
 

  انجمن علمي فلسفة دين ايران ،فلسفة دينجستارهاي 
  33 -  1، صص 1397 پاييز و زمستان ،دوم، شمارة هفتمسال 

  شناسي دكتر نصر حامد ابوزيد  تحليل و نقد وحي
  از منظر عالمه طباطبايي

  *يصغري خيرجو

  چكيده
هاي بسيار  به صورت عام و ماهيت  قرآن به صورت خاص از بحث وحيشناخت 

هـاي   خصوص كه چيستي وحي در عصر جديـد چـالش   به. مهم و ضروري است
مقالـة حاضـر بـا رويكـرد     . وجود آورده اسـت  زيادي را در حوزة تفكر اسالمي به

ه اي به مسـئلة چيسـتي وحـي از ديـدگاه عالمـ      مقايسه ـ  تحليلي و انتقاديـ  توصيفي
پردازد تـا   مي) شناس مدرن قرآن(و نصر حامد ابوزيد ) شناس سنتي قرآن(طباطبايي 
هاي موجود ميان نظريات ايـن دو متفكـر را يافتـه و آراي     ها و ناهمانندي همانندي

چراكه آراي اين دو متفكر در تقابـل  . ي نقد كندتالفي را از ديدگاه عالمه طباطباياخ
. جوگران در كشف حقيقت خواهد بودو گشاي جست ها راه باهم بوده و مقايسة آن

او قـرآن را وحـي الهـي، معجـزه،     . فهمـد  عالمه حقيقت وحي را از خود وحي مي
. اسـت  و قـديم  از نظر او حقيقت قرآن ازلي. داند داراي عصمت و معناي ثابت مي

و  او قرآن را حادث، كـالم پيـامبر  . داند در حالي كه ابوزيد قرآن را امري انساني مي
از نظـر او برخـي باورهـا از    . خواند كه معناي ثابت نـدارد  مند و فرهنگي مي تاريخ

 . فرهنگ عصر نزول در قرآن وارد شده كه در عصر حاضر منسوخ هستند

  .مندي قرآن، وحي، عقل، تاريخ :ها دواژهيكل
  

  مقدمه. 1
هاي زيـادي را در حـوزة تفكـر اسـالمي      مسئلة چيستي وحي قرآني در عصر جديد چالش

ديدگاه غالب در خصوص ماهيت وحي در ميان متفكران و دانشمندان . وجود آورده است به
                                                                                                 

  hafez1372@gmail.com، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي كارشناس *
  30/4/1397 :، تاريخ پذيرش8/11/1396: تاريخ دريافت
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مسلمان از گذشته تا حال آن است كه وحي سخن گفتن خالق با بشر جهت نشـان دادن راه  
در اين . هدايت و كمال به انسان است كه ناشي از رحمت واسعه و ربوبيت خداوندي است

كنندة وحي هستند و هيچ نقشي در آفرينش آن ندارند و وحي  رويكرد پيامبران فقط دريافت
عالمه طباطبايي مفسر سـنتي بـا چنـين    . هاست قرآني به عنوان وحي الهي و جداي از زمينه

ولي در دوران معاصر برخـي نوانديشـان دينـي    . ورزد رويكردي به شناخت قرآن اهتمام مي
. اند كه با ديدگاه رايج در تقابل اسـت  در خصوص ماهيت وحي مطرح كردهرويكردي تازه 

- اين گروه وحي را بشري و محصول فرهنگي دانسته و پيامبران را در آفرينش وحي مـؤثر  

اين مقاله . پردازد دكتر نصر حامد ابوزيد با رويكرد اخير به تشريح ماهيت قرآن مي. دانندمي
ايشان و برخي آثار ابوزيـد را مـورد بررسـي     الميزانژه تفسير وي كند آثار عالمه به تالش مي

هاي دو شخصيت اسالمي دربارة چيستي وحي قرآنـي ميـان    قرار دهد و با استخراج ديدگاه
اي برقرار كرده و در چهارچوب يك ارزيابي تحليلي و انتقادي آراي ابوزيـد را   ها مقايسه آن

  . نقد كند يماهيت وحي از منظر عالمه طباطباي درخصوص
  

  پيشينه و ضرورت تحقيق 1.1
مسئلة چيستي وحي قرآني از مسائل بسيار مهمي است و سبب طرح آرا و نظراتي در ميان 

هايي در رابطـه بـا    فرض ها به شكل سنتي مبتني پيش اين نظريه. عالمان مسلمان شده است
ان به چالش كشـيده  ها در دهه اخير توسط برخي نوانديش فرض ، اما اين پيشاند قرآن بوده

ها يكسان نيست اما همگـي بـر عقالنيـت     ها در همة حوزه اگرچه نظرات همة آن. اند شده
هاي رايج سـنتي را در عرصـة چيسـتي وحـي      فرض مثالً ابوزيد پيش. ابزاري اصرار دارند

لذا به جهت اهميت موضوع وحي در تفكر اسـالمي ضـرورت   . قرآني مردود دانسته است
كتاب احمـد ادريـس الطعمـان اهـل سـوريه كـه در       . شود ها آشكار مي بررسي اين چالش

اسـت تـا    رياض به چاپ رسيده در ميان كتب عربي كه به نقد نظـرات نومعتزلـه پرداختـه   
شناسي و نقد  در ايران هم هنوز كتابي جامع در جريان. حدودي تالش در حل مشكل دارد

كـه در شـمار   ) 1387(وصـفي  » نومعتزليـان «است، مگر كتـاب   نوانديشان تأليف نگرديده 
. اسـت  اولين آثار در اين خصوص است اما بسيار مختصر بوده و در اصـل يـك مصـاحبه    

كنـد   اين پژوهش از ميان نوانديشان ديني معاصر، آراي نصر حامد ابوزيـد را بررسـي مـي   
او تالش دارد با روشي نو ماهيت قـرآن  . يشان ايراني اقبال زيادي داردچراكه در ميان نواند
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را تبيين كند، و از ميان مفسـران سـنتي معاصـر بـه آراي عالمـه طباطبـايي در خصـوص        
پردازد كه يك نظريه تفسـيري سـنتي اسـت و آراي ايشـان دربـارة       چيستي وحي قرآن مي

  .قرآن مرجع بسياري از پژوهشگران است
  
  وحيمفهوم . 2

انـد   ويژه انسان به سوي هدفي خاص و معلوم در حركت بيني اسالمي مخلوقات به در جهان
هدف از خلقت، تكامل و رشد و شكوفايي همـة موجـودات   . و هستي لغو و بيهوده نيست

