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  دیدگاه نصر حامد ابوزید ینقد و بررس
  یقرآن یوح یستیچ ةدربار

  *یجواد گل
  دهچكي

ـ اسـت   يموضوعات ترين مهماز  يكي يقرآن يوح يستيچ ـ ه ابوزك شـمند معاصـر   يد، اندي
ـ رده اسـت. هـدف از ا  كآن مطرح رة را درباانگيز  بحث ييها دگاهي، ديمصر ن پـژوهش،  ي
ـ با محور قرار دادن آثـار ابوز مزبور  يها دگاهيو نقد د يبررس ـ  و  دي ـ  ةويبـا ش و  يفيتوص
ـ ابوز يهـا  دگاهيد كمشتر ةت، هستيقرآن و تعامل آن با واقع يخمنديتاراست.  يليتحل د ي

و  يبشر يرا متن يقرآن ي، وحنخستين خود يةدر نظر است. او يقرآن يوح يستيدربارة چ
دومـش، قـرآن را از سـنخ مـتن و      يـة در نظريامبر دانسته؛ خدا و پ يمحصول ارتباط زبان

ـ پ ينيد ةمحصول تجرب ـ ي ـ  يامبر معرف ، قـرآن را  خـود  سـوم  يـة در نظرسـرانجام  رده و ك
ـ دگاه ابوزيد كمشترتة هسلة ادبه شمار آورده است. ها  از گفتمان يا مجموعه ـ  ي  ةد بـا ادل

ـ ناطق بودن قـرآن ن  ةنندك اثبات ةمت خداوند منافات دارد. ادلكو ح يعقل ـ ز بـا د ي دگاه ي
ـ  يتفاوت ماهودر تنافي است. همچنين د يابوزنخستين  ـ  يوح ـ   يقرآن ـ يد ةبـا تجرب  و ين
ه دوم و سوم ينظر يها  الكاش ترين مهماز  يبه وح يقرآن با نگاه تجرب يمحتوا يناسازگار

  يدند.ابوز
 .ينيد ةون، تجربك، محمد اريقرآن يد، وحي: نصر حامد ابوزها واژهيدلك
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  مقدمه
اسـت. از   یقرآنـ  یوحـ  یسـت یچدربارة ، بحث یعلوم اسالمقلمرو از مباحث مهم در  یکی

شـمندان بـر   یمطـرح شـده و اند  بـاره   نیـ در ا گوناگونی يها دگاهینون دکزمان نزول قرآن تا
 یقرآنـ  یوحـ  یسـت ین چیـی به تبخود،  یا عرفانی ی، فلسفیالمکمختلف هاي  یشگرا يمبنا

ن یدتریـ شمندان مسلمان با مبنـا قـرار دادن جد  یاز اند یاند. در دوران معاصر گروه پرداخته
 یوحـ  یسـت یچبـارة  دری دارنـد،  ه خاستگاه غربک یژه علومیو به ي،علوم بشر يدستاوردها

ه ک) 2010-1943( نصر حامد ابوزیداند.  هساختمطرح انگیز  بحث یاتیاند و نظر هکرداوش ک
رد یکـ ه بـا رو کشمندان است ین اندیا ترین مهم ۀاز جملي است، شمندان معاصر مصریاز اند

دربـارة   ابوزیدات یپرداخته است. نظر یقرآن یوح یستیرة چدربا يپرداز هیبه نظر ینواعتزال
بـا اسـتناد بـه     برخیاست. برانگیخته در جهان اسالم را  یهاي گوناگون ی، واکنشقرآن یوح

از  گروهـی م ارتـداد او شـدند و   کـ و خواسـتار صـدور ح   نـد ردکر یفکات او را تین نظریا
ات یـ ن نظریـ شـان مسـلمان از ا  یدگراندامـا  ؛ پرداختنـد آنهـا   ز به نقدیشمندان مسلمان نیاند

دربـارة قـرآن و    یاتیـ نظري آنها دند و بر مبناآنها کوشی جیاقتباس و تروند؛ در ردکاستقبال 
  ارائه دادند.اسالم 

در جهـان اسـالم و    یقرآن یوح یستیدربارة چ ابوزیدات ینظر ةبا توجه به نفوذ گسترد
شبرد اهدافشـان، ضـرورت   یپ يات براین نظریوالرها از اکژه سیو شان بهیدگراند يبردار بهره
از  یچـه گروهـ  شـود. اگر  یمـ روشـن   یقرآنـ  یوحـ  ةدربـار  ابوزیـد ات یو نقد نظر یبررس

 یقرآنـ  یوحـ  یستیه چینکبا توجه به ا 1اند، نگاشته ينه آثارین زمیشمندان مسلمان در ایاند
ن آثـار  یـ ا یاصل و يدهد و موضوع محور یل مکین آثار را تشیاز ا یبخش ابوزیددگاه یاز د

و ادلـۀ آن   یقرآنـ  یوحـ  یسـت یدربارة چ ابوزیددگاه ید ۀجانب ل همهین و تحلییبه تبیست، ن
 یوحـ  یسـت یچ ةدربـار  ابوزیـد دگاه یق به تحوالت دین تحقیدر ا یول؛ پرداخته نشده است

