر جنبة سبب هز بين يدر متن مورد بررس
سرودن شعر را انند م ينديااست فر يافت كند كافيرا در يوح يآنكه كس ين است: برايكند امي جلوه

ن همــان يــســت و ايكشف و الهام ن يجز وقوع نوع يزيچ يافت وحيگر دريا به عبارت ديتجربه كند 
ل وجــود يــچــون جبرئ يهم به وساطت شخصــ يازياست كه شاعران و عارفان دارند. پس ن ياتجربه
  جاد شود. يشدن شخص با خدا ا يكيق يتواند از طرمي نظرن حالت الهام مورديرا در ايز؛ ندارد

  يريگجهينت

كه از زمان ظهور  يست. در طول قرونين يديجد ي، مدعايمتن مورد بررس يآشكار است كه مدعا
ن يــم هم در صورت و هم در مضمون بارها و بارها به ايبودن قرآن كر يگذرد، اتهام بشراسالم مي

ز تــالش شــده بــا اســتفاده از انــواع مغالطــات، يف وارد شده است. در متن يادشده نيمصحف شر
 يق وحــياست و آنچه از طر مخاطبان مجاب شوند كه صورت قرآن، همان كالم حضرت محمد

 يو يبشــر يهاتيل محدوديهم به دلنبوده كه البته آن  يجز مضمون وح يزيده، چيشان رسيبه ا
  ر است.يخطاپذ
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از  يف متنــوعيــانجــام شــد، ط يابيــمغالطــه يمذكور و بر مبنا ين مقاله بر مدعايكه در ا يدر نقد
نقطة » كنه و وجه«مغالطة  يعنيمغالطة مورد اشاره واپسين رسد ياما به نظر م ؛شد يمغالطات آشكارساز
رســد رونــد اســتدالل ين مغالطه به نظر مــيهم ين و در راستايباشد. عالوه بر ا يثقل متن مورد بررس

  مالحظه كرد: ينديان فريتوان در چنمي ور رازبگرفته در متن مصورت
محــور اســتدالل در ســه  .شوديآغاز م» كالم محمد« ن برهان با مطرح كردن مدعا در قالب عنوانيا

ابد و در بخش ششــم يياختصاص م يخيجم به شواهد تاربخش چهارم و پن .شودين مييبخش اول تب
د ياز بروز مشكل با يريجلوگ يشرفت علم و برايل گذر زمان و پيجه كه پس به دلين نتيهم با گرفتن ا

  ابد.ييان ميروز معنا كرد پاقرآن را به
 آشــكار ن چهــار عنــوانيــل ايــذ، بر اعتقاد مســلمانان يمتن مورد بررس يبيبه نظر نگارنده اثر تخر

  شود:مي
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  ؛ندارد يبا الهام و شعر تفاوت ي. وح2
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  ق خواهد افتاد. يتعو
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