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چكیده
نصر حامد ابوزید از جمله اندیشمندان و قرآن پژوهان معاصرری اسرک کره آرا و اندیشرههرای وی
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پیامبر اکرم(ص) از جمله این موارد بحث برانگیز میباشد.
در مقاله پیش رو ضمن بازشناسی مفهوم وحی ،دیدگاه نصر حامد ابوزید را در این زمینره توضریو و
تبیین نموده و پس از آن با استفاده از روش تحلیلی آن را مورد بررسی انتقادی قرار داده و در پایان بره
این مهم اشاره شده اسک که این دیدگاه با نص صریو آیات قرآن کرریم و احادیرث وارده از ناحیره ا مره
معصومین(ع) مطابقک ندارد.
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مقدمه
یکی از مسایل بسیار مهم در حوزه علوم قرآنی ،مسأله وحی میباشد .ارتباط عرالم اعلری برا
عالم ادنی از جمله مسایلی اسک که ابزارهای بررسی آن بسیار دشرواریاب اسرک؛ چررا کره ایرن
ارتباط ،مرموز و ناشناخته بوده و برای هیچکس ر غیر از دو طرف وحی ر واضو و روشن نیسرک؛
ارتباطی اسک بین دو طرفِ دارای دو بعد وجودی متفاوت از هم که یک طرف آن مقام ماسروای
ربوبی و طرف دیگر آن مقام بشری نبوی میباشد .و «در حقیقک این اصطالحی و تعبیری اسک
از ارتباط میان خدا و پیغمبر( ».رامیار )11:4931 ،از این رو «وحی فقر برا ایرن تصرور قابرل
تفسیر اسک که میان دو ذات ،یکی ذاتی که سخن میگوید و دستور میدهد و عطرا مریکنرد و
دیگری ذاتی که مخاطب اسک و مأمور و پذیرنده ،یک گفتگوی فوق انسانی صورت مریگیررد».
(صالو ،4915 ،ج  )95:4بر همین اساس اسک که نظر پژوهشگران دربراره آن برا هرم اخرتالف
داشته و هر کدام نظری خاص در این زمینه ابراز داشتهاند.
از جمله این پژوهشگران میتوان به دکتر نصر حامرد ابوزیرد (4319 -4242م) قررآن پرژوه
معاصر مصری اشاره کرد؛ که نظریاتش در باب مسا ل قرآنی توجه بسیاری از محافل علمی را به
خود جلب کرده اسک؛ چرا که ایشان برخالف دیدگاههای رایج و سنتی در باب مباحث قرآنی ،با
استمداد از دیدگاههای زبان شناسی و متن پژوهی نظریات نوینی در این زمینه ارا ه میدهد.
حامد ابوزید ،متن را محصولی فرهنگی میداند که بایستی در افق و موقعیک تراریخی آن را
مورد مطالعه قرار داده و فرهنگ زمان نزول آن را در تحلیرل محتروایی آن لحرار کررد .ایشران
قرآن را یک متن زبانی میداند که باید آن را با روش تحلیل زبانی مطالعه کرد .ایشان همچنرین
به تحلیل چگونگی ارتباط ذات اقدس الهی با پیامبر اکرم(ص) پرداخته و نظری متفاوت با دیگر
اندیشمندان در این باره ارا ه داده اسک؛ بدین معنا که علیرغم الهی دانستن منشأ قررآن کرریم،
بر این باور اسک که عبارات قرآنی تولید پیامبر اکرم(ص) بوده و ایشان در صورت دهی به وحری
الهی نقش داشته اسک.
بنابراین این پژوهش در پی آن اسک که دیدگاه نصر حامد ابوزید را در مورد وحی رصد نمروده و در
حقیقک دیدگاه وی را در یک قالب و چهارچوب روشن به پژوهشگران ارا ره نمایرد .و در نهایرک بره ایرن
سؤال مهم بپردازد که چه انتقادات و ایراداتی بر نظر این اندیشمند معاصر وجود دارد.

 -0معناشناسی وحی
 .0-0تعریف لغوی :لغویون برای واژه وحی تعاریف متنوعی ارا ه نموده اند .راغب اصفهانی در
مفردات ،کلمه وحی را به معنرای اشراره سرریو آورده اسرک« :أصرل الروحی اششرارُ السّرریع
ولتضمُّن السّرع قیل أمرٌ وحیٌ وذلک یکون بالکالم علری سربیل الرزمرزا والتعرریوا ،وقرد یکرون
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بصوتٍ مجرزدٍ عن التزرکیب و بإشارٍُ ببعوا الجوارحا و بالکتابر ا» (راغرب اصرفهانی:)592:4931 ،
« اصل و ریشه وحی ،به معنای اشاره تند و سریو اسک و به همین خاطر ،هر کاری که به سرعک
انجام گیرد آن را وحی میگویند .و این ممکن اسک در کالم ،رمرزی و کنرایی باشرد و یرا آواز و
صوتی مجرد از الفار و کلمات باشد و یا بهصورت اشاره ای به بعضی از اعضا و یا با نوشتن».
در لسان العرب آمده اسک که وحی به معنای اشاره کرردن ،نوشرتن ،رسراله ،الهرام و کرالم
پنهانی و هر آنچه که به دیگری القا کنی میباشد « :الوحیُ اششارُ والکتابر والرسرال واهلهرام
والکالم الخفیّ و کلُّ ما القیته إلی غیرک» (ابن منظور4145 ،ق ،ج)913:45
فیروز آبادی نیز در این زمینه میگوید« :الوحی ،اهشارُ والکتابر و الرسرال و اهلهرامُ و الکرالمُ
الخفیُّ و کلُّ ما القَیتَهُ إلی غیرراک» (فیرروز آبرادی4142 ،ق،ج«)4153: 4وحری عبرارت اسرک از
نوشتن ،نوشته و نامه ،الهام کالم پنهانی و هر چه به دیگری القا میشود».
احمد بن فارس نیز آنرا در معنای القای علم و آگاهی تعریرف کررده اسرک« :و ،ح ،ی ،اصرلٌ
یدلُّ عَلی إلقا ِ علما فی إخفا ِ أو غیرهِ و الوحیُ اششارُ و الکتاب و الرسال و کرلُّ مرا ألقیتَرهُ إلری
غیراکَ(»...ابن فارس4121 ،ق،ج« )39:41و ،ح ،ی ،ریشه ای اسک که بر القای علرم برهصرورت
مخفیانه به دیگری دهلک میکند .و عبارت اسک از اشاره ،کتابرک و نامره و هرر چره کسری بره
دیگری القا کند تا بفهمد».
چنانچه مالحظه میشود واژه وحی در لغک معانی مختلفری همچرون اشراره تنرد و سرریو،
نوشتن ،الهام و القای علم ،کالم سری و مخفی بهصورت نوشته و یا اشاره را در بر میگیرد.
 .0-2تعریف اصطالحی«:در اصطالح دانشمندان اسالمی ،وحی به معنای القای مطلبی از سروی
خداوند متعال به پیامبران اسک؛ خواه با واسطه و خواه بی واسطه باشد؛ اعم از آنکره دیگرران بشرنوند
یا نشنوند و خواه از طریق مکتوبی باشد که پیامبران ببینند یا مطلبی باشد که به قلبشان الهرام شرود
و چه در خواب صورت گیرد یا در بیداری( ».مصباح یزدی ،4935 ،ج)52:4
عالمه طباطبایی در تعریرف وحری چنرین آورده اسرک« :وحری یرک نروع تکلریم آسرمانی
(غیرمادی)اسک که گاهی در برخی از افراد  -بحسب خواسک خدایی ر پیدا میشود و دستورات
غیبی یعنی نهان از حس و عقل را از وحی و تعلیم خدایی دریافک میکند ،عهده داری این امرر
نیز نبوت نامیده میشود( ».طباطبایی)35:4931 ،
بها الدین خرمشاهی در کتاب پژوهشهای قرآنی به نقل از زهری در تعریرف وحری چنرین
آورده اسک« :وحی هر آن چیزی اسک که خداوند به یکی از پیامبرانش فرو مریفرسرتد و برا آن
دلش را استوار میدارد .و عین آن را پیامبر میتواند برر زبران آورد و بنویسرد و آن در حقیقرک
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کالم الهی اسک .و گاهی هم به فرمان الهی پس از دریافک وحی مکلف نیسک آن را بنویسرد یرا
به نوشتنش فرمان دهد؛ بلکه موظف اسک مضمون آنرا به مردم برساند و برای آنان بره روشرنی
بیان کند( ».خرمشاهی ،4911،ج)4922:4
وحی به معنای مصطلو آ ن از مختصات انبیا الهی و از مفراهیمی اسرک کره پیرامبران را از
دیگر صنوف بشری متمایز و جدا میسازد:
« قلْ إانَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلکمُ یوحَى إالىَ أَنَّمَا إالَاهُکمْ إالَاهٌ وَاحِدٌ فَمَن کراَنَ یرْجُرواْ لِقَرا َ رَبِّرهِ فَلْیعْمَرلْ عَمَلًرا
صَالِحًا وَ لَا یشْراکْ باعِبَادَُا رَبِّهِ أَحَدَا»(کهف« )442/بگو :من هم مثل شما بشرر هسرتم و [لرى] بره مرن
وحى مىشود که خدا شما خدایى یگانه اسک .پس هر کس به لقا پروردگار خود امیرد دارد بایرد بره
کار شایسته بپردازد ،و هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریک نسازد».
یکی از سؤاهتی که در مورد وحی بر پیامبر اکرم(ص) مطرح میباشد این اسک کره :نرزول وحری برر
ایشان به چه صورت بوده و خداوند متعال چگونه با پیامبر اکرم(ص) ارتباط برقرار کررده و یرا بره عبرارت
بهتر ،کیفیک نزول قرآن کریم بر پیامبر(ص) ،دریافک و بیان آن چگونه بوده اسک؟

 -2دیدگاه نصر حامد ابوزید
نصر حامد ابوزید یکی از جنجالی ترین چهرههای معاصر جهان عرب اسک کره دیردگاههرای
نواندیشانه وی در باب مسا ل قرآنی نگاههای بسیاری را به خود معطروف داشرته اسرک .اساسری
ترین دیدگاههای وی در این زمینه را میتوان در کتاب مفهوم النص ایشان یافک .این کتراب در
حقیقک مهم ترین کتاب او در زمینه مباحث قرآنی و از جمله وحی و کالم الهی بوده که با تکیه
بر نظریههای زبان پژوهی و متن شناختی دیدگاههای نوینی در این زمینه ارا ه داده اسک .بنا به
قول خود نصر حامد ابوزید ،کتاب مفهوم النص میکوشد تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که
سرشک یا ماهیک کالم خدا چیسک؟(رک :همان )44:از دیگر کتابهای ابوزید کره در آن بحرث
وحی را مورد مطالعه و بررسی قرار داده اسک ،کتاب نقد الخطراب الردینی مریباشرد .کره اهرم
مباحث مربوط به این زمینه را در فصل سوم از این کتاب مطرح کرده اسک.
نصرحامد ابوزید در مورد وحی بر این باور اسک که معنرا و محتروای قررآن کرریم از جانرب
خداوند متعال ،ولی الفار آن ساخته پیامبر اکرم(ص) میباشد« :جبر یرل کلمرات را بره پیرامبر
تحویل نداده بلکه آنها را الهام [ :وحی] کرده اسک( ».ابوزید)541:4931 ،
این دیدگاه بر این مسأله مبتنی اسک که پیامبر اکرم(ص) تنها معانی و محتوای قران کرریم
را از جانب خداوند متعال و توس فرشته وحی دریافک و ایشان خرود معنرای مرتن را در قالرب
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الفار و عبارات عربی بیان کرده اسک؛ بدین معنا کره الفرار و عبرارات قرآنری سراختار وحیرانی
ندارد بلکه معانی آیات بر قلب پیامبر اکرم(ص) القا و الهام شده و پیامبر آنرا به کرالم خرود و در
قالب زبان عربی درآورده اسک .ایشان معتقدند که وحری در معنرای خراص خرود بیرانگر نروعی
خطاب خداوند به آدمی اسک؛ خطابی که پوشیده میباشد؛ زیرا فق فرستنده و گیرنده پیرام از
آن آگاهند .معنای خاص از آن جهک که به اعتقاد ایشران واژه وحری حتری قبرل از اسرالم هرم
کاربرد داشته اسک؛ چرا که کاهنان نیز خبرهای غیبی را از شیاطین دریافک میکردند:
« وَ إانَّ الشَّیاطِینَ لَیوحُرونَ إالرىَ أَوْلِیرا هامْ لِیجَرادِلوکمْ وَ إانْ أَطَعْتمُروهُمْ إانَّکرمْ لمُشرراکونَ»
(انعام « )444/و در حقیقک ،شیطان ها به دوستان خود وسوسه مىکنند تا با شما ستیزه نمایند.
و اگر اطاعتشان کنید قطعاً شما هم مشرکید».
«أن العالقه بین النبوه و الکهانه ر فی التصور العربی ر أن کلیهما «وحی» ،اتصال بین إنسان
و بین کا ن آخر ینتمی إلی مرتبه وجودیه أخری ،ملک فری حالره النبری و شریطان فری حالره
الکاهن .و فی هذا اهتصال /الوحی ثمه رساله عبر شفره خاصه ه یتاح لطرف ثالث أن یفهمه علی
األقل لحظه اهتصال و ذلک ألنز النبی «یبلزغ» للنزاس بعد ذلک الرساله و الکراهن «ینبری » عرن
محتوی ما تلقاه»(ابوزید4332 ،م)11:
«در منظومه فکری عربی ،نبوت و کهانک هر دو گونههرای مختلرف وحری انرد .و در هرر دو
میان یک انسان و موجودی از مرتبه وجودی دیگر -فرشته برای پیامبر و شیاطین برای کاهن ر
رابطه ای برقرار میشود که هیچ فرد سومی آنرا دسک کرم در لحظره ارتبراط در نمری یابنرد .از
همین رو ،پس از انقطاع وحی ،پیامبر آن پیام را به مردم ابالغ میکند .و کاهن نیرز از محتروای
دریافک خود خبر میدهد(».ابوزید)33 :4931 ،
با این توضیو در فرهنگ عرب آن زمان واژه وحی در ارتباط با دو گروه معنا پیدا میکررد:
یکی پیامبران و دو دیگر کاهنان .هر دو نیز خبری غیبی دریافرک مریکردنرد بردون اینکره نفرر
سومی آنرا درک کند؛ با این تفاوت که ارتباط پیامبر با غیب از طریق نیرویی فطرری اسرک کره
خداوند در نهاد او قرار داده ولی ارتباط کاهن از طریرق قروه خیرال و برر اسراس ابزارهرا و اوراد
خاص بشری اسک که در قوای طبیعی تأثیر گذار میباشد« :والفرارق برین اتصرال النبری برالمأل
األعلی و اتصال الکاهن ،أنز اتصال النبی قا م علی نروع مرن الفطرره و الخلقره أساسرها اهختیرار
«األصطفا » اهلهی ،بینما یحتاج الکاهن إلی آهت و أدوات مساعده تعینه علی التخلص ر جز یراً
ر من عواثق العالم المادی و اهتصال بما ورا ه من العوالم(».ابوزید4332 ،م « )14:تفاوت اتصرال
پیامبر به مأل اعلی و ارتباط کاهن [با عالمی غیبی ] در این اسک که اتصرال پیرامبر مبتنری برر
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سرشک و خلقتی ویژه و بر اساس اختیار یا گزینش الهی اسک؛ اما کاهن برای جدایی -ولو ناچیز
و ناقص -از موانو عالم مادی و رسیدن به ماورای این عالم ،نیازمند ابزار و وسرایل یراری دهنرده
اسک(».ابوزید)31 :4931 ،
از نظر ایشان میان وحی بر پیامبر و واقعیات موجود یک رابطه دیالکتیکی (دو طرفه) برقرار اسرک
که دو طرف ،یعنی وحی و واقعیات ،بر یکدیگر اثر گذاشته و از هم تأثیر میپذیرند« :فإذا کران الرنص
فی مفهومه الجوهری و األساسی إعتمد علی معطیات الثقافه ،فإنز الثقافه هنا تحاول فهرم هرذا الجرذر
الثقافی للنص»(ابوزید4332 ،م« )54:همچنان که متن در مفهوم گوهری و اساسری خرود متکری بره
دادههای فرهنگ و واقعیک خارجی اسک ،فرهنگ نیز میکوشد کره ایرن ریشره فرهنگری مرتن را در
یابد( ».ابوزید)424 :4931 ،
ابوزید برای وحی سرشک زبانی قایل نیسک؛ چرا که ایشان وحی بر پیامبر اکررم(ص) را نیرز
به معنای الهام میگیرند .و از آنجا که «الهام به معنای سخن گفتن زبرانی نیسرک»(همران ،ص
 )544بنابراین «وحی همواره کالم غیر زبانی اسک( ».همان) ایشان بررای اثبرات ایرن نظرر کره
پیامبر اکرم (ص) خود معنای مرتن را در قالرب زبران عربری بیران کررده اسرک ،همچرون دیگرر
اندیشمندان به آیه  54سوره شوری استناد میکند:
« وَ مَا کاَنَ لِبَشَرٍ أَن یکلَزمَهُ اللَّهُ إالَّا وَحْیا أَوْ مِن وَرَا حِجَابٍ أَوْ یرْسِلَ رَسُولًا فَیوحِىَ باإاذْنِهِ مَرا
یشَا ُ إانَّهُ عَلىا حَکِیمٌ»(شوری« :)54/و هیچ بشر را نرسد که خدا با او سخن گوید جز [از راه]
وحى یا از فراسو حجابى ،یا فرستادها بفرستد و به اذن او هر چه بخواهد وحرى نمایرد .آر ،
اوسک بلند مرتبه سنجیدهکار ».و آن را مربوط به کالم الهی میداند؛ یعنی وحی خداوند  -چه با
واسطه و چه بی واسطه -قسمی از اقسام کالم و خطاب الهی اسک « .پرس وحری بره پیرامبران
یکی از انواع کالم اهلل اسک .در این آیه ،کلمه وحی به همان معنای لغوی اش ،یعنی الهام به کار
رفته اسک .بنابر این آیه ،کالم الهی بر سه گونه اسک :الف) به معنای الهام ب) سرخن گفرتن از
پس حجاب که تنها نمونه آن را در ماجرای موسی سراغ داریم .ج) فرستادن رسول [فرشته] تا
او به اذن خداوند مطلبی را الهام کند .این نوع سوم همان وحی معهود اسک کره در آن رسرولی
میآید ،اما این رسول چیزی را ابالغ نمی کند؛ بلکه وحی و الهام میکند .اگر برر اسراس چنرین
تفکیکی میان وحی و کالم الهی ( و انواع سه گانه آن) به آیه بنگریم ،در مییرابیم کره جبر یرل
کلمات را به پیامبر تحویل نداده بلکه آنها را الهام [وحی] کرده اسک( ».ابوزید )541 :4931 ،بر
این اساس هر شخصی که مورد خطاب الهی قرار گیرد ،این خطاب و تکلرم از سره حرال خرارج
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نیسک :یا از طریق وحی مستقیم الهی و بدون واسطه اسک (وحیاً) یا این خطاب از پس حجراب
میباشد(أو من ورا حجاب) یا با واسطه فرشته وحی(أو یرسل رسوهً فیوحی )...
شیوه اول از طریق وحی میباشد « .و هو ما یطلق علیه العلما اشلهام»(ابوزید4332 ،م)11 :
« و دانشمندان در اینجا آن را الهام مینامند( ».ابوزید )34 :4931 ،این مورد در بردارنرده هریچ
لفظی نیسک و نه تنها شامل انسان میشود ،بلکه اشیا و دیگر موجودات را هم در بر میگیرد:
«إاذْ أَوْحَینَا إالىَ أمِّکَ مَا یوحَى»(طه« :)93/هنگامى که به مادرت آنچره را کره [بایرد] وحرى
مىشد وحى کردیم»
« وَ أَوْحَى رَبُّکَ إالىَ النَّحْلا أَنا اتخَّذِ مِنَ الجابَالا بُیوتًا وَ مِنَ الشَّجَرا وَ مِمَّا یعْراشرونَ»(نحرل/
« :)13و پروردگار تو به زنبور عسل وحى [الهام غریز ] کرد کره از پرارها کروههرا و از برخرى
درختان و از آنچه داربسک [و چفتهساز ] مىکنند ،خانههایى برا خود درسک کن»
«إاذْ یوحِى رَبُّکَ إالىَ الْمَلَئکَ ا أَنىّ مَعَکمْ فَثَبِّتواْ الَّذِینَ َامَنواْ سَألْقِى فرىا قلروبا الَّرذِینَ کَفَررواْ
الرُّعْبَ فَاضْرابُواْ فَوْقَ الْأَعْنَاقا وَ اضْرابُواْ مِنهُمْ کلَّ بَنَانٍ»(انفرال« :)44/هنگرامى کره پروردگرارت بره
فرشتگان وحى مىکرد که من با شما هستم ،پس کسانى را که ایمان آوردهاند ثابک قدم بدارید.
به زود در دل کافران وحشک خواهم افکند .پس ،فراز گردنها را بزنید ،و همره سرانگشتانشران
را قلم کنید ».این مورد از کالم  ،وحی یا الهام یکطرفه میباشد و مضمون آن در بردارنده امرر
به کاری میباشد.
مورد دوم ،کالم از طریق صوت اسک یعنی مضمون و مفهومی همراه با لفظ میباشد:
«فَلَمَّا أَتَئهَا نودِ َ یمُوسىَ .اِنىّ أَنَا رَبُّرکَ فَراخْلَوْ نَعْلَیرکَ إانَّرکَ بارالْوَادِ الْمُقَردَّسا طروً  .وَ أَنَرا
اخْترْتکَ فَاسْتَمِوْ لِمَا یوحَى»( :طه« )49-44/پرس چرون بردان رسرید ،نردا داده شرد کره« :ا
موسى ،این منم پروردگار تو ،پا پوش خرویش بیررون آور کره ترو در واد مقردس «طرو »
هستى .و من تو را برگزیدهام ،پس بدانچه وحى مىشود گوش فرا ده».
اما تمام بحث ابوزید در مورد وحی به شیوه سوم کالم الهی مربروط مریشرود« :أو یرسرل رسروهً
فیوحی بإذنه ما یشا » .از نظر ایشان نوع سوم کالم الهی نیز همچون نوع اول از طریق الهام اسرک امرا
با این تفاوت که غیر مستقیم و به واسطه فرشته وحی صورت میگیرد:
«الطریقه الثالثه من طرا ق کالم اهلل للبشر هی الوحی غیر المباشر عن طریق الرسول الملک
الزذی یوحی للمستقبل بإذن اهلل ما یشا ( ».ابوزید4332 ،م« )11 :حالرک سروم از صرور ارتبراط
خداوند با انسان همان وحی غیر مستقیم از طریق فرشته اسک .در ایرن حالرک ،فرشرته بره اذن
خداوند هر چه را میخواهد به گیرنده القا میکند( ».ابوزید)31 :4931 ،
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به اعتقاد این اندیشمند حتی اشاعره و معتزله هم در مورد کالم الهی هم عقیده بروده انرد.
یعنی اگر اشاعره معتقد به قدم کالم الهی بودند ،منظور از کالم همان علم الهی اسک .و نه جنبه
زبانی کالم .و اگر معتزله معتقد به مخلوق بودن کالم الهی بوده اند به جنبره زبرانی و لغروی آن
اشاره داشته اند ( .ر.ک  .همان)543 :
ایشان وحی نبوی را شبیه آنچه که در مسیحیک رایج اسک بره معنرای الهرام مریگیرنرد.
یعنی «جبر یل الهام میکند اما الهام ،زبانی نیسک( ».همران )544:چررا کره الهرام همران القرا
اندیشه اسک و اندیشه نیز زبان بردار نیسک و این پیامبر اسک که به عنوان گیرنده اندیشه آن را
در قالب زبان بیان میکنرد « :مفهروم وحری و کرالم اهلل در اسرالم چنردان از مفهروم وحری در
مسیحیک متفاوت نمی شود .معنای وحی در مسیحیک چیسک؟ معنرایش الهرام اسرک .انجیرل
کالم لفظی خداوند نیسک بلکه کالم پسر خدا مسیو اسک( ».همان)543:
حامد ابوزید در فصل دوم از کتاب نقد الخطاب الردینی ایرن نظرر گفتمران چرم اسرالمی[الخطاب
الیساری] 4در مورد وحی را که میگوید :وحی صرف حادثه ای نیسک که در گذشته چنردین برار اتفراق
افتاده  ،سپس توقف یافته و بشریک را به حال خود رها کرده اسک؛ بلکه وحی عنوانی اسرک کره برر هرر
فعالیک ذهنی انسان در هر زمان و مکان اطالق میشود» ،را میپذیرد« :و فی هذا الفهرم[روش گفتمران
چم اسالمی] ه یکون الوحی مجرد واقعه حدثک فری الماضری عرده مررات ثرم توقفرک ،تارکر ًا البشرریه
سدی؛ بل الوحی اسم ینطلق علی النشاط الذهنی لإلنسران فری کرل زمران و مکران» (ابوزیرد4331 ،م:
 )433ایشان همچنین با نواندیشان چم هم عقیده اسک کره وحری مبنرای طبیعری داشرته و در طرول
زمان استمرار دارد .بنابراین بر مبنای نظر ایشان طبیعک همان وحری و وحری همران طبیعرک اسرک .از
آنجاییکه طبیعک استمرار دارد ،وحی نیز استمرار داشته و دا مری اسرک .در نتیجره همره مرا پیرامبرانی
هستیم که از ناحیه طبیعک بر ما وحی می شود .و نزد مرا ،صردای طبیعرک ،همران صردای خردا اسرک:
«الوحی تعبیر عن الطبیعه اشنسانیه مفهوم ه ینکر النبوه بل یعنی استمرارها و دوامهرا عرن طریرق نرزوع
الطبیعه؛ فالطبیعه هی الوحی و الوحی هو الطبیعه .و کل ما یمیل إلیه اشنسان بطبعه هو الوحی و کرل مرا
یتوجه به الوحی هو اشتجاه فی الطبیعه .الوحی و الطبیعره شری واحرد .و لمّرا کانرک الطبیعره مسرتمره
فالوحی بهذا المعنی مستمر و النبوه دا مه و لکنزا أنبیا ٌ یوحی إلینرا مرن الطبیعره و صروت الطبیعره هرو
صوت اهلل»(همان) « وحی تعبیری اسک از طبیعک انسانی ،مفهومی اسک که نبروت را انکرار نمری کنرد
بلکه به معنای استمرار و دوام آن از طریق گرایش طبیعرک اسرک .پرس طبیعرک وحری اسرک و وحری

 .1ابوزید ابتدا نماینده جریان فكری چپ اسالمی بوده و بعد به جریان فكری چپ سكوالر روی میآورد.
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طبیعک ،و هر آنچه که انسان با سرشک خود به آن گرایش دارد وحی اسک و هر آنچه را که وحی بره آن
توجه دارد گرایشی در طبیعک اسک .وحی و طبیعک چیزی واحدند .و زمانی که طبیعرک اسرتمرار یابرد
وحی نیز به همان معنا استمرار مییابد و نبوت همیشگی اسک و ما پیامبرانی هستیم کره از طبیعرک بره
ما الهام میشود و صدای طبیعک همان صدای پروردگار اسک».
در مجموع میتوان گفک علیرغم نظر سنتی در مورد وحری کره بررآن اسرک« :خردا سرخن
گفک» ،آقای ابوزید با دیدگاه متجددانه خود معتقد اسک که« :خدا الهام کرد».

 -9سایر دیدگاه ها در این زمینه
در این زمینه دیدگاههای متفاوت دیگری نیز بیان شده اسرک از جملره اینکره :مرتن قررآن
کریم همراه با محتوای آن از جانب خداوند متعال نازل شده اسک.
بر طبق این دیدگاه هم الفار آیات قرآنی و هم محتوای آنها از جانب خداوند متعال معرفری
شده اسک؛ یعنی هم معانی بر قلب پیامبر(ص) القا شده اسک و هم الفار و عبارات؛ که ترکیرب
و ساختار آنها جنبه وحیانی دارد .بر این اساس ،پیامبر(ص) در روند ارتبراطی خرود برا خداونرد
متعال هیچگونه نقشی در تولید محتوا و الفار وحی الهی نداشته اسک « :در این ارتباط ،پیرامبر
جنبه انفعالی محو داشته و پیام الهی را با همان مضمون و کالمی که از طرف خداوند دریافرک
میکرده ،به دیگران ابالغ میکرده اسک .در واقو ،پیامبر نه در مضمون وحی و نه در نحوه بیران
آن هیچگونه نقشی نداشته اسک(».نصری )45 :4931 ،بنابراین ،پیامبر(ص) تنها نقشری کره در
ارتباط وحی الهی داشتهاند همان نقش رساننده و ابالغ کنندگی میباشد و هیچ گونه نقشی نره
در زمینه تولید الفار و نه در تولید وحی الهی نداشته اسک.
این دیدگاه نظر اغلب اندیشمندان علوم قرآنی اسک کره در تأییرد و توجیره آن بره دهیلری
همچون اعجاز قرآن کریم استناد میکنند .آیک اهلل معرفک نظم موجود در آیات قرآنی و ساختار
کلمات و تشکیل آیات را حاصل وحی الهی میدانند .و آن را به عنوان امری که تمام مسرلمانان
در همه ادوار تاریخی بر آن اتفاق نظر داشته اند معرفی میکند:
« اتفاق کلم األمّ فی جمیوا ادوار التزاریخ علی أنَّ النزظم الموجرود واألسرلوب القرا م فری
جُمل و تراکیب اآلیات الکریم هو من صُنوا الوحی السّماوی ه غیره .أهمر الزذی التزمَ بهِ جمیروُ
الطزوا فِ اهسالمیّ  ،علی مختلفِ نزعراتهم وآرا هرم فری سا رالمواضریو» (معرفرک4144 ،ق،ج:4
 «)411تمام امک در تمام ادوار تاریخ اتفاق نظر دارند که نظم فعلی و شیوه ای که در جملههرا و
ترکیب آیات قرآن کریم برقرار اسک از ناحیه وحی الهی اسک و نه غیر آن؛ موضروعی کره تمرام

 / 01دوفصلنامه االهیات قرآنی سال سوم ،شماره ،5پاییز و زمستان0394

فرقهها ی اسالمی به رغم اختالفات و آرا مختلفری کره در جاهرای دیگرر دارنرد ،بره آن پایبنرد
میباشند».
یا این که محتوا از جانب خداوند ،ولی الفار آن از جانب جبر یل میباشد .این دیدگاه بر آن
اسک که فرشته وحی محتوای قرآن را در قالب و ظرف زبانی برده و آنرا به زبان عربی بر پیرامبر
اکرم(ص) ابالغ کرده اسک.اما این ضعیف ترین نظری اسک که در مورد وحی خداوند بیان شرده
اسک و در بین اندیشرمندان مرورد اقبرال چنردانی واقرو نشرده اسرک .زرکشری در البرهران از
سمرقندی در مورد آنچه بر پیامبر(ص) نازل شده سه قول را نقل کرده اسک که قول سروم آنهرا
به این دیدگاه اختصاص دارد:
« والثالث :أنَّ جبریل علیه السالم أنزما ألقی علیه المعنی وأنزه عبّر بهذه األلفار بالغر ا العرربا
وأنَّ أهلَ السّما یقر ونهُ بالعربیّ  ،ثمَّ إنزه أنرزلَ بره کرذلک بعرد ذلرک»(زرکشری4123 ،ق ،ج:4
«)434و سوم اینکه جبر یل(ع) معنا را بر آن حضرت القا میکرد و آنگراه وی ایرن معرانی را برا
الفار عربی بیان مینمود .و آسمانیان آنها را با لغک عربی میخواندند و به همرین شریوه مروارد
بعدی نیز بر ایشان نازل میشد».