ـ  یقرآنـ  یوحـ  یسـت یدربارة چ ابوزیدد یات جدیو نظرایم  کردهتوجه  یقرآن ۀ آنهـا را  و ادل
  ایم. دادهو نقد قرار  یبررسکانون 

االت وارد بـر  کو اشـ  یقرآن یوح یستیچ ةدربار ابوزید یۀق، نظرین تحقیا یاصل ۀمسئل
به مرور زمـان متحـول    یقرآن یت وحیدربارة ماه ابوزیددگاه یه دینکآن است. با توجه به ا

ی دربـارة  فرعـ  یمسائل ،رده استکارائه باره  گوناگون در این یۀشده و او در آثارش، سه نظر
نخسـت   ن اسـاس یاشود. بـر  یها مطرح م دگاهین دیج ایگانه و ادله و نتا ي سهها دگاهیداین 
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ارائـه و نقـد   آنهـا   و ادلـۀ  یقرآنـ  یوحـ  یستیدربارة چرا  ابوزید يها دگاهید كمشتر ۀهست
ارائـۀ آنهـا مطـرح     یب زمـان یـ ترت يرا بـر مبنـا   ابوزیـد  ۀگان سه يها دگاهیسپس دکنیم؛  می
  م.یپرداز یمشان  یابیارزتحلیل و به آنها،  خاستگاه و ادلۀپس از بیان و سازیم  می

  يقرآن يف وحيتعر
  شود.براي تعریف وحی قرآنی، بایسته است نخست معناي لغوي و معناي اصطالحی وحی بیان 

  يوح يلغو يمعنا
علـم بـه    ياالقـ  يبه معنـا  ی،وح ۀشی. ر1مطرح است: دگاه یدو د» یوح«واژة  ۀشیردربارة 

 3ع اسـت. یاشـارة سـر   يبه معنا ی،وح ۀشی. ر2 2؛است يگریانه به دیا مخفیار کصورت آش
الم کردن، نوشتن، الهام و کبر اشاره » یوح« ةدر اطالق واژشناسان  واژهن اختالف، یارغم  به

  دانست. يزیچ يرا القا ین معانیتوان وجه جامع ا یرو، م نیااز 4.اند رأي هم یپنهان

  يوح ياصطالح يمعنا
 یاز جانـب خـدا بـه انسـان     یمطالب یم اختصاصیتفه» یوح«لمان مسلمان، کدر اصطالح مت

ن یاسـت و بـد   يعـاد یرم از راه غین تفهـ یـ ده شده است. ایت بشر برگزیهدا يه برااست ک
و  يلغـو  يبا توجه بـه معنـا   5ند.که به مردم ابالغ یافته درکرا  یامبر مطالبیه پکمنظور است 

 یمطـالب  ياعالم و القای، قرآن یه مقصود از وحکشود  یمشخص م، »یوح« ةواژ یاصطالح
 هکل دادد را شـ یـ مطالب قـرآن مج  هاه مجموع آنکاست  رمکامبر ایاز جانب خداوند بر پ

  است.
م یه محصول القا و تفهکرا متن قرآن دانست  یقرآن یتوان مقصود از وح یم نیابر عالوه
است و با توجـه   یالم پنهانک، یوح یاز معان یکیرا یاست؛ ز رمکامبر ایبه پ یمعارف اله

تـوان   ینـد، مـ  ک یافت میاز خداوند درپنهان  اي گونهات قرآن را به یآ رمکامبر ایه پینکبه ا
  6رد.کاطالق ـ  دهد یل مکیه متن قرآن را تشکـ  ات قرآنیرا بر مجموع آ» یوح« ةواژ

مـتن قـرآن و هـم بـه      يرا هم بـه معنـا   یاو وحه کم یابی یدرم ابوزیدبا مراجعه به آثار 
نـه  ین زمیـ ام اسـت. او در ا یـ پپنهـانی  ه مشتمل بـر اعـالم   کداند  یم ینیطرف یارتباط يمعنا

  د:یگو یم
ـ چرا ؛است یاساس ی]، مفهومینص قرآني متن [برا»  یوح«مفهوم  ـ  ک از  ياریه مـتن در بس

ـ گر، اید یاما از جهت ...رد. یگ یار مکن نام را به یاشاره به خود، هم يموارد برا ن نـام در  ی
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ـ  يا یش از قرآن بر هر عمـل ارتبـاط  یپ یچارچوب زبان [و فرهنگ] عرب  يا ه بـه گونـه  ک
ـ  » اعالم«اگر  ... ند.ک یباشد، داللت م»  اعالم«متضمن  ـ  ی، داللـت اساس ـ باشـد، ا  یوح ن ی

ـ اسـت   ینیطرف ی، ارتباطیوح گریان دیب باشد. به یو خف ید پنهانیبا»  اعالم« ه متضـمن  ک
  7است. يانه و سریام مخفیاز اعالم پ ینوع