» كل شيء خلقه ثـم هـدي  «كند  است و خداوند هر مخلوقي را به سوي كمالش هدايت مي
  ).50: طه(

از نظـر   .بينـي دارد  ترين مخلوقات جايگاه خاصي در ايـن جهـان   فانسان به عنوان شري
مندي از مواهب آن به كمال مطلوب خود  قرآن جهان خلق شد كه انسان خلق شود تا با بهره

وسخرلكم ما في السموات و «؛ )29: بقره( »هو الذي خلق لكم ما في االرض جميعا«برسد؛ 
 ).13: جاثيه(» ما في االرض جميعا منه

در . كنـد  در اين مسير خداوند انسان را به دو روش تكويني و تشريعي هـدايت مـي  اما 
الذي «سازد؛  روش تكويني، آفرينش ويژة انسان و جهان او را به سوي كماالتش رهنمون مي

و در روش تشريعي با وحي و ارسال رسل ). 3و  2: اعلي(» خلق فسوي و الذي قدر فهدي
دهد تـا او را بـه سـمت آفـرينش      ان را در اختيار او قرار ميو انزال كتب، برنامه زندگي انس

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم النـاس  «. اش هدايت كند ويژه
  )25: حديد(» بالقسط

اند، مانند نوشـتن،   دانشمندان علم لغت، براي واژة وحي كاربردهاي گوناگوني برشمرده
ريشة اصلي وحي بر القـاي پنهـان   ). 3ج : 1932فراهيدي، (ام و كالم مخفي اشاره، پيام، اله

فـارس،   ابـن (گـردد   هاي وحي به اين معنا برمي كند و تمام كاربرد دانش و غير آن داللت مي
   ).93، 6ج : 1979

در متن قرآن، وحي سخن گفتن خدا با انسان است كه به صورت الهام بـر دل نبـي، در   
خن گفتن از پس حجاب، مثالً درخت يا آتش يا نزول كتـاب آسـماني   بيداري يا خواب، س
  )51: شورا(توسط فرشته است 
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  ابوزيدنصر حامد حقيقت وحي از نظر عالمه طباطبايي و  1.2
شود كه وحي از باب القاي معناست  به اعتقاد عالمه از موارد كاربرد وحي چنين فهميده مي

؛ مانند القاي معنا در فهم )292، 12ج : 1417باطبايي، ط(به نحوي كه از اغيار پوشيده بماند 
، القاي معنا )7: قصص(، ورود معنا در نفس از طريق رويا )68 :نحل(حيوان از طريق غريزه 

: شـوري (و سخن گفتن با پيامبران الهـي  ) 11: مريم(يا اشاره ) 121: انعام(به شكل وسوسه 
  : نويسد عالمه مي). 51

كند كه  باشد، لكن ادب ديني چنين اقتضا مي هاي وحي مي موارد از مصداقبا اينكه همة اين 
  ).292: 12، ج 1417طباطبايي، (شود اطالق نشود  وحي جز به كالمي كه بر انبيا القا مي

همچنين او در جاي ديگر وحي را نوعي تكليم ماوراي طبيعي دانسته كه از راه حـس و  
نوع درك و شعور ديگر است كـه بـه مشـيت الهـي     شود، بلكه يك  تفكّر عقالني درك نمي

دانـد كـه از    عالمه اين را شعور باطني پيامبران مي. رسد ها به فعليت مي براي اندكي از انسان
شود به همين علت تا كسـي در   نوع تفّكر نيست بلكه اين شعور به نفس انساني مربوط مي

  ).155تا  152 :همان(د تواند آن را درك نماي شرايط پيامبران قرار نگيرد نمي
شـود كـه نشـان از     در حالي كه ابوزيد معتقد است مفهوم وحي شامل همة متـوني مـي  

معناي اصلي وحي اعالم است و رابطة ميان دو طرف كه در . خطاب خداوند به آدمي دارند
چنين معنايي را هم در قرآن و هم در شعر . آن پيامي به صورت پوشيده و سري اعالم شود

در ماجراي ذكريا و مـريم در  » وحي«ابوزيد كاربرد واژة ). 76: 1380ابوزيد، (ن يافت توا مي
كه در آن گيرنده و فرستنده در يك ) 77: همان(داند  اي براي اثبات نظرش مي قرآن را نمونه
  ).79: همان(سطح هستند 

  
  بررسي و نقد آراي ابوزيد دربارة ماهيت وحي از منظر عالمه طباطبايي. 3

 در عصـر  هاي اين يكي از ويژگي. دگرگون شد مباحث سنتي دربارة وحي مدرنيته، هوربا ظ
ديـدگاه   ايـن . بـود  »آدمـي  و خدا وحيانى رابطة« ماهيت از نو آمدن تبييني پديد وحى بحث
  ).109و  108: 1385سروش، (دانست  مي »دينى تجربة« را وحى

تحت تأثير اين دستاورد مدرنيته  در جوامع اسالمي هم برخي از نومعتزله همانند ابوزيد
هـاي رايـج    فرض ابوزيد پيش. هاي رايج سنتي دربارة وحي را به چالش كشيدند فرض پيش
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سنتي در عرصه چيستي وحي قرآني را مردود دانسته و وحي قرآني را امري انساني و يـك  
از اي  كند با عرفي ساختن وحي شـناخت تـازه  كند و تالش ميمحصول فرهنگي معرفي مي

هـاي خـود دربـارة     همچنـين او در پـژوهش  ). 310تا  279: 1383ابوزيد، (آن بدست دهد 
 Toshihiko(هاي جاهلي بر آراي ايزوتسـو   حقيقت وحي و زمينة پذيرش آن در ميان عرب

Izutsu ( ايزوتسـو وحـي را بـه مثابـة مفهـومي زبـاني       . تكيـه دارد  خـدا و انسـان  در كتاب
  ).90: 1374ايزوتسو، . (شناخت مي

  
  تطور انديشة ابوزيد دربارة چيستي وحي 1.3

تـوان آراي او را بـه سـه دورة    هاي انديشة ابوزيد دربارة چيستي وحي ميبا توجه به نوسان
  : متفاوت نسبت داد

  دورة اول 1.1.3
  :ند ازا ابوزيد دربارة چيستي وحي قرآني در اين دوره عبارت مهمترين عناصر ديدگاه

