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چکیده
مسئلۀ الهی بودن متن و الفاظ قرآن کریم از مهمترین مبانی وحیشناسی اسالمی است ،به اعتقاد عموم
صاحب نظران قرآنی ،خداوند الفاظ و معانی آیات را بر پیامبر نازل فرموده ،در نتیجه لفظ ومعنای قرآن هر
دو الهی است .در دوران معاصر ،روشنفکرانی چون نصرحامد ابوزید آرای چالش برانگیزی درباره ماهیت
وحی ازجمله ،نبوی دانستن الفاظ قرآن بیان کردند ،ابوزید برای اثبات این انگاره به آیات قرآن ،اختالف
قرائات ،ناسخ ومنسوخ ،ادله کالمی مبنی بر امکان نداشتن تکلم خداوند و نزول تدریجی قرآن ،استدالل
کرده است .پژوهش حاضر با روشی تحلیلی و انتقادی به نقد این مبنای وحی شناختی ابوزید براساس مبانی
وحیشناسی عالمه طباطبایی میپردازد و روشن میکند ،آیات متعددی الفاظ ومعانی قرآن را الهی میداند.
اختالف قرائتی که موجب تحریف یا تناقض در قرآن باشد ،قابل قبول نیست .تبیین صحیح نسخ ،مستلزم
تناقض و جهل در خداوند نیست .صفت متکلم براساس ادله عقلی و نقلی ثابت است و حکمت نزول
تدریجی قرآن تعلیم و تربیت جامعه بوده و تعامل قرآن با زمانه ،تعاملی فعاالنه ونه منفعالنه است .درنتیجه
باید گفت وحی قرآنی هم در ناحیه لفظ و هم معنا ،دارای ماهیتی الهی است و نه نبوی.
کلیدواژهها :نبوی دانستن الفاظ قرآن ،وحی ،ماهیت وحی ،نصر حامد ابوزید ،عالمه طباطبایی.

 .1دانشیار و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی و رئیس مدرسه تفسیر(نو یسنده مسئول)halavimehr5@gmail.com :
 .2دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی جامعه المصطفی العالمیهmohammad.hagh54@yahoo.com :

بیان مسئله

یکی از مباحث اساسی در دینشناسی که زیر بنای سایر معارف دینی است ،شناخت
ماهیت وحی است .چیستی وحی بهویژه ماهیت وحی قرآنی عنوان امری الهی و دارای مبدیی
الهی است؛ نه خطا در آن راه مییابد و نه محصور در زمان و مکان و تاریخ میشود و نه از
فرهنگ زمانه تأثیر میپذیرد .بر اساس ادله و شواهد ،الفاظ و معانی آن هر دو الهیاند نه نبوی
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و همواره مفسران قرآنی و متکلمان اسالمی در کتابهای کالمی و تفسیری خود به این مسئله
پرداخته و آن را تبیین کردهاند؛ اما در دوران معاصر برخی از اندیشمندان اسالمی با الهام از
اندیشههای فلسفه غرب و دیدگاههای هرمنوتیکی وحی را اگرچه مربوط به امور معنوی و
درونی انسان میدانند؛ اما برای آن ماهیتی بشری قائلاند .نصر حامد ابوزید به عنوان نماینده
جریان روشنفکری و نواعتزالی با بیان نظرات چالشبرانگیز خود پیرامون ماهیت وحی،
حقیقت الهی وحی را مورد مناقشه قرارداده وآن را امری بشری و خطاپذیر و منحصر در زمان
ومکان تبیین کرده است؛ بر این اساس ،ابوزید ،الفاظ قرآن را نبوی دانسته است .پرواضح
است ،چنین نگاهی هم وحی را به عنوان امری الهی مخدوش میکند و هم چهرۀ بیخطا و
معصوم وحی را آلوده به خطا و اشتباه میکند و وحی قرآنی را محصور در زمان و مکان نزول
می کند .در مقابل این نگاه بشری به وحی ،اندیشۀ متفکر ،فیلسوف و مفسر بزرگ معاصر
شیعی عالمه طباطبایی قرار دارد که ماهیت وحی را براساس ادلۀ قرآنی و برهانی به عنوان امری
الهی ،خطاناپذیر و غیر محدود به زمان و مکان نزول و دارای الفاظ و معانی الهی ،تبیین کرده
است .عالمه طباطبایی هم محتوای قرآن را الهی میداند و هم الفاظ آن را و در این راستا
استداللهای بسیار روشنی را ارائه کرده است.
نبوی دانستن الفاظ قرآن کریم ازجمله مبانی وحیشناسی ابوزید ،است ،وی الفاظ قرآن
را ساخته و پرداخته پیامبر میداند ،باتوجه به اینکه اعتقاد به الهی بودن ماهیت وحی ،یکی از

معارف بنیادین دین اسالم و زیربنای معارف آن است و بشری دانستن ماهیت وحی قرآنی به
منزله انکار الهی بودن دین اسالم است.
الفاظ قرآن از دیدگاه نصر حامد ابوزید نماینده جریان بشری دانستن وحی و تحلیل آن
براساس دیدگاههای عالمه طباطبایی است.
این پژوهش ،آرای این دو اندیشمند در باب نبوی دانستن الفاظ قرآن را تبیین و به روش
تحلیلی انتقادی آرای نصر حامد ابوزید را نقد میکند .روش جمعآوری اطالعات و دادهها
در این تحقیق ،مراجعه به اسناد و منابع نوشتاری است .همچنین برای استفاده بهتر و دقیقتر
از منابع اسالمی ،نظرات اندیشمندان و استفاده از امکاناتی که رسیدن به اهداف این نوشته را
تسریع میکند ،از سامانههای رایانهای و نرم افزارهای علمی که در این زمینه تولید شده نیز
استفاده میشود.
پیشینه

آثاری که به طورخاص در رابطه با تبیین و نقد آرای ابوزید پیرامون چیستی وحی نگاشته
شدهاند عبارت اند از :مجموعه  5جلدی مقاالت جریانشناسی و نقد اعتزال نو ،به ویژه جلد
"چالش با ابوزید" ،نوشته محمد عرب صالحی به نقد و بررسی آرای ابوزید پیرامون چیستی
وحی پرداخته است .همچنین کتاب مسئلۀ وحی و کتاب تاریخینگری و دین اثر محمدعرب
صالحی به طور خاص به نقد آرای ابوزید ،پبرامون چیستی وحی پرداخته شده و نگاه تاریخی
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براین اساس ،مسئلۀ محوری این پژوهش تحلیل و نقد مبنای وحی شناختی نبوی دانستن

انگارانه ابوزید به ماهیت وحی را نقد کرده است .کتاب مهم دیگری که در این زمینه نوشته
شده عبارت اند از :نقد و بررسی چیستی وحی قرآنی درنگاه نومعتزله ،اثر جواد گلی است که
مراحل مختلف نظریهپردازی ابوزید پیرامون وحی قرآنی را تبیین و ریشهها و مبانی نظرات

247

ابوزید در فلسفه و زبان شناسی غرب را نقد و بررسی و ادله و شواهد قرآنی و کالمی را که
ابوزید برای اثبات آرای خود پیرامون چیستی وحی ابراز کرده ،ابطال کرده است .کتاب
نومعتزلیان ،اثر محمدرضا وصفی و جریان شناسی نومعتزله ،اثرحسن یوسفیان نیز از جمله
کتبی است که به فهم آرای ابوزید در باب ماهیت وحی به پژوهشگران کمک میکند.
نوآوری مقاله
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با توجه به اینکه در آثار ذکر شده پیرامون وحی ،آرای روشنفکران دینی از جمله نصر حامد
ابوزید درباره چیستی وماهیت وحی به طور کلی نقد وبررسی شده ،جای خالی تحقیقی
جامع پیرامون یکی از مهمترین مبانی وحیشناسی ابوزید یعنی نبوی دانستن الفاظ وحی
قرآنی حس میشد؛ بنابراین ،به بررسی تطبیقی ،تحلیل و نقد این مبنا و ادلۀ وی پیرامون نبوی
دانستن الفاظ وحی قرآنی براساس مبانی وحیشناسی عالمه طباطبایی ،بزرگترین قرآنپژوه و
فیلسوف معاصر پرداخته شد و به صورتی جامع و با رویکردی قرآنی آرای ابوزید بر اساس
مبانی عالمه طباطبایی مورد تحلیل قرار گرفت که از این حیث در میان آثار موجود ،پژوهشی
نوست.
وحی در لغت

واژۀ وحی و مشتقات آن نزد اهل لغت و زباندانان عرب معانی گوناگونی دارد ،نوشتن،
برانگیختن ،الهام ،اشاره (فراهیدی1409 ،ق ،ج ،3ص ،320ابن منظور1409 ،ق ،ج /15
ص )241-240هرآنچه به دیگری القا شود (جوهری1407 ،ق ،ج  ،6ص )2520القای
علم به غیر ،به صورت پنهان و آشکار (ابن فارس1399 ،ق ،ج ،6ص )93اشارۀ سریع که با
کالم رمزی ،اشاره از راه اعضا ،کتابت و نوشتار تحقق مییابد( ،راغب اصفهانی1412 ،ق،
ج ،1ص )858القای مطلب سری و مخفی به دیگری (زبیدی ،،تاج العروس1414 ،ق،

ج ،20ص )280و القای امری در باطن و درون چیزی (مصطفوی1368 ،،ش ،ج،13
ص ) 56از جمله معانی است که برای وحی ذکر شده است .گرچه وحی در معانی مختلفی

وحی در اصطالح

وحی در اصطالح بر اساس شایعترین معنای به کار رفته در قرآن ،روایات و لسان
متشرعه ،به معنای وحی انبیا ،وحی تشریعی یا وحی رسالی است که در اصطالح اهل شرع
به ابالغ رسالتهای الهی از سوی خداوند بزرگ به پیامبران اطالق میشود( .مکارم شیرازی،
1386ش ،ج ،7ص )320گرچه امکان تعریف ماهوی وحی به حد و رسم ممکن نیست؛
(جوادی آملی1384 ،ق ،ص )53اما در عرف اسالم وحی هنگامی که به خداوند نسبت داده
شود ،مختص پیامبران خواهد بود( .مفید1413 ،ق ،ص )120همچنین آنچه فرشته از جانب
خدا به پیامبری از جنس بشر القا کند (طبرسی1408 ،ق ،ج ،9ص )259و سخن الهی که
به پیامبرانش القا میشود( ،راغب اصفهانی1412 ،ق ،ج ،1ص )858از جمله تعاریفی است
که علما برای وحی ارائه دادهاند؛ بنابراین ،وحی آن چیزی است که از سوی خداوند به نبی از
میان بشر القا میشود .این القا یا با واسطه فرشته است یا بدون واسطه( .علوی مهر1394 ،ش،
ص )36وحی و مشتقات آن  78بار در قرآن کریم استعمال شده و ازمیان  78کاربرد وحی
بیش از شصت مورد آن مربوط به وحی رسالی است و بیش از چهل مورد آن درباره وحی به
پیامبراکرم است.
تعریف وحی از منظر نصر حامد ابوزید و عالمه طباطبایی
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به کار رفته است؛ اما همه آنها اصلی و وضعی نیست؛ بلکه مهمترین عناصر دخیل در معنای
ً
وحی ،که نوعا لغتدانان به آن اشاره کردهاند ،القای امری همراه با سرعت و خفاست.
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نصر حامد ابوزید اعالم مخفی را مشخصۀ اصلی تعریف وحی میداند .ازمنظر ابوزید
در چهارچوب زبان و فرهنگ عربی پیش از قرآن بر هر عمل ارتباطی که به گونهای متضمن
اعالم باشد ،وحی گفته میشود .وی معتقد است ،اگر اعالم داللت اساسی وحی است ،این
اعالم باید پنهانی وخفی باشد؛ به بیان دیگر ،وحی ارتباطی طرفینی است که متضمن نوعی
از اعالم پیام مخفیانه و سری است( .ابوزید1376 ،ش ،ص )377عالمۀ طباطبایی القای
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الهی برای غرض نبوت را که ویژگی آن ،ناشناختگی و اسرارآمیز بودن است ،تعریف اساسی
وحی میداند و منظور القایی الهی به پیامبر با هدف و غایت نبوت و انذار است( .طباطبایی،
1417ق ،ج ،18ص )18این القای معنا به گونهای است که بر غیر آن کسی که قصد فهماندن
مطلب به او وجود دارد ،پوشیده است؛ (طباطبایی1417 ،ق ،ج ،12ص )292بنابراین ،این
دریافت ادراکی باطنی و شعوری پوشیده از حواس ظاهری است( .طباطبایی1417 ،ق ،ج،2
ص )154این شعور باطنی مبتنی بر ارتباطی معنوی بین شخص پیامبر با عالم غیب است که
در آن ،پیام خداوند به پیامبر منتقل میشود .نتیجۀ این فرایند ،آگاهی قطعیای است که از
ناحیۀ خداوند ،به پیامر عطا میشود( ».طباطبایی1360 ،ش ،ص )104این آگاهی از راه
ّ
حس و تفکر عقلی درک نمیشود؛ بلکه درک و شعور دیگری است که گاهی در پیامبران به
مشیت الهی پیدا میشود( .طباطبایی1375 ،ش ،ص )85درنتیجه باید گفت ،مقصود از
وحی بر اساس آنچه از معانی لغوی و اصطالحی و کاربردهای قرآنی درمیان انواع وحی به
دست میآید ،عبارت است از القای پنهانی مقاصد الهی به پیامبر به صورت مستقیم یا به
واسطۀ وسائط الهی که بر اساس آن ،پیامبر ،شریعت را از خداوند دریافت کرده و مامور به
ابالغ آن به جهت انذار و تبشیر مردم میشود .بر این اساس ،میتوان گفت ،تعریفی که مرحوم
عالمه طباطبایی از وحی ارائه دادهاند با معنای لغوی و استعماالت قرآنی وحی نسبت به

معنایی که ابوزید ارائه داد ،تناسب بیشتری دارد.

یکی از مبانی ابوزید در مسئلۀ چیستی وحی ،الهی نبودن الفاظ قرآن ،بدین معنا که تنزیل
محتوای قرآن به صورت الهام از سوی خداوند و صدور الفاظ قرآن از سوی پیامبر است.
ابوزید معتقد است ،برخالف آنچه مفسران سنتی که قرآن را متنی الهی تلقی کردهاند ،قرآن
مجموعۀ گفتارهای پیامبر طی بیست و سه سال با مخاطبان خود بوده است؛ نه متنی الهی
(ابوزید2010 ،م ،ص ،14همو ،اساس دین ،بیم و عشق است،

http://nasr-hamed-abuzayd.

 )blogfa com/post/11الفاظ قرآن ،تعبیراتی عربی از سوی پیامبر بر اساس الهامی است که
توسط فرشته وحی به او بوده است؛ (ابوزید ،نصرحامد ،1383 ،ص )29چراکه نمیتوان نوع
کالم خداوند را مشخص کرد و تکلم او را به عربی یا به زبانهای دیگر دانست؛ (ابوزید1379
ش ،ص )13بلکه باید معتقد شد ،سخن و کالم خدا از خالل انسان آشکار میشود و در کالم
او ،در زبان ،متجلی میگردد؛ به عبارت دیگر ،خدا از طریق انسان صحبت میکند.
(ابوزید1383ش ،ص ،29 ،ابوزید ،دین و صلح،

http://nasr-hamed-abuzayd. blogfa.

 ) com/post/113در نتیجه از منظر ابوزید الفاظ قرآن را باید کالم پیامبر اکرم دانست که
محتوای آن بر اساس الهام از خدا و فرشته وحی بر پیامبر القا شده است .ابوزید برای اثبات
نظریۀ خود به ادلۀ نقلی و غیر نقلی متمسک شده که به تفصیل در ذیل خواهد آمد:
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مبنای نبوی دانستن الفاظ وحی قرآنی از منظرنصر حامد ابوزید

ادلۀ نبوی دانستن الفاظ قرآن ازمنظر نصر حامد ابوزید
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استدالل به آیات قرآنی

استدالل به آیۀ  51سورۀ شوری

آیۀ  51سورۀ شوری یکی از آیاتی است که ابوزید برای اثبات نظریه خود بدان استناد
ً
ِّ ّ ّ ً
یوحی
ف
وال
س
ر
ل
س
یر
و
أ
جاب
ح
اء
ر
و
ن
م
و
أ
یا
ِ
ِ
ِ
ِ
جسته است :و ما کان ِلبشر أن یکلمه الله ِإال وح ِ
ً
َّ
ِب ِإذ ِن ِه ما یشاء ِإنه ع ِلی حکیم﴿ الشوری ﴾51 :ابوزید «وحیا» در این آیه را به معنای الهام الهی
دانسته نه وحی بیواسطه یا ابالغ قول وحیانی( .ابوزید1379 ،ش ،ص )13به اعتقاد ابوزید،
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الهام ،سخن گفتن زبانی نیست و مرتبط با قلب و اندیشه است نه زبان ،در نتیجه نص قرآن از
نوع سخن گفتن یا نوع زبانی و لفظی نیست؛ بلکه کالمی است که الفاظش توسط پیامبر تولید
شده است .ابوزید وحی الهی را مفهومی عام دانسته که به انبیا اختصاص ندارد؛ بلکه کالم و
وحی الهی همۀ هستی را پر کرده است( .ابوزید1379 ،ش ،ص)24
استدالل به آیات  193و  194سورۀ شعرا

بر اساس ظاهر این دو آیه روح االمین یعنی جبرئیل ،قرآن را بر قلب پیامبر نازل کرده
است و طبق دیدگاه و استشهاد وی ابوزید به آیات نزل ِب ِه ا ُّلروح اْل ِمین علی قل ِبک ِلتکون ِمن
المن ِذ ِرین( شعرا )194-193 :این نزول بر قلب را الهام میداند و معتقد است ،الهام به
معنای سخن گفتن زبانی نیست( .ابوزید1379 ،ش ،ص)24
تحلیل استدالل فوق بر اساس مبانی عالمه طباطبایی
آیۀ  51شوری از منظر عالمه
عالمۀ طباطبایی «وحیا» در آیۀ  51سوره شوری را به معنای الهام ندانسته ،معنای آیه از
منظر ایشان چنین است :هیچ بشری در این مقام قرار نمیگیرد که خدا با او تکلم کند به نوعی
از انواع تکلم ،مگر به یکی از این سه نوع ،اول اینکه به نوعی به او وحی کند ،دوم اینکه از وراء
حجاب با او سخن گوید و سوم اینکه رسولی بفرستد ،عالمه با توجه دادن به نکتهای ظریف

در آیه« ،وحیا» را وحی بیواسطه دانسته و مینویسد :این سه قسم را با کلمه «أو» عطف به
یکدیگر کرده ،نشانگر آن است که سه قسم مذکور با هم فرق دارند ،دو قسم اخیر را مقید به
نکرده .ظاهر این مقابله آن است که مراد از قسم اول سخن گفتن خفی است ،سخن گفتنی
که هیچ واسطهای بین خدا و طرف مقابلش نیست؛ اما دو قسم دیگر چون قیدی زائد در آن
آمده که یا حجاب است یا رسولی که به وی وحی میشود ،سخن گفتنی است که با واسطه
انجام میشود( .طباطبایی1417 ،ق ،ج ،18ص)73
بر این اساس ،استدالل ابوزید به آیۀ  51سوره شوری ،برای اثبات اینکه وحی ،الهام
محتوای وحی به قلب پیامبراست و الفاظ وحی ساخته و پرداخته پیامبر است ،مردود است؛
ً
چرا که اوال اختصاص دادن وحی به الهام توسط وی بیدلیل است و او نیز هیچ استداللی
ً
برای این نظریهاش ارائه نداده است؛ ثانیا معنای وحی چنانکه ذکر شد ،القای پنهانی و سریع
است که یکی از طرق آن میتواند الهام باشد؛ همچنین مقصود از وحی در این آیه که مورد
استشهاد ابوزید قرار گرفته ،دریافت مستقیم پیامبر از خداوند بدون واسطه جبرئیل است.
َّ
ِّ
َّ
َّ
افزون بر آن آیه و لقد نعلم أنهم یقولون ِإنما یعلمه بشر ِلسان الذی یل ِحدون ِإل ِیه أعج ِمی
و هذا ِلسان عر ِبی مبین( نحل ) :103از منظر عالمه بر الهی بودن الفاظ قرآن کریم داللت
دارد چراکه لسان عربی قرآن که همان الفاظ آن است در این آیه شریفه منتسب به خداوند شده

و آیه درصدد است تا تعلیم قرآن از جانب دیگران را که مورد ادعای منکران است با استدالل
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قیدی کرده .یکی را مقید به حجاب و دیگری را به رسول .ولی اولی را به هیچ قیدی مقید

به عربی بودن زبان قرآن که مربوط به حیطه لفظ است نفی کند( .طباطبایی1417 ،ق ،ج،12
ص)347
آیات  193و 194سوره شعراء از منظر عالمه طباطبایی
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یکی دیگر از مواردی که ابوزید برای اثبات دیدگاه خود بدان استناد جسته بود ،آیات 193
تا  195سوره شعراست .با دقت در این آیات میتوان ،به عکس آنچه ابوزید به دنبال آن است،
شواهدی برنفی نبوی بودن الفاظ قرآن کریم جستجو کرد .از منظر عالمه ،آیات  193و194
سوره شعرا نزل ب ِه ا ُّلروح اْل ِمین﴿ الشعراء ﴾193 :علی قلبک ِلتکون ِمن المن ِذ ِرین
ِ
ِ
﴿الشعراء ﴾194 :که میفرماید :روح االمین یعنی جبرئیل قرآن را بر قلب تو نازل کرده است،
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بر دخالت نداشتن پیامبر در فرایند وحی داللت میکند و هیچ داللتی بر نبوی بودن الفاظ
قرآن ندارد.
در این آیۀ شریفه ،خداوند جبرئیل را امین خواند ،تا نشان دهد مورد اعتماد خدای تعالی
و امین در رساندن رسالت او به پیامبر است ،نه چیزی از پیام او را تغییر میدهد و نه جابهجا
ً
ً
و تحریف میکند ،نه عمدا و نه سهوا و نه دچار فراموشی میشود .ضمیر «نزل ِب ِه» به قرآن
بازمیگردد و نشانگر آن است که قرآن ،کالمی است ترکیب شده از الفاظی و البته آن الفاظ
هم دارای معانی حقهای است ،نه اینکه به قول بعضی از مفسرین آنچه جبرئیل آورده تنها
معانی قرآن بوده باشد و رسول

خدا

آن معانی را در قالب الفاظ ریخته باشد؛ زیرا

همانطور که معانی از ناحیۀ خدا نازل شده ،الفاظ هم از آن ناحیه نازل شده است  ...بیپایهتر
از این ،قول کسی است که گفته ،قرآن ،هم به الفاظش و هم به معنایش از منشآت رسول
خدا بوده ،که آن را یک مرحله از قلب آن جناب ،که نام آن مرحلۀ روح االمین است ،القا
دیگر نفس که نامش قلب است( .طباطبایی1417 ،ق ،ج ،15ص)316-317
کرده به مرحلۀ ِ

از جمله آیات دیگری که از منظر عالمه بر عدم دخالت پیامبر در فرایند وحی داللت

داشته و هرگونه نقش فاعلی و استقاللی در فرآیند وحی را از پیامبر نفی کرده و صرفا برای
پیامبر در فرایند وحی محل قابلی ترسیم میکند ،آیۀ  97سورۀ بقره است :قل من کان عد ًّوا

ِّ ً ِّ
ِّ
ّ
ً
َّ
ل ِجب ِریل ف ِإنه ن َّزله علی قل ِبک ِب ِإذ ِن الل ِه مصدقا لما بین ید ِیه وهدی و بشری ِللمؤ ِم ِنین﴿ بقره،

 ﴾ 97تغییر اسلوب کالم از تکلم به خطاب ،به جهت نفی استقالل جبرئیل و پیامبر در فرایند
در این آیه التفات از تکلم به خطاب به کار رفته زیرا جمله (هر کس دشمن جبرئیل باشد)،
کالم رسول خدا است و باید بفرماید« :جبرئیل آن را به اذن خدا بر قلب من نازل کرده»؛
ولی اینطور نفرمود؛ بلکه فرمود« :بر قلب تو نازل کرده» و این تغییر اسلوب به جهت داللت
بر این است که قرآن ،همانطور که جبرئیل در نازل کردنش هیچ استقاللی ندارد و تنها ماموری
است مطیع ،همچنین در گرفتن آن و رساندنش به رسول خدا استقاللی ندارد؛ بلکه قلب
رسول خدا خودش ظرف وحی خداست ،نه اینکه جبرئیل در آن قلب دخل و تصرفی
ً
کرده باشد و خالصه جبرئیل صرفا مامور رساندن است( .طباطبایی1417 ،ق ،ج ،1ص،
)230

ً
مضافا بر اینکه از منظر عالمۀ طباطبایی آیۀ  15سورۀ یونس و ِإذا تتلی عل ِیهم آیاتنا بینات
َّ
ِّ
ِّ
قاء نف ِسی
قال ال ِذین ال یرجون ِلقاءنا ِائ ِت ِبقرآن غ ِیر هذا أو بدله قل ما یکون ِلی أن أبدله ِمن ِتل ِ
َّ ّ
ِّ
ِإن أت ِبع ِإال ما یوحی ِإلی ِإنی أخاف ِإن عصیت ر ِّبی عذاب یوم ع ِظیم»﴿ یونس ﴾15 ،نیز هرگونه
شأن استقاللی و فاعلی برای پیامبر در فرایند وحی را نفی کرده عالمه در تفسیر آن مینویسد:
ِّ
اینکه فرمود :قل ما یکون ِلی أن أبدله  ...پاسخی است از این درخواستشان که گفتند:

«او بدله» .معنای آن پاسخ این است که :بگو من مالک آن نیستم یا بگو چنین حقی ندارم که
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وحی است و اینکه ایشان صرفا مأمور تبلیغ وحی بوده است عالمه مینویسد:

قرآن را از پیش خود مبدل کنم؛ برای اینکه قرآن کالم من نیست تا قسمتی از آن را با کالم
دیگری عوض کنم؛ بلکه قرآن وحی الهی است که پروردگارم مأمور ساخته آن را پیروی کنم
و غیر آن را پیروی نکنم و اگر فرمان پروردگارم را مخالفت نمیکنم برای این است که از آن
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میترسم که اگر او را نافرمانی کنم به عذاب روزی عظیم که همان روز قیامت است ،گرفتار
شوم( .طباطبایی1417 ،ق ،ج ،10ص)28
همچنین معجزه بودن قرآن و تحدی آن به ویژه اعجاز در فصاحت و بالغت ،دلیل متقن
دیگری بر الهی بودن لفظ و معنای قرآن است ،از همان آغاز نزول ،افرادی به مبارزه با قرآن
برخاستند و تصمیم گرفتند ،مانند آن را بیاورند .عظمت و جذابیت قرآن به گونهای بود که خود
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به خود ،دیگران را به چالش کشانید تا مانند آن را بیاورند و وقتی شکست خوردند قرآن را از
سر ناچاری سحر نامیدند ،یکی از مهمترین وجوه اعجاز که مفسران بر آن اتفاق دارند ،اعجاز
در فصاحت و بالغت و تنظیم عبارات است؛ یعنی همان ترکیب و قالبهایی که گوینده برای
ادای مقصود خویش به کار میبرد ،تالشهای زیادی در طول قرون برای همانند آوردن قرآن
انجام شده است؛ ولی تا این عصر هیچ کس مانند قرآن را نیاورده و این خود نشان میدهد
هیچ بشری حتی پیامبر توانایی آوردن مانند قرآن را ندارد .در مقابل دعوت قرآن به هماوردی
ً
کسی نتوانسته با قرآن معارضه کند ،خصوصا اینکه این قرآن توسط پیامبری امی آورده شده
است و بر همگان چه اندیشمندان مسلمان و چه مستشرقان ،مسلم است که پیامبر درس
ناخوانده بوده و با هیچ کتابی آشنایی نداشته است .چگونه میتوان باور کرد کسی که درس
نخوانده و استاد ندیده با نیروی خودش کتابی بیاورد و همه را به هماوردی بطلبد وکسی هم
توان مقابله نداشته باشد.
دلیل دیگر این که قرآن در سطحی از فصاحت و بالغت و جذابیت است که کوچکترین
جعل یا کپی یا تغییری را بر نمیتابد و کسی را یارای آوردن مانند آن نیست .درحالیکه مشابه
سخنان پیامبر در احادیث جعل شده است و احادیث ساختگی زیادی به آن حضرت نسبت
داده شده است.

در قرآن نیز شواهدی روشن برای الهی بودن الفاظ قرآن کریم ودخالت نداشتن پیامبر
درمتن قرآن وجود دارد.
آیاتی ازقرآن داللت دارد که همه آیات و سورههای قرآن کریم از جانب خداوند متعال و
َّ
َّ
کالم الهی است این آیات با واسطهگری جبرئیل بر قلب مبارک پیامبر وحی شد :و ِإنک لتلقی
ّ
القرآن ِمن لدن حکیم ع ِلیم براساس آیات و ما ین ِطق عن الهوی﴿ النجم ﴾3 ،و إن هو ِإال
ِ
وحی یوحی﴿ النجم ﴾4 ،وحی مصون از تصرف بشری است و پیامبر هیچ نقشی به جز
دریافت وحی ندارد .آن چه را پیامبر آورده تنها وحی است که از سوی خداوند به او فرستاده
شده است .او از خودش چیزی نمیگوید و قرآن ساخته و پرداخته فکر او نیست ،همه از
ناحیه خداست .در این آیه هرگونه هوای نفس و رأی و خواسته از پیامبر نفی شده است.
(طباطبایی1417 ،ق ،ج ،19ص)27
پس از نزول نیز امکان هیچ گونه تغییر قرآن برای پیامبر فراهم نبود .مشرکان از پیامبر
درخواست کردند؛ اما پیامبر فرمود من از پیش خود نمی توانم قرآن را دگرگون کنم :ائ ِت
َّ َّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِبقرآن غ ِیر هذا أو بدله قل ما یکون ِلی أن أبدله ِمن ِتلق ِاء نف ِسی ِإن أت ِبع ِإال ما یوحی ِإلی ِإنی
أخاف ِإن عصیت ر ِّبی عذاب یوم ع ِظیم( یونس )15 ،در تعابیر دیگر قرآنی خداوند پیامبر را
در صورت هرگونه تغییر قرآن ،تهدید به خواری و مرگ میکند :ولو تق َّول علینا بعض اْلق ِاو یل
ِ
َّ
اج ِز ین( حاقه )44-47 ،و
ْلخذنا ِمنه ِبال ِیم ِین ثم لقطعنا ِمنه الو ِتین فما ِمنکم ِمن أحد عنه ح ِ
َّ
تنها خداوند است که میتواند در آیات قرآن تصرف کند :ول ِئن ِشئنا لنذهب َّن ِبٱل ِذی أوحینا
ِإلیک( اسراء )86 ،همچنین از آیات قرآن استفاده میشود که جایگاه پیامبر ،پس از دریافت
ّ
الذکر لتبین ل ّ
اس ما ن ّ ِزل ِإل ِیهم( نحل،
لن
وحی ،تفسیر و تعلیم آن است نه انشا :وأنزلنا ِإلیک
ِ
ِ
ِ
ِ
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 .1طبق شواهد قرآنی پیامبر دخالتی در نص قرآن ندارد.
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ً
ّ
 )44هو ّالذی بعث فی اْل ّ
کیهم و یع ِلمهم الکتاب
یز
و
ه
آیات
م
یه
ل
ع
و
ل
یت
م
ه
ن
م
وال
س
ر
یین
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
وال ِحکمة؛ (جمعه )2 ،بنابراین ،پیامبر ،شأنی جز پیام رسانی و شرح آن ندارد :فاعلموا أنما
علی رس ِولنا البالغ الم ِبین( .مائده)92 ،

 .2این شبهه که نص قرآن از پیامبر است ،در عصر رسالت هم مطرح بوده و خداوند خود
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آن را بیان کرده و پاسخ داده است.
ِّ
َّ
َّ
و لقد نعلم أنهم یقولون ِإنما یعلمه بشر( نحل )103 ،این افترای دیگری است از
ِّ
َّ
مشرکین به رسول خدا و آن این است که ِ إنما یعلمه بشر بهدرستی که بشری به او درس

می دهد .این بشر مردی غیر عرب بوده که زبان عربی را به طور فصیح میدانسته و در عین
حال چیزی از معارف ادیان و احادیث انبیا را هم میدانسته و چه بسا رسول خدا او را
ً
دیده ،از این رو این تهمت را زدهاند که حتما آن مرد به وی تعلیم میدهد و ادعایی که مبنی بر
وحی بودن گفتههایش میکند ،صحیح نیست .جواب اینکه اگر مقصود شما از تعلیم ،تلقین
الفاظ است و قرآن کریم کالم آن مرد است ،نه کالم خدا ،جوابش این است که آن مرد غیر
عرب است و این قرآن به زبان عربی مبین است و اگر منظورتان این است که آن مرد معانی و
معارف قرآنی را به او یاد میدهد و الفاظ از رسول خدا است و او الفاظ خود را به خدا
افترا میبندد ،جوابتان این است که قرآن معارف حقیقیای در بر دارد که هیچ صاحب عقلی
در حقیقی بودن آن شک نکرده و تمامی عقول ،مجبور و مضطر در قبول آنند .اگر رسول
خدا آنها را از بشری گرفته بود خودش نسبت به آنها ایمان نمیداشت و حال آنکه او به
آیات خدا ایمان دارد و اگر ایمان نمیداشت خدا هدایتش نمیکرد؛ چون خدا کسی را که به
آیاتش ایمان ندارد هدایت نمیکند و چون مؤمن به آیات خداست ،دیگر به خدا افترا نمیبندد؛
زیرا به خدا افترا نمیبندد مگر کسی که به آیات او ایمان نداشته باشد؛ پس این قرآن ،افترا

نیست و از بشری گرفته نشده است؛ بلکه منسوب به خدای سبحان است( .طباطبایی،
1417ق ،ج ،12ص)347
نازل شده است.
از دیگر شواهدی که نبوی بودن الفاظ قرآن را ابطال میکند ،توصیف قرآن به عربی بودن
ً ِّ
ً
در آیات متعدد است :وکذ ِلک أوحینآ ِإلیک قرآنا عر ِبیا لت ِنذر أ َّم القری ومن حولها( شوری،

قرآنی وحیانی بودن
 )7روشن است که عربی بودن ،لباس لفظ است نه معنا .از دیگر دالئل ِ

الفاظ ،تعبیر «قول» و «قرائت» نسبت به وحی است .در آیات چندی از قرآن به عنوان «قول»
ّ
ّ
َّ
کریم( تکویرِ  ،)19،إنا
ول
س
ر
ل
و
ق
ل
ه
ن
إ
یاد شده استِ  :إنه لقول فصل( طارق ،)13،
ِ
ِ
سنلقی علیک قوًال ثق ًیالّ 
(مزمل )5،همچنین در آیات دیگری تعبیرات «قراءت»« ،تالوت»
ِ
ِ
ّ
و «ترتیل» به کار رفته است :ف ِإذا قرأت القرآن( نحل ،)98،ف ِإذا قرأناه فات ِبع قرآنه»
ّ
ّ
کیم( آل عمران ،)58،ورتل القرآن
ح
ال
کر
الذ
ِ
(قیامت ،)18،ذ ِلک نتلوه علیک ِمن اْل ِ
ِ
یات و ِ
ً
ترتیالّ 
(مزمل )4،که همگی ظهور در آن دارد که خداوند هم الفاظ و هم معانی را بر پیامبر
نازل کرده است.
افزون بر دالیل و شواهد صدق ابوزید خود نیز در آثار دیگرش سخنانی دارد که در تعارض
با این نظریه است .وی در مفهوم النص با تکیه بر واژگان قرائت و تالوت بر وحیانی بودن
الفاظ قرآن اعتراف کرده و میگوید :بسیاری از آیات قرآن صراحت دارد که پیامبر اکرم
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 . 3نص قرآن به زبان عربی ،جعل الهی است و از جانب خداوند به همین الفاظ عربی

هم محتوا و هم الفاظ قرآن را دریافت کرده است .قرآن خود را «قول» و «قرآن» مشتق از
قرائت و نیز پیامی زبانی میداند که دست بردن در منطوق و ظواهر آن یا تحریف و تغییرش
ً
ممنوع است( ،اسراء 73 ،و  )86خصوصا آیاتی که پیامبر را از عجله در خواندن قرآن منع
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کرده است( .قیامت( )18 - 16 :ابوزید 2000 ،م ،ص)45
استدالل به اختالف قرائات

یکی دیگر از ادلهای که نصر حامد ابوزید برای مبنای نبوی بودن الفاظ قرآن کریم بدان
استدالل کرده ،مسئلۀ اختالف قرائات است .از منظر ابوزید نتیجۀ اختالف قرائات ،تحریف
یا تناقض در قرآن خواهد بود .با توجه به اینکه ابوزید اختالف قرائتهای قرآن را امری مسلم
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و مشهود دانسته که روایات فراوانی نیز آن را تایید میکند؛ بنابراین ،پایبندی به اینکه الفاظ
قرآن عین وحی الهی است ،از منظر وی نشانۀ وجود تحریف در قرآن خواهد بود .وی معتقد
است ،چنانچه وحی قرآنی را از سنخ الفاظ ندانسته و امر بشری تلقی کنیم ،شبهۀ تحریف نیز
منتفی میشود( .ابوزید1379 ،ش ،ص )12همچنین از منظر ابوزید نمیتوان در عین اعتقاد
به الهی بودن الفاظ قرآن به اختالف قرائات هم معتقد شد؛ چرا که به ناچار یکی از قرائتها
اشتباه خواهد بود و این تعارض در کالم با الهی بودن الفاظ قرآن منافات دارد( .ابوزید،
1380ش ،ص )516-517در نتیجه ابوزید میان پذیرش اختالف قرائاتی که منجر به تحریف
یا تعارض در قرآن میشود با پذیرش وحیانی بودن الفاظ ،اختالف قرائات را میپذیرد و آن را
دلیل بر نبوی بودن الفاظ قرآن میداند.
تحلیل استدالل فوق بر اساس مبانی عالمه طباطبایی
عالمۀ طباطبایی تعدد قرائات را فی الجمله با شرایطی پذیرفتهاند ،البته نه هر قرائتی را که
مستلزم تحریف یا تناقض در قرآن باشد .ایشان در برخی آیات دو قرائت متفاوت را پذیرفته و
بر هر دو صحه گذاشتهاند (طباطبایی1417 ،ق ،ج ،1ص ،22همان ،ج ،2ص )215و گاهی
به نقد قرائات ضعیف پرداختهاند( .طباطبایی1417 ،ق ،ج ،4ص )300عالمه ذیل آیۀ 91
انعام ،اشکاالت خود را متوجه کسانی کردهاند که معتقدند ،قرائات مختلف به قرائت پیامبر

بازمیگردد یا اینکه پیامبر خود متعدد قرائت کرده است .نظر ایشان در این موضع اشارهای به
نپذیرفتن حداقل برخی فروض تعدد قرائات دارد ،گرچه تصریحی در این زمینه ندارد.
از باب تفسیر و توضیح آیات دانسته که در زمانهای بعد از عصر نزول صورت گرفته است.
(طباطبایی1417 ،ق ،ج ،12ص )113همچنین عالمه روایات نزول قرآن بر سبعه احرف را
نیز ناظر به اختالف قرائات ندانسته؛ بلکه اقسام خطاب و انواع بیان دانسته است( .طباطبایی،
1417ق ،ج ،3ص )74عالمه با توجه به مبنای عدم تحریف قرآن ،در مواردی اختالف قرائاتی
را که موهم تحریف قرآن باشد ،امری از قبیل تفسیر یا اشتباه نویسندگان دانستهاند (طباطبایی،
1417ق ،ج ،12ص113؛ ج ،12ص107؛ ج ،6ص )145و از آنجا که معتقدند ،قرآن با
اوصافی که خودش را وصف کرده ،موجود است ،فرموده اند :بر فرض که تغییری در اعراب
یا حروف یا ترتیب قرآن رخ داده باشد به گونهای نبوده که در اوصاف قرآن مانند اعجازش و
 ...تاثیر گذاشته باشد .عالمه یکی از مثالهای چنین تغییرات غیر مضری را برخی اختالف
قرائات دانسته است( .طباطبایی1417 ،ق ،ج ،12ص )107ایشان معیار انتخاب قرائت
صحیح را آن دانسته که سند روایت صحیح ،با قواعد عربیت ،موافق و با رسم خط مصحف
مطابق باشد( .طباطبایی1388 ،ش ،الف ،ص)161
در نتیجه ،قرائاتی که موهم تحریف یا تناقض در آیات باشند یا ضعیفاند که به عنوان
ً
قرآن قابل استناد نیستند یا اساسا به عنوان تفسیر و شرح مطرح شدهاند و قرائت نیستند.
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(طباطبایی1417 ،ق ،ج ،7ص )275در موضعی دیگر عالمه بسیاری از اختالف قرائات را

همچنین اختالف قرائتی که با اوصافی که قرآن برای خود ذکر کرده است؛ مثل اختالف
نداشتن و  ....تنافی داشته باشد ،براساس ادلۀ نفی تحریف ،پذیرفته نیست .آری ممکن است
دو قرائت صحیح پیرامون یک آیه وجود داشته باشد و این دو قرائت تعارضی با یکدیگر یا سایر
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آیات نداشته باشند که در این صورت تعدد قرائات تنافی با الهی بودن آن ندارد؛ چراکه یا این
ً
دوقرائت هر دو واقعا کالم خداست و خدا هر دو را اراده کرده یا یک متن بعدها توسط مسلمین
دو گونه خوانده شده است؛ بنابراین ،با الهی بودن قرآن تنافی ندارد؛ چراکه نه موجب تحریف
در قرآن است و نه تعارض در آن ،در نتیجه بر اساس پذیرش اختالف قرائات باشرایطی که
ذکر شد ،نمیتوان بر نبوی بودن الفاظ قرآن استدالل کرد.
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استدالل به وجود ناسخ و منسوخ در وحی قرآن

از دالئل دیگری که ابوزید برای نظریه نبوی دانستن الفاظ قرآن ارائه داده است پندار
وجود ناسازگاری در قرآن است .وی یکی از موارد ناسازگاری میان آیات قرآن را وجود ناسخ
و منسوخ در آیات قرآن میداند ومعتقد است ،قرآن از آنجا که دارای ناسخ و منسوخ است؛
نمی تواند کالم الهی باشد( .ابوزید2010م ،ص ،14ابوزید ،اساس دین ،بیم و عشق است،
) )http://nasr-hamed-abuzayd. blogfa. com/post/11ابوزید معتقد است ،فقیهان و مفسران
سنتی ،در فرایند تفسیر با متنی مواجه میشوند که ناسازگاریهای درونی دارد .از آنجا که
فرض بر وحیانی بودن قرآن است و در کالم الهی تناقض و ناسازگاری نباید روی دهد ،فقیهان
و مفسران ابزارهای مفهومی خاصی برای رفع این ناسازگاریها میسازند و از آنها به عنوان
ابزاری برای رفع این ناسازگاریها استفاده میکنند .مفاهیمی چون :ناسخ ومنسوخ از این
قبیلاند( .ابوزید2010 ،م ،ص14-15و ابوزید1380 ،ش ،ص)298
تحلیل استدالل فوق بر اساس مبانی عالمه طباطبایی
نسخ در قرآن از منظر عالمۀ طباطبایی مختص به حوزۀ احکام بوده و بیان پایان زمان
اعتبار حکم منسوخ است( .طباطبایی ،1388 ،الف ،ص )66عالمه نسخ را موجب زوال
نفس آیه از وجود و بطالن تحقق و حکمش ندانسته؛ بلکه معتقد است ،با نسخ ،اثر شرعی

مترتب بر آیه از بین میرود( .طباطبایی1417 ،ق ،ج ،1ص)249
برخالف آنچه ابوزید تصور کرده ،نسخ یک مفهوم متداول عرفی دارد و یک معنای
متداولی که از نسخ در ذهن مردم وجود دارد ،در این است که در نسخ متداول نظر به مصلحتی
حکمی وضع شده و مورد عمل قرار میگیرد و پس از چندی با پیبردن به خطای حکم ،حکم
اولی ملغی و حکم دیگری جایگزین میشود ،نسخ به این معنا که مالزم جهل و خطاست به
خدای متعال که جهل و خطا به ساحت پاکش راه ندارد ،نسبت داده نمیشود و چنین حکمی
در قرآن مجید که در میان آیاتش هیچگونه اختالفی نیست وجود ندارد؛ بلکه نسخ در قرآن
مجید بیان انتهای زمان اعتبار حکم منسوخ است؛ به این معنا که مصلحت جعل و وضع
ً
حکم اولی مصلحتی محدود و موقت دارد و طبعا اثرش نیز که حکم است ،محدود و موقت
در میآید و پس از چندی حکم دومی پیدا شده و خاتمه یافتن مدت اعتبار حکم اولی را اعالم
ً
کند و نظر به این که قرآن مجید در مدت بیست و سه سال تدریجا نازل شده اشتمالش به
ً
چنین احکامی کامال قابل تصور است( .طباطبایی1388 ،ش ،الف ،ص )67نسخ قرآنی
مطابق حکمت بوده و امری عقالیی است؛ مانند تجویز داروی یک پزشک برای یک بیمار که
پس از مدتی اگر تغییراتی در بیمار ایجاد شد پزشک آن دارو را تغییر میدهد .همچنین مانند
بسیاری از قوانین مجالس قانونگذاری که به طور موقت طبق مصلحتی قانونی وضع میشود
و پس از مدتی براساس مصلحت دیگری قانون تغییر مییابد ،درنتیجه فقط چنین نسخی
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اصطالحی ،از منظر عالمه تفاوت نسخ قرآنی که مفهوم اصطالحی نسخ است با مفهوم

درقرآن قابل قبول است که به آن نسخ حکم میگویند و با الهی بودن قرآن نیزمنافاتی ندارد؛
چراکه نه الزمهاش جهل است و نه تناقضگویی.
اینکه ابوزید معتقد به ناسازگاری و تناقض در آیات شد نیز مطلبی است که هم با اعجاز
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و تحدی قرآن که دال برالهی بودن آن است منافات دارد (بقره23 ،؛ یونس )38 ،و هم با خود
آیات قرآن ،آیاتی که قرآن را خالی از تناقض دانسته و این عدم تناقض را دال بر الهی بودن خود
َّ
ً
َّ
فیه اخ ِتالفا کثیرا» (نساء،
میداند« ،أ فال یتدبرون القرآن و لو کان ِمن ِعن ِد غ ِیر الل ِه لوجدوا ِ
)82
استدالل به ادله عقلی
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ابوزید برای اثبات نبوی بودن الفاظ قرآن کریم به ادله عقلی نیز روی آورده است .او در
این راستا از این پیش فرض استفاده کرده که خداوند تکلم نمیکند یا به این دلیل که خداوند
صفت ناطق ندارد یا به جهت اینکه خداوند موجودی فرازمانی و مکانی است ،درحالی که
تکلم در زمان و مکان صورت میگیرد.
ادلۀ ابوزید برای این نظریهاش عبارت است از:
 .1در علم کالم سنتی ،صفت ناطق بودن ،جزو صفات خداوند نیست؛ بنابراین ،نمیتوان
خداوند را متکلم الفاظ قرآن دانست( .وصفی ،1388 ،ص)43
 .2خداوند در زمان قرار نمیگیرد و خارج از تاریخ است؛ بنابراین ،چگونه میتوان به
تکلم خداوند معتقد شد؟ (ابوزید 1379 ،ش ،ص )8وی بر این اساس ،وجود قرآن را در
لوح محفوظ نمی پذیرد و معتقد است ،قرآن وجودی فراتاریخی ندارد؛ بلکه در یک وضعیت
معین تاریخی شکل گرفته است؛ (ابوزید ،محمد وکتاب الهی در:

http://nasr-hamed-

 )abuzayd. blogfa. com/post/6از این رو ،نمیتوان به وجود پیشینی الفاظ قرآن در لوح محفوظ
معتقد بود( .وصفی1388 ،ش ،ص )41وی بر اساس این مبنا که الفاظ قرآن وجود پیشینی و
ماورایی و الهی ندارند ،معتقد میشود که محتوای قرآن الهی بوده و پیامبر خود بر این محتوا
جامه لفظ پوشانده است.

تحلیل استدالل فوق بر اساس مبانی عالمه طباطبایی

اسالمی آن را برای خداوند پذیرفتهاند؛ (عالمه حلی1366 ،ش ،224 ،سبحانی1428 ،ق،
ً
ج ،ص )123-127ثانیا صفت متکلم در قرآن برای خداوند به کار رفته است ،مانند آیۀ 253
َّ َّ
َّ
سوره بقره تلک ُّ
الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ِمنهم من کلم الله  ...و آیۀ  51سورۀ شوری
ِ
ِّ ّ ّ ً
و ما کان ِلبشر أن یکلمه الله ِإال وحیا و چون خداوند قادر مطلق است ،امکان خلق صوت
در اجسام و غیر آن دارد( .عالمه حلی1366 ،ش )224 ،همچنین متکلم نزد اهل لغت

مرادف ناطق است( .خلیل فراهیدی1409 ،ق ،ج  ، 5ص ،104جوهری1407 ،ق ،ج، 4
ص )1559در نتیجه چنین اشکالی وارد نیست.
نکتۀ دیگر اینکه تکلم خداوند مانند انسان نیست که نیاز به حلق و حنجره داشته باشد؛
اما به هرکیفیت که هست اثر و نتیجه کالم را که فهماندن مقصود باشد ،دارد .عالمۀ طباطبایی
َّ َّ
بر اساس آیۀ  253سوره بقره ِ منهم من کلم الله متکلم بودن خداوند را از صفات قطعی
الهی دانسته و تکلم الهی را امری حقیقی و نه مجازی و تمثیلی میداند که تودۀ مردم مانند
وحی از ادراک حقیقت آن عاجزند .عالمه معتقدند ،کالم خداوند مانند کالم انسان نیست؛
اما حقیقت تکلم از خداوند صادر میشود؛ یعنی کشف آنچه که خداوند قصد فهماندنش را
به پیامبرش کرده در نتیجه کالم الهی خواص و آثار کالم را که همان فهماندن مقصود درونی
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در نقد سخن ابوزید ،مبنی بر اینکه ناطق بودن جزء صفات الهی نیست؛ پس خداوند
ً
نمیتواند متکلم قرآن باشد ،باید گفت ،اوال صفت متکلم از جمله صفاتی است که متکلمان

به دیگری است دارد( .طباطبایی1417 ،ق ،ج ،2ص)314-316
حقیقت کالم و قول اظهار و ابراز درون و کشف ضمیر است نه ایجاد صوت و لفظ؛ اما
در انسان به دلیل وجود ظرفیت خاصی و اجتماعی بودن که نیاز به تفهیم و تفهم دارد ،به
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صورت الفاظ و اصواتی است که در دهان پدید میآید و اگر انسان هیچ گونه ارتباطی با هیچ
فردی حتی با اعضای خانواده خود نداشته باشد چنین فردی بیگمان به کالم و صوت نیاز پیدا
نمی کند دیگر موجودات نیز چنیناند؛ بر این اساس ،هر رفتاری از متکلم که همان اثر سخن
گفتن را داشته باشد (اظهار معانی درون و باطن) میشود آن را کالم نامید و به همین جهت
به آثار و کتابهای یک شخص هم کالم او گفته میشود .در مورد خداوند نیز هرچه قدرت
مطالعات اندیشه معاصر مسلمین ،سال هفتم ،شماره چهاردهم ،پاییز و زمستان 1400
266

و فعل الهی را نمایش دهد ،کلمه و کالم گویند .چنان که در قرآن به عیسی کلمة الله (نساء،
 )171و هر موجودی در عالم به کلمات رب (کهف109 ،؛ لقمان )27 ،تعبیر شده است.
(سبحانی1409 ،ق)190 ،
استدالل عقلی دیگر ابوزید برای اثبات نبوی دانستن الفاظ قرآن ،این بود که خداوند
ِ
خارج از زمان است؛ بنابراین ،نمیتواند تکلم کند؛ زیرا تکلم در زمان و مکان صورت
میگیرد.
از منظر عالمه ،متکلم صفت فعل است نه صفت ذات (طباطبایی1417 ،ق ،ج،2
ص ) 316و تحقق صفات فعل مانند رزق ،خلق و  ...نیاز به غیر دارد و غیر باید در زمان و
مکان تجلی یابد که الزمه چنین مطلبی زمان و مکانمند شدن ذات نیست ،صفات فعل،
اقتضای غیر دارند و در غیر این صورت صفت فعل نخواهند بود ،این صفات قیودی را از
جهت زمانی و مکانی به همراه دارند( .جوادی آملی1389 ،ش ،ج ،5ص )216گرچه به
لحاظ تعلق به خدای متعال که در طرف دیگر اضافه است ،منزه از چنین قیود و حدودی
خواهد بود( .مصباح یزدی ، 1389 ،ص )110عالمه طباطبایی در نهایه الحکمة فصلی دارند
ّ
تحت عنوان «فی الصفات الفعلیة وأنها زائدة علی الذات» ایشان در آنجا میفرماید ،شکی
نیست که خداوند صفات فعلیهای دارد که مضاف به غیرند و ذهن انسان آن را از مقام فعل که

منسوب به خداوند است ،انتزاع میکند( .طباطبایی1416 ،ق ،ص )349درنتیجه در این
زمینه نیز مانعی عقلی وجود ندارد و صفات فعل الهی از جمله متکلم در ظرف وجود پیامبر
ومکان ظهور مییابند؛ (جوادی آملی1388 ،ش ،ص )244بنابراین ،وحی قرآنی که کالم
الهی است با حفظ الهی بودن خود از مجرای وجودی رسول خدا ظاهر میشود و این مسئله،
هیچ امتناع عقلی نداشته و از طرفی موجب بشری شدن قرآن نیز نمی شود.
همچنین آیات قرآنی با صراحت تمام از این حقیقت پرده برمیدارند که قرآن نازل شده
دارای اصل و مرتبه وجودی عالیتری است که به لحاظ رتبه و منزلت مقدم و سابق بر قرآن
ملفوظ به تدریج نازل شده ،است .بنابر آیۀ بل هو قرآن م ِجید ِفی لوح محفوظ( بروج22 ،

 )21خداوند به صراحت از وجود قرآن در لوح محفوظ خبر میدهد .که با تدبر در آیاتقرآن ،روشن می شود که وجود قرآن در لوح محفوظ ،نه به صورت وجود لفظی ،بلکه به
صورت حقیقتی برتر از الفاظ و معانی است( .طباطبایی1417 ،ق ،ج ،20ص 254و ج،10
ص136و )137به لحاظ عقلی نیز ثابت شده است که هر وجودی در نشئۀ عالم ماده دارای
مراتب عالیتر وجودی در عالم مثال و عقل و مراتب باالتر است که از آن به تطابق عوالم
وجود یاد میکنند( .عبودیت ،تطابق عوالم ،1383 ،ص 88و مالصدرا1366 ،ش ،ص)289
همچنین چنانکه بیان شد ،الزمۀ حادث بودن و صفت فعل بودن کالم الهی ،تحقق آن به
ً
صورت مستقیم در عالم ماده نیست ،مضافا بر اینکه چنانکه گذشت از منظر عالمه طباطبایی
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خدا متجلی میشود ،این تجلی به واسطۀ فرشتگان و در قلب رسول خدا و در ظرف زمان

معنای حقیقی کالم ،تفهیم معنای مقصود و القای آن به شنونده است؛ خداوند با واسطۀ
فرشتگان مجردش که در عالم عقل و مثالاند ،قرآن را بر پیامبر نازل میکند و با تنزیل خود،
وحی را که دارای وجودی خاص نزد خود است به موطن و عالم خلق و تقدیر فرود میآورد،
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در نتیجه وقتی او موجودی را ایجاد میکند و به عالم خلق و تقدیر درمیآورد یا به عبارت دیگر
از عالم غیب به عالم شهادت میآورد ،در حقیقت تنزیلی است از ناحیۀ او؛ (طباطبایی
1417ق ،ج /15ص )316بنابراین ،وحی قرآنی بهواسطۀ مجرادات با وجود پیامبر مرتبط
مقارنت میان ادراک قرآن توسط پیامبر اکرم و زمان ،دلیل زمانمند بودن قرآن
میشود؛ اما
ِ
نمی شود؛ زیرا تقارنی که میان ادراکات انسانها و زمان به نظر میرسد ،در واقع میان زمان و
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عمل مادی و اعدادی نفس در ابزار مادی ادراک است( ،گلی1390 ،ش ،ص )5این مسئله
مستلزم مادی شدن علم نیز نمیشود؛ چراکه علم و ادراک انسان براساس ادل؛ عقلی معتبر
مجرد است( .طباطبایی1416 ،ق ،ص )296در نتیجه قرآن کریم از وجود عنداللهی خود تا
ً
نزول آن بر قلب پیامبر در مجرایی کامال مجرد از ماده تحقق مییابد و ار تباط خود را در همۀ
مراحل با خداوند حفظ میکند و نیازی به دخالت پیامبر در فرآیند وحی نیست.
استدالل به نزول تدریجی قرآن

از نگاه ابوزید قرآن کتابی است که در مدت بیش از بیست و سه سال در متن واقعیت
فرهنگ و اجتماع زمان نزول شکل گرفته است؛ (ابوزید2000 ،م ،ص )24بر این اساس،
برخی تعالیم قرآن ،با تغییر واقعیتهای اجتماعی و تاریخی ،اعتبارخود را از دست داده و به
شواهدی تاریخی تبدیل شدهاند( .ابوزید1383 ،ش ،ص )258از منظر وی قرآن ،پدیدهای
است که در طول زمان به وجود آمده و مقید به میزان عقل و آگاهی مخاطبانش و ماهیت
وضعیت اجتماعی و فرهنگیای است که در آن تحقق یافته است (ابوزید2004 ،م ،ص)287
و رابطهای دیالکتیکی میان قرآن با واقعیتهای فرهنگی زمان نزول وجود دارد.
(ابوزید1376ش ،ص )394این بدان معناست که قرآن براساس فرهنگ دورۀ تاریخی عصر
نزول ایجاد شده و سپس دوره زمانی خود را تحت تاثیر قرار داده است( .ابوزید1383 ،ش،

ص ) 279به اعتقاد ابوزید قرآن مانند دیگرمتون است و تصورات مخاطبانش درمحتوای آن
دخیل بوده و بسیاری ازتصورات مخاطبان قرآن اسطورهای بوده و با میزان شناخت و آگاهی

وحیی نبوی است و پیامبر در فرایند وحی دخالت دارد.
تحلیل استدالل فوق براساس مبانی عالمه طباطبایی

َّ
مرحوم عالمه طباطبایی ،ذیل آیه 185سوره بقره شهر رمضان ال ِذی أن ِزل ِف ِیه القرآن دو

بحث انزال دفعی و تدریجی وحی قرآنی را مطرح کرده اند که اثبات کنندۀ وجود پیشین،
متافیزیکی و ماورایی قرآن است ،از منظر عالمه قرآن در ماه رمضان به طور دفعی و کامل نازل
ً
ً
آنا فرقناه لتقرأه علی َّ
اس علی مکث و ن َّزلناه تن ِز یال( اإلسراء،
الن
شد و سپس بر اساس آیه و قر
ِ
ِ
 )106در مجموع زمان دعوت به مدت 23سال به صورت تدریجی نازل شده است.
َّ
(طباطبایی1417 ،ق ،ج ،2ص )15از منظر عالمه آیات ِ إنا أنزلناه ِفی لیلة مبارکة( الدخان،
َّ
ً
َّ
َّ
ِّ
کتاب لدینا لع ِلی
کتاب الم ِب ِین ِإنا جعلناه قرآنا عر ِبیا لعلکم تع ِقلون و ِإنه ِفی أم ال ِ
 )3و و ال ِ
حکیم( زخرف )4 ،و الر کتاب أحکمت آیاته ث َّم ف ِّصلت ِمن لدن حکیم خبیر( هود)1 ،
آیاتی است که بر مرتبۀ عنداللهی قرآن داللت داشته که قرآن در این سطح ،باالتر از سطح فهم
عمومی است ،سپس نازل شده تا در سطح فهم و تعقل بشر قرار گیرد( .طباطبایی1417 ،ق،
ج ،10ص )138براین اساس ،قرآن دارای دو وجود است؛ یکی وجود مقامی (مقام عنداللهی)
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زمان آنها مناسب بوده است؛ بنابراین ،امروزه تاریخ این محتواهای متاثر از فرهنگ زمان،
ِ
گذشته است( .ابوزید1383 ،ش ،ص )281براساس مطالب فوق از منظر ابوزید وحی قرآنی

و یکی وجود لفظی که لباس عربیت بر آن پوشانده شده و به تدریج نازل شده است .عالمه با
توجه به نزول تدریجی قرآن فی الجمله تعامل وحی قرآنی با واقعیتهای زمان را میپذیرد؛
چراکه از منظر وی قرآن در سیر تدریجی خود دارای خطاباتی است و معنا ندارد این خطابات
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از مقام تخاطب جلوتر باشد؛ بنابراین ،وجود تنزیل شده قرآن در آسمان دنیا نمانده و به تدریج
با توجه به وقایع مختلف نازل شده است( .طباطبایی1417 ،ق ،ج ،2ص )15-16این
ً
تدریجیت ،گرچه اجماال ارتباط دو سویه میان وقایع زمانه با قرآن را نشان میدهد؛ اما به
معنای نبوی شدن قرآن و تاثیرپذیری وحی قرآنی از مخاطب و فرهنگ عصر نزول نیست؛
بلکه عالمه معتقد است ،قرآن در وجود تنزیلی تدریجیاش به قالب لفظ و عربی درآمده تا
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امکان تعقل و فهم آن توسط مردم امکانپذیر شود( .طباطبایی1417 ،ق ،ج ،18ص )84چنین
نزولی جهات تربیتی و انسانسازی داشته و دارای حکمت است ،عالمه طباطبایی ذیل آیه 32
سوره فرقان اعتراض کفار به اینکه چرا قرآن یکباره نازل نشده چون اگر کتابی آسمانی و متضمن
دین آسمانی میبود باید یکباره نازل میشد (طباطبایی1374 ،ش ،ج ،15ص )289را چنین
ً
پاسخ میدهد ،به طور کلی تعلیم هر علمی و مخصوصا علمی که مربوط به عمل باشد ،از
این راه صورت میگیرد که معلم مسائل آن علم را یکی یکی به شاگرد القا کند ،تا همۀ فصول
و ابوابش تمام شود .معارف الهی که دعوت اسالمی متضمن آن بوده و قرآن کریم به آن ناطق
است ،شرایع و احکامی عملی است و قوانینی ،فردی و اجتماعی است که حیات بشریت را
با سعادت همراه میکند ،در چنین مکتبی بهترین راه برای تعلیم و کاملترین طریق و راه تربیت
این است که آن را به تدریج بیان کند و هر قسمت آن را به حادثهای اختصاص دهد که
احتیاجات گوناگونی با آن بیان دارد و آنچه از معارف اعتقادی و اخالقی و عملی که مرتبط با
آن حادثه می شود ،بیان کند ،قرآن کریم همین رویه را دارد؛ یعنی آیات آن هر یک در هنگام
احساس حاجت نازل شده ،در نتیجه بهتر اثر گذاشته است ،هم چنان که خود قرآن فرموده:
ً
ً
آنا فرقناه لتقرأه علی َّ
اس علی مکث و ن َّزلناه تن ِز یال( .طباطبایی1374 ،ش ،ج،15
الن
و قر
ِ
ِ
ص)290

در نتیجه باید گفت اگرچه قرآن مانند دیگرمتون برای تفهیم مقاصدش به مخاطبان از
الفاظ و مفاهیم رایج در فرهنگ آنان استفاده کرده است؛ اما جهتگیری قرآن ،تایید فرهنگ
اسطورهها ،در زمینههای اعتقادی و فرهنگی بوده و قرآن ،هم زمان با انعکاس تصورات مردم
عصر نزول به ابطال و اصالح عقاید آنان پرداخته است .پاسخهای قرآن به مسائل زمان و
موضعگیریهای قرآن در برابر وقایع زمانه و مسائل سیاسی و اجتماعی و جنگ و صلح نیز
دلیل بر انفعال قرآن از فرهنگ زمانه نیست؛ بلکه نشانۀ نقش فعال قرآن درحل مسائل است.
تدریجی بودن نزول در راستای حکمت الهی برای تعلیم و تربیت و تزکیه جامعه است؛ چراکه
ً
قرآن صرفا کتاب تئوری نبوده و کتاب علم و عمل است .قرآن خود دارای فرهنگ آفرینی مثبت
و نوپدید است که در زمینههای گوناگون از جمله مباحث اعتقادی ،اعتقادات باطل فرهنگ
زمانه را مردود میداند و اعتقاد صحیح مثبت متناسب با فطرت انسان را ارائه میدهد.
همچنین در حوزه اخالق ،احکام و  ...قرآن خود فرهنگساز بوده و نقشی فعال نه منفعل در
مواجهه با جامعه دارد؛ بنابراین ،نزول تدریجی قرآن و تعامل دو سویه آن با جامعه دلیلی بر
الهی نبودن قرآن نیست.
نتیجهگیری
این مقاله به بررسی تطبیقی نبوی دانستن الفاظ وحی قرآنی ازمنظر نصرحامد ابوزید و
تحلیل آن براساس مبانی عالمه طباطبایی پرداخت .در تحلیل مبنای نبوی دانستن الفاظ قر
آن کریم ،ادلۀ ابوزید بر اساس مبانی عالمه طباطبایی نقد و بررسی شد ،در این راستا روشن
شد ،براساس آیات متعدد قرآنی ،الفاظ و معانی قرآن هر دو از سوی خداوند نازل شده است؛
چرا که آیات مصدر و فاعل وحی را خداوند دانسته و هرگونه شانی به جز دریافت ابالغ و
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جاهلی و اسطورهها و تصورات باطل آن زمان نبوده است؛ بلکه هدفش مبارزه با خرافات و
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تفسیر قرآن را از پیامبر در فرایند وحی نفی میکند ،تحدی و هماوردی قرآن کریم ،امی بودن
پیامبر و شبیه نبودن کلمات پیامبر به قرآن و امکان جعل ،تحریف و همانند آوری کلمات آن
حضرت به خالف قرآن کریم از دیگر نشانههای الهی بودن الفاظ و معانی قرآن کریم است.
از دیگر شواهدی که نبوی بودن الفاظ قرآن را ابطال میکند ،توصیف قرآن به عربی بودن در
آیات متعدد که لباس لفظ است نه معنا ،همچنین تعبیر «قول» و «قرائت»« ،تالوت» و
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«ترتیل» نسبت به وحی که جملگی بر الهی بودن الفاظ قرآن داللت میکند.
در ادامه روشن شد ،اختالف قرائات نمیتواند مستمسکی برای نبوی دانستن الفاظ قرآن
باشد؛ چراکه اختالف قرائتی که موجب تحریف یا تناقض در قرآن باشد ،ثابت نبوده و قابل
پذیرش نیست.
وجود ناسخ ومنسوخ در قرآن نیز دلیلی بر این نظریه نیست چراکه براساس تبیین
صحیحی که از نسخ وجود داردالزمه نسخ برخی احکام در قرآن نه جهل خداوند است و نه
تناقضی در کالم الهی رخ میدهد.
همچنین متکلم ،صفتی است که برای خداوند ثابت است ،گرچه کیفیت آن برای ما
روشن نیست؛ اما اثر کالم را که فهماندن مقصود باشد ،دارد .همچنین کالم ،صفت فعل
است وصفات فعل در زمان و مکان محقق میشوند؛ از این روی با فرازمانی و مکانی بودن
ذات خداوند منافاتی ندارد .آیات قرآنی نیز با صراحت تمام از این حقیقت پرده برمیدارند که
قرآن نازل شده ،دارای اصل و مرتبه وجودی عالیتری است که به لحاظ رتبه و منزلت ،بر قرآن
ملفوظ به تدریج نازل شده ،مقدم و سابق است و قرآن از وجود عنداللهی خود تا نزول بر قلب
پیامبر توسط وسایط الهی و در مجرایی مجرد از ماده تحقق مییابد و ارتباط خود را در همۀ
مراحل با خداوند حفظ میکند؛ بنابراین ،وحی قرآنی الهی بوده و نبوی نمیتواند باشد.

نزول تدریجی قرآن و تعامل آن با زمانه نیز دلیلی بر نبوی بودن الفاظ قرآن نیست؛ زیرا
حکمت نزول تدریجی قرآن ،تعلیم و تربیت جامعه براساس علم و عمل و آموزش گام به گام
در جهت اصالح عقاید ،اخالق و فرهنگ غلط زمانه بوده و قرآن خود فرهنگساز است نه
تحت تأثیر فرهنگ زمان.
در نتیجه قرآن هم در ناحیه الفاظ و هم معانی ،الهی بوده و پیامبر در فرآیند وحی ،شانی
جز دریافت کامل وحی و ابالغ آن ندارد .اثبات الهی بودن الفاظ وحی قرآنی نتایج ارزشمندی
چون قدسی و ماورایی بودن قرآن کریم ،واقعنمایی و حقیقتپردازی آن ،حجیت سند و ارزش
و اعتبار واالی قرآن کریم ،مصونیت از خطای وحی قرآنی ،حکیمانهگی محتوا و الفاظ و
هدایتگری قرآن را در پی دارد.
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