
دکتراحمدواعظــی، عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه باقرالعلــوم، معتقــد اســت دعــاوی و تلقی هــای 
مجتهــد  قرآن شناســانه  رویکــرد  در  مســلمین  قاطبــه  باورداشــت های  بــا  گار  ناســاز و  نامتعــارف 
ایــن  کــردن  ــل 

ّ
مدل بــرای  بســتری  ایشــان  تاش هــای  و  اســت  اســتداللی  ضعــف  دچــار  شبســتری 

کامی هــای جــّدی مواجــه اســت امــا معتقــد اســت: ایشــان نــه به لحــاظ ادلــه  کاســتی ها و نا دعــاوی بــا 
ــردن و دفــاع اســتداللی از ایــن دعــاوی نیســت.  ک ــه  ــه موّج ــادر ب ــه برون دینــی ق ــه ادل درون دینــی و ن
کتــاب »درآمــدی بــر هرمنوتیــک« در ایــن نوشــتار بــر قرآن شناســی وی متمرکــز شــده و چالــش  نویســنده 

مروری انتقادی بر 
قرآن شناسی 

مجتهد شبستری
احمد واعظی

استاد دانشگاه باقر العلوم؟ع؟
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بــا تقریــر رایــج و ســنتی از وحــی و قــرآن و نیــز تصویــر  وی 
ایشــان از قــرآن بــه مثابــه روایــت و قرائــت نبــوی از جهــان و 

کــرده اســت. انســان را نقــد 

اهــل  مکتــب  گردی  شــا از  و  علمیــه  حوزه هــای  در 
کــه اندیشــه را حرمــت نهیــم و  بیــت)ع( نیــک آموختــه ام 
ســخن و نوشــتار برآمــده از فکــر و تأمــل و اندیشــه را هــر چنــد 
راســت و صــواب به نظــر نیایــد، بــا درشــت گویی و بدخلقــی 
پاســخ نگفتــه بلکــه بــا منطــق اســتوار و نقــد منصفانــه و 
لی  اســتدال ضعف هــای  و  نارســایی ها  از  برگرفتــن  پــرده 
آن، تکریــم نماییــم؛ چــه اینکــه هــر جــا تمدنــی ســربرآورد و 
کــرد  عمــران و شــکوفائی مــاّدی و معنــوی قامــت راســت 
حرمــت  و  حقیقت جویــی  و  علم پــروری  دولــت  از  همــه 
نهــادن بــر صاحبــان اندیشــه و فرهنــگ و هنــر و میــدان 
دادن بــه داد و ســتد علمــی و تضــارب افــکار و آراء بــوده 
گرچــه بــه جــّد بــا بســیاری از دعــاوی  و از ایــن رو نگارنــده 
اخیــر جنــاب مجتهــد شبســتری در مــورد قــرآن و شــریعت 
مخالفــم و آن را در تقابــل آشــکار بــا باورهــای اجماعــی و 
حتــی ضــروری علمــای فریقیــن در طــول قــرون و اعصــار 
گــزارش  بــه  به اختصــار  کــه  دارم  بــرآن  ســعی  می دانــم 
مهم تریــن عناصــر قرآن شناســی معاصــر ایشــان پرداختــه 
کاســتی های ره آورد دین شناســانه وی را از  و ضعف هــا و 

نظــر بگذرانــم.
ح محــوری  پــروژٔه اصلــی و طــر
کــه ذهــن جنــاب مجتهــد شبســتری 
کــرده  را در طــی دهــه اخیــر درگیــر 
و  ســخنرانی ها  قالــب  در  و  اســت 
ویــژه  بــه  متعــدد  مصاحبه هــای 
سلســله مقــاالت »قرائــت نبــوی از 
در  پرداخته انــد،  آن  بــه  جهــان« 
ارائــه  تــاش در جهــت  کام،  یــک 
اســت  الهیاتــی جدیــد  نظــام  یــک 
ــی دارد:  ــٔه اصل ــی و مؤلف گ ــه دو ویژ ک
کامــل بــا  نخســت آن کــه در تقابــل 
متــداول  و  ســّنتی  تقریــر  و  تلقــی 
نبــّوت  و  وحــی  از  مســلمین  بیــن 
تقریــر  و  می گیــرد  قــرار  شــریعت  و 
بنیادیــن  امــور  ایــن  از  جدیــدی 

الهــی  کام  قــرآن  براســاس آن دیگــر  کــه  ارائــه می دهــد 
کــه  اســت  پیامبــر  بشــری  کام  و  انشــاء  بلکــه  نیســت، 
ج در آن اختصــاص بــه جامعــه  شــریعت و احــکام منــدر
نبــوی داشــته و بــرای ســامان اخاقــی آن جامعــه بــا زمینــه 
و ظرفیت هــای خــاص تاریخــی آن عصــر و زمانــه توســط 
پیامبــر اظهــار شــده اســت و در زمــان حاضــر هیــچ نــوع 
گــی دوم  تکلیــف شــرعی متوجــه مســلمانان نیســت؛ ویژ
کام بشــر دانســتن قــرآن و اختصــاص اوامــر و نواهــی  آنکــه 
آن بــه مخاطبــان و جامعــه خــاص آن زمــان و کتــاب قانــون 
کــه بــه  ندانســتن بــه مــا مســلمانان ایــن اجــازه را می دهــد 
ســوی ارزش هــای اخاقــی زمــان خودمــان گشــوده باشــیم 
و اجــازه داشــته باشــیم کــه بــا پذیــرش امــوری نظیــر اعامیه 
جهانــی حقــوق بشــر و ارزش هــای پذیرفتــه شــده در تمــدن 
معاصــر امــور اجتماعــی و انحــاء مناســبات و روابــط خــود را 
شــکل  دهیــم بی آنکــه نیازمنــد تطبیــق شــریعت و محــدود 
کــردن مناســبات سیاســی و اجتماعــی خــود در چارچــوب 

اوامــر و نواهــی و احــکام قرآنــی باشــیم.
ایــن رویکــرد دین شناســانه قرابــت و هم نوایــی فراوانــی 
از  لیبــرال  لیبــرال و تفســیر مســیحی  الهیــات  بــا جریــان 
نیمــه  از  کــه  کتــاب مقــدس در جهــان مســیحیت دارد 
قــرن نوزدهــم بــه ایــن طــرف مدافعــان و طرفدارانــی در 
میــان متفکــران و عالمــان مســیحی داشــته اســت. الهیــات 
فاصلــه  ضمــن  می کوشــد  لیبــرال 
گرفتــن بــا پــاره ای عقایــد بنیادیــن 
 )traditional( ســنتی  مســیحیت 
ــی در حــّد فاصــل  ــه و معتدل راه میان
نوگرایانــی  و  کاســیک  مســیحیت 
و  انــکار  بــه  کــه   )modernists(
بــه  اعتقــاد  براثــر  مســیحیت  طــرد 
ارزشــی  و  دانشــی  دســت آوردهای 
مدرنیتــه می پردازنــد، جســت وجو 
کنــد و تقریــری از مســیحیت ســازگار 
مــدرن  نگاه هــای  از  بســیاری  بــا 
بــه انســان و جهــان و جامعــه ارائــه 
از  لیبــرال  تفســیر  ایــن رو  از  دهــد. 
بــر  مشــتمل  را  آن  مقــدس  کتــاب 
و معرفت بخــش  واقعــی  گزاره هــای 
کام  آن را  اساســًا  زیــرا  نمی دانــد؛ 

نامتعارف  تلقی های  و  دعـــاوی 
ــا بــاورداشــت هــای  ــار ب گ ــاســاز و ن
کـــه در ایــن  قــاطــبــة مــســلــمــیــن 
ح  رویـــکـــرد قــرآن شــنــاســانــة مطر
شــــــــده اســــــــت دچــــــــــار ضــعــف 
ــت و تــاش هــای  ــی اسـ ــدالل ــت اس
بــرای  شبستری  مجتهد  جــنــاب 
کـــــردن ایــــن دعــــــاوی با  ـــل 

ّ
مـــدل

کــامــی هــای جــّدی  نــا کاستی ها و 
مواجه است و ایشان نه به لحاظ 
ــه  ــ ــه ادل ــ ادلــــــه درون دیـــــنـــــی و ن
کردن  به موّجه  قــادر  برون دینی 
و دفــاع استداللی از این دعاوی 

نیست.
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الهــی ندانســته بلکــه انشــاء و نــگارش افــراد انســانی قلمــداد 
کــه براســاس ســطح معرفــت و دریافــت خــود از  می کنــد 
زندگــی مســیح و تجــارب معنــوی او نگاشــته اند. از ایــن رو 
نگرش هــای  نیــز  و  خرافه هــا  و  اســطوره ها  پــاره ای  هــم 
کتــاب مقــدس  عصــری و تاریخــی زمانــه آن هــا بــر محتــوای 
ســایه افکنــده اســت. لیبرال هــا معمــواًل پیــام اصلــی دیــن 
را اخــاق و معنویــت و می داننــد و برگزاره هــای ِاخبــاری 
و توصیفــی هستی شناســانه و انسان شناســانه آن نظیــر 
گنــاه نخســتین، داســتان خلقــت و زنــده شــدن دوبــاره 

نمی نهنــد. وقعــی  مســیح 
کــه قــرآن به عنــوان  جنــاب شبســتری نیــز مّدعــی اســت 
کام بشــر اســت و  گزاره هــای زبانــی  یــک متــن مشــتمل بــر 
پیامبــر)ص( ماتــن و انشــاءکنندٔه عبــارات آن اســت. وحــی 
نــه نــزول و قرائــت آیه آیــٔه قــرآن در ایــن زمــان و آن زمــان 
بــر پیامبــر)ص( اســت بلکــه اعطــای بینــش توحیــدی بــر 
کــه همــه چیــز را آیــه و نمــود خداونــد و راجــع بــه او  اوســت 
بدانــد و ایــن چنیــن بینشــی او را قــادر بــه چنیــن روایــت و 
قرائتــی از جهــان و انســان می کنــد کــه حاصلــش ایــن کتــاب 
و قــرآن موجــود اســت. وی بــه ماننــد برخــی معتقــدان 
کتــاب مقــدس )قــرآن( را مشــتمل بــر  بــه الهیــات لیبــرال 
گزاره هــای ِاخبــاری معرفت بخــش نمی دانــد و هم چــون 
کیــد دارد.  آنــان بــر جنبــٔه معنــوی و پیــام اخاقــی قــرآن تأ
گره خــوردن محتــوای آن  تاریخ منــدی متــن وحیانــی و 
ک  بــا واقعیــات عصــر و زمانــٔه نبــوی از دیگــر نقــاط اشــترا
بــا الهی دانــان لیبــرال  قرآن شناســی مجتهــد شبســتری 

مســیحی اســت.
گام اصلی دارد: پروژٔه ایشان سه 

گام نخســت، تقابــل و چالــش بــا تقریــر ســنتی از وحــی 
کام الهــی بــودن  گام نفــی  و قــرآن اســت. خروجــی ایــن 

ــت؛ ــرآن اس ق
و  اســت  قــرآن  بــودن  بشــر  کام  از  دفــاع  دوم،  گام 
براســاس آن آیــات قرآنــی، روایــت و قرائــت نبــوی از جهــان 
براســاس  پیامبــر  اینکــه  یعنــی  اســت  معــاد  و  تاریــخ  و 
کــرده اســت  کــه خداونــد بــه او القــا  بینــش توحیــدی ای 
کــه همــه چیــز را از خداونــد بدانــد و هســتی  قــادر می شــود 
و تاریــخ و آینــده بشــر را بــر محــور ایــن بینــش توحیــدی 

کنــد؛ روایــت 
کیــد بــر »تفســیر تاریخــی« از قــرآن  گام ســوم، دفــاع و تأ

گاه از آن بــه »تفســیر آزاد« و »تفســیر عقانــی« از  کــه  اســت 
کــه  قــرآن نیــز یــاد می کنــد. قــرآن یــک متــن تاریخــی اســت 
محصــول نــگاه و روایــت یــک انســان محفــوف بــه شــرایط 
تاریخــی و واقعیــات عصــر و زمــان اســت. از ایــن رو نبایــد 
بــه عنــوان متنــی الهــی و فراتاریخــی تفســیر شــود. ایــن 
ج  تفســیر تاریخــی از قــرآن، احــکام و اوامــر و نواهــی منــدر
در قــرآن را تاریخــی و مخصــوص زمانــه نبــوی می دانــد و 
راه را بــرای پیــروی مســلمانان از ارزش هــای عصــر و زمانــه 
ــه انســان و جامعــه می گشــاید.  ــد ب خــود و نگاه هــای جدی
تفســیر  و  خوانــش  چگونگــی  بــه  توصیــه  کــه  ســوم  گام 
گام نخســت در  قــرآن اســت نتیجه گیــری و برآمــده از دو 

اســت. وی  قرآن شناســی 
بــا  ناســازگار  و  نامتعــارف  تلقی هــای  و  دعــاوی 
رویکــرد  ایــن  در  کــه  مســلمین  قاطبــٔه  باورداشــت های 
لی  ح شــده اســت دچــار ضعــف اســتدال قرآن شناســانه مطــر
اســت و تاش هــای جنــاب مجتهــد شبســتری بــرای مدّلــل 
کامی هــای جــّدی  کاســتی ها و نا کــردن ایــن دعــاوی بــا 
مواجــه اســت و ایشــان نــه به لحــاظ ادلــه درون دینــی و نــه 
لی  کــردن و دفــاع اســتدال ادلــه برون دینــی قــادر بــه موّجــه 
از ایــن دعــاوی نیســت. ایــن نوشــتار بــر قرآن شناســی وی 
متمرکــز اســت و چالــش وی بــا تقریــر رایــج و ســنتی از وحی و 
قــرآن و نیــز تصویــر ایشــان از قــرآن بــه مثابــه روایــت و قرائــت 
گذاشــته می شــود و  نبــوی از جهــان و انســان بــه بحــث 
گام ســوم و لــزوم تفســیر تاریخــی و آزاد  مباحــث ایشــان در 

از قــرآن را بــه مجــال دیگــری وامی گذاریــم.

 چالش یا تقریر سنتی از وحی
کام و  تلقــی و تقریــر رایــج و ســنتی از وحــی، قــرآن را 
کــه توســط َملــک وحــی بــر پیامبــر  کتــاب الهــی می دانــد 
قرائــت و تــاوت شــده اســت. از ایــن رو، پیامبــر دریافــت 
کام الهــی اســت و الفــاظ و عبــارات قــرآن،  کننــده وحــی و 
نــازل شــده از جانــب خــدای تعالــی بــوده و پیامبــر نقشــی 
در ایجــاد و انشــاء آیــات قــرآن نداشــته اســت. خداونــد، 
تقریــر،  ایــن  برابــر  در  می شــود.  محســوب  قــرآن  ماتــن 
کــه ایــن  اصلی تریــن اّدعــای جنــاب شبســتری آن اســت 
کــه بــاب فهــم قــرآن مســدود شــود؛  تلقــی موجــب آن اســت 
ــی میّســر  ــی هــر متنــی تنهــا در صورت ــرا فهــم بین االذهان زی

ــد. ــر باش ــک بش ــاظ آن ی ــه الف ــق ب ــه ناط ک ــت  اس
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وی می نویسد:
»در مقــاالت پانزده گانــه »قرائــت 
نبــوی از جهــان« بــر ایــن مّدعــا پــای 
که فهم و تفســیر همگانی  فشــرده ام 
کام قــرآن،  )بین االذهانــی( متــن و 
کــه آن  تنهــا در صورتــی میّســر اســت 
کام را ماننــد همــه متن هــا  متــن و 
کام هــای زبانــی دیگــر، موجــودی  و 
پدیــد آمــده در جهــان بین االذهانــی 
انســانی و پرداختــه شــده بــه وســیله 
شــمار  بــه  انســان  گفتــار  و  انســان 

آوریــم«.۱
کــه پیامبــر آیــات قــرآن را  از آنجــا 
کــرده شــرط فــوق  بــر مــردم تــاوت 
محّقــق اســت و یــک بشــر بــا مــردم 
کــرده اســت و از ایــن رو قــرآن  تکّلــم 
فهــم  قابــل  بین االذهانــی  به طــور 
اســت. مشــکل از آنجــا آغــاز می شــود 

از وحــی می گویــد(  کــه بگوییــم )چنان کــه تقریــر ســنتی 
کــرده و آنــان را خطــاب  کــه بــا مــردم تکلــم  خداونــد اســت 
کــه معتقــدان  قــرارداده اســت. اســاس اشــکال ایــن اســت 
ثابــت  بین االذهانــی  به طــور  نمی تواننــد  تقریــر  ایــن  بــه 

کــه خــدا مــا را خطــاب قــرار داده اســت. کننــد 
وی می نویسد:

»بــه نظــر صاحــب ایــن قلــم شــما نمی توانیــد بــه صــورت 
کــدام  کــه چگونــه و بــا طــی  بین االذهانــی نشــان دهیــد 
گفتــه اســت. در  کــه خــدا بــا شــما ســخن  مســیر می فهمیــد 

ایــن بــاب "امتنــاع فهــم" وجــود دارد«.۲
بــه  قــرآن  تنهــا در صورتــی  اســتدالل  ایــن  براســاس 
کام الهــی و وحــی زبانــی تــاوت شــده بــر رســول  عنــوان 
کــه مؤمنــان و معتقــدان  خــدا قابــل فهــم خواهــد بــود 
کــه به طــور همگانی پذیــر و  بــه ایــن مطلــب قــادر باشــند 
کلمــات  کننــد خداونــد بــا ایــن آیــات و  بین االذهانــی ثابــت 
آنهــا را خطــاب قــرار داده اســت کــه ایــن امــر ممکن و شــدنی 

نیســت.
گــرو فهــم درســت تقریــر  پاســخ بــه ایــن اســتدالل در 
ســنتی و مقبــول نــزد قاطبــه مســلمین از وحــی و قــرآن و 
ــیم  ــو و ترس ــک س ــودن از ی ــی ب ــب اله ــح مخاط درک صحی

اثبــات  در  نابجــا  و  بجــا  انتظــارات 
بین االذهانــی در ایــن زمینــه اســت.
از  مرســوم  و  ســنتی  تلقــی  در 
نــزول قــرآن، واقعــه وحــی  وحــی و 
ــه  ــر از »نقــل وحــی« اســت. حادث غی
بــرای  کــه  اســت  اتفاقــی  وحــی 
در  و  می دهــد  خ  ر پیامبــر  شــخص 
از  هیچ یــک  شــخصی  تجربــه  ایــن 
امــا  ندارنــد  حضــور  انســانی  آحــاد 
کــه  اســت  اقدامــی  وحــی«  »نقــل 
و  اســتماع  از  پــس  پیامبــر  توســط 
دریافــت آیــات نازلــه الهــی صــورت 
اقــدام  ایــن  مخاطــب  و  می پذیــرد 
آیــات  تــاوت  و  ابــاغ  همانــا  کــه 
الهــی بــر مــردم اســت، آحــاد انســانی 
حادثــه  در  کــه  آحــادی  هســتند؛ 
وحــی حضــور نداشــتند. بــه تعبیــر 
دیگــر، هــم وحــی و هــم نقــل وحــی 
مشــتمل بــر »واقعــه زبانــی« اســت و در حقیقــت، اینجــا 
ســخن از دو واقعــه زبانــی اســت: نخســت مربــوط بــه نــزول 
ــفی از  ــل فلس ــه تحلی غ از هرگون ــار ــه ف ک ــت  ــی اس ــی اله وح
ماهّیــت وحــی و اینکــه چــه اتفاقــات وجــودی و معنــوی در 
آن تجربــه بــه وقــوع می پیونــدد و ســاحات وجــودی پیامبــر 
و َملــک وحــی چگونــه و در چــه ســطحی درگیــر ماجــرای 
ــر  ــاس تقری ــه براس ک ــت  ــکار نیس ــای ان ــوند، ج ــی می ش وح
ســنتی از وحــی، ایــن تجربــه »وجــه زبانــی« دارد و آیــات 
و عبــارات قرآنــی بــر پیامبــر تــاوت شــده اســت و او مــورد 
خطــاب لفظــی خداونــد )مســتقیم یــا بــه واســطه َملــک 
گرفتــه اســت. واقعــه زبانــی دوم مربــوط بــه  وحــی( قــرار 
ابــاغ وحــی و نقــل آیــات الهــی نــازل شــده بــر نبــّی بــه مــردم 
اســت. مخاطــب واقعــه زبانــی اّول پیامبــر اســت و مردمــان 
هیچ گونــه حضــوری ندارنــد و مخاطــب واقعــه زبانــی دوم، 
ــال  ــتند. ح ــّی هس ــاغ نب ــده اب کنن ــتماع  ــانی اس ــاد انس آح
به طــور  انســانی  آحــاد  اینکــه  انتظــار  کــه  اســت  روشــن 
کــه  کــه به طــور مســتقیم )آن گونــه  بین االذهانــی بفهمنــد 
گرفتــه اســت( مــورد  نبــّی در تجربــه وحــی مخاطــب قــرار 
بی وجــه  و  نامعقــول  انتظــاری  هســتند،  الهــی  خطــاب 
کــه بفهمیــم  کــه باقــی می مانــد آن اســت  اســت. نکتــه ای 

ــاب شــبــســتــری از  ــن چـــه تــقــریــر ج
کـــام بــشــر بـــودن قـــرآن و چــه هر 
تقریر دیگری که بخواهد انتساب 
کام الهی را انکار  آیات قرآنی به 
ــاظ مـــوّجـــه شــدن  ــحـ ــد، بـــه لـ ــنـ کـ
ــا ســـّد عظیمی به  ب درون دیــنــی 
ــت نصوص دینی )آیــات  نــام دالل
کــام  ــات معتبر( بــر  ــ قــرآنــی و روای
الهی بــودن قــرآن روبـــه رو است. 
کنش و برخورد استداللی  نوع وا
ایــشــان در بــرابــر ایــن حجم آیــات 
کام الهی  که به صراحت قرآن را 
و تــــاوت شــــده بـــر پــیــامــبــر)ص( 
مـــعـــّرفـــی مـــی کـــنـــد، مـــایـــه تعجب 

است.
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معنــای صحیــح »مــورد خطــاب الهــی بــودن مــا« از طریــق 
آیــات قرآنــی چیســت؟

کــه پیامبــر)ص(  براســاس تقریــر ســنتی، واضــح اســت 
در مقــام ابــاغ وحــی و تــاوت آیــات قرآنــی بــر مــردم »نقــل 
قــول مســتقیم« می کنــد، یعنــی انشــاء عبــارات نمی کنــد 
ــردم  ــر م ــی را ب ــد وح ــتماع شــده در فراین ــارات اس ــه عب بلک
می خوانــد، نظیــر اینکــه معــاون فرمانــده یــا رئیــس دفتــر 
یــک رهبــر، پیــام و ســخن او را بــرای لشــکریان یــا مســئوالن 
کــه  کنــد  کنــد و تصریــح  و منصوبــان آن رهبــر نقــل قــول 
آنچــه نقــل می کنــد عیــن عبــارات آن فرمانــده و رهبــر اســت. 
ــه  ــان آمران ــک فرم ــر ی ــتمل ب ــام مش ــه آن پی ک ــد  کنی ــرض  ف
گفتــاری و دو فاعــل فعــل  باشــد. در این جــا بــا دو فعــل 
گفتــاری نقــل قــول توســط  گفتــاری مواجــه هســتیم. فعــل 
واســطه )معــاون یــا رئیــس دفتــر( اتفــاق می افتــد امــا فعــل 
کــردن منســوب بــه ایــن واســطه نیســت بلکــه  گفتــاری امــر 
فاعــل فعــل گفتــاری امــر و فرمــان الزامــی، شــخص فرمانــده 
گرچــه آن فرمانــده و رهبــر در واقعــه زبانــی  و رهبــر اســت، 
ــوده  ــه مخاطبــش آن واســطه ب ک گفتــه اســت  اّول ســخن 
گفتــاری دوم )نقــل قــول(  اســت و در واقعــه زبانــی و فعــل 
حضــور نداشــته و طبعــًا لشــکریان و مســئوالن مخاطــب 
گرفتــن  مســتقیم او نبوده انــد. حکایــت مــورد خطــاب قــرار 
ــی نیــز چنیــن اســت.  ــات قرآن ــد در آی مــردم توســط خداون
تشــویق  نهی هــا،  و  امرهــا  وعیدهــا،  و  وعده هــا  تمامــی 
همــه  انــکاری  اســتفها م های  و  تعجب هــا  و  تهدیدهــا  و 
ــد  ــه پیامبــر. پــس خداون ــد اســت ن گفتــاری خداون افعــال 
کــه بــه مــردم وعــده می دهــد و بعــث و زجــر می کنــد،  اســت 
گرچــه مشــافهتًا بــا آنــان ســخن نگفتــه اســت و به وســاطت 
کــرده  کلمــات و عبــارات را بــه آنــان منتقــل  پیامبــر ایــن 
کــرد  اســت. اینکــه به طــور بین االذهانــی نمی تــوان اثبــات 
کــه خداونــد مــردم را خطــاب قــرارداده، مثــل ایــن اســت 
کــه واقعــًا نمی شــود و اساســًا نبایــد تصــّدی بــه اثبــات ایــن 
نکتــه کــرد کــه مســئوالن و لشــکریان به طــور مســتقیم مــورد 
خطــاب رهبــر و فرمانــده بوده انــد؛ چــون حقیقــت ایــن 
اســت کــه در واقعــه زبانــی و گفتــار مســتقیم او تنهــا شــخص 

ــا رئیــس دفتــر( حضــور داشــته اســت. واســطه )معــاون ی
گفتــه شــود ایــن نقــل قــول بــودن قــرآن  ممکــن اســت 
از طــرف خداونــد نیــز بایــد به طــور بین االذهانــی ثابــت 
گــره زدن فهم پذیــر  شــود. ایــن انتظــار نیــز ناموّجــه اســت. 

بــودن قــرآن بــه اینکــه همــه ابنــاء بشــر به طــور همگانــی 
کــه پیامبــر دقیقــًا  و بین االذهانــی بــر ایشــان ثابــت شــود 
عبــارات دیگــری )خداونــد( را ادا می کنــد و از خــود انشــاء 
ضــروری  غیــر  و  بی وجــه  نمی کنــد،  جمــات  و  عبــارات 

اســت.
کجــا واســطه ای نقــل قــول  کــه هــر  واقعیــت ایــن اســت 
مســتقیم می کنــد مخاطبــان وی دو دســته می شــوند: 
بــودن  ضابــط  و  امانــت داری  و  صداقــت  بــه  کــه  آنانــی 
ایــن واســطه معتقــد و معترفنــد در ایــن صــورت خــود را 
گوینــده اصلــی می داننــد و دســته دوم  مخاطــب پیــام 
کــه بــه هــر دلیلــی غیــر معتقــد بــه ناقــل و  کســانی هســتند 
گمــان می برنــد او از طــرف خــود چنیــن  واســطه هســتند و 
می گویــد و رهبــر یــا فرمانــده چنیــن نگفتــه اســت یــا در مــورد 
قــرآن اساســًا بــه واســطه بــودن پیامبــر اعتقــادی ندارنــد )از 
بــاب عــدم اعتقــاد بــه وجــود خــدا یــا عــدم اعتقــاد بــه نبــّوت 
و پیامبــر وی(. در ایــن صــورت حکــم بــه اینکــه حتــی بــرای 
مؤمنــان و معتقــدان بــه صداقــت و امانــت و پیامبــری 
رســول خــدا نیــز فهم پذیــر بــودن قــرآن منــوط بــه آن اســت 
کــه بــرای همــگان )کــه شــامل غیــر معتقــدان بــه پیامبــری 
کــه او پیامبــر خداســت و از طــرف  هــم بشــود( ثابــت شــود 
کامــًا تحّکم آمیــز و بی وجــه  خداونــد نقــل قــول می کنــد، 
کــه فهــم مؤمنــان از قــرآن  اســت؛ زیــرا بــه معنــای آن اســت 

منــوط بــه تصدیــق نبــّوت توســط غیــر مؤمنــان شــود.
امــا اســتدالل دیگــر بــر نفــی و طــرد تلقــی ســنتی از قــرآن 
کام ا لهــی بــودن آن در عبــارات ایشــان چنیــن آمــده  و 

ــت: اس
دســت  در  دینــی ای  درون  تاریخــی  معتبــر  »دلیــل 
نداریــم کــه بــه صــورت اطمینان بخــش نشــان دهــد پیامبــر 
کــه متــن قــرآن بــه او منســوب اســت انتســاب  اســام)ص( 
گفتــه اســت  ــا  ــرده، ی ک ــه خــود را نفــی  ــی ب کام قرآن متــن و 
عیــن الفــاظ و جمــات قــرآن بــه او القــا می شــود. نــه تنهــا 
چنین دلیلی در دســت نیســت بلکه در متن قرآن شــواهد 
کــه نشــان می دهــد پیامبــر و مخاطبــان  بــارزی وجــود دارد 

کام محمــد)ص( می شــمرده اند.«۳ کام قرآنــی را  او 
کتــاب و ســّنت اســت و  دلیــل درون دینــی عبــارت از 
کتــاب  آیــات قــرآن و روایــات بــه صراحــت قــرآن شــریف را 
الهــی و وحــی تــاوت شــده بــر پیامبــر می دانــد. بــرای نمونــه 
کــه بــه چــه درجــه ای از وضــوح و  بــه آیــات زیــر توجــه شــود 
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ــذارد: ــه می گ ــب صّح ــن مطل ــر ای ــنی ب روش
ــُد  ــا اهلُل ُیِری ــّقِ َو َم ــَک ِباْلَح ــا َعَلْی ــاُت اهلِل َنْتُلوَه ــَک آَی »ِتْل

ُظْلمــًا ِلْلَعاَلِمیــَن«  )آل عمــران/۱۰۸( 
ْوَحْیَنا ِإَلْیَک ُقْرآنًا َعَرِبّیًا « )شوری/۸(

َ
َکذِلَک أ »َو 

َمُه 
َ
 َوْحــٌي ُیوَحی*َعّل

َ
»َو َمــا َیْنِطــُق َعــِن اْلَهــَوى *ِإْن ُهــَو ِإاّل

َشِدیُد اْلُقَوى « )نجم/۳ـ۵(
َعِلیــٍم «  َحِکیــٍم  َلــُدْن  ِمــْن  اْلُقــْرآَن  ــی 

َ
َلُتَلّق ــَک 

َ
ِإّن »َو 

)۶ / نمــل (
ْنِذَرُکــْم ِبــِه َو َمــْن َبَلــَغ« 

ُ
ِإَلــّيَ هــَذا اْلُقــْرآُن أِل وِحــَي 

ُ
»َو أ

)انعــام/۱۹(
َکاَن ِمــْن ِعْنــِد َغْیــِر اهلِل  َلــْو  اْلُقــْرآَن َو  ــُروَن  َیَتَدّبَ َفــَا   

َ
»أ

)نســاء/۸۲( َکِثیــرًا«  اْخِتَافــًا  ِفیــِه  َلَوَجــُدوا 
ُکْم َتْعِقُلوَن « )یوسف/۲(

َ
ْنَزْلَناُه ُقْرآنًا َعَرِبّیًا َلَعّل

َ
ا أ

َ
»ِإّن

ْلَنــاُه  ــاِس َعَلــی ُمْکــٍث َو َنّزَ ُه َعَلــی الّنَ
َ
» َو ُقْرآنــًا َفَرْقَنــاُه ِلَتْقــَرأ

َتْنِزیــًا« )اســراء/۱۰۶(
کــه تنهــا نمونــه ای از آیــات مربــوط بــه ایــن  ایــن آیــات 
کــه آیــات قرآنــی  کیــد دارد  مبحــث اســت بــر ایــن نکتــه تأ
بــه زبانّیــت و عربّیــت آن بــر پیامبــر)ص( نــازل و قرائــت 
کننــده ایــن  کننــده و دریافــت  می شــده اســت و او تلّقــی 
پیامبــری  و  نبــّوت  دعــوی  اساســًا  و  اســت  بــوده  آیــات 

ایشــان بــر محــور ابــاغ و رســاندن 
گرفتــه  ــر مــردم شــکل  آیــات قرآنــی ب
اســت. صراحــت ایــن قبیــل آیــات 
کتــاب  ــه  کــه عقیــده ب چنــان اســت 
الهــی بــودن قــرآن نــزد مســلمین در 
طــول قــرون و اعصــار جــزء مســّلمات 
و عقایــد غیراختافــی بــوده اســت.

اطمینــان  »به طــور  واژه  امــا 
آمــده  اســتدالل  در  کــه  بخــش« 
ایــن  موجــب  می توانــد  اســت 
بــه  مــا  کــه  شــود  ناصــواب  تصــور 
دنبــال دلیــل تاریخــی درون دینــی 
کــه بــرای مــا قطــع و یقیــن  هســتیم 
کنــد  تولیــد  ریاضــی وار  و  منطقــی 
از  اطمینانــی  و  یقیــن  چنیــن  و 
منابــع درون دینــی نســبت بــه ایــن 
اّدعــای ســنتی و متــداول بــه دســت 
در  کــه  کــرد  توّجــه  بایــد  نمی آیــد. 

کــه از ســنخ متــن  مــورد اســناد مکتــوب و منابــع و ادلــه ای 
ــر  ــی، »ظاه ــه درون دین ــر ادل ــتند نظی ــی هس ــت زبان ل و دال
کــه معانــی محتمــل متکثــر اســت  عبــارات« و در مــواردی 
»ظاهرتریــن معانــی« مبنــای اســتدالل و اســتناد اســت و 
ــن  ــم یقی ــم از قس ــی آن  ه ــان یقین ــال اطمین ــه دنب ــی ب کس
گــر چنیــن  کــه ا منطقــی در برابــر »یقیــن روانــی« نیســت 
باشــد قریــب بــه تمــام دانــش و اطاعــات مــا نســبت بــه 
ــک  ــل و درون ی ــان مل ــه می ک ــی  ــی و اتفاقات ــوادث تاریخ ح
کشــور و مّلــت از جنگ هــا و صلح هــا و وقایــع مهــم تاریخــی 
اتفــاق افتــاده اســت، بایــد نامعتبــر و غیــر قابــل اطمینــان 
بــر اینکــه در خصــوص مســئله  محســوب شــود. افــزون 
کام الهــی  لــت ادلــه درون دینــی بــر  کــه دال مــورد بحــث مــا 
ــه نقلــی از آیــات قرآنــی و روایــات بــه  بــودن قــرآن اســت ادل
کثــرت، متواتــر اســت و به لحــاظ وضــوح از »ظاهــر«  لحــاظ 

لــت بــر مّدعاســت. گذشــته و »نــّص« در دال
بــه هــر تقدیــر، چــه تقریــر جنــاب شبســتری از کام بشــر 
کــه بخواهــد انتســاب  بــودن قــرآن و چــه هــر تقریــر دیگــری 
کنــد، بــه لحــاظ موّجــه  کام الهــی را انــکار  آیــات قرآنــی بــه 
لــت نصــوص  شــدن درون دینــی بــا ســّد عظیمــی بــه نــام دال
کام الهــی بــودن  ــر  دینــی )آیــات قرآنــی و روایــات معتبــر( ب
کنــش و  ــوع وا ــه رو اســت. ن قــرآن روب
لی ایشــان در برابــر  برخــورد اســتدال
کــه بــه صراحــت  ایــن حجــم آیــات 
تــاوت شــده  الهــی و  کام  را  قــرآن 
می کنــد،  معّرفــی  پیامبــر)ص(  بــر 
مایــه تعجــب اســت. وی در برخــی 
بــه  انتقــاد  در  خویــش  مکتوبــات 
تمّســک بــه آیــات قرآنــی در دفــاع از 
تقریــر ســنتی نکاتــی را ذکــر می کننــد 
تقریــر  چنیــن  را  نکتــه  اّولیــن  و 

: می کننــد
گفتیــم  قبــًا  آنچــه  بنابــر  »اّواًل 
همیــن آیــات مــورد نظــر را پــس از آن 
کــه  کنیــم  می توانیــم فهــم و تفســیر 
ــن  ــودن همی ــوی( ب ــانی )نب کام انس
ــن  ــیم و بنابرای ــه باش ــات را پذیرفت آی
ایــن  در  خــدا  بگوییــم  نمی توانیــم 
آیــات می گویــد کــه قــرآن کتــاب وحــی 

ــات  ــ ــی و آی ــ ــن تــحــلــیــل از وحـ ــ ایـ
کــه آن را حکایت و قرائت  قــرآنــی 
ــان و  ــهـ ــر از جـ ــب ــام ــی و روایـــــــت پ
انـــســـان بــرخــاســتــه از اعــطــای 
توحیدی  خــاص  نگرش  و  بینش 
مـــــی دانـــــد، جـــنـــاب شــبــســتــری 
ــه تــحــلــیــل  ــ ک ــر آن مــــــــی دارد  ــ ب را 
مـــعـــرفـــت شـــنـــاخـــتـــی خـــاصـــی از 
ــد. از  ــه دهـ ــ گـــزاره هـــای قــرآنــی ارائ
گــزاره هــای قرآن  نگاه وی تمامی 
که به ظاهر ِاخــبــاری اســت و خبر 
معاد  و  انسان  جهان هستی،  از 
او و حــــوادث مــربــوط بــه انــبــیــا و 
محتوایی  مــی دهــد  گذشته  ــم  ام
تفسیری است، نه آنکه محتوای 

ِاخباری باشد.
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کتــاب وحــی  اســت؛ بایــد بگوییــم پیامبــر می گویــد قــرآن 
اســت.«۴

اّول  نکتــه  اســت:  نکتــه  دو  دربردارنــده  پاســخ  ایــن 
اســت  فهمیدنــی  صورتــی  در  تنهــا  آیــات  اینکــه  دربــاره 
کام بشــر باشــد، نوعــی مصــادره بــه مطلــوب و تکــرار  کــه 
کــه در همیــن مقالــه بطــان آن را آشــکار  اّدعایــی اســت 
لــت  کــه ایــن آیــات دال ســاختیم، امــا نکتــه دوم آن اســت 
کتــاب وحــی اســت. ایشــان  کــه خــدا می گویــد قــرآن  نــدارد 
ــا  ــه آی ک ــت  ــن اس ــا ای ــئله م ــی مس ــه وقت ک ــد  ــه نمی کنن توج
کام بشــر اســت  کام نبــوی و  کام الهــی اســت یــا  قــرآن 
کــه در حــّل ایــن مســئله ســراِغ، بــه قــول  و می پذیریــم 
ایشــان، »دلیــل معتبــر درون دینــی« یعنــی آیــات قــرآن 
کــه  و روایــات نبــوی برویــم، در ایــن صــورت پذیرفته ایــم 
ایــن  حــّل  داور  و  مســئله  حــّل  مرجــع  آیــات«  لــت  »دال
لــت بــر نــزول آیــات از  کــه بــه روشــنی دال اختــاف اســت 
کــردن امــوری نظیــر »خــدا  ناحیــه خداونــد داشــت. اضافــه 
نمی توانیــم  اینکــه  و  می گویــد«  »پیامبــر  یــا  می گویــد« 
»پیامبــر  بگوییــم  بایــد  بلکــه  می گویــد«  »خــدا  بگوییــم 
کــه  می گویــد« مصــادره بــه مطلــوب و تکــرار اّدعایــی اســت 
لــت خــود آیــات ســپرده بودیــم. قــرار بــود  پاســخ آن را بــه دال
خــود قــرآن روشــن کنــد کــه آیــا خداونــد گوینــده آیــات اســت 
بــا پذیــرش مرجعیــت خــود قــرآن به عنــوان  یــا پیامبــر. 
ــا  ــودن ی ــرای تعییــن تکلیــف بشــری ب ــی ب ــل درون دین دلی
الهــی بــودن آیــات قرآنــی، مفــاد آیــات پاســخ ایــن پرســش را 
می دهــد و مــا حــق نداریــم بــا تحّکــم قضــاوت خــود را تکــرار 
گفــت  گفــت خــدا می گویــد بلکــه بایــد  کــه »نمی تــوان  کنیــم 

کتــاب وحــی اســت«. پیامبــر می گویــد قــرآن 
نکتــه و پاســخ دوم ایشــان مبتنــی بــر تمرکــز بــر معنــای 

ــد: ــتری می نویس ــد شبس ــت. مجته ــی اس وح
»تعییــن اینکــه منظــور محمــد)ص( از وحــی چــه بــوده 
اجمــااًل  این جــا  در  اســت...  مشــکل  و  پیچیــده  بســیار 
گفته انــد در لغــت عــرب  می گویــم چنانچــه اهــل تحقیــق 
گــر منظــور  »معنــای وحــی« عبــارت بــوده از اشــاره ســریع. ا
را  خفــی ای  و  ســریع  اشــارات  او  کــه  بــوده  ایــن  پیامبــر 
کــه در تجربــه او اشــارات خــدا هســتند در  دریافــت می کنــد 
ایــن صــورت روشــن اســت کــه مصحــف شــریف با شــش هزار 
و خــرده ای آیــات نمی توانــد مصــداق ایــن اشــارات باشــد. 

کــه اشــاره نیســتند.«۵ آیــات مصحــف 

خــروج از مســیر اصلــی بحــث در ایــن اســتدالل مشــهود 
کام  ــه درون دینــی  ــا ادل ــه آی ک ــود  اســت. ســخن در ایــن ب
الهــی بــودن قــرآن را تأییــد و تصریــح می کنــد. بــه وضــوح 
نشــان دادیــم قــرآن در آیــات متعــدد، قرآنــی عربــی را نــازل 
کــه  آمــد  گفتــه  گذشــته  در  می دانــد.  پیامبــر  بــر  شــده 
حقیقــت وحــی هرچــه باشــد و وجــه هستی شــناختی آن 
کیفیــت رابطــه معنــوی رســول)ص( بــا خداونــد و َملــک  و 
وحــی هرگونــه پیچیدگــی و ابهامــی داشــته باشــد، حقیقــت 
کــه قــرآن شــریف ایــن تجربــه وحیانــی  انکارناپذیــر آن اســت 
را دارای واقعــه زبانــی دانســته و ایــن ارتبــاط روحانــی و 
معنــوی )تجربــه وحــی( را مشــتمل بــر تــاوت آیــات و نــزول 
اینکــه  بــر  افــزون  بــر پیامبــر)ص( می دانــد.  قــرآن عربــی 
ســاختن  آشــکار  و  وحــی  حقیقــت  در  بحــث  گــر  ا حتــی 
پیچیدگی هــای آن باشــد هرگــز ایــن چنیــن بحث هــای 
هستی شناســانه و وجــودی را نمی تــوان بــا مراجعــه بــه 
کــرد. کاوی معنــای آن در لغــت عــرب حــل  اهــل لغــت و وا

ایشــان بــا مراجعــه لغــوی و پذیــرش این کــه ماهّیــت 
کــه ایــن  وحــی همانــا اشــاره ســریع اســت نتیجــه می گیرنــد 
حجــم آیــات نمی توانــد در قالــب اشــارات ســریع بگنجــد. 
جالب تــر این کــه ایشــان در برابــر منتقــدان خــود می گوینــد 
کــه بحــث در حقیقــت وحــی محــّل توجــه نیســت و مباحــث 
مــا در قرائــت نبــوی از جهــان، قرآن شناســانه و بــر مراجعــه 
لــت خــود آیــات قرآنــی متکــی اســت، ولــی این جــا بــا  بــه دال
تحلیلــی لغــوی بــه تعییــن تکلیــف راجــع بــه حقیقــت وحــی 
می پردازنــد و از طریــق آن بــه تصــور خویــش راهــی بــرای 
لــت ایــن همــه آیــات بــر کام الهــی بــودن قــرآن  مقابلــه بــا دال

و تــاوت آیــات بــر نبــّی)ص( می جوینــد.

و  تاریــخ  و  جهــان  از  نبــوی  قرائــت  به مثابــه  قــرآن   

معــه جا
کام الهــی بــودن  نفــی تقریــر ســنتی از وحــی و انــکار 
قــرآن بــه جنــاب مجتهــد شبســتری ایــن اجــازه را می دهــد 
کام  گام دوم را در پــروژه خویــش برداشــته و قــرآن را  کــه 
نبــوی و قرائــت و روایــت او از جهــان و تاریــخ انبیــاء و جامعــه 
گــر قــرآن  مطلــوب اســامی و انســان و سرنوشــت او بدانــد. ا
کام الهــی و قرائــت آیــات خداونــد بــر رســولش نیســت پــس 
وحــی و وحیانــی بــودن قــرآن بــه چــه معناســت؟ مجتهــد 
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جدیــد،  تقریــر  ایــن  در  شبســتری 
بــا  متفــاوت  معنایــی  بــه  را  وحــی 
طــول  در  مســلمین  قاطبــه  آنچــه 
بوده انــد  معتقــد  اعصــار  و  قــرون 
فهــم می کنــد. خاصــه تقریــر ایشــان 
کــه زبــان اساســی قــرآن یــا  آن اســت 
بســتر اصلــی زبــان قــرآن، روایتگــری 

اســت.
روایتگــری حضــرت محمــد)ص( 
ــان  ــا جه ــان و ب ــدا در جه ــه خ از آنچ
دربردارنــده  قــرآن  پــس  می کنــد. 
از  پیامبــر  تفســیری  ـ  فهمــی  نــگاه 
جهــان اســت. ایــن تفســیر و روایــت، 
البتــه روایتــی دینــی و توحیــدی از 
جهــان اســت کــه براســاس آن، همــه 
هســتی آیــات و نمودهــای خداونــد 
اســت یعنــی جهــان و همــه حــوادث 
گذشــته و حــال و آینــده آن بــه شــکل 
توحیــدی و آیــات الهــی بــر پیامبــر 

آشــکار می شــد و او چنیــن قرائــت و تفســیری از جهــان 
ــر  داشــته اســت، یعنــی آنچــه در ســایه بینــش توحیــدی ب
او آشــکار می شــد بــه زبــان آورده و آن هــا را قرائــت و روایــت 
ــدی او  ــت توحی ــت و روای ــز قرائ ــزی ج ــرآن چی ــرده و ق می ک
از هســتی و تاریــخ و انســان نیســت. از نظــر ایشــان، وحــی 
بــه  را  او  کــه  همیــن تجربــه توحیــدی اســت؛ تجربــه ای 

چنیــن قرائــت و روایتــی از جهــان قــادر می ســازد.۶
وی می نویسد :

کام  کــه حقیقــت  »از قــرآن چنیــن بــه دســت می آیــد 
خــدا، حداقــل بــرای بعضــی از پیامبــران، چــون پیامبــر 
اســام)ص(، همــان تجربــه تجّلــی خداونــد در موجــودات 
ــان  ــدی جه ــت توحی ــه قرائ ــه وی را ب ک ــوده  ــی( ب عالم)وح

قــادر می ســاخت.«۷
درباره مفاد این تجربه در جای دیگر می نویسد:

حضــرت  بــه  قــرآن  انتســاب  گرفتــن  مفــروض  »بــا 
تجربــه  محتــوای  می رســاند  آیــات  ایــن  محمــد)ص(، 
وحیانــی محمــدی یــک حقیقــت بیشــتر نبــوده اســت. 
کــه "خــدای شــما خــدای  محتــوای آن تجربــه ایــن بــود 
یگانــه" اســت. در واقــع آنچــه در طــول بیســت و ســه ســال 

ج  نبــوت بــه پیامبــر می رســیده و خار
آشــکار  بــوده  او  اراده  و  اختیــار  از 
گــون این  شــدن ابعــاد و ســطوح گونا
کــه »خــدای شــما  بــوده  حقیقــت 
یگانــه« اســت و ایــن یــک حقیقــت 

)توحیــد(.«۸ نیســت  بیشــتر 
بنابرایــن، برانگـــیختگی و بعثــت 
بــه معنــای اعطــاء چنیــن بینــش و 
نگاهــی بــه پیامبــر اســت. از نظــر وی 
کمــک  معنــای لغــوی وحــی بــه مــا 
کــه ایــن بینــش توحیــدی  می کنــد 
خفــی  و  ســریع  اشــارات  نتیجــه  را 
یعنــی  وحــی  براثــر  پیامبــر  بدانیــم 
شــتابدار  پنهانــی  اشــارت  ایــن 
از  تفســیری  فهمــی  ارائــه  بــر  قــادر 
انســان  معــاد  و  نســان  ا  و  جهــان 
امت هــای  بــه  مربــوط  حــوادث  و 
کــه آیــات  گذشــته می شــده اســت 
قرآنــی متــن ایــن روایــت و حکایــت 

اســت.۹ تفســیری 
کــه آن را حکایــت  ایــن تحلیــل از وحــی و آیــات قرآنــی 
و قرائــت و روایــت پیامبــر از جهــان و انســان برخاســته از 
اعطــای بینــش و نگــرش خــاص توحیــدی می دانــد، جناب 
ــه تحلیــل معرفت شــناختی  ک ــر آن مــی دارد  شبســتری را ب
گزاره هــای قرآنــی ارائــه دهــد. از نــگاه وی تمامــی  خاصــی از 
کــه بــه ظاهــر ِاخبــاری اســت و خبــر از  گزاره هــای قــرآن 
جهان هســتی، انســان و معــاد او و حــوادث مربــوط بــه 
گذشــته می دهــد محتوایــی تفســیری اســت،  انبیــا و امــم 
نــه آنکــه محتــوای ِاخبــاری باشــد. آنچــه در طبیعــت و 
پیــدا  الهــی  تفســیری  قــرآن  در  می افتــد،  اتفــاق  تاریــخ 
کــرده اســت. بینــش و نگرشــی بــه پیامبــر)ص( داده شــده 
اســت و او همــه ایــن امــور و حــوادث را بــر محــور آن بینــش 
توحیــدی تفســیر می کنــد و روایــت خــود را از آن امــور عرضــه 
گزاره هــای محتمــل الصــدق و الکــذب  ــه آنکــه  مــی دارد، ن

کنــد.۱۰ را بیــان 
وی می نویسد:

ــت  ــان را قرائ ــد. او جه ــکار می کن ــود را آش ــش خ »او بین
می کنــد. قــرآن، قرائــت )فهــم تفســیری نبــوی( از جهــان 

از منابع اصلی شناخت و معرفت 
در چیستی وحــی و زبــانــی بــودن 
کام الهی  آن و امر خطیری نظیر 
ــات قـــرآنـــی،  ــ ــودن آیـ ــ ــا بـــشـــری بـ یـ
ــات قــرآنــی و معّرفی  مراجعه بــه آی
ــت. در ایـــن  ــ ــ ــود اس ــ ــرآن از خـ ــ ــ ق
مربوط  آیـــات  همه  بــایــد  مراجعه 
گذشته  ــه در  ک کـــرد  را مــاحــظــه 
که بر نــزول قرآن  به برخی از آ نها 
کــام الهی  و قــرائــت آن بــر نــبــّی و 
ــرد  ــت مــی ک ــ  داللـ

ً
ــودن صــریــحــا ــ بـ

اشاره داشتیم. متأسفانه جناب 
ایشان ایــن همه آیــات را نادیده 
ــر مـــاتـــن بـــودن  ــرفــتــه و اصـــــرار بـ گ
کام عربی بر  رســول و نفی نــزول 

پیامبر)ص( دارند.
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کــه بــا زبــان عربــی انجــام می شــود یــک  اســت. ایــن قرائــت 
کــه پیامبــر بنابــر تجربــه و دعــوی خویــش  "عمــل" اســت 
قــرآن،  آیــات  می دهــد.  انجــام  را  آن  وحــی  تأثیــر  تحــت 
کــه یــک "خبــر" مــی آورد و  گفتــاری پیامبــر اســت  فعــل 
گــوش دادن آن خبــر فرامی خوانــد و از  شــنوندگان را بــه 
آنــان هماهنگــی بــا آن خبــر را طلــب می کنــد. خبــر ایــن 
کــه همــه پدیده هــا و حــوادث، افعــال خــدا )آیــات  اســت 

هســتند.«۱۱ او( 
در ادامــه همیــن مطلــب مراجــع بــه آیــات کلیــدی قــرآن 
مربــوط بــه خلقــت انســان و سرنوشــت و حیــات پــس از 

ــد: ــی چنیــن می نویس مــرگ آدم
»ایــن آیــات و مشــابهات آن، اســاس بینــش فهمــی 
نشــان  را  انســان  سرنوشــت  از  اســام  نبــّی  تفســیری  ـ 
از  ِاخبــار  جمــات  هــم  آیــات  ایــن  جمــات  می دهــد. 
فهم هــای  اینهــا  همــه  نیســتند...  فلســفی  یــا  داده هــا 
ــر مبنــای "بینــش  کــه ب تفســیری دینــی از انســان هســتند 
تفســیری محــوری" عبــث نبــودن و حقانّیــت داشــتن و غیــر 
ــگاه«  ــودن جهــان صــورت می پذیــرد. آن »پیش ن باطــل ب
ایــن نگاه هــا را هدایــت می کنــد... اینکــه حیــات دنیــوی 
"روز اّول" اســت و حیــات اخــروی "روز دیگــر" اســت یــک 
فهــم تفســیری از سرنوشــت و سرگذشــت انســان اســت. 
ایــن تعبیــرات، ِاخبــار از داده هــا و یــا فلســفه گویی یــا ِاخبــار 

از غیــب نیســتند.«۱۲
از نظــر جنــاب شبســتری نبــّوت بــه معنــای آن نیســت 
دریافــت  الهــی  مبــدأ  از  را  ِاخبــاری  چنیــن  پیامبــر  کــه 
کــه  می کنــد، هم چنانکــه نبــّوت بــه معنــای آن نیســت 
حقایــق و معانــی ای بــه پیامبــر داده می شــود و او آن هــا 
را تفســیر و تعبیــر زبانــی می کنــد، بلکــه پیامبــر یــک بینــش 
گهانی)بلیــک( را تجربــه می کنــد. ایــن تفســیر و بینــش  نا
توحیــدی بــه او داده شــده اســت. نبــّوت او تجربــه ایــن 
بلیــک و رســالت او نتیجــه ایــن بلیــک اســت. او بهره منــد 
از ایــن بینــش )همــه چیــز را آیــات خــدا دیــدن( اســت و مــا 
از  بــه داشــتن چنیــن بلیــک و بینشــی فرامی خوانــد.  را 
گــزاره محتمل الصــدق  نظــر وی، پیامبــر نمی خواهــد یــک 
تفســیر  مــن  بگویــد  و نمی خواهــد  کنــد  ارائــه  الکــذب  و 
ــیر  ــتی تفس ــت و درس ــل صح ــد دلی ــما بگویی ــا ش ــم ت می کن
تــو چیســت. او می گویــد ایــن تفســیر بــه مــن داده شــده را 
ــا  ــه اینکــه تفســیر می کنــم ت ــا شــما در میــان می گــذارم و ن ب

ــرآن  ــات ق کنیــد. آی ــگاه و بینشــی پیــدا  شــما هــم چنیــن ن
کــه  نیســت  ایــن  مســئله   نیســتند.  ِاخبــاری  گزاره هــای 
کــه موجــودات آیــات خــدا  کســی در قــرآن خبــر می دهــد 
کــه پیامبــر موجــودات را آیــات  هســتند؛ مســئله ایــن اســت 
خــدا تجربــه می کنــد و جهــان را نمودهــای خداونــد قرائــت 

می کنــد.۱۳
ــئله  ــه مس ــر اینک ــد ب کی ــی و تأ ــات قرآن ــل از آی ــن تحلی ای
و  هســت  چــه  وجــود  عالــم  در  کــه  نبــوده  ایــن  قــرآن 
در  کــه  اســت  بــوده  ایــن  مســئله  بلکــه  نیســت،  چــه 
موجــود  چــه  هــر  نبــوی  عصــر  جاهلــی  فرهنگــی  زمینــه 
ــه  می انگاشــته اند )جــّن، شــیاطین و ماننــد آن( همگــی ب
خداونــد ارجــاع شــود و آیــات و نمودهــای او فهــم و تفســیر 
دارد.  ســنگینی  معرفت شــناختی  پی آمدهــای  شــود،۱۴ 
 )seeming( »و »بــه نظــر رســیدن )being( »بیــن »بــودن
فــرق روشــنی اســت. کســی کــه عینــک ســبز بــر چشــم نهــاده 
و همــه چیــز را ســبز می بینــد، بــه لحــاظ منطقــی تنهــا 
ــد  ــبز می رس ــرم« س ــه نظ ــور »ب ــیاء و ام ــد اش ــد بگوی می توان
امــا نمی توانــد راجــع بــه ســبزی همــه اشــیاء و امــور ِاخبــار 
کــذب  کنــد و قضایــای معرفت بخــش و صــدق و  واقعــی 
کــرده و همــه چیــز را ســبز بدانــد. اســتفاده از  بــردار ادا 
کــه  چنیــن عینکــی نــه بــرای صاحــب آن و نــه بــرای کســانی 
مخاطــب او هســتند ایمــان و اعتقــاد بــه ســبز بــودن همــه 
کــه فــرد  اشــیاء و امــور ایجــاد نمی کنــد بلــه تنهــا در صورتــی 
کلــی نســبت بــه وجــود  کننــده عینــک ســبز بــه  مصــرف 
عینــک غافــل و جاهــل باشــد و بــه خطــا و تّوهــم تصــور کنــد 
کــه مســتقیم و بی واســطه همــه امــور را ســبز می بینــد. در 
ایــن صــورت معتقــد و مطمئــن بــه ســبز بــودن همــه چیــز 
کــه چنیــن اعتقــادی خطــا،  می شــود اّمــا روشــن اســت 

توهــم و غیــر صــادق اســت.
کــه وحــی چیــزی جــز  جنــاب شبســتری مّدعــی اســت 
گهانــی توحیــدی بــه رســول اهلل  اعطــای یــک بینــش نا
کــه در ســایه ایــن بینــش همــه چیــز را آیــه و نمــود  نیســت 
خــدا دانســته و همــه افعــال و امــور را از او و بــه ســوی او 
گزاره هــای  و  ِاخبــار  بی آنکــه  می کنــد،  روایــت  و  قرائــت 
صــدق و کــذب بــردار در کار باشــد. لــوازم منطقــی ایــن تقریر 
کــرد. در اینجــا نیــز  ماننــد مثــال عینــک ســبز را بایــد بررســی 

ســه فــرض اصلــی متصــور اســت:
کــه صاحــب چنیــن بینــش  فــرض اّول چنیــن اســت 
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توحیــدی واقــف و مطّلــع اســت کــه ایــن نوعــی نگرش و دید 
اســت کــه بــه او داده شــده و کامــًا محتمــل اســت کــه آنچــه 
او تجربــه می کنــد و بــه نظــرش می رســد واقعیــت نداشــته 
گزاره هــای مــورد روایــت او  باشــد. در ایــن صــورت تمامــی 
 )seeming(»از مشــاهداتش از مقولــه »بــه نظــر رســیدن
منطقــًا  بنابرایــن،   .)being(»بــودن »واقــع  نــه  اســت، 
کــه  نــه بــرای خــودش و نــه بــرای مخاطبــان و دیگرانــی 
ایــن چنینــی خــود  راوی مشــاهدات  تنهــا  او  می داننــد 
اســت، اعتقــاد و بــاور بــه محتــوای آن مشــاهدات ایجــاد 

نمی شــود؛
کــه  کــه اساســًا مطلــع نباشــد  فــرض دوم آن اســت 
بینــش و نــوع نــگاه خاصــی بــه او داده شــده اســت )ماننــد 
کــه غافــل اســت عینــک ســبز بــر چشــم دارد( و ایــن  کســی 
کشــف حقیقــت و آشــکار شــدن امــر پنهــان  بینــش از ســنخ 
نباشــد، آن گونــه کــه در فــرض ســوم خواهیــم گفــت. در ایــن 
صــورت آنچــه را مشــاهده می نمایــد به منزلــه امــور واقــع 
گزاره هــا  گــزارش می کنــد. در ایــن فــرض به لحــاظ منطقــی 
گزاره هــای واقعــی، معرفت  بخــش  و روایت هــای او همگــی 
ــه علــت عــدم مطابقــت  ــه ب ک ــردار اســت  کذب ب و صــدق و 
آنچــه او می بینــد و تجربــه می کنــد )در برخــی مــوارد( بــا 

گزاره هــا  آن  اســت،  واقــع  آنچــه 
محســوب  صــادق  غیــر  و  کاذب 
کــه  مــواردی  در  تنهــا  و  می شــود 
به حســب اتفــاق مشــاهدات و بــه 
بــا  مطابــق  او  رســیدن های  نظــر 
ِاخبــاری  گزاره هــای  باشــد  واقــع 
هــر  بــه  می شــوند.  تلقــی  صــادق 
تقدیــر در ایــن فــرض همــه روایت هــا 
و  او صــدق  توصیفــی  گزاره هــای  و 

اســت. کذب بــردار 
که اعطای  فرض ســوم آن اســت 
ــی و توحیــدی از  گهان ایــن بینــش نا
حقیقــت  از  پرده بــرداری  ســنخ 
گونــه ای نگریســتن واقــع  باشــد، نــه 
بــر خــاف آنچــه هســت. نظیــر اینکــه 
مســّلح  غیــر  چشــم  بــا  کســی  گــر  ا
و  نمی کنــد  مشــاهده  را  امــوری 
چشــم  بــه  خــاص  عینکــی  وقتــی 

می زنــد یــا از طریــق تلســکوپ مشــاهده می کنــد امــوری را 
ــه دیگــران مشــاهده نمی کننــد و از وجــود آنهــا  ک می بینــد 
از  او  گزاره هــا و روایت هــای  ایــن فــرض  بی اطاعنــد. در 
آنچــه می بینــد همگــی قضایایــی ِاخبــاری، معرفت بخــش 

و صــادق خواهــد بــود.
گهانــی  تقریــر جنــاب شبســتری از وحــی و ایــن بینــش نا
کذب بــردار نبــودن و ِاخبــار از  کیــد بــر صــدق و  کنــار تأ در 
گزارش هــای  از واقــع نبــودن روایت هــا و  غیــب و ِاخبــار 
ــد؛  ــازگار می افت ــرض اّول س ــا ف ــا ب ــی( تنه ــات قرآن ــوی )آی نب
کذب بــردار  و  صــدق  گزاره هــا  دیگــر  فــرض  دو  در  زیــرا 
و  ایمان ســاز  وجــه  هیــچ  بــه  اّول  فــرض  بــود.  خواهنــد 
کــه می دانــد ســبز بــه  کســی  اعتقادآفریــن نخواهــد بــود. 
نظــر رســیدن همــه امــور و اشــیاء معلــول پوشــیدن عینکــی 
کــه بــه ســبزی همــه امــور  کامــًا نامعقــول اســت  ســبز اســت 

باورمنــد و معتقــد شــود.
ــدی  ــیر توحی ــور و تفس ــه ام ــدن هم ــه دی ــود و آی ــر نم گ ا
گذشــته ناشــی از دیــد و  از هســتی و انســان و حــوادث امــم 
کــه از حقانّیــت و صــدق برخــوردار نبــوده و  بینشــی باشــد 
بــر خــاف فــرض ســوم پــرده برگرفتــن از واقعیــت محســوب 
نمی شــود در ایــن صــورت ایــن همــه ایثــار و جان فشــانی و 
اســتقامت کــه در راه توحیــد و ایمــان 
توســط پیامبــر اعظم الشــأن)ص( و 
ــاهده  ــه او مش ــان ب ــاب و مؤمن اصح
شــد چــه توجیــه معقــول و منطقــی 
گاه نگاه هــا  خواهــد داشــت. البتــه 
و بینش هــای غیرواقعــی و فانتــزی 
آرامــش  و  خوش آینــد  احســاس 
معنــوی بــه دنبــال خواهــد داشــت، 
ولــی ایمان آفریــن و باورســاز نخواهــد 
ــه تلقیــن و خودفریبــی. ــود، مگــر ب ب

در مقــام اثبــات و اقامــه دلیــل بــر 
اینکــه قــرآن قرائــت و روایــت نبــوی 
از طبیعــت و انســان و تاریــخ اســت، 
ــه فهــم خویــش  جنــاب شبســتری ب
کیــد می کنــد. در  آیــات تأ از برخــی 
یکــی از مصاحبه هــا ایشــان در پاســخ 
کــه پشــتوانه های  بــه ایــن پرســش 
از  نبــوی  قرائــت  نظریــه  فکــری 

در مــقــام اثــبــات و اقــامــه دلــیــل بر 
اینکه قــرآن قرائت و روایــت نبوی 
ــخ  ــاری ــان و ت ــسـ از طــبــیــعــت و انـ
اســت، جناب شبستری به فهم 
کــیــد  ــات تــأ ــ خـــویـــش از بـــرخـــی آیـ
مصاحبه ها  از  یکی  در  مــی کــنــد. 
ایشان در پاسخ به ایــن پرسش 
کــه پــشــتــوانــه هــای فــکــری نظریه 
قــرائــت نبوی از جهان چــه بــوده 
کــدام متون  و ریشه های آن را در 
اســامــی مــی تــوان یــافــت، اظهار 
که من این را از مطالعه  می دارند 
قرآن دریافتم. در یکی از ساعات 
مطالعه قرآن بر من آشکار شد که 
این قبیل آیات گزاره های ِاخباری 

نیستند.
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جهــان چــه بــوده و ریشــه های آن 
کــدام متــون اســامی می تــوان  را در 
مــن  کــه  اظهــار می دارنــد  یافــت، 
ایــن را از مطالعــه قــرآن دریافتــم. 
در یکــی از ســاعات مطالعــه قــرآن بــر 
مــن آشــکار شــد کــه ایــن قبیــل آیات 

گزاره هــای ِاخبــاری نیســتند.۱۵
و در جای دیگر می نویسد:

»نکتــه بســیار مهــم ایــن اســت 
کــه وحــی پیامبــر اســام کــه در قــرآن 
از آن ســخن مــی رود، در متــن قــرآن 

یــک امــر مســتمر و تقریبــًا مــدام تلقــی شــده اســت، نــه 
ــا آن زمــان. یکــی  ــه در ایــن زمــان ی ــا آن آی ــه ی وحــی ایــن آی
ــار بــا عبــارت  کــه ســه ب از دالیــل ایــن مّدعــی آیــه ای اســت 
َنــا َبَشــٌر ِمْثُلُکــْم 

َ
َمــا أ

َ
واحــد در قــرآن تکــرار شــده اســت: "ُقــْل ِإّن

َمــا ِإلُهُکــْم ِإلــٌه َواِحــٌد" )کهــف/۱۱۰، فصّلــت/۶( 
َ
ّن

َ
ُیوَحــی ِإَلــّيَ أ

کــه بــه مــن )پیامبــر  کــه آن وحــی  مضمــون آیــه ایــن اســت 
اســام( می رســد یــک حقیقــت بیشــتر نیســت و آن ایــن 
کــه خــدای شــما خــدای یکتــای بی همتاســت...  اســت 
کــه  ایــن همــان زیســت جهــان و حیانــی اســت  ظاهــرًا 
و  کنش هــا  جهــان  آن  در  و  می زیســته  آن  در  پیامبــر 
اســت.  می کــرده  روایــت  را  انســان  و  خــدا  کنش هــای  وا
کــه مــن از قــرآن می فهمــم وحــی پیامبــر اســام  آن طــور 
کــه خداونــد از طریــق آیــات تکوینــی خــود را بــر او  ایــن بــوده 
کلمــات  کــرده بــود و بــا او ســخن می گفــت، نــه اینکــه  آشــکار 
و جماتــی را بــه زبــان عربــی بــر او وحــی می کــرد، ماتــن قــرآن 

ــد.«۱۶ ــه خداون پیامبــر اســت ن
کــه از منابــع اصلــی شــناخت و  گفتــه آمــد  پیــش از ایــن 
معرفــت در چیســتی وحــی و زبانــی بــودن آن و امــر خطیــری 
کام الهــی یــا بشــری بــودن آیــات قرآنــی، مراجعــه بــه  نظیــر 
آیــات قرآنــی و معّرفــی قــرآن از خــود اســت. در ایــن مراجعــه 
گذشــته  کــه در  کــرد  بایــد همــه آیــات مربــوط را ماحظــه 
ــّی و  ــر نب ــت آن ب ــرآن و قرائ ــزول ق ــر ن ــه ب ک ــا  ــی از آ نه ــه برخ ب
لــت می کــرد اشــاره داشــتیم.  کام الهــی بــودن صریحــًا دال
گرفتــه  متأســفانه جنــاب ایشــان ایــن همــه آیــات را نادیــده 
کام عربــی بــر  و اصــرار بــر ماتــن بــودن رســول و نفــی نــزول 
پیامبــر)ص( دارنــد. اینکــه آیــات قرآنــی را یکســره روایــت و 
قرائــت نبــوی بدانیــم صرفــًا یــک حــدس و احتمــال اســت 

کــه آیــات فراوانــی بــه صراحــت آن را 
نفــی می کنــد و اســتدالل بــه امثــال 
ــر  ــت ب ل ــز دال کهــف هرگ ــه ۱۱۰ ســوره  آی
مقصــود ایشــان نــدارد. آیــه شــریفه 

دو احتمــال معنایــی روشــن دارد:
نفــی  بــر  لــت  دال آنکــه  نخســت 
وجــه  بــر  کیــد  تأ و  نبــّی  از  الوهّیــت 
ادامــه  باشــد. در  او داشــته  بشــری 
اینکــه خداونــد می فرمایــد بگــو مــن 
بشــری ماننــد شــما هســتم بــا ایــن 
کــه بــر مــن وحــی می شــود،  تفــاوت 
کــه منحصــرًا خــدای شــما خدایــی یگانــه  بیــان می کنــد 
ــه از نعمــت نبــّوت  ک کســی  کــس حتــی  اســت، پــس هیــچ 
و دریافــت وحــی برخــوردار اســت وجــه الوهّیتــی نــدارد؛ 
زیــرا الوهّیــت منحصــر در خــدای تعالــی اســت. طبــق ایــن 
احتمــال آیــه هیــچ ارتباطــی بــا منحصــر بــودن مضمــون 

وحــی بــه الغــای بینــش توحیــدی بــر پیامبــر نــدارد؛
احتمــال دوم آن اســت کــه »إّنمــا الهکــم« را نائــب فاعــل 
کــه در ایــن صــورت بــر خــاف تصــور  »ُیوحــی الــّی« بگیریــم 
ایشــان هیــچ حصــری را نســبت بــه مفــاد و مضمــون وحــی 
کــه حصــر  لــت نــدارد  افــاده نمی کنــد بلکــه بیــش از ایــن دال
الوهیــت در خــدای تعالــی یکــی از مــوارد و مضامیــن وحــی 

شــده بــر پیامبــر)ص( اســت.
جنــاب  قرآن شناســی  نقــد  در  اجمــال  بــه  آنچــه 
ــه پــروژه  ک ــه خوبــی نشــان می دهــد  ــر شــد ب شبســتری ذک
ایشــان بــا مشــکل جــّدی در موّجه ســازی درون دینــی و 
برون دینــی روبه روســت و ضعــف اســتدالل مشــکل اصلــی 
کــه آن را بــه یــک احتمــال و حــدس  ایــن نظریــه اســت 
کــه در عیــن غرابــت و  نظــری دربــاره قــرآن فرومی کاهــد 
مقابلــه بــا اجمــاع مســلمین در طــول تاریــخ، در اســتدالل 

اســت و در موّجه ســازی ضعیــف می نمایــد. کام  نــا
کــه در  چالش هــای ایــن نظریــه در ایــن چنــد محــور 
نوشــتار  پیــش روی آمــد خاصــه نمی شــود، گرچــه آنچــه بــه 
گذاشــته شــد اصلی تریــن دعــاوی قرآن شــناختی  بحــث 
کــه صاحب نظــران  ایشــان را در بر می گیــرد. امیــد اســت 
آرای  انتقــادی  بررســی  در  جــّدی  ورود  بــا  حــوزوی 
کامیــک  کــه در محافــل آ نواندیشــان دینــی و مستشــرقانی 
کانــون مطالعــات خــود قــرار داده انــد بــه  غــرب، قــرآن را 

ــرآنـــی را یــکــســره  ــات قـ ــ ــنــکــه آیـ  ای
 
ً
روایت و قرائت نبوی بدانیم صرفا
که  یــک حــدس و احتمال اســت 
ــی بــه صــراحــت آن را  ــراوان آیـــات ف
نفی می کند و استدالل به امثال 
کهف هرگز داللت بر  آیه 110 سوره 

مقصود ایشان ندارد.
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غنــای قرآن پژوهــی و تأمــل در ایــن ذخیــره عظیــم معرفتــی 
و معنــوی الهــی بیفزاینــد.

حوزه علمیه قم
دانشگاه باقرالعلوم)ع(

احمد واعظی 
۱۳۹۶/۲/۱۸

پاورقی:
وبســایت  فروریخته انــد،  فقهــی  و  کامــی  مبانــی  چگونــه  ۱ـ 

.۱۳۹۴/۲/۶ یک شــنبه  شبســتری،  مجتهــد  محمــد 
مجتهــد   ، محمــد  وبســایت  اســت،  ممتنــع  کــه  فهــم  آن  ۲ـ 

.۱۳۹۴/۵/۴ یک شــنبه  شبســتری، 
کامــی و فقهــی فــرو ریخته انــد، وب ســایت  ۳ـ چگونــه مبانــی 

.۱۳۹۴/۲/۶ یک شــنبه  شبســتری،  مجتهــد  محمــد 
۴ـ مجتهــد شبســتری محمــد، سلســله مقــاالت قرائــت نبــوی از 

کام انســان. کام خــدا و  جهــان، مقالــه دّوم: 
۵ـ همان.

۶ـ مجتهــد شبســتری محمــد، سلســله مقــاالت قرائــت نبــوی از 
جهــان، مقالــه اّول و مقالــه چهاردهــم.

گــون خداونــد،  گونا ۷ـ مجتهــد شبســتری محمــد، ســخنان 
ســخنرانی در شــب ۲۱ مــاه رمضــان ۱۳۸۹ در حســینیه ارشــاد.
ــت نبــوی  ۸ـ مجتهــد شبســتری محمــد، سلســله مقــاالت قرائ
کام قرآنــی و حقیقــت  ــه چهاردهــم: ا نســانّیت  از جهــان، مقال

ــه محمــدی. تجرب
۹ـ همان مقاله دّوم و چهاردهم.

۱۰ـ مجتهــد شبســتری محمــد، هرمنوتیــک و تفســیر دینــی از 
جهــان، فصلنامــه مدرســه شــماره ۶، ســال ۱۳۸۶.

کام  ۱۱ـ سلســله مقــاالت قرائــت نبــوی از جهــان، مقالــه اّول: 
نبــوی صفحــه ۸.

۱۲ـ همان صفحات ۱۳ و ۱۴.
۱۳ـ مجتهــد شبســتری محمــد، هرمنوتیــک و تفســیر دینــی از 
گفتارهــای خدا  جهــان و نیــز »از قرائــت نبــوی از جهــان تــا درس 

گفتگــوی احســان عابــدی بــا مجتهــد شبســتری. راز جهــان، 
۱۴ـ هرمنوتیــک و تفســیر دینــی از جهــان، فصلنامــه مدرســه 

شــماره ۶.
گفتارهــای خــدا راز جهــان  ۱۵ـ از قرائــت نبــوی از جهــان تــا درس 

صفحــه آخر.
معنــای  جســت وجوی  در  محمــد،  شبســتری  مجتهــد  ۱۶ـ 
معناهــا، ماهنامــه اندیشــه پویــا اســفند ۱۳۹۲، تاریــخ انتشــار 

، ســه شــنبه ۱۹ فرودیــن ۱۳۹۳. اینترنتــی 