 وحي قرآني ارتباطي زباني است؛ . 1

است كه در آن زبان ) محمد(، گيرنده پيام )خداوند(متشكل از فرستندة پيام  وحي قرآني
سـطح ارتبـاط   : ايـن ارتبـاط زبـاني دو سـطح دارد    . عربي و واسطة پيام فرشته وحي اسـت 

به باور او در هر دوسـطح  ). محمدـ  جبرئيل(و سطح ارتباط افقي ) جبرئيلـ  خداوند(عمودي 
  ).95و  94: 1380ابوزيد، (كاررفته زبان عربي است  ارتباط، رمز به

 از سنخ متن بودن قرآن؛. 2

او . دانـد نـه از مقولـة گفتمـان     ابوزيد در نظرية اول و دوم خود قرآن را از نوع متن مـي 
  :نويسد مي

تاريخي در علوم قرآن نشان داده است كه متن قرآني در آغاز تكوينش نه  ـ  نتقاديپژوهش ا...
  ).33و  32: همان(اي از متون بوده يك متن واحد بلكه مجموعه

 اعجاز قرآن؛. 3

  :نويسداو مي. ابوزيد به اعجاز قرآن اعتقاد دارد
ولي غرابت و پيچيدگي خاص خـود را  . با وجودي كه قرآن به زبان عربي نازل شده است

به عنوان يك متن منحصر به فرد براي انتقال مفاهيم برخي رمزهاي زباني خـاص در  . دارد
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ها تأييد شـده اسـت و حتـي از سـوي      ها توسط عرب اين داللت. قرآن استفاده شده است
ها و تأكيد خود  از اين پيچيدگي. ن ندارند تحسين شده استكساني كه اعتقادي به پيام قرآ

اي مثل آية قرآن بياورند، اعجاز مطلق قـرآن ثابـت    توانند آيه ها مي كه اگر عرب قرآن بر اين
  .)1387ابوزيد، (شود  مي

 بشري شدن قرآن . 4

 او در ايـن . ابوزيد معتقد است كه قرآن از لحظة نزول به متني بشري تبديل شده اسـت 
  :نويسد باره مي

نصوص از آن هنگام كه از عالم مقدس نازل شدند و در ساحت تاريخ و زبان تجسم يافتند 
  ).155: 1383ابوزيد، (بشري شدند 

تـرين داليـل او    مهم. بنابراين عقل انسان بايد اساس نقل و معيار صحت آن شمرده شود
  : در اثبات ادعايش بدين شرح است

ابوزيد براي تأييد اين ديدگاه به سخن ). 131: همان(مت است قرآن متني صا: دليل اول
گويـد و   قرآن بين دو جلد، هيچ سخني نمي«: كه فرمود) همان(كند  استناد مي )ع(امام علي 

  ). 125البالغه، خطبة  نهج(» گويند اين مردم هستند كه از زبان قرآن سخن مي
همانـا خداونـد   «مـثالً  . رده اسـت اما امام در جاي ديگر، قرآن را ناطق نيـز معرفـي كـ   

در «يـا  ) 169البالغـه، خطبـة    نهج(» گر را همراه با كتابي ناطق مبعوث كرد پيامبري هدايت
توانيد بصيرت يابيد و از روي بصيرت بگوييد و بشنويد و برخـي از  پرتو هدايت قرآن مي

» دهـد  ي ميگويد و برخي از آن بر برخي ديگر گواهقرآن به واسطة برخي ديگر سخن مي
  ).133همان، خطبه (

هاي علمي و ادراكي خـود قـرآن صـامت را بـه سـخن در       ها با توانايي انسان: دليل دوم
به عبارت ديگر قرآن معناي ثابتي ندارد و معناي آن تابع علم ). 52: 1387وصفي، (آورند  مي

معاصـر را  ابوزيد عقالنيت موجود در فهم قرآن، توسط گفتمان دينـي  . و ادراك مفسر است
پندارد كه به جاي تأويل به تلوين دچار شـده اسـت،    تابع وحي و غير مستقل و خطاكار مي

زيرا وحي در آن بعد تاريخي خود را از دست داده و به مبـاني و نظريـات عـامي بـا جنبـه      
  ).255و  256: 1383ابوزيد، (شود  يقيني، مطلق تبديل مي

ان بر معاني ناطق است، ولي فهم بطـونش  عالمه معتقد است قرآن از جهت داللت واژگ
بـه عبـارت ديگـر شـايد     ). 40و  39: 1373طباطبـايي،  (ممكن اسـت  » مطهرون«فقط براي 
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چراكـه  . اند مصاديق يك مفهوم از عصري به عصر ديگر تغيير كند، ولي برخي مفاهيم ثابت
محكوم بـه تغييرنـد    ايم ازآنجاكه مادي هستند ها نامي نهاده اشيايي كه ما براي هر يك از آن

شـد نـه    اي بود كه از مسماها نصيب ما مـي  گذاري فايده ولي چون از روز اول منظور از نام
ها بنابراين تا زماني كه آن فايده حاصل است اسـم هـم بـر آن مسـماها      شكل و صورت آن

  .اند بنابراين آيات قرآن داراي معاني ثابت). 10، 1ج : 1417طباطبايي، (صادق است 
تنهـا  «: نويسده دربارة نياز انسان به وحي الهي و عدم كفايت عقل در هدايت او ميعالم

ربنّا الذّي اعطي كل شـيء  «). 83: 1373طباطبايي، (» راه براي هدايت انسان راه وحي است
هاي خـود ازجملـه انسـان را بـه     ؛ يعني خداوند هر يك از آفريده)50: طه(» خلقه ثم هدي

). 9تا  8: 1373طباطبايي، ... (فرمايد ش ويژة خود راهنمايي ميسوي سعادت و هدف آفرين
  : فرمايد سورة نسا مي 165همچنين پس از نقل آية 

كنـد كـه   آيه، وحي و نبوت را دليل منحصر به فرد اتمام حجت الهي بر مـردم معرفـي مـي   
يـامبران  اش اين است كه عقل براي نشان دادن راه و اتمام حجت كافي نيست و اگر پالزمه

كردنـد بـا وجـود     شد و مردم ظلم و فساد مـي مبعوث نشده بودند و احكام الهي تبليغ نمي
فهميدند در پيشگاه خدا قابل مواخـذه نبودنـد   كه عقل داشتند و قبح ظلم و فساد را مي اين