 قیـ ن تحقیدر ای ناظر به هر دو معناست، قرآن یوح ةدربار ابوزیدات یه نظرینکبا توجه به ا
امبر یـ ات قـرآن در ضـمن آن بـر پ   یـ ه آکـ طرفه است ی دوهم ارتباط یقرآن یمقصود از وح

  ».دیقرآن مج«د و هم نشو یالقا م رمکا

 يقرآن يوح يستيد دربارة چيابوز ةگان ات سهينظر
ه کـ  يا به گونـه  اند؛ شدهبه مرور زمان متحول  یقرآن یوح یستیدربارة چ ابوزید يها دگاهید
را  ابوزید يها دگاهید كرا به او نسبت داد. نخست عناصر مشترمتفاوت دگاه یتوان سه د  یم

او را دربـارة    دگاهیـ مربوط به سـه د ویژة ات یسپس نظرمطرح،  یقرآن یوح یستیچبارة در
  کنیم. می یبررس یقرآن یوح یستیچ

 يقرآن يوح يستيچ ةد درباريابوز ةگان ات سههستة مشترك نظري
. 1 نـد از: ا عبـارت  یقرآنـ  یوحـ  یسـت یدربـارة چ  ابوزیدگانه  ات سهینظر كمشتر هاي هسته

 یوحـ  یار نـزول دفعـ  ک. ان3و  8،تیبا واقع یقرآن ی. تعامل وح2، یقرآن یوح يخمندیتار
  9.یقرآن

  يقرآن يخمند بودن وحي. تار۱
خمنـد و  یتار یفعلـ قرآن، « د:یگو ینه مین زمیداند. او در ا یخمند میتار یقرآن را متن ابوزید

مخاطبـانش و   یزان عقـل و آگـاه  یـ د بـه م یو مق ،خ به وجود آمدهیه در تارکاست  يا دهیپد
ن اسـاس،  یبر ا 10»افته است.یه در آن تحقق کست ي اا یو فرهنگ یت اجتماعیت وضعیماه

  11داند. ینادرست مدر لوح محفوظ را  ی قرآننیشیو پ یخیده به وجود فراتاری، عقابوزید
جاد قرآن در یا يقرآن به معنا يخمندیاثبات تار يبرا ابوزیده در آثار ک يا ادله ترین مهم

 اند از: عبارت ،عصر نزول آمده یخیت تاریوضع

  قرآنر و تحول در ييوقوع تغ) الف
بـودن   یا مدنی کیاما م؛ دهد نمی در آن رخ يرییباشد تغ يو ابد ی، ازلیخیفراتار یاگر متن

ر و تحـول در  ییـ داللت بـر وقـوع تغ  یات، ات و اسباب نزول آیاز آ یات قرآن، نسخ برخیآ
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ـ   یرو نم نیاند. ازر اثر تعامل آن با فرهنگ عصر نزول داربقرآن   يو ابـد  یتوان قـرآن را ازل
  د:یگو ینه مین زمیدر ا ابوزیدرد. کقلمداد  یخیتار ید آن را متنیه باکبلدانست، 

، اسباب نـزول، ناسـخ و منسـوخ و    یو مدن کیهمچون م یتوان از مباحث علوم قرآن ینم
گـر از نـو طـرح    یبـار د  یکرا  هلئه صورت مسکانجام داد، مگر آن يانتقاد یامثال آن قرائت

ر یین حال در آن تغیباشد و با ا يو ابد ین، ازلاست مدوتوانسته  می ن متنیم. چگونه اینک
ه کن است یشود ا یحاصل م یقرآن يها ن دانشیل ایه از تحلکجۀ نخست ینت ...دهد؟ يرو

ل، خود به کیل گرفته و پس از تشکش» واقع«ه در ک یو زبان یخیتار یقرآن متن است؛ متن
  12.تل داده اسکش» واقع«

  از مقولة فعل بودن قرآن) ب
، یدر قلمـرو جهـان هسـت    یگـر افعـال الهـ   یهماننـد د باشد، »  فعل«ی، از مقولۀ الم الهکاگر 

، هماننـد  اسـت  یالم الهکق یه از مصادکم را یرکد قرآن یرو با نیااست؛ ازمخلوق و حادث 
  13خمند دانست.یمخلوقات، تاردیگر 

یقـت  حق 14.نـد ا و مجردات تـام  ی، مجرد مثاليبر سه نوع مادسبحان افعال خداوند  :نقد
قرآن از سنخ علم، و همانند دیگر معلومات، از سنخ مجردات اسـت؛ امـا تاریخمنـدي کـه همـان      

 رو یـن ااز 15ندارنـد.  زمانمندي است، اختصاص به موجودات مادي دارد و موجودات مجرد زمان
 كان ادرایـ م ه مقارنـت کـرد کـ  د توجـه  یالبته با خمند دانست.یتوان تار یقت قرآن را نمیحق

 میـان  هکـ  تقـارنى را یـ ست؛ زیل زمانمند بودن قرآن نیدلو زمان،  رمکامبر ایقرآن توسط پ
 نفـس  اعـدادى  و مادى و عمل زمان میاندر واقع ، رسد مى نظر به زمانو  ها انسان ادراکات

  16نه تقارن علم با زمان تا مستلزم زمانمند بودن علم باشد.ست، ا ادراك يماد ابزار در

  الم به وجود مخاطبكتحقق  يازمندين) ج
باشـند؛  سبحان الم خداوند که شنوندة کاست  یبودن قرآن، وجود مخلوقات یالم الهکالزمۀ 

ن یـ موجود باشند. با توجه بـه ا  يا نده و شنوندهیه گوکابد ی یتحقق م یلم، در صورتکرا تیز
رو قـرآن   نیـ ازمخلوقات دانست. ا به قرآن را در زمان وجودسبحان لم خداوند کد تیامر، با

  17.استخمند یتار يا دهیپد
الم کـ ل زمانمنـد بـودن شـنوندگان    یبه دل یالم الهکزمانمند بودن ید دربارة ابوز مدعاي نقد:

ن یـ و اگیرنـد   میدربرز ینرا را اوالً مخلوقات خداوند موجودات مجرد یخدا مردود است؛ ز
آن بـه شـنونده    يمقصـود و القـا   يم معنـا یالم، تفهـ کقت یاً حقیموجودات زمان ندارند؛ ثان
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قرآن را بـر  اند،  ه در عالم عقل و مثالک) یفرشتگانی (مجردات ۀثالثاً خداوند با واسط 18است؛
قـت  ی، حقسـبحان د گفـت خداونـد   ین امور بایند. با در نظر گرفتن اک یالقا م رمکامبر ایپ

ننـد و  کرم ابـالغ  کامبر ایبه پ واسطه، قرآن رامنزلۀ به آنها  ند تاک یقرآن را بر فرشتگان القا م
با القـا و   یالم الهکه کند ا ن قرآنیمخاطبان نخستکه زمان ندارند، گونه فرشتگان مجرد  نیبد

  شود. یدر خارج از زمان محقق مآنها  قت قرآن بهیم حقیتفه

  يلكنقد 
در امـا  کند، ار کدر لوح محفوظ انرا ن قرآن یشیوجود پین ادله، ه با اکصدد است در ابوزید

ی لَـوحٍ محفُـوظ      « یۀبر آرا بنای؛ زاین کار موفق نخواهد بود فـ جِیـدقُـرْآنٌ م و لْ هـبـروج (»ب :
یـات  دهد. با تـدبر در آ  یدر لوح محفوظ خبر مقرآن  از وجودخداوند به صراحت  )22ـ21

ه بـه  کـ ، بلیبه صورت وجود لفظـ که وجود قرآن در لوح محفوظ، نه شود  یمقرآن، روشن 
ین قـرآن  شـ یبه وجود پاعتقاد ن اساس، یبر ا 19است. یبرتر از الفاظ و معان یقتیصورت حق

گـر  یعبارت د ندارد. به رمکامبر ایجاد قرآن ملفوظ در زمان پیبا ا یمنافاتدر لوح محفوظ، 
م، یریپـذ  یعصر نـزول مـ   ی، در ظرف زمانیدر قالب الفاظ و معانرا قرآن  يریگ لکز شیما ن

در لـوح   یاز الفـاظ و معـان   يعـار  يه قرآن بـا وجـود  کم ی معتقدیات قرآنیاما بر اساس آ
و در قالـب الفـاظ   را ن قرآن یشید وجود پنتوان یمتنها  ابوزید ۀز وجود دارد و ادلیمحفوظ ن

ـ  را د وجود قـرآن  نتوان یاما نم؛ دند قرار دهیترددر لوح محفوظ، کانون  مجمـل در   ۀبـه گون
  .کنندلوح محفوظ رد 

  تيبا واقع يقرآن يوح . تعامل۲
ه بـه بـاور   کن است یا یقرآن یوح ةدربار ابوزیددگاه ید كمشتر ۀگر از عناصر هستید یکی
ترین ادلۀ ابوزید بـراي اثبـات    مهم 20ر و تأثر متقابل وجود دارد.یت تأثیان قرآن و واقعیاو، م

مختلـف   . شـرایط 2. فرهنـگ عصـر نـزول و    1اند از: تأثیرپذیري قرآن از:  مدعایش عبارت
  .عصر نزول

  قرآن از فرهنگ عصر نزول يريرپذي. تأث۲. ۱
  بـرده   عصر نزول بهـره  یاز عناصر فرهنگي، ریگ لکشدر هنگام ه قرآن کبر آن است  ابوزید
، در فرهنگ برتـر  اند بازتاب یافتهه در قرآن ک ین عناصر فرهنگیه اکاو معتقد است  21است.

و قـرآن از عناصـر فرهنـگ    انـد   جریان داشـته ، ر وضع موجود بودهییه هدفش تغکآن زمان 
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بـر فرهنـگ   البته به اعتقاد او، قرآن به گونـۀ متقابـل    22رده است.کا اعراب استفاده نیان یبدو
  23ر گذاشته و آن را متحول ساخته است.یتأث

  قدـن
آداب اسالم با فرهنـگ،  رویارویی را یقرآن از فرهنگ عصر نزول مردود است؛ ز يریرپذیتأث

؛ بـوده اسـت  فعال  يا ه مواجههک، بلیانفعالنه یک رویارویی زمان نزول،  يها عربو رسوم 
از عناصـر   آن دسـته  :نشـان داد ه قرآن در برابر فرهنگ زمانـه دو گونـه رفتـار    ک ان معنیبه ا

گونـاگون   يهـا  ماننـد روش انـد (  داشـته  يه با عقل و عدل سازگارکفرهنگ عصر نزول را 
و  نـد مانـده بود  ين برجایشیامبران پیپهاي  آموزهاز ایی را که آنها و اجاره) ی فروش ،دیخر

ي را بـرا  يود و حدودیچه قکرد، اگرد ییتأشان نبود (مانند حج، نماز و روزه) به نسخ يازین
بر خالف عقل و که آن دسته از باورها، آداب و رسوم فرهنگ عرب  بااما  آنها معین داشت؛
ردن دختـران،  کـ مانند زنـده بـه گـور    ( ندانسان بود یو اجتماع يامل فردکعدالت و مانع ت

ایـن  با توجـه بـه    آنها را باطل شمرد. رد وکمبارزه ي) رباخوارو  ردن زنان از ارثکمحروم 
ر یه از فرهنگ زمانه تـأث کقرآن نبود توان گفت  مینحوة برخورد قرآن با فرهنگ عصر نزول 

  .رفتیر مثبت پذیتأث ینه قرآنماکیح يها ه از آموزهکه فرهنگ زمانه بود کفت، بلگر
ه قـرآن از  باشد کن یقرآن بر اساس فرهنگ زمانه ا يریگ لکاز ش ابوزیداگر مقصود البته 
یر گـذارد،  ر فرهنـگ آن زمـان تـأث   بـ عصر نزول بهـره بـرده، تـا     یو قواعد زبان عربواژگان 

د و یـ ه قـرآن از تصـورات باطـل، عقا   کـ منظورش این باشـد  است؛ اما اگر سخنش پذیرفته 
مردود اش  یهنظرکرده، استفاده بر جامعه  يرگذاریتأث يفرهنگ زمانه برا یخراف يها اسطوره
ت قـرآن بـا   یه هـدا کن است یعناصر باطل فرهنگ زمانه در قرآن ابازتاب  ۀرا الزمیاست؛ ز

سـعادت   يه بـرا کـ  ین الهـ یبـه قـوان   یابیدسـت  يگانه راه بشر بـرا یو شود ممزوج  یگمراه
م از کـی ن امـر، نقـض غـرض خداونـد ح    یچون ایر گردد. دارد، خطاپذ جانبه ضرورت همه

  شود. نمی منافات دارد و از او صادر شمتکبا حیت بشر است، هدا يبرا ینزول وح

  عصر نزولگوناگون ط يقرآن از شرا ير. تأثيرپذي۲.۲
نخسـتین  اي اسـت کـه مخاطبـان     معتقد به تأثیرپذیري قرآن از شرایط سیاسی و اجتمـاعی  ابوزید

زمـانش   یات اجتمـاع یدر واقع ئیجز یتحول قرآن گرید يسو از 24.اند رو بوده قرآن با آن روبه
 25نداشته است. چندانیها تعارض  تیر و تحول با آن واقعیین تغیگذاشته، اما ا يبرجا
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  نقد
اما ؛ ح استیصح یرگذار بوده، سخنیدر عصر نزول تأث يات جاریر واقعبه قرآن کن مدعا یا

ن اسـت  یا مقصود او ایست؟ آیات عصر نزول چیقرآن از واقع يریرپذیاز تأث ابوزیدمقصود 
ر و ییـ ن امـور موجـب تغ  یزمان نزول، منفعل بوده و ارویدادهاي گوناگون ه قرآن در برابر ک

 یات، نقشـ یـ بـا واقع رویـارویی  ه قـرآن در  ینکا اند یا ها و معارف قرآن شده آموزهتحول در 
بـه مسـلمانان    یمشـ  خـط  ۀو ارائـ  يگریتبـه هـدا  گوناگون ط یو همواره در شرافعال داشته 

قرآن را در برابـر  هاي  آموزه ابوزیده کت از آن دارد یاکح ابوزیدپرداخته است؟ اظهارات  یم
ـ امـا ا ؛ ستآنها قرآن از يریرپذیداند و معتقد به تأث یحوادث زمان نزول، منفعل م ن پنـدار  ی

ه عناصر باطـل فرهنـگ   ینکه گذشت، باور به اکگونه  هماننخست،  رایباطل است؛ ز ابوزید
م یتعـال  ۀارائـ دوم، منافات دارد؛ سبحان مت خداوند ک، با حندا افتهبازتاب یدر قرآن  یجاهل
ه کـ سـت  آنها بـر  يرگـذار یتأث يعصر نزول برا یاسیو س یط اجتماعیبا توجه به شرا یقرآن

ط یقرآن از آن شـرا  يریرپذیتأث يبه معنا رو نیاز؛ اندک یجاب میتحقق اهداف رسالت آن را ا
نمونـه  کرد؛ بـراي  جاد یزمانش ا یات اجتماعیدر واقع شگرف یراتییقرآن تغسوم،  26؛ستین

ات و خمـس، جامعـه   کبا امر به پرداخت زکرد؛ عصر نزول مبارزه  ۀجامع یِاف طبقاتکبا ش
رفـت   مـی زنـان و بردگـان   بـر  ه کـ  يارکآشستم و با کشاند عدالت و مساوات سمت را به 

  گذاشت. يرا بر جا یج درخشانیو در جهت احقاق حقوق آنان نتادرافتاد 

 قرآن يار نزول دفعك. ان۳
ار کـ ، انیقرآنـ  یوحـ  یسـت یچ ةد درباریابوز يها دگاهید كمشتریگر از عناصر هستۀ د یکی

مردود دانسته ین، رة زمبیرون ک یانکاز مرا قرآن  ینزول دفع ابوزیدقرآن است.  ینزول دفع
  ند از:ا ها عبارتترین آن مهمه کرده است کان یقرآن ب ینزول دفع ینف يبرا يا و ادله
 یغۀ ماضـ یرا صیقدر در تعارض است؛ ز ةنخست سور یۀقرآن با آ ی. تصور نزول دفع1

زمـان گذشـته اسـت.    نـزول قـرآن در    يانگر ابتدایب» إِنَّا أَنْزَلْناه فی لَیلَۀِ الْقَدرِ«یۀ در آ» انزلنا«
یامبر نـازل شـده   بر پرفته  رفتهات قرآن در شب قدر یاز آ یبخشتنها ه ین آیابر پایۀ  رو نیااز

  یشان نازل شده باشد؛بر ابه گونۀ دفعی قرآن کل ه ینکنه ااست، 
  27ات قرآن ناسازگار است.یآ یم و منطوق برخکنسخ حمسئلۀ قرآن با  ی. نزول دفع2
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  قدـن
ات یـ شـه در آ یقـرآن ر  یاوالً باور به نزول دفعـ  یراقرآن نادرست است؛ ز یار نزول دفعکان

إِنَّا أَنْزَلْناه « ،)3 :دخان» (إِنَّا أَنْزَلْناه فی لَیلَۀٍ مبارکَۀٍ« اتظاهر آینمونه، آنچه از براي قرآن دارد. 
شـود   استفاده مـى  )185 :بقره» (الْقُرْآنُ شَهرُ رمضانَ الَّذي أُنْزِلَ فیه«و  )1:قدر» (فی لَیلَۀِ الْقَدرِ

ایـن   ۀدر همزیرا از آن؛  ینه نزول بخش است، در شب قدر ماه رمضان قرآن کریمکل نزول 
تـه  کن نیـ توجـه بـه ا   28.بـاره اسـت   شده که به معناى نازل شدن یـک  »انزال« آیات تعبیر به

قـرآن نـدارد؛    یبا نزول دفع یمنافاتمنزلۀ زمان انزال قرآن، ر شب قدر به که ذکاست بایسته 
  آن از شب قدر محقق شده است؛ یکتوان گفت انزال قرآن در  یرا میز

 ید نزول دفعـ نتوان یم، تنها ردهکقرآن ارائه  یار نزول دفعکان يبرا ابوزیده ک يا اً ادلهیثان
قرآن در شب قدر،  یه مقصود از نزول دفعک یحالند؛ درنکرا رد  یلیات قرآن به نحو تفصیآ

 د:یگو یمباره  نیدر ا یئامه طباطباعلّ. اش یلیآن است نه نزول تفص یقت اجمالینزول حق
ها و  ب از سورهمطلبى که سزاوار نیست در آن تردید شود این است که قرآن کریم که مرکّ

است، با اختالفى که بر حسب موارد شخصى و جزئى نزولش در سیاق آن هست، با  یآیات
پس اگر بخواهیم بگوییم دو بـار  این احتمال که یک دفعه نازل شده باشد سازگار نیست... 

همان ؛ ل به فرق بین این دو دفعه به اجمال و تفصیل بشویمیشود که قا نازل شده، الزم مى
یمٍ خَبِیـرٍ   « ۀیفشر ۀاجمال و تفصیلى که آی کـنْ حنْ لَـدم لَتفُص ثُم آیاتُه تمکأُح تاب؛ »ک

ـ ) 185(بقره:  خـداى حکـیم    ۀکتابى که آیاتش نخست در هم فشرده بود، و سپس از ناحی
  29د.کن بدان اشاره مى »قسمت شده است خبیر قسمت

  يقرآن يوح يستيچيد دربارة دگاه اول ابوزيمفاد دالف) 
 :این قرارند از یقرآن یوح یستیچ ةد درباریدگاه اول ابوزیعناصر د ترین مهم

  يقرآن يبودن وح ي. ارتباط زبان۱
ام یـ ل از فرسـتندة پ که متشـ کـ اسـت   یزبان ی، ارتباط»یقرآن یوح«د، یدگاه اول ابوزیطبق د

ـ  کـ )، ام (حضرت محمـد یرندة پی)، گسبحان(خداوند   تمـاس  ي) و مجـرا ید (زبـان عرب
سـطح   دو سـطح وجـود دارد:   ین ارتباط زبانیه در اکاو بر آن است  30ست.القدس) ا (روح

. بـه  محمـد) حضـرت   ـ   لیـ (جبرئ یافقارتباط ل) و سطح یجبرئـ   (خداوند يارتباط عمود
ـ ا ابوزیـد  اسـاس  ینااسـت. بـر   یرفته زبان عربکار رمز بهباور او، در هر دو سطح ارتباط،  ن ی

اسـت و  »  الهام«نخ از س ي، ارتباط در سطح عمودیقرآن یوح یِه در عمل ارتباطکه را ینظر
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ل یجبرئ یوحه را که ین نظریاو ا نیابر داند. عالوه ی، مردود م»یزبان«از سنخ  یدر سطح افق
  31داند. ینمپذیرفتنی باشد،  ییآوایررفته در آن غکار و رمز بهاز سنخ الهام،  رمکامبر ایپبه 

  . از سنخ متن بودن قرآن۲
نه از سـنخ گفتمـان. او   داند،  ی(نص) م قرآن را از مقولۀ متنیۀ اول و دومش، نظردر  ابوزید

  د:یگو ینه مین زمیدر ا
ـ تاریخی در علوم قرآنی نشان داده است که متن قرآنی در آغاز تکوینش  پژوهش انتقادي

در شناخت متن قرآنـی و پـژوهش در    ...اي از متون بود.  نه یک متن واحد، بلکه مجموعه
در  .یم: یکی ترتیب نزول و دیگري ترتیـب تـالوت  ا گونه ساختار مواجه رآنی با دوعلوم ق

تـوان از متـون ( بـه     ـ مـی  دهد متن با سبب نزول را نشان میۀ ساختار نخست ـ که رابط 
تـدوین و  ة ــ کـه در دور   صورت جمع) و نه از متنی واحد سخن گفت. در ساختار دوم

  32ن واحد است.ـ سخن از یک مت تثبیت شکل گرفته است
 يهـا  از مـدلول  کیه حـا کـ  نشانهه مجموعیک از  یلکاست  يا د از متن، نشانهیمقصود ابوز

  33اند. خارج از متن قرآن یانکمی ـ زمان

  . اعجاز قرآن۳
و غرابـت   یدگیـ چیاعجاز قـرآن، پ  يد برایادلۀ ابوز ترین مهمداند.  ید قرآن را معجزه میابوز

  د:یگو ینه میزمن ی. او در ااستآن  يقرآن و تحد
خاص خـود را   یدگیچیغرابت و پ یول، ی نازل شده استه قرآن به زبان عربک يبا وجود

خاص در  یزبان يرمزها یبرخ ،میانتقال مفاه يمتن منحصر به فرد برا یکدارد. به عنوان 
ه ک یسانک ياز سو ید شده و حتیأیها توسط اعراب ت ن داللتیقرآن استفاده شده است. ا

د خود قـرآن بـر   کیأها و ت یدگیچین پین شده است. از ایام قرآن ندارند تحسیبه پ ياعتقاد
  34شود. یاورند، اعجاز مطلق قرآن ثابت میه قرآن بیمثل آ يا هیتوانند آ یه اگر اعراب مکنیا

  شدن قرآن ي. بشر۴
شـوند. او در   یل مـ یتبـد  يبشـر  یبـه متـون  یژه قرآن، و به ینیه متون دکمعتقد است  ابوزید

خ و یه از عالم مقدس نازل شدند و در ساحت تـار کنصوص از آن هنگام «ید: گو یمباره  نیا
 ابوزیـد ل یدل ترین مهم 35.»شدند يافتند و بشر را مورد خطاب قرار دادند، بشریزبان تجسم 

  :بدین شرح استن مدعا یاثبات ا يبرا
ن سخن امام یخود، به ا دگاهین دید اییتأ يبرا ابوزید 36صامت است. ی: قرآن، متنمقدمۀ اول

ه کـ ن مردم هسـتند  ید و ایگو ینم یچ سخنین دو جلد، هیقرآن ب«ند: ک یاستناد م یعل
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به صامت بودن متن قـرآن  نیز  یه علکو بر آن است  37،»ندیگو یاز زبان قرآن سخن م
  38؛اعتقاد داشته است

ا بـه سـخن   خـود، قـرآن صـامت ر    کـی و ادرا یعلمـ  يهـا  تیـ هـا بـا قابل   : انسانمقدمۀ دوم
 39؛آورند یدرم

نخستین گیرندة وحی با دیگر مخاطبان آن تفاوتی ندارد. شاهد بـر ایـن مـدعا آیـات      :مقدمۀ سوم
  40؛اند قرآن است که بارها به انسان بودن حضرت محمد و خطاپذیري او اشاره کرده

بـا قـرآن    يعقـل بشـر  رویـارویی  ن یاز متن قرآن، نخست رمکامبر ای: با فهم پمقدمۀ چهارم
 دهد؛ روي می
ن یبر فرض وجود چنـ   متن قرآن یذات يرا با معنا کرمامبر ایتوان فهم پ ی: نممقدمه پنجم

ی بشر و نف كامبر و شریت پین باور، اعتقاد به الوهیرا الزمۀ ایمطابق دانست؛ زیی ـ  معنا
 ست.بودن او

  41شود. یل میتبد يبشر یبه متن یاله یاز متن رمکامبر ایر اثر قرائت و فهم پب: قرآن نتیجه

  نقد
بر مدلوالتشان تابع وضـع و  آنها  ه داللتکاست  یزبانۀ نشان يا ل از مجموعهکزبان متش. 1

ی بـه مخـاطبش   امی، انتقال پیزبان يها نشانه يریارگک م از بهکیلم حکقرارداد است. هدف مت
 ۀه جنبـ کـ نـد  کرا قصـد   ییمعنـا گیـرد،   یمـ کار  بهه ک واژگانید از یلم باکرو مت نیااست. از

ن یرا در ایابد؛ زیش نتواند به آن راه به مخاطک یینه معنای داشته باشد، االذهان نیو ب یعموم
م کـی ن با فـرض ح یبنابرا 42رده است.کعبث انجام داده و نقض غرض  يارکلم کصورت مت

 یقواعد زبـان ها و  م مقاصدش به مخاطب، قراردادیتفه يه او براپذیرفت کد یلم باکبودن مت
 ياز آن قواعـد و قراردادهـا   یرده است و مخاطـب بـا آگـاه   کت یفرهنگ مخاطبش را رعا

کیم اسـت، نیـز   الم خداوند حکه کند. قرآن کشف را کلم کمتواژگان  یتواند معان یم یزبان
کرده است. ت یفرهنگ آنان را رعا ین مخاطبانش، قواعد زبانیم مطالبش به نخستیتفه يبرا
توانـد   یفرهنگ عرب در عصر نـزول مـ   یزبان ياز قراردادها یبا آگاه یمخاطب هر رو ینااز

بـا   یحتـ  رو یـن این مخاطبـان اسـت. از  از ا یکیز ین مرکامبر ایند. پکشف کرا ی آنها معان
از قواعـد   یشان با آگـاه یه اکتوان گفت  یم یافت وحیامبر در دریاز عصمت پپوشی  چشم

  ؛ابدی ی، آگاهاند ه مقصود خداوند بودهقرآن، ک یتواند از معان فرهنگش، می یزبان
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 هجانبـ  و همـه  یقـ یه حس و عقل انسـان از شـناخت راه سـعادت حق   ینکبا توجه به ا. 2
در  یاز راه وحـ ین راه الزم است، شناخت ا يه براکرا  یم، معارفکیناتوان است خداوند ح

 یدر صورتیت انسان، هدا يبرا یاز نزول وحسبحان گذارد. هدف خداوند  یار انسان میاخت
در بـالغ شـود؛   و به مردم ایافت، امبر دریبدون اشتباه و خطا توسط پ یه وحیابد ک تحقق می

سـبحان  مـت خداونـد   کن حیشـود. بنـابرا   ینقض م ین صورت، غرض از نزول وحیر ایغ
و  43مصـون از خطـا و اشـتباه باشـد     ی،افت وحـ یدر فهم و در رمکامبر ایه پکدارد  اقتضا
  کرده است؛م قصد کیه خداوند حکبفهمد  یانیوحواژگان را از  ییمعناهمان 
ـ با بشر بـودن او نـدارد؛ ز   یمنافات یافت وحیدر در رمکامبر ایعصمت پ. 3 را الزمـۀ  ی

 یه انسان حتماً دچار خطا و اشتباه، از جمله خطا در فهم شود. برخـ کست ین نیبشر بودن ا
  ند:یگو یمباره  ینسندگان معاصر در ایاز نو

ان خـارج  یاز خطا و نس ياگر دور یه حتکبل؛ ستیان نیت به صدور خطا و نسیقوام انسان
ـ یقادر متعال جبراً انب يه خداکندارد  یار انسان باشد، مانعیاز حد اخت گـر از  ید یا و برخ

ـ  يه اعطاکگونه  د و همانین موهبت برخوردار نمایخود را از ا يایاول  یمقام نبوت به برخ
ند، بـه  ا ناتوانآنها  به یابیگران از دستیه دک یا و برخوردار نمودن آنان از مقاماته  از انسان

 ییز چنـان معنـا  یان نیعصمت از خطا و نس يست، اعطایاز آنان ن يخلع لباس بشر يمعنا
  44.ندارد

شـان  یه اکـ ه قرآن صرفاً صامت است، بلکن مطلب ندارد یداللت بر ا یسخنان امام عل. 4
د یـ توان یت قـرآن مـ  یدر پرتو هدا«اند:  فرمودهنمونه، اند؛ براي  کرده یز معرفیقرآن را ناطق ن

گـر  ید یبرخ ۀاز قرآن به واسط ید، و برخید و بشنوییرت بگویبص يد، و از رویابیرت یبص
همانا «اند:  ن فرمودهیهمچن 45».دهد یم یگر گواهید یاز آن بر برخ ید، و برخیگو یسخن م

  46»رد.کناطق مبعوث  یتابکتگر را همراه با یهدا يامