ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﺒﻮی از ﺟﮭﺎن )(٤
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه  :ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺠﺘﮭﺪ ﺷﺒﺴﺘﺮي

)ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﻣﺒﺤﺚ ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺿﮭﺎی ﺗﻔﺴﯿﺮ آﺰاد ﻗﺮآن(
داﯾﺮه اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﻲ :
ﻧﻈﺮﯾﮫ ﻣﻼﺻﺪرا و ﻧﺎﻣﻔﮭﻮم ﺷﺪن ﻗﺮآن
در ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﺒﻮی از ﺟﮭﺎن ) (٢ﮔﻔﺘﻢ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﮐﻼﻣﯽ راﺋﺞ و ﻣﺸﮭﻮر ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻧﯿﺰ از وﺣﯽ ،ﻗﺮآن را از ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻔﮭﻮم ھﻤﮕﺎن ﺑﻮدن ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺎل ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﻟﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻔﮭﻮم ھﻤﮕﺎن
ﺑﻮدن را ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهام ﺟﺎی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ دوﺑﺎره ﺑﮫ آن ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎزﮔﺮدم .اﻣﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ
ﻣﺤﺘﻮای ﻧﻈﺮات ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن را ﻧﻘﺪ ﮐﻨﻢ .اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﮫ ﻣﻘﺎﻻت رﺳﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮی دارد و آن ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺮات ﮐﻼﻣﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ
و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ در ﺑﺎب ﻗﺮآن ﺻﺮﻓﺎً از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه اﺳﺖ ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل آن ﻧﻈﺮات ﻣﯽﺗﻮان دﻋﻮی ﮐﺮد ﻣﺘﻦ ﻗﺮآن ﺑﺮای ھﻤﮕﺎن
ﻣﻔﮭﻮم ،ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻋﻘﻼﻧﯽ اﺳﺖ؟ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ اﻃﻼع دارد اﯾﻦ اوﻟﯿﻦﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﺴﻠﻤﺎن در
اﯾﻦ ﺑﺎب ،ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ،ﺷﯿﭙﻮر را از ﺳﺮ ﮔﺸﺎد آن ﻣﯽزﻧﺪ!! ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﮐﮫ
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﯾﺎ ﮐﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻗﺮآن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان وﺣﯽ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ
ﻗﻠﻢ آن ﻣﻮﺿﻮع را ﻓﻌﻼً ﻣﺴﮑﻮت ﮔﺬاﺷﺘﮫ و اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﮐﮫ ﻗﺮآن ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﮭﻤﯿﺪه ﺷﻮد؟ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ
ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﮫ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﻔﺘﮫام ﮐﮫ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ راز ﮐﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺣﯽ ﻣﺤﻤﺪی
ﭼﮫ ﺑﻮده ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع »اﯾﻤﺎﻧﯽ« اﺳﺖ وﻟﯽ اﯾﻨﮑﮫ ﻗﺮآن را ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽﺗﻮان و ﯾﺎ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮭﻤﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻘﻼﻧﯽ
اﺳﺖ .در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ آﻧﭽﮫ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت اﻋﺘﻘﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺿﺮورت دارد ژرفﮐﺎوی ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﺷﺪن ﻗﺮآن اﺳﺖ و ﻧﮫ ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﮫ راز وﺣﯽ ﻣﺤﻤﺪی ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺮای ﺧﻮاص
اﻣﺮی ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻟﺬتﺑﺨﺶ اﺳﺖ .ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ در ﻣﻘﺎﻻت آﯾﻨﺪه ﺑﯿﺎن ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ از ﭼﮫ ﻣﻮﺿﻊ و
ﺑﺎ ﮐﺪام ﺟﮭﺖﮔﯿﺮی و ﭼﺮا روی اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﮫ اﺻﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﺮا ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﺎن دﯾﻨﯽ و ﯾﺎ روﺷﻨﻔﮑﺮان
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﮔﺮاﯾﺎن و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﮐﺜﺮ ﻋﺎﻟﻤﺎن و ﻓﻘﯿﮭﺎن درﺟﮫ اول ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻤﯿﮫ ﻣﺴﺄﻟﮫ ﻓﮭﻢ ﺗﻔﺴﯿﺮی
ﻗﺮآن را ﻣﺴﮑﻮت ﻧﻤﯽﮔﺬارد و در دھﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﻤﮫ ﺗﻮان ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ آﻧﭽﮫ »ھﺮﻣﻨﻮﺗﯿﮏ ﻗﺮآن«
ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .
ﺑﺎری ،ﺑﻌﻀﯽ از اھﻞ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﮫ در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن از وﺣﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮐﻼم ﺧﺪا ﮐﺎﻣ ً
ﻼ
ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﮫ ﻃﻮری ﮐﮫ اﺷﮑﺎﻻت وارد ﺑﺮ ﻧﻈﺮات ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ﺑﺮ آﻧﮭﺎ وارد ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ اﮔﺮ از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻠﺴﻔﮫ
اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ از ﻧﻈﺮ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﺷﺪن ﻗﺮآن ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ .در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻧﮭﺎﺋﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﮐﻼم ﺧﺪا
در آﺛﺎر ﻣﻼﺻﺪرا دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .وی در ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی اﻻﺳﻔﺎر اﻻرﺑﻌﮫ و ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐ و اﻟﺸﻮاھﺪ اﻟﺮﺑﻮﺑﯿﮫ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ در
اﯾﻦ ﺑﺎب ﺑﺤﺚ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان و ﻣﺪرﺳﺎن ﻓﻠﺴﻔﮫ اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻤﯿﮫ ھﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺑﯿﺶ از ھﻤﮫ ﺑﮫ
آرای وی اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آراء ﻣﻼﺻﺪرا در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﻣﯿﺎن ھﻤﮫ
آﻧﭽﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎب وﺟﻮد دارد ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻻھﯿﺠﯽ ﺷﺎﮔﺮد ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﮭﯿﻦ در ﮐﺘﺎب ﮔﻮھﺮ ﻣﺮاد از
ﻧﻈﺮﯾﮫ ﺻﺪرا از ھﻤﮫ دﻗﯿﻖﺗﺮ و ﻓﺼﯿﺢﺗﺮ اﺳﺖ .آﻧﭽﮫ در اﯾﻦ ﺗﻘﺮﯾﺮ آﻣﺪه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ھﻤﮫ ﺟﻮاﻧﺐ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﺻﺪرا را در ﺑﺮ دارد.
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺮای ﻣﺮاﻋﺎت ﺗﻨﺎﺳﺐ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﮫ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از ھﻤﮫ ﻣﺘﻮن ﻋﺮﺑﯽ و ﯾﺎ ﻓﺎرﺳﯽ ﺧﻮد ﺻﺪرا ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺗﻘﺮﯾﺮ
ﻓﺎرﺳﯽ ﻻھﯿﺠﯽ را از اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﻋﯿﻨﺎً از ﮐﺘﺎب ﮔﻮھﺮ ﻣﺮاد )ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺻﻤﺪ ﻣﻮﺣﺪ( در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽآورم و ﺳﭙﺲ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻢ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﻧﯿﺰ ﮐﮫ ﻧﺰد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻓﻠﺴﻔﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﻗﺮآن را از
ﻗﻠﻤﺮو »ﻣﻔﮭﻮم ھﻤﮕﺎن ﺑﻮدن« ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻻھﯿﺠﯽ در ﻓﺼﻞ »در ﺑﯿﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺒﻮت و ذﮐﺮ ﺧﻮاص ﻧﻔﺲ ﻧﺒﻮی و ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻧﺰول ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ و اﻟﻘﺎی وﺣﯽ اﻟﮭﯽ ،ﺑﮫ ﺳﻮی ﻧﺒﯽ ﺑﮫ ﻃﺮﯾﻘﮫ ﺣﮑﻤﺎء« ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ .
ﺑﺪان ﮐﮫ ﺣﮑﻤﺎ ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ در ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﮫ ﺧﺎﺻﯿّﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﺶ ﺑﮫ ﻗﺒﻮل ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻧﺒﻮّت ﺳﺮاﻓﺮاز
ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺪ »وھﯽ :ان ﯾﺴﻤﻊ ﮐﻼماﷲ و ﯾﺮی ﻣﻼﺋﮑﺔاﷲ ،و ﯾﻌﻠﻢ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت او اﮐﺜﺮھﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺪاﷲ ،و ان ﯾﻄﯿﻌﮫ ﻣﺎدّة
اﻟﮑﺎﯾﻨﺎت ﺑﺎذناﷲ ».

ﺑﯿﺎﻧﺶ آﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﮫ را دو ﮔﻮﻧﮫ ﻗﻮت اﺳﺖ :ﻗﻮّت ادراک و ﻗﻮّت ﺗﺤﺮﯾﮏ .و ادراک ﺑﺮ دو ﮔﻮﻧﮫ اﺳﺖ :ادراک
ﻋﻘﻠﯽ و ادراک ﺣﺴّﯽ .و ﺧﻮاص ﺛﻼﺛﮫ راﺟﻊ ﺷﻮد ﺑﮫ ﮐﻤﺎل ﻗﻮّﺗﮭﺎی ﺳﮫﮔﺎﻧﮫ؛ ﭼﮫ ﮐﻤﺎل ﻗﻮّه ادراک ﻋﻘﻠﯽ آﻧﺴﺖ ﮐﮫ ھﺮ
ﺗﻌﻘّﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﻮد دﯾﮕﺮی را ﺑﮫ ﺗﻌﻠّﻢ و ﻧﻈﺮ در ازﻣﻨﮫ ﻣُﺘﻄﺎوﻟﮫ ،ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮاو را ﺑﮫ اﺳﺮعِ ﺣﺼﻮل در اﻗﺼﺮِ ازﻣﻨﮫ
ﺑﮫ ﻗﻮّت ﺣﺪس ﺑﺪون ﺗﻌﻠّﻢ .و ﮐﻤﺎل ﻗﻮّه ادراک ﺟﺰﺋﯽ ،ﺳﯿّﻤﺎ ﻗﻮّه ﻣﺘﺨﯿّﻠﮫ ،آﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺑﻐﺎﯾﺖ ﻗﻮی ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻧﮭﺎﯾﺖ
اﻧﻘﯿﺎد و اﻃﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﻗﻮّه ﻋﻘﻠﯿّﮫ را ،ﺑﮫ ﺣﯿﺜﯿّﺘﯽ ﮐﮫ ھﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎش و ارﺗﺴﺎم ﻧَﻔْﺲ ﺑﮫ ﺻﻮر ﻣﻌﻘﻮﻻت و اﺗّﺼﺎل وی ﺑﮫ
ﻋﻘﻞ ﻓﻌّﺎل ﮐﮫ ﻣُﻔﯿﺾِ ﻋﻠﻮم و ﮐﻤﺎﻻت اﺳﺖ ﺑﮫ اذن اﻟﻠّﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ــ و ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﻋﺒﺎرت از اوﺳﺖ ــ ﻗﻮّه ﻣﺘﺨﯿّﻠﮫ ﻣﻨﺠﺬب ﺷﻮد
ﺑﺴﻮی ﻗﻮّه ﻋﻘﻠﯿّﮫ ﺑﺤﺪّی ﮐﮫ ھﺮ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺮﺗﺴﻢ ﺷﻮد در ذات ﻧﻔﺲ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺠﺮّد و ﮐﻠّﯿّﺖ ،ﻣﺮﺗﺴﻢ ﺷﻮد ﻣﺜﺎﻟﯽ و ﺷَﺒَﺤﯽ
از او در ﻗﻮّه ﻣﺘﺨﯿّﻠﮫ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻤﺜّﻞ و ﺟﺰﺋﯿّﺖ .ﭘﺲ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﺘﺨﯿّﻠﮫ ﻣُﺪْرﮐﺎت ﻗﻮّه ﻋﻘﻠﯿّﮫ را اﮔﺮ ذوات ﻣﺠﺮّده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﺷﺨﺼﯽ از اﺷﺨﺎص اﻧﺴﺎن ﮐﮫ اﻓﻀﻞ اﻧﻮاع ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت ﺟﻮھﺮﯾّﮫ اﺳﺖ در ﮐﻤﺎل ﺣُﺴﻦ و ﺑﮭﺎ؛ و اﮔﺮ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺠﺮّده
و اﺣﮑﺎم ﮐﻠّﯿّﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ﺻﻮر اﻟﻔﺎظ ﻣﻘﺮوءه ﻣﺤﻔﻮﻇﮫ ﮐﮫ ﻗﻮاﻟﺐ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺠﺮّده اﺳﺖ در ﮐﻤﺎل ﺑﻼﻏﺖ و ﻓﺼﺎﺣﺖ .و ﭼﻮن
ﺗﻄﺒّﻊ و ارﺗﺴﺎم ﻣﺘﺨﯿّﻠﮫ ﺑﮫ ﺻﻮر ﻣﺬﮐﻮره در ﮐﻤﺎل ﻗﻮّت و ﻇﮭﻮر ﺑُﻮَد ،ادا ﮐﻨﺪ آن ﺻﻮر را ﺑﮫ ﺣﺲّ ﻣﺸﺘﺮک ،ﺑﮫ ﺣﯿﺜﯿّﺘﯽ ﮐﮫ
ﺻﻮرت ذوات ،ﻣُﺪْرَک ﺑﮫ ﺣﺲّ ﺑﺼﺮ و ﺻﻮر اﻟﻔﺎظ ،ﻣُﺪْرَک ﺑﮫ ﺣﺲّ ﺳﻤﻊ ﮔﺮدد؛ و ﭼﻨﺎن ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﻮد ﮐﮫ ﺷﺨﺼﯽ در ﮐﻤﺎل
ﺣُﺴﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺴﺘﺎده ،ﮐﻼﻣﯽ در ﮐﻤﺎل ﻓﺼﺎﺣﺖ اﻟﻘﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﭼﻮن اﻓﺎﺿﮫ ﻋﻘﻞ ﻓﻌّﺎل ﻋﻠﻮم و اﺣﮑﺎم را ﺑﮫ اذن ﺧﺪاﺳﺖ،
ﭘﺲ ﺷﺨﺺِ ﻣَﺮﺋﯽ ﻣَﻠَﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﺪا و اﻟﻔﺎظ ﻣﺴﻤﻮﻋﮫ ﮐﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ از ﺧﺪا .و ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ در ﻣﺎدﯾّﺎت اوّل ﺷﺨﺺ ﻣﺎدّی
در ﺧﺎرج دﯾﺪه ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺘﺨﯿﱠﻞ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻌﻘﻮل ﮔﺮدد؛ در ﻣﺠﺮّدات ،ذات ﻣﺠﺮّد ،اوّل ﻣﻌﻘﻮل ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ
از آن ﻣﺘﺨﯿﱠﻞ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺤﺴﻮس .و ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﻣﺎدّی ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﻘﻮل ﺷﺪن ،اﻋﻨﯽ ﺻﻮرت ﻣﻌﻘﻮﻟﮫ ،ﻗﺎﺋﻢ ﺑﮫ ذات ﺧﻮد
ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮد ﺑﻠﮑﮫ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ﻧﻔﺲ ﻋﺎﻗﻠﮫ ،ﮐﺬﻟﮏ ذات ﻣﺠﺮّد ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﺴﻮس ﺷﺪن ،ﻗﺎﺋﻢ ﺑﮫ ذات ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﻗﺎﺋﻢ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ﺣﺲّ ﻣﺸﺘﺮک .ﭘﺲ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﮐﮫ ﻋﺒﺎرت از ﻋﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺰد ﺣﮑﻤﺎ ،اول ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﮫ ﻧﺒﯽ ﮐﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﻠﺐ اﺳﺖ،
ﻧﺎزل ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﮫ ﺧﯿﺎﻟﺶ و ﺑﻌﺪ از آﻧﺶ ﺑﮫ ﺣﺲّ درآﯾﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻼم اﻟﮭﯽ را اوّل دل ﻧﺒﯽ ﺷﻨﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﮫ
ﺧﯿﺎل درآﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺴﻤﻮع ﺳﻤﻊ ﻇﺎھﺮ ﮔﺮدد؛ و ﮐﻼم ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت را اوّل ﮔﻮش ﺷﻨﻮد و ﺑﻌﺪ از آن اﻟﻔﺎظ ﻣﺴﻤﻮﻋﮫ ﺑﮫ
ﺧﯿﺎل درآﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﮫ دل ﻓﮭﻤﯿﺪه ﺷﻮد .