  ). 84: همان(

و رو  با توجه به دانش و فرهنگ متغيـر (ارزي را  توان معاني گوناگون و هم بنابراين نمي
زيرا الزمه آن تمام نشـدن حجـت الهـي بـر مـردم      . براي آيات قرآن پذيرفت) به كمال بشر

  .است
شاهد بـر ايـن   . فهم نخستين گيرندة وحي با ديگر مخاطبان آن تفاوتي ندارد: دليل سوم

و خطاپذيري او اشـاره   )ص(مدعاً آيات قرآن است كه بارها به انسان بودن حضرت محمد 
  ).155: 1383يد، ابوز(كرده است 

خواند و اطاعت از او را هم رديف اطاعـت از   قرآن مسلمانان را به اطاعت از رسول مي
) 7: حشر(دهد  ارجاع مي )ص(و در بسياري موارد آنان را به پيامبر ) 59: نساء(داند  خدا مي

عالمه طباطبايي . عصمت از خطا داشته باشد )ص(و اين در صورتي صحيح است كه پيامبر 
مصونيت پيامبران از خطا در دريافت و ابالغ وحي را خواست خداوند براي هدايت انسـان  

  ). 134: 2، ج 1417طباطبايي، (داند مي
  :فرمايد سورة نساء مي 113ايشان ذيل آية 
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ل اهللا عليـك الكتـاب و   و انز«: فرمايد كه خداوند مي اين. قسمت آخر آيه جنبه تعليلي دارد
گر سبب تضمين الهي نسبت بـه عصـمت پيـامبر     بيان» ...الحكمه و علمك مالم تكن تعلم 

نازل كرده و از  )ص(يعني خداوند از يك سو كتاب و حكمت را بر پيامبر . باشد مي» ص«
اي به آن حضرت آموخته و اين همـان عصـمت    ها را بر هر واقعه ديگر سو، علم تطبيق آن

  ). 81، 5ج : 1417طباطبايي، ( است

و  )ص(كه قرآن بارها به انسان بودن حضـرت محمـد    در مقابل قول ابوزيد مبني بر اين
هاي زيادي وجود دارد ودانشمندان علوم قرآني درخصوص  پاسخخطاپذيري او اشاره كرده، 

  1.آيات مربوطه به صورت مستقل بحث كرده اند
از متن قرآن نخستين رويارويي عقل بشري با قرآن  )ص(با فهم پيامبر اكرم : دليل چهارم

از متني الهي به متني  )ص(نتيجه آن قرآن بر اثر  قرائت و فهم پيامبر اكرم و دردهد  روي مي
وقتي كه قرآن متني بشري شـد حتـي سـخنان    ). 155: 1383ابوزيد، (شود  بشري تبديل مي

تـوان آن را   ي و متغير است پـس مـي  هم چون قرائتي انساني از قرآن است نسب )ص(پيامبر 
  : فرمايد عالمه در اين خصوص مي. كنار گذاشته و به جاي آن فهم بشري ديگري نهاد

هـاي   قرآن براي اثبات صحيح بودن استنادش به خداوند سـبحان بـر خـالف سـاير كتـاب     
منسوب به نويسندگان نيازي به نقل متواتر يا متضافر نـدارد بلكـه قـرآن خـود بـا صـفات       

  ).101، 12ج : 1417عالمه،(دهد  يكويش بر اصالت و مصونيت خود شهادت مين

كند بـر  اي كه لزوم بعثت پيامبران را براي هدايت بشر ثابت مياز طرف ديگر همان ادله
زيرا ورود خطا به قرآن از يك طرف . مصونيت قرآن از هرگونه خطا و باطل نيز داللت دارد

حتـي احتمـال   . كنـد ر حجت را بر مردم تمام نمـي نقض غرض الهي است و از طرف ديگ
شود از قرآن سلب اعتماد شود كه در اين صورت غرض الهـي  ورود خطا به قرآن سبب مي

كه يگانه راه هدايت انسان است تحقـق  » قرآن«از ارسال رسل و انزال كتب آسماني ازجمله 
پذيري ايـن كتـاب الهـي    نا بعضي از آيات قرآن هم بر تحريف). برهان عقلي(نخواهد يافت 

مقصـود از  ). 42و  41فصـلت  (و آيـه عـزّت   ) 9و  15: حجر(مانند آيه حفظ . اشاره دارند
و نـه   )ص(كه باطل از پيش رو و از پشت سر به قرآن راه ندارد يعني نه در عصر پيامبر  اين

بـارت  بـه ع . پس از آن براي ابد باطل به ساحت قرآن راه ندارد كه عزيز به همين معنا است
فهميم كه سالمت و حفاظت قرآن از تحريف هم ديگر از دقت در آيه حفظ با آيه عزّت مي

تضـمين شـده اسـت    ) نگهباني خداوند(و هم از بيرون ) نفوذ ناپذيري خود قرآن(از درون 
  ).403و  402: 1387طباطبايي، (
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مـثالً روايـات   . دهـد  البته عالّمه داليل روايي نيز بر اثبات عدم تحريف قـرآن ارائـه مـي   
ها ارجاع  ها و حديث ثقلين كه مردم را به رجوع به قرآن در فتنه دهنده به قرآن در فتنه ارجاع
: 1365الكافي، (از نظر عالّمه اين روايات داليلي استوار بر عدم تحريف قرآن است . دهد مي
  ).599، 2ج 

بـر فـرض وجـود     - نرا با معناي ذاتي متن قـرآ  )ص(توان، فهم پيامبر  نمي: دليل پنجم
زيرا الزمه اين باور اعتقاد به الوهيت پيـامبر و شـرك و نفـي    . مطابق دانست - چنين معنايي

  ).155: 1383ابوزيد، (بشر بودن اوست 
هـاي معمـولي   بر اساس ديدگاه عالمه طباطبايي قرآن از سنخ كالم است، مانند ساير كالم

خود گنگ نيست و از خارج نيز دليلي از معني مراد خود كاشف است و هرگز در داللت 
. شـود  اش فهميده مـي  الفظي قرآن جز آن باشد كه از لفظ عربي وجود ندارد كه مراد تحت

هـا را   زيرا هر كس به لغت عربي آشنايي داشته باشد از جمالت آيـات كريمـه معنـي آن   
ايي، طباطبـ (فهمـد   فهمد چنانكه از جمالت هر كالم ديگـري معنـي آن را مـي    آشكارا مي

1373 :18.(  
  :فرمايد همچنين ايشان مي

تكلّم با مردم با الفاظي كه خاصيت تفهيم را واجد نيست معني نـدارد و همچنـين تكليـف    
. شود قابل قبول نيسـت كه معني محصلي از آن فهميده نمي) تحدي(مردم به آوردن چيزي 

هـا و   و تـدبر در آن  اگر آيات قرآن در معاني خودشان ظهوري نداشـتند تأمـل  )19: همان(
ج : 1417عالمه،. (ها به واسطه تأمل و تدبر معني نداشت همچنين حل اختالفات صوري آن

3 ،84(  

كه مسمانان در طول تاريخ اسالمي اتفاق نظر دارند كه فهم پيـامبر از قـرآن از    ديگر اين
  ).4و  3 :نجم(» و ماينطق عن الهوي ان هو االوحي يوحي«هاي الهي به او است؛   آموزش

  دورة دوم 2.1.3
بيـان كـرده    79اش با مجله كيـان در سـال    بر اساس نظرية دوم ابوزيد كه آن را در مصاحبه
هاي اين نظريه را  موارد ذيل پايه. است )ص(است، وحي قرآني محصول تجربة نبوي پيامبر 

  : دهند تشكيل مي
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  كه در جريـان سـخن   گويد با اين تفاوتها سخن ميخداوند سبحان با همة انسان. 1
شود اما در سخن گفتن خداوند بـا همـة   گفتن خداوند با انبيا فرشتة وحي واسطه مي

 ها فرشته واسطه نيست؛انسان

بلكه . جبرئيل كه حامل كالم خداوند بر پيامبر بوده به زبان عربي سخن نگفته است. 2
حالي است كـه ابوزيـد    اين در. الهام كرده و الهام از نوع انديشه است نه زبان و كلمه

در دورة اول وحي قرآني را پيام خدا دانسته كه با ارتباط زباني و به واسطة جبرئيل بر 
 نازل شده است؛ )ص(پيامبر 

ابوزيـد در دورة اول معتقـد   . از كالم الهي است )ص(قرآن تلقي عربي پيامبر اكرم . 3
 بود كه قرآن از سوي خدا و به زبان عربي نازل شده است؛ 

بـر مبنـاي ايـن ديـدگاه، ابوزيـد بـر       . قرآن متن است، يك متن تاريخي و فرهنگي. 4
خالف ديدگاه نخست خود كه الفاظ و پيام قرآن را از طرف خدا و مقدس و معجـزه  

اي  كند و نظريه زبان قرآن را از پيام قرآن جدا مي) 15تا  13: 1379ابوزيد، (دانست  مي
اي  دانـد، ديـدگاهي اسـطوره    و نـازل شـده مـي    را كه زبان قرآن را مقدس و معجـزه 

خاستگاه واقعي ديدگاه ابوزيد نظريـة تجربـة   ). ابوزيد، مصاحبه با االتأسي(پندارد  مي
 .ديني است كه در دنياي غرب مطرح شده است

اين در حالي است كه عالمه معاني و الفاظ قرآن، هر دو را از سوي خدا و نزول وحـي  
  :نويسد داند و مي به زبان عربي ميرا از نوع نزول الفاظ و 

نيز آن را  )ص(قرآن تصريح دارد كه با همين الفاظ خود از مقام ربوبي صادر شده و پيامبر 
قرآن در راه اثبات اين معني كه كالم خداست و كالم بشري . با همان الفاظ تلقي كرده است

ا از هـر جهـت معجـزه    نيست مكرراً در خالل آيات به مقام تحدي برآمده و وحي قرآني ر
: ؛ يـونس 13: ؛ هـود 88: ؛ اسراء34و  33: طور. (شمرده و ماوراي توانايي بشر دانسته است

  .).13و12: 1373طباطبايي، (ا )23؛  بقره 38
عالمه برخالف ابوزيد تصريح دارد كه وحي از مقوله لفظ است و اگر معاني الفاظ وحي 

بـود آن اسـرار محفـوظ     مـي  )ص(شد و الفاظ حاكي از آن معاني، الفـاظ رسـول خـدا     مي
  :نويسد او مي. ماند نمي

شد ولي رسول خدا آن را به لغت ديگري  شد و يا اگر مي اگر قرآن به زبان عربي نازل نمي
ماند و دست تعقل و فهم بشـر   اي از آن اسرار بر عقول مردم مخفي مي كرد، پاره جمه ميتر

  .)75، 11ج : 1417طباطبايي، (رسيد  ها نمي به آن
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از كالم الهي باشد امكان خطاي پيامبر  )ص(همچنين اگر قرآن تلقي و تجربه پيامبر اكرم 
در حالي كـه راه  . اش وجود دارد و ممكن است در آيات قرآن خطا راه يابد در شرح تجربه

زيرا راه وحي و تعليم برنامه زندگي اجتماعي انسان جزء برنامه . وحي از خطا مصون است
 ). 88: 1373طبايي، طبا(كند  آفرينش است و تكوين و آفرينش هرگز در كار خود خطا نمي

  دورة سوم 3.1.3
داند معتقد است كه وحي  در اين مرحله اگرچه ابوزيد وحي قرآني را از نوع تجربة ديني مي

گويي در قالب ارتباط ميان امر الهي و امر انساني پديد آمـده اسـت    و قرآني در جريان گفت
ا محصول تجربة ديني پيامبر و نيز در اين ديدگاه او قسمتي از قرآن ر) 277: 1383ابوزيد، (

. داند كه از فرهنگ عصر نزول متـأثر اسـت   هايي مي هاي ديگر را گفتگو خواند و قسمت مي
ها و رفتارها و فرهنـگ مـردم عصـر     اش بازتاب يافتن پرسش دليل ابوزيد براي نظرية سوم

ربـة جامعـه   تنها تجربة ديني پيامبر بلكه تج دهد كل قرآن نه نزول در قرآن است كه نشان مي
همانگونه كه پيشتر آمـد عالّمـه بـرخالف ابوزيـد     ). 310تا  279: 1383ابوزيد، (نيز هست 

تصريح دارد كه معاني و الفاظ قرآن هر دو از سوي خدا هستند و نزول وحي از نوع نـزول  
  :نويسد او مي. الفاظ و به زبان عربي است