اما بایستی گفک که فرشته وحی در پیدایش وحی الهی و تکوین الفرار آن نقشری نداشرته
بلکه فق واسطه ای جهک ابالغ آن به پیامبر(ص) بوده اسک .و نقش پیامبر نیز فقر ابرالغ بره
مردم بوده اسک:
« والحقُّ أنَّه لیس لجبریلَ فی هذاالقرآن سوَی حکایته للرزسول وایحا ه الیه ولریس للرزسرول
م بیانره
م حکایتره وتبلیغرهِ ،ثر َّ
صلی اللزه علیه وآله وسلزم فی هذاالقرآن سروی وَعیره وحفظره ثر ّ
وتفسیره ثمَّ تطبیقه وتنفیذه .نقرأ فی القرآن نفسَهُ أنزه لیس من إنشا ِ جبریل وه محمّرد نحرو :وَ
إانَّکَ لَتلَقَّى الْقرْ َانَ مِن لَّدُنْ حَکِیمٍ عَلِیم(نمل( »)1/الزرقانی4141 ،ق ،ج« )91 :4حرق آن اسرک
که برای جبر یل در ارتباط با قرآن جز نقل آن برای رسول خردا(ص) و وحری برر ایشران هریچ
جایگاه دیگری وجود ندارد و نقش رسول خدا(ص) درباره قرآن جرز فراگیرری ،تبلیرغ و سرپس
بیان و تفسیر و آنگاه تطبیق و اعمال آن کار دیگری نیسک .ما در خود قرآن میخوانیم که قرآن
نه از انشا جبر یل اسک و نه از انشا محمد(ص) مثل این آیه)...
دیدگاه دیگری نیز در این زمینه مطرح شده و آن عبارت از این اسک که :متن و محتروا هرر
دو از جانب پیامبر اکرم(ص) میباشد.
این احتمال هم لفظ و هم معنا و محتوای قرآن کریم را از جانب پیامبر اکرم(ص) میداند .و
یا به عبارت دیگر قرآن کریم را حاصل تجربه عرفانی و روحانی شخص پیامبر معرفی میکند .و
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با این وجود ،پیامبر(ص) را هم تولید کننده قرآن میداند و هم تولید کننرده وحری؛ و ایشران را
هم در تولید و تکوین الفار و عبارات قرآنی و هم در تولید مضمون وحی دخیل میداند.
قبول این دیدگاه نیز از سوی علما و اندیشرمندان برا توفیرق چنردانی همرراه نبروده اسرک.
طرفداران این دیدگاه معتقدند که پیامبر(ص) «می تواند از مجاری ویژه ای به مدرکات ویژه ای
دسک پیدا کند که دیگران از دسک یافتن به آن ناتوان و ناکام اند(».سروش )9 :4913 ،برا ایرن
توضیو وحی نوعی تجربه دینی و الفار و عبارات نیز ابزاری جهرک بیران آن تجربره مریباشرد؛
بدین معنا که پیامبر(ص) به عنوان شخصی که بر اثر عبادت و تزکیره نفرس بره مرحلره چنرین
تجربه ای رسیده اسک ،بیان و تعبیری از تجربه روحانی خود بدسک مریدهرد .و عبرارات قرآنری
کالم پیامبر اکرم(ص) و در مقام بیان و تشریو تجربه روحانی خود میباشد« .بردین قررار دیرن
تجربه روحی و اجتماعی پیامبر اسک و لذا تابو اوسک و ازآنجا که ایرن تجرارب گرزاف نیسرک و
پشتوانه شخصیک الهی و مؤید پیامبر را با خود دارد ،برای همه پیروان و شخص پیامبر نیز متبو
و الزام آوراسک(».همان ،صص)42-43
اما بایستی گفک« :این ادعا که قرآن و بطور کلی دیرن ،حاصرل تجربره روحری و اجتمراعی
پیامبر اسک و لذا تابو اوسک ،با اعجاز قرآن و دهلک آن بر نبوت پیامبر اکرم -که از امور بردیهی
دینی در میان مسلمانان تلقی میشود -به گونه ای آشکار در تضاد اسک؛ زیرا در این ادعا ،دیرن
و قرآن حاصل تجربه روحانی بشری عادی تلقی شده که البته چون شخصیک او برر اثرر عبرادت
رشد یافته ،سخنی بر خالف رضای خدا نمی گوید .چنین سخنی هرر چنرد نهایتراً مرورد تأییرد
خداوند باشد ،معجزه نخواهد بود و نبوت آورنده را ثابک نمی کند(».اشرفی)39 : 4931،

 -1بررسی و نقد دیدگاه ابوزید
از جمله دهیل ابوزید مبنی بر اینکه الفار وحی از پیامبر(ص) میباشد ،این اسرک کره اگرر
این الفار از طرف خداوند متعال نزول مییافک ،قرا ات متعدد از قرآن کرریم – کره مربروط بره
لفظ اسک -مطرح نشده و رایج نمی گشک؛ حال آنکره در تراریخ قررآن ،بحرث قرا رات مختلرف
مشهود و معروف میباشد( .رک .ابوزید )544 :4931 ،در ایرن براره بایسرتی گفرک کره رایرج و
مشهود بودن قرا ات مختلف خود به معنای متواتر بودن و به تبو آن ،صحک داشتن این قرا رات
نمی باشد؛ چرا که در جواز تعدد قرا ات هیچگونه سند قطعی و صرحیو در دسرک نیسرک .و در
زمان پیامبر اکرم(ص) فق یرک نروع قرا رک رواج داشرک « .و آن قرا تری اسرک کره در میران
مردم(جمهور مسلمانان) متداول اسک و هر قرا ک که با آن مطابق باشد ،مقبول و گرنره مرردود
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اسک(».معرفک )412 :4915 ،بحث قرا ات مختلف در زمان پیامبر اکرم(ص) موجود نبوده ،بلکه
بعد از ایشان موضوعیک مییابد .دلیل آن هم اختالف بر سر جمو و نظم قرآن بود .با این حرال،
قرا ات مختلف و متعدد بوجود آمد .که حاصل اجتهاد و نظر قرا و راویان مختلف از نص واحرد
قرآن کریم بود.
ابو زید در بیان اینکه وحی همان کرالم اهلل لفظری نیسرک اسرتدهل مریکنرد « :آیرا مرثالً
کالصوف المنفوش و کالعهن المنفوش (قارعه )5/یکسان اند؟ اگر بپذیریم وحی همران کرالم اهلل
حرفی و ملفور اسک ،هجرم یکی از این دو قرا ک اشتباه اسک .به یاد داشته باشیم کره تعردد و
اختالف قرا ات امری مشهود اسک و خاورشناسان آن را نشانه تحریرف ،انحرراف و عردم تردوین
قرآن شمرده اند( ».ابوزید)541 :4931 ،
اما بایستی گفک که روایات قرا ات مختلف متواتر نبوده و تنها قرا ک صحیو همان اسک که
از پیامبر اکرم(ص) به ما رسیده اسک و همین تعردد و تفراوت قرا رات مترواتر برودن آنهرا را رد
میکند:
«وجود التناقو بین القرا ات ینفی تواترها عن النبی(صلی اهلل علیه وآله) إذ نرصّ الروحی ه
یحتمل اختالفاً» (معرفک4144 ،ق ،ج« )31 :4وجود تناقو در بین قرا ات  ،خود ترواتر آنهرا را
از سوی رسول خدا(ص) نفی میکند؛ چون نص وحی نمی تواند اختالف بردار باشد».
استناد دیگر ابوزید بر نبوی بودن الفار قرآنی ،روایات احررف سربعه مریباشرد .حرال آنکره
روایات نزول قرآن بر احرف سبعه نیز از حجیک و اعتبار خارج اسرک؛ چررا کره ایرن روایرات برا
روایات منقول از ا مه علیهم السالم در تقابل و تناقضند.
ف مرن قبرل الررواُ»
امام صادق(ع) میفرمایند « :القرآن واح ٌد نزل من عنر ِد الواحرد و إنمرا اشخرتال ُ
(کلینی ،4914 ،ج« )192 :4قرآن یک قرا ک دارد که از سوی خدای واحد نازل گشته اسک اما اخرتالف
(در قرا ک آن) از ناحیه راویان قرآن ناشی شده اسک ».بر این اساس « نرزول قررآن برا حرروف هفتگانره
معنی و مفهوم صحیحی ندارد ،از این رو این گونه روایات را بایرد کنرار گذاشرک .مخصوصراً بعرد از آنکره
روایاتی از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) بر دروغ بودن آن روایات دهلک میکننرد .و اینکره قررآن تنهرا برا
یک حرف نازل شده و تمام اختالفاتی که وجود دارد از طرف راویران و قاریران اسرک( ».خرویی:4931 ،
)412
از دیگر دهیل ابوزید مبنی بر اینکه الفار قررآن جنبره بشرری دارد ،اسرتناد بره ایرن آیرات
میباشد« :قلْ مَن کاَنَ عَدُوًّا لِّجابرْیلَ فَإانَّهُ نَزَّلَهُ عَلىَ قَلْباکَ باإاذْنا اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَینْ یدَیرهِ وَ هُردً
وَ بُشْرَ لِلْمُؤْمِنِینَ» (بقره )31 /بگو« :کسى که دشمن جبر یل اسک [در واقو دشمن خداسرک]
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چرا که او ،به فرمان خدا ،قرآن را برر قلبرک نرازل کررده اسرک ،در حرالى کره مؤیرد [کتابهرا
آسمانى] پیش از آن ،و هدایک و بشارتى برا مؤمنان اسک».
و «نَزَلَ باهِ الرُّوحُ الْأَمِین .عَلىَ قَلْباکَ لِتَکونَ مِنَ الْمُنذِراینَ » (شرعرا« )431-439/روح اهمرین
آن را بر دلک نازل کرد ،تا از [جمله] هشدار دهندگان باشى ».بدین معنا که « جبر یل کلمرات
را به پیامبر تحویل نداده بلکه آنها را الهرام [ :وحری] کررده اسرک( ».ابوزیرد )541 :4931 ،بره
عبارتی خداوند معانی را بر قلب پیامبر القا و الهام کرده و پیامبر خود آن معانی را به لسان عربی
بیان کرده اسک.
آقای زرقانی در کتاب مناهل العرفان به این نظر اشاره کررده و آن را رد مریکنرد؛ چررا کره
فرشته وحی در قرآن کریم نقشی جز ابالغ و بازگو کردن به پیامبراکرم(ص) ندارد:
« و قد أسفّ بعو الناس فزعم أنز جبریل کان ینزل علی النبی صلی اهلل علیه وآلره وسرلم
بمعانی القرآن و الرسول یعبّر عنها بلغ العرب  ...والحقز أنزه لیس بجبریرل فری هرذالقرآن سروی
حکایته للرسول و ایحا ه إلیره( » ...الزرقرانی4141 ،ق ،ج « )91 :4برخری از مرردم خرود را بره
سختی و مشکل انداخته و گمان کرده اند که جبر یل معانی قرآن را بر پیامبر(ص) نازل میکرد
و پیامبر(ص) آنها را با لغک عربی بیان مینمود ...ولی حق آن اسرک کره جبر یرل در ارتبراط برا
قرآن جز وحی کردن و بیان آن برای حضرت رسول(ص) جایگاهی نداشته اسک».
در حقیقک آقای ابوزید برای اثبات عقیده خود به واژه قلب نظرر داشرته اسرک .زیررا قلرب
محل نزول و دریافک و جایگاه معانی اسک.
اما این دیدگاه خطا به نظر میرسد « .زیرا مقصود از قلب در این دو آیه ،شخصیک درونی پیرامبر
اسک که شخصیک حقیقی او را تشکیل میدهد .دریافک وحی نیرز مریبایسرک از همران راه صرورت
میگرفک ،چون پیام وحیانی به گونه ی معمولی انجام نمی گیررد ترا بتروان برا حرس ظراهری آن را
دریافک بلکه دستگاه و گیرنده مناسب خود را بررای دریافرک نیراز دارد کره همران جنبره روحرانی و
ملکوتی پیامبران اسک که به سرحد کمال رسیده و شایستگی دریافک و بازگو کردن چنرین پیرامی را
دارند( ».معرفک)11 :4932 ،
دلیل بر اینکه نه تنها معانی بلکه نزول الفار قرآن کریم نیز از طرف خداوند متعال صورت
گرفته ،اعجاز در الفار( بالغک) آن میباشد؛ که در آیاتی از قرآن کرریم همچرون آیرات تحردّی
بدان تصریو شده اسک و «مفاد آیات تحدی آن اسک که اگر در نرزول ایرن الفرار و قالربهرای
مشتمل بر این معانی از سوی خدا تردید دارید ،در مقام معارضه و بررای اثبرات مردعای خرود،
الفار و عبارات دیگری مشابه این الفار و عبارات بیاورید .این بیان نشان مریدهرد کره الفرار و
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عبارات هم از سوی خدا نازل شده و ساخته و پرداخته ذهن هیچ انسانی ،از جملره پیرامبر(ص)
نیسک(».مصباح یزدی ،4935 ،ج )34 :4از اینگونه اسک آیاتِ:
«فَلْیأْتواْ بحَدِیثٍ مِّثْلِهِ إان کاَنواْ صَدِقِینَ»(طور«)91/پس اگر راسک مىگویند ،سخنى مثل آن بیاورند».
«أَمْ یقولونَ افْترَ هُ قلْ فَأْتواْ باعَشْرا سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْترَیاتٍ وَ ادْعُواْ مَنا اسْتَطَعْتم مِّن دُونا اللَّرهِ إان
کنتمْ صَادِقِینَ» (هود )49/یا مىگویند« :این [قرآن] را به دروغ ساخته اسک ».بگو« :اگر راسرک
مىگویید ،ده سوره برساختهشده مانند آن بیاورید و غیر از خدا هر که را مىتوانید فرا خوانیرد».
و«أَمْ یقولونَ افْترَ هُ قلْ فَأْتواْ باسُورٍَُ مِّثْلِهِ وَ ادْعُواْ مَنا اسْتَطَعْتم مِّن دُونا اللَّهِ إان کنرتمْ صَرادِقِینَ .
بَلْ کَذَّبُواْ بامَا لَمْ یحِیطواْ باعِلْمِهِ وَ لَمَّا یأْتهامْ تَأْوایلهُ کَذَالِکَ کَذَّبَ الَّذِینَ مِرن قَربْلِهامْ فَرانظرْ کَیرفَ
کاَنَ عَاقِبَ الظَّالِمِینَ» (یونس « )93-93 /یا مىگویند« :آن را به دروغ ساخته اسک؟» بگو« :اگر
راسک مىگویید ،سورها مانند آن بیاورید ،و هر که را جز خردا مرىتوانیرد ،فررا خوانیرد .بلکره
چیز را دروغ شمردند که به علم آن احاطه نداشتند و هنوز تأویل آن برایشران نیامرده اسرک.
کسانى [هم] که پیش از آنان بودند ،همین گونه [پیامبرانشان را] تکذیب کردند .پس بنگرر کره
فرجام ستمگران چگونه بوده اسک».
بر اساس این آیات کفار معتقد بودند که الفار و عبارات قرآنی و ساختار سرور و آیرات آن از
جانب پیامبر(ص) صورت گرفته اسک .از این رو خداونرد برا عبرارات "فلیرأتوا بحردیث ٍ مثلره" ،
"فأتوا بعشر سورٍ مثله " و" فأتوا بسورُ مثله" آن ها را به تحدی فرا میخواند .چرون اعرراب آن
زمان از نظر فرهنگ شفاهی و فصاحک و بالغک زبان در حد واهیی بودند .و از این جهرک اسرک
که مدعی می شوند لفظ قرآن از پیامبر اسک .و خداوند متعال برای اثبرات اینکره لفرظ قررآن از
پیامبر نیسک ،چندین مورد در برابر آنها به این امر تحدی کرده که کتابی همچون قرآن یا چنرد
سوره و یا حتی سوره ای – که اشاره به عبارات و ساختار لفظری قررآن دارد -همچرون یکری از
سور قرآن بیاورند.
دلیل بر این امر روایات تاریخی اسک مبنی بر اینکه معاندین برای اثبات نظر خود(بشری بودن لفرظ
قرآن) به هماوردی با قرآن برخاسته و سعی درآوردن الفاظی همچون الفار قرآن کریم داشته انرد .و اگرر
میتوانستند سوره ای همچون یکی از سورههای قرآن بیاورند ،فرض و ادعای آنها مبنی بر اینکه قررآن از
جانب شخص پیامبر و ساخته ی اوسک که آن را به خداوند متعال نسبک میدهد ،اثبات میشرد؛ لریکن
آنها قادر به چنین امری نبودند .و« وقتی اعراب که امک فصاحک و بالغک بودند از آوردن یک سروره نیرز
ناتوان شدند ،قرآن با صدای رسای خود در همه آفاق طنین افکند و با یقرین و اعتمراد کامرل بره خرود،
خطاب به همه امتهای جهان چنین گفک(»:صالو ،4915 ،ج)11 :4

بررسی انتقادی دیدگاه نصر حامد ابوزید در مورد وحی 29 /
« قل لَّئنا اجْتَمَعَکِ الْانسُ وَ الْجانُّ عَلىَ أَن یأْتواْ بامِثْلا هَاذَا الْقرْ َانا لَا یأْتونَ بامِثْلِرهِ وَ لَروْ کراَ َ
ن
بَعْضهُمْ لِبَعْوٍ ظَهایرًا»(اسرا  « )33/بگو :اگر انس و جن گرد آیند تا نظیر ایرن قررآن را بیاورنرد،
مانند آن را نخواهند آورد ،هر چند برخى از آنها پشتیبان برخى [دیگر] باشند».

جمعبندی و نتیجهگیری
در باب چیستی و چگونگی وحی به معنای مورد نظر آن یعنی قرآن کریم نظریات متعدد و متفراوت
از هم طرح شده اسک .از جمله آنها که چالشهایی را نیز به دنبال داشته اسک نرظ نصرر حامرد ابرو زیرد
بود .خالصه و لب نظر ایشان این اسک که فرشته وحی تنهرا معرانی و مفراهیم آیرات قررآن کرریم را برر
پیامبر اکرم(ص) نازل کرده و پیامبر خود این معانی را در قالب الفرار و عبرارات و بره زبران عربری بیران
کرده اسک .از این رو وحی را فاقد جنبه لسانی دانسته و برای آن سرشک زبرانی قایرل نیسرک؛به عبرارتی
ایشات متن را نبوی و محتوا را وحیانی می دانرد .دلیرل ایشران برر ایرن نظرر ایرن اسرک کره وحری برر
پیامبر(ص) به معنای الهام و القا مفاهیم بر قلب اسک که زبان بردار نمی باشد.
ابوزید برای اثبات نظر خود به دهیلی همچون جواز قرا ات سبو ،وجود روایات احرف سبعه،
آیات بیانگر نزول معانی بر قلب پیامبر(ص) و ...استناد کرده و از این مباحث در جهرک تبیرین و
اثبات نظر خود بهره برداری میکند .ولی در مقابل و طبق نظر غالب دانشمندان علوم قرآنی نره
تنها محتوا بلکه الفار قررآن کرریم نیرز از جانرب خداونرد متعرال و بواسرطه فرشرته وحری برر
پیامبر(ص) نازل شده و ایشان هیچگونه نقشی نه در تولید وحی و نه در خلق الفار قرآن کرریم
نداشته بلکه یگانه نقش ایشان ،دریافک و حفظ وحی اوهً و ابالغ و تبیین آن ثانیاً مریباشرد .برر
این اساس ،پیامبر(ص) در روند ارتباطی خود با خداونرد متعرال هیچگونره نقشری نره در تولیرد
محتوا و نه در ایجاد الفار قرآن کریم نداشته اسک .تنها نقشی هم که در ارتباط برا وحری الهری
برای ایشان وجود داشته اسک ،همان نقش ابرالغ و تبیرین مریباشرد .ایرن دیردگاه نظرر اغلرب
اندیشمندان علوم قرآنی اسک که در تأیید و توجیه آن از مباحثی همچون اعجراز قررآن کرریم،
سبب نزول ،ناسخ و منسوخ و...بهره جسته اند.
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