ﭘﺲ دو ﺧﺎﺻﯿﺖ از ﺧﻮاصّ ﺛﻼﺛﮫ درﯾﻦ دو ﮐﻤﺎل ،اﻋﻨﯽ ﮐﻤﺎل ﻗﻮّه ﺗﻌﻘّﻞ و ﮐﻤﺎل ﻗﻮّه ﺗﺨﯿّﻞ ﻣﺘﺤﻘّﻖ ﺷﻮد :ﯾﮑﯽ داﻧﺴﺘﻦ ﺟﻤﯿﻊ
ﻋﻠﻮم ﯾﺎ اﮐﺜﺮ ﻋﻠﻮم ﻣِﻦ ﻋﻨﺪاﷲ ﺑﯽواﺳﻄﮫ ﺑﺸﺮی ،دوّم دﯾﺪنِ ﻣﻼﺋﮑﺔ اﷲ و ﺷﻨﯿﺪنِ ﮐﻼماﷲ« .ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺘﻦ ﻻھﯿﺠﯽ .
ﺑﺎ اﻧﺪک دﻗﺘﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آﮔﺎھﯽ و اراده و ﻣﻌﺎرف و ﺧﺼﺎﺋﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﻣﺪاﺧﻠﮫای در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﺘﻦ ﻗﺮآن ﻧﺪارد .ﻋﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﺎ ھﻤﮫ ﮐﻠﻤﺎت و ﺟﻤﻼت و اﺷﮑﺎل آن ﺑﺎ ﺗﻨﺰّل از ﻋﺎﻟﻢ
ﻋﻘﻞ و ﺳﭙﺲ از ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل در ﺳﺎﻣﻌﮫ ﻧﺒﯽ ﻣﺴﻤﻮع ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﻓﺮﺷﺘﮫ ﺑﺮای او ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه و او ھﻢ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان
ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﯾﮏ ﭘﯿﺪاﯾﺶ »ﺗﻤﺜّﻠﯽ« اﺳﺖ و زﺑﺎن آن ھﻢ زﺑﺎن ﺗﻤﺜّﻠﯽ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اوّل ﻣﻌﺎﻧﯽ را ﺑﺎ »ﻋﻠﻢ
ﺣﻀﻮری« ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ آن ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮐﻠﻤﺎت و ﺟﻤﻼت ﻣﺘﻤﺜﻞ ﺷﺪه و ﻋﻠﻢ »ﺣﺼﻮﻟﯽ« او را ﭘﺪﯾﺪ آورده
اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻼف ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎنھﺎی ﻋﺎدی ﮐﮫ آﻧﮭﺎ از اﻟﻔﺎظ و ﺟﻤﻼت ﺑﮫ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﯽرﺳﻨﺪ .
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ آﻧﭽﮫ در ﻣﺮاﺗﺐ وﺟﻮدی ﻧﺒﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﮐﻼم ﺧﺪا ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.ﺑﺎ آﻧﭽﮫ در ﺟﮭﺎن اﻧﺴﺎن از ﮐﻼم و
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮐﻼم و ﻓﮭﻢ ﮐﻼم ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و آن واﻗﻌﯿﺖ ﺑﮫ ﮐﻠﯽ از ﺟﻨﺲ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .
در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﮫ اﺳﻼﻣﯽ و در داﺧﻞ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﻌﻘﻮل و ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
اﻣﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض ﺧﺎﺗﻤﮫ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ .ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﻼﻣﯽ و ﭼﻨﯿﻦ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﻼم و زﺑﺎن »ﺗﻤﺜّﻠﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﺧﺎرج از ﻗﻠﻤﺮو اراده و آﮔﺎھﯽ و ﻣﻌﺎرف اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ
و ﺧﺼﺎﺋﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ و ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﺳﻨﺨﯿّﺖ ﺑﺎ آﻧﭽﮫ ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ از ﮐﻼم ﻣﻔﮭﻮم و ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﺮاد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻧﺪارد ،از
ﺳﻮی ﻋﺎﻣﮫ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﮭﻤﯿﺪه ﺷﻮد؟ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﮭﻮم ھﻤﮕﺎن ﮔﺮدد؟
ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﻟﮫ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻼم ﻣﻌﻨﺎدار و ﻣﻔﮭﻮم ھﻤﮕﺎن ﺷﺪن ﺑﺮای ھﻤﮕﺎن و ﺳﻄﻮح و ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻓﮭﻤﯿﺪه ﺷﺪن را
ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ .ﻣﺎ اﻧﺴﺎنھﺎ از ﮐﻼم و ﻓﮭﻤﯿﺪه ﺷﺪن ﮐﻼم ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﮫ در آﻧﺠﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهاﯾﻢ ﻧﻤﯽﻓﮭﻤﯿﻢ .در آن
ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﮐﮫ ﮐﻼم ﻣﻔﮭﻮم آن اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻗﺮاردادی و ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻧﺸﺎﻧﮫھﺎ و ﺳﻤﺒﻞھﺎی زﺑﺎن اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ و اراده اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ در ﺑﻄﻦ و ﻣﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻧﺴﺎنھﺎ ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽدھﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ وﻗﺘﯽ آﯾﺎت ﻗﺮآن را ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ و اراده ﺧﻮد از ﻧﺸﺎﻧﮫھﺎ و ﺳﻤﺒﻞھﺎی ﻗﺮاردادی و ﺗﻮاﻓﻘﯽ
زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ در ﺑﻄﻦ و ﻣﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و آﻧﮭﺎ را ﺑﮑﺎر ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﻓﻘﻂ آﻧﭽﮫ را ﺑﺮاﯾﺶ
ﻣﺘﻤﺜّﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﻋﯿﻨﺎً ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،دﯾﮕﺮان اﯾﻦ »ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ او« را ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽﻓﮭﻤﻨﺪ؟ ﻣﺘﻨﯽ ﮐﮫ
اﻟﻔﺎظ و ﺟﻤﻼت آن ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮫھﺎی زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻧﺸﺪه ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮭﻤﯿﺪه ﺷﺪن از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮان اﺳﺖ؟ﻧﺸﺎﻧﮫھﺎی زﺑﺎن اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﺸﺎﻧﮫ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورﻧﺪ ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺟﮭﺎن »ﺑﯿﻦ
اﻻذھﺎﻧﯽ« اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﺳﻮی اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮫ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﻮﻧﺪ )ﺷﮑﻞ و ﻗﯿﺎﻓﮫ آﻧﮭﺎ ﺧﻮدﺑﺨﻮد ھﯿﭻ دﻻﻟﺘﯽ ﻧﺪارد( .اﮔﺮ

ﭼﻨﯿﻦ واﻗﻌﮫای درﺑﺎره ﻣﺘﻦ ﻗﺮآن اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ ﭘﺲ ﮐﻠﻤﺎت و ﺟﻤﻼت ﻗﺮآن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﮫھﺎﺋﯽ از زﺑﺎن اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪ آﻧﻄﻮر ﮐﮫ در ﺗﮑﻠﻢ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎی ﻋﺎدی ﻣﻌﻨﺎ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ .
در اﯾﻨﺠﺎ ﻇﺎھﺮاً ﺳﮫ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ :
1ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﺘﻦ ﻗﺮآن از ﺳﻮی ھﻤﮕﺎن ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻓﮭﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﮭﻤﯿﺪه ﺷﺪن در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻏﯿﺮاز آن اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﻟﮫ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﮫ اﻣﺮی ﺑﯿﻦاﻻذھﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﻨﯿﻦ دﻋﻮیای داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ وی ﻓﺮض
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ آن ﭼﻨﺎن ﻓﮭﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ ﭼﻮن ﻣﺎ ھﯿﭻ ﺗﺼﻮری از آن ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻧﺪارﯾﻢ.
ھﺮﺟﺎ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓﮭﻢ ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ ادﻋﺎ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان آن را ﻋﻘﻼً ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﮫ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .
2و ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮭﻢ ﺑﺮای ھﻤﮕﺎن ﻧﯿﺴﺖ و اﺻﻼً ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻓﮭﻤﯿﺪه ﺷﺪن آن ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﺪه ﻣﻌﺪودیﺑﺪون آﮔﺎھﯽ از ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻋﻘﻼﻧﯽ وﯾﮋهای آن را ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﮐﮫ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻋﻘﻼﻧﯽ از آن داد ﻣﯽﻓﮭﻤﻨﺪ .در اﯾﻨﺼﻮرت
ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ اﯾﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﻤﯽﺗﻮان درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻓﮭﻤﯿﺪه ﺷﺪن ﻣﺘﻦ ﻗﺮآن ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻋﻘﻼﻧﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﯾﮏ راز
اﺳﺖ!.و ﺧﻼﺻﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﻗﺮآن ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻣﻔﮭﻮم ﻧﻤﯽﺷﻮد .
3ﻧﻈﺮ ﺳﻮم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻤﺜﻠّﯽ ﻣﺘﻦ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ھﯿﭻ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺪارد ﮐﮫ او ﺑﺎ اراده وآﮔﺎھﯽ و ﻣﻌﺎرف اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ و ﺧﺼﺎﺋﻞ اﻧﺴﺎﻧﯿﺶ ،ﺧﻮد ،ﮐﻠﻤﺎت و ﺟﻤﻼت اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺗﻤﺜّﻠﯽ را در ﺑﻄﻦ و ﻣﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮫھﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮد و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ در ﺟﮭﺎن زﺑﺎن اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﻌّﺎل ﮔﺮدد.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﻣﻘﺎم ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﮫ اﻧﺴﺎنھﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﮫ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺗﮑﻠﻢ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﮫ اﻧﺴﺎنھﺎ ﺑﺮ دوش ﻣﯽﮐﺸﯿﺪه و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﺗﻤﺎم آﻧﭽﮫ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﮭﻢ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﮐﻼم اﻧﺴﺎنھﺎ ﭼﮫ
درﺑﺎره ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻼم و ﭼﮫ درﺑﺎره وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﻣﺘﮑﻠﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ درﺑﺎره ﮐﻼم ﻗﺮآﻧﯽ او ھﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ .
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫای درواﻗﻊ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐﮫ آﻧﭽﮫ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻼم ﺧﻮد ﻣﺤﻤﺪ)ص( ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
اﻧﺴﺎن ﻧﺒﯽ آن را اﯾﺮاد ﻣﯽﮐﺮد اﻟﺒﺘﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻼﻣﯽ ﻣﻔﮭﻮم ھﻤﮕﺎن ﻣﯽﺷﻮد .وﻟﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽﺗﻮان در ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﻈﺮﯾﮫای ﺑﮫ ھﻤﮫ آﻧﭽﮫ ﻻزﻣﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﮐﻼم و زﺑﺎن ﺗﻤﺜّﻠﯽ اﺳﺖ وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪ .ﻇﺎھﺮاً ﭼﻮن در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻼم و زﺑﺎن ﺗﻤﺜّﻠﯽ
دﺧﺎﻟﺖ ھﺮﮔﻮﻧﮫ اراده و آﮔﺎھﯽ و ﻣﻌﺎرف اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ و ﺧﺼﺎﺋﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻮم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺮح
ﺷﻮد .و ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺎﻷﺧﺮه ﻧﻈﺮﯾﮫ ﻣﻼﺻﺪرا ھﻢ ﮐﮫ اﻣﺮوز ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻘﺒﻮلﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ در ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻤﯿﮫ اﺳﺖ ﻣﺘﻦ
ﻗﺮآن را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﮐﻼﻣﯽ ﻧﺎﻣﻔﮭﻮم ﻣﯽﺳﺎزد .
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