نيز آن را با » ص«ي صادر شده و پيامبر قرآن خود اذعان دارد كه با همين الفاظ از مقام ربوب
  ).. 13و12: 1373طباطبايي، (ا. همان الفاظ تلقي نموده است

  : اند از اركان ديدگاه سوم ابوزيد عبارت
بايـد  ). 274: 1383ابوزيـد،  (اي از گفتارهاست  قرآن يك متن نيست بلكه مجموعه. 1

دانست نه از  از نوع متن ميتوجه داشت كه ابوزيد در نظرية اول و دوم خود قرآن را 
 مقوله گفتار؛

و تجربة جامعه او است، درنتيجه كـل   )ص(قرآن محصول تجربة ديني پيامبر اكرم . 2
قرآن وحي منزل نيست بلكه قسمتي از آن نتيجة تجربة جامعة عصر نزول اسـت كـه   

در  بايد توجه داشت كـه ). 310تا  279: 1383ابوزيد، (پيامبر آن را وحي ناميده است 
در مرحلة دوم زبان . دانست دورة اول ابوزيد وحي قرآني را در لفظ و معنا مقدس مي

سـرانجام در  . قرآن را بشري ولي همة پيام آن را الهي، مقدس و نازل شده معرفي كرد
 داند؛ دورة سوم فقط بخشي از معاني آن را مقدس و مراد الهي مي
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قرآن براي آوردن همانند خود، گفتماني  او بر آن است كه تحدي: انكار اعجاز قرآن. 3
گفتنـد اعجـاز قـرآن همـان      همان گونه كه معتزله اوليه مي. در مقام مبارزه بوده است

ها را از آوردن مثل قرآن بازداشت تا نتوانند مثل قرآن  صرفه است يعني خداوند عرب
ول بـه اعجـاز   اين در حالي است كه ابوزيد در دورة ا). 255: 1380ابوزيد، .  (بياورند

قرآن در لفظ و معني تصريح دارد اما در دورة دوم اعجاز زبـاني قـرآن را نفـي كـرده     
هايي از پيام قرآن را مقدس دانسـته و بـه    سرانجام در مرحلة سوم فقط قسمت. است

  .شود كلي اعجاز قرآن را منكر مي
 

ظـر  و نقـد مـدعيات او از من   هاي مشترك آراي ابوزيد در سـه دوره  ويژگي 2.3
   عالمه طباطبايي

هـايي در محتـوي    طور كه گذشت آراي ابوزيد، درخصوص وحي با نوسانات و تضاد همان
  : هاي مشتركي هم دارند كه عبارتند از ها ويژگي روست ولي اين ديدگاه به رو

 مند بودن وحي قرآني  تاريخ) الف

و آگـاهي مخاطبـان   داند كه با توجـه بـه ميـزان خـرد      مند مي ابوزيد قرآن را متني تاريخ
عصر نزول شـكل گرفتـه اسـت؛ بنـابراين      اش و چگونگي شرايط اجتماعي و فرهنگي اوليه

  ). 287: 2007ابوزيد، (هستند     بسياري از احكام آن منسوخ
عالمه صحت و اعتبار قرآن را محدود به وقـت و زمـاني ويـژه    : ييديدگاه عالمه طباطبا

  :نويسد او مي. داند نمي
انّه «: زيرا فرموده. داند و ماوراي كمال چيزي نيست بيان خود را تام و كامل ميقرآن مجيد 

، قرآن مجيد، بر اساس هدف خلقت انسان سرشـته  )14: طارق(» لقول فصل و ماهو بالهزل
  ). 17 و 16: 1373طباطبايي، (كند ا ترين وجهي بيان مي ل.گرديده و آن را به كام

  :نويسد عالمه مي
حقيقت شامل مقاصد همة كتب آسماني است و حتي افزون بر آن و اين كه قرآن مجيد به 

هر چيزي كه بشر در پيمايش راه سعادت و خوشـبختي از اعتقـاد و عمـل بـه آن نيازمنـد      
   ).17: 1373طباطبايي، (باشد، دراين كتاب به طور تام و كامل بيان شده است  مي
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گويي به نيازهاي  ي با هر عصر و پاسخبه همين دليل، اين كتاب آسماني توانايي هماهنگ
متغير انسان در طول تاريخ را دارد و هرچه بيشتر در آن تدبر شود بر طـراوت و تـازگي آن   

  ). 18البالغه، خطبة  نهج(» ...ان القرآن ظاهره انيق و باطنله عميق «. گردد افزوده مي
  : از مندي قرآن عبارتند اي ابوزيد براي اثبات تاريخ ترين ادلهمهم

  وقوع تغيير و تحول در قرآن. 1
اگر متني ازلي و ابدي باشد نبايد در آن تغييري رخ دهد ولي بـا وجـود آيـات مكّـي و     

ول براي برخي آيات و آيات ناسخ و منسوخ، وقـوع تغييـر و تحـول در    النزّ مدني و اسباب
تواند ازلي و ن نميبنابراين قرآ. گرددقرآن در اثر تعامل آن با فرهنگ عصر نزول مشاهده مي

  ).179و  145: 2007ابوزيد، (ابدي باشد 
ي لَـوحٍ محفُـوظ     «: اين عقيده با صريح قرآن در تضاد استالبته  فـ جِيـدقُـرْآنٌ م ولْ هب« 

  ). 22و  21 :بروج(
  كالم الهي از مقولة فعل است. 2

افعـال الهـي در جهـان    ابوزيد معتقد است كالم الهي از مقولة فعل است و همانند ديگر 
جا كه قرآن كريم  آورد و از آن هستي به دنبال خود اعتقاد به مخلوق و حادث بودن آن را مي

ابوزيـد،  (مند است  هاي كالم الهي است، همانند ديگر مخلوقات هستي تاريخ هم از مصداق
  ).183و182: 1380

 .انـد  لي و مجـردات تـام  افعال الهي بر سه نوع مادي، مجرد مثـا : ديدگاه عالمه طباطبايي
مند بودن كه  حقيقت قرآن از نوع علم و مانند ديگر معارف از نوع مجرّدات است، اما تاريخ

مند بودن است مربوط به موجودات مادي اسـت زيـرا موجـودات مجـرد داراي      همان زمان
  .مند نيست رو حقيقت قرآن تاريخ  از اين ).296: 1362طباطبايي، (زمان نيستند 

  ازمندي تحقق كالم به وجود مخاطبني. 3
وجود موجوداتي كه شنودة كالم الهي باشند جزء الينفـك كـالم خداونـد بـودن قـرآن      

لذا . اي موجود باشند است، زيرا تكلم خداوند در صورتي منطقي است كه گوينده و شنونده
رآن از ايـن رو حقيقـت قـ   . بايد تكلّم الهي به قرآن را بعـد از پيـدايش مخلوقـات دانسـت    

  ).8:  1379 ابوزيد،(مند است  تاريخ
منـدي   مند بودن قرآن به علّـت زمـان   ادعاي ابوزيد دربارة زمان: ديدگاه عالمه طباطبايي

گيرندگان آن باطل است، زيرا خداوند مخلوقات مجرد هم دارد كـه ايـن مخلوقـات زمـان     
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طباطبـايي،  (باشد  يكه هدف از تكلم با مخاطب تفهيم آنچه مقصود است م ديگر اين. ندارند
  ). 313و  312: 2، ج 1417
  تعامل وحي قرآني با واقعيت ) ب
  :ترين ادلة ابوزيد براي اثبات ادعايش عبارتند ازمهم

 تأثيرپذيري قرآن از فرهنگ عصر نزول. 1

. به باور ابوزيد قرآن در هنگام تحقق از شرايط فرهنگي عصر نزول تأثير پذيرفتـه اسـت  
تأثير بر فرهنگ زمان نزول با خرافات و آداب فرهنگـي جـاهلي مماشـات    يعني قرآن براي 

  ).42: 1387وصفي، (كرده است 
و انه لكتاب عزيز الياتيـه  ... «سورة فصلت  42و  41آية كريمه : ديدگاه عالمه طباطبايي

داللت بر اين دارد كه محتويات قرآن قابل نسخ نبـوده و  » الباطل من بين يديه و المن خلفه
سپس آيـة  . گونه عاملي كه موجب ابطال مطلبي از مطالب آن بوده باشد در آن راه ندارد هيچ
نويسد، اين آيه داللت بـه خـتم نبـوت دارد و بـه دوام      سورة احزاب را بيان كرده و مي 40

هـاي اسـالم تـا     اش اين اسـت كـه طـرح    نتيجه... كند  هاي قرآني داللت مي هميشگي طرح
  ). 403و  402: 1387طباطبايي، (انقراض بشريت معتبراست 

  تأثيرپذيري قرآن از شرايط گوناگون عصر نزول. 2
ابوزيد معتقد است كه قرآن از شرايط سياسي و اجتماعي زمان نزول تأثير پذيرفته است 
و از سوي ديگر توانسته است تأثير و تحولي جزئي در واقعيات اجتماعي زمـانش برجـاي   

: 1380ابوزيـد  (ها تعارض چنداني نداشته است تحول با آن واقعيتاما اين تغيير و . بگذارد
70  - 71.(  

گويي قرآن به مسائل مردم در صدر اسالم و  از نظر عالمه پاسخ: ديدگاه عالمه طباطبايي
ها به آن معنا نيست كه قرآن از واقعيات عصـر   هايش در برابر اعمال و رفتار آن العمل عكس

بلكه آن در راستاي تعليم و تربيت تدريجي مردم بوده اسـت كـه   نزول تأثير پذيرفته است، 
  ). 18،  4ج : 1417طباطبايي، (هدف از ارسال رسل و انزال كتب الهام همان بوده است 

 اعتقاد به حادث بودن قرآن و انكار نزول دفعي آن) ج

تقاد به اين از نظر او اع. ابوزيد اعتقادي به  قديم بودن و درنتيجه نزول دفعي قرآن ندارد
امور با اين حقيقت كه آيات قرآن با حوادث جزئي صدر اسالم ارتباط داشته است منافـات  
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جا و  گاه به صورت يك نويسد انزال دفعي حكمتي در پي ندارد و قرآن هم هيچ او مي. دارد
  ).97و  96: 1380ابوزيد، ( است جدا از واقعيات عصر نزول نازل نشده 

روشني و صراحت نزول دفعي قرآن را متذكر شـده   يات قرآن بهاين در حالي است كه آ
  ). 185: و بقره 3: دخان(است 

اول، انزال دفعي بر قلب آن حضرت و سپس : پذيرد عالمه دو نوع انزال را براي قرآن مي
و ال تعجل بالقرآن مـن قبـل ان يقضـي    «ايشان آية شريفه . سال 23نزول تدريجي در مدت 

پيش از آن كه وحي قرآن تمام و كامل به تو رسد ) اي رسول(و تو «) 114: طه(» اليك وحيه
معناي آيـه  : فرمايد را نيز شاهدي بر نزول دفعي و تدريجي گرفته و مي» تعجيل در آن مكن

كنـي   كه تو به قرائت قرآن كه هنوز بر تو نازل نشده است شتاب مي كند به اين بازگشت مي
ن داري اما به آن بسنده نكن و از خداوند علم جديـد را بـا   زيرا تو اجماالً علم به آيات قرآ

بنابراين ادلّـه ابوزيـد   ). 18، ص 2ج : 1417طباطبايي، (صبر و شنيدن ادامه وحي طلب كن 
كند در حالي  در انكار نزول دفعي قرآن، فقط نزول دفعي قرآن به صورت تفصيلي را رد مي

  .حقيقت اجمالي آن استكه مقصود از نزول دفعي قرآن در شب قدر نزول 
  

  گيري  نتيجه. 4
دهـد   هاي متفاوتي دربارة وحي ارائه مـي  بايد توجه داشت كه ابوزيد با گذشت زمان ديدگاه

ابوزيد در دورة اول وحـي قرآنـي را داراي   . كه نشانة تطور انديشة او با گذشت زمان است
در دورة . داند معجزه مي خاستگاهي الهي ولي با فهمي بشري، ارتباطي زباني از سنخ متن و

دوم وحي قرآني را محصول تجربة نبوي پيامبر و تلقي عربي او از كالم الهي و از سنخ متن 
اي از گفتارهـا، محصـول تجربـة     در دورة سوم وحي قرآني را مجموعه. خواندو بشري مي

جامعة عصـر  يعني او بخشي از قرآن را نتيجة تجربة . داندديني پيامبر و تجربة جامعه او مي
در ايـن دوره او منكـر اعجـاز قـرآن     . اسـت  نزول معرفي كرده كه پيامبر آن را وحي ناميده 

برداري از عقالنيت ابزاري باعث شده كه با وجـود   بايد گفت اصرار ابوزيد در بهره. شود مي
هـاي   كـه نوسـان   ديگر اين. اعتقاد بر خاستگاه الهي قرآن، در عمل آن را از تقدس خالي كند

گانه و متضادش دربارة يك موضوع شـاهد بـر ايـن مدعاسـت كـه       كري او و نظرات چندف
يابد و سـرانجام از او مسـلماني    تدريج تغيير مي اصول فكري و معيارهاي شناخت ابوزيد به

كنـد عقـل   داند و فرامـوش مـي  سازد كه برخي اعتقادات و باورهاي ديني را منسوخ ميمي



 ...شناسي دكتر نصر حامد ابوزيد تحليل و نقد وحي   30

  

در حالي كه اساس دين ايمان است . ري از امور ناتوان استانسان در شناخت و تجربه بسيا
اختالف ميان ابوزيد . شود بلكه از جنس شهود و يقين استكه با حس و تجربه حاصل نمي

انسـان در ادوار  . اسـت  است كه با تاريخ پيدايش بشر عجـين بـوده    و عالمه اختالفي كهنه 
يزي كه محسوس نيست و يا انكار آن بوده گوناگون همواره ناچار از انتخاب بين ايمان به چ

است و ايمان چيزي از جنس عقل نيست و نبايد توقع داشت كه انسان به صـرف هـدايت    
  .اند برسد چه پيامبران رسيده عقل به همه آن

شده موارد وفاق و اختالف علّامه طباطبايي و نصر حامد ابوزيـد   با توجه به مباحث ارائه
  : به شرح ذيل است

  :نقاط مشترك آراي آن دو در خصوص وحي قرآني بسيار اندك است: وفاق موارد
 دانند؛هر دو قرآن را متني با زبان عربي با درجه بااليي از فصاحت و بالغت مي. 1

در فهم و تفسير آيات قرآن به مفيـد بـودن دسـتور زبـان عـرب و شـعر جـاهلي        . 2
 معتقدند؛

 دارند؛  به تحريف قرآن از نظر تفسير آن اعتقاد. 3

امتيازات انحصاري قرآن با وجود عرفي بودن زبان آن دليـل بـر اعجـاز آن اسـت     . 4
 ؛)ابوزيد فقط در دورة اول به آن معتقد است(

عالمه به وجود واقعيت . از نظر هر دو قرآن در مرحلة نزول تدريجي، حادث است. 5
  قرآن در لوح محفوظ، معتقد است؛

ختالفي دو متفكر در خصوص وحي قرآنـي را نشـان   جدول ذيل آراي ا: موارد اختالف
  .دهد مي

  آراي نصر حامد ابوزيد  آراي عالمه طباطبايي
مرحلة اول دفعي . نزول قرآن در دو مرحله است

  .و مرحلة دوم تدريجي طي بيست و سه سال
نزول قرآن فقط تدريجي و طي بيست و سه 

  .سال است
طرح پيشين قرآن در علم ازلي الهي وجود 

يافته  قرآن در دست، حالت تنزل. است  داشته
قرآن در مرحله . قرآن در لوح محفوظ است

  .نزول تدريجي حادث است

نقش واقعيت در تكوين . قرآن حادث است
قرآن با اعتقاد به قديم بودن قرآن ناديده انگاشته 

  .شودمي
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نه محتواي قرآن و نه الفاظ و متن آن تاريخي 
و خطا از فرهنگ  هيچ امر خرافي نيستند و

  .منحط عربي به قرآن راه نيافته است

اند و در آن خطا و  محتوا و الفاظ قرآن تاريخي
  .است قوانين جاهلي راه يافته 

پيامبر انساني برگزيده از سوي خداست كه فقط 
حامل و قابل وحي است و در دريافت وحي 

  .معصوم است

فهم پيامبر از قرآن تاريخي و نسبي است و 
  ها است در كنار ساير فهم فهمي

مبدأ قرآن خداوند و مخاطب آن فطرت انسان 
  .است

قرآن منشاء الهي ندارد بلكه تجربه ديني شخص 
  .پيامبر است

پيامبر در دريافت و . وحي داراي عصمت است
  .ابالغ وحي از خطا مصونيت دارد

و در صدور  شخصيت پيامبر تاريخي است
هاي بشري و از معيار تأثراحكام اجتماعي م

بنابراين متن قرآن به فرهنگ عرب . جاهلي است
  .جاهلي انتساب دارد

قرآن . هاي قرآني جهانشمول است آموزه
گويي به نيازهاي  جامعيت دارد، پس توان پاسخ

قرآن داراي . هدايتي بشر در هر عصري را دارد
  .معاني ثابت است

احكام قرآن مختص به زمان و مكان نزول است 
معناي قرآن . شودگذشت زمان منسوخ ميو با 

  .نسبي و متناسب با هر عصري متغير است

و  قرآن كالم خداست چه در لفظ چه در معني
ست؛ قرآن يك متن زباني ها جداي از زمينه

قرآن از نظر لفظ مصون از تحريف است . است
و همان است كه خداوند به زبان عربي بر پيامبر 

  .است نازل كرده » صلي اهللا عليه و آله«

دورة اول انديشه (قرآن در لفظ كالم خداست 
هاي بعد معتقد شد كه قرآن  ولي در دوره) ابوزيد

متني فرهنگي است نه الهي يعني قرآن ابتدا در 
واقعيت عصر نزول شكل گرفته و سپس به 

اي از  قرآن مجموعه .است واقعيت شكل داده 
  .گفتارهاست

مبران قادر به هدايت عقل انسان با راهنمايي پيا
  .انسان است

  .عقل انسان براي هدايت انسان كافي است

قرآن داراي معاني متعدد طولي است كه همة 
  .ها مراد خداوند است آن

باشد قرآن داراي معاني متعدد در عرض هم مي
  .توانند درست باشند ها مي كه همه آن
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باشد بنابراين براي  اي همراه قرينهكه با  آن

  .همگان قابل فهم است

دست  مراد قرآن معنايي است كه از تأويل آن به
آيد بنابراين هركس با توجه به شرايط خود  مي

  .فهمد آن را مي

  .قرآن از نظر لفظ و مضمون معجزه است
فقط در دوره (قرآن از نظر لفظي معجزه است 

قرآن از نظر لفظ و هاي بعد  ولي در دوره) اول
  .معنا كار پيامبرص است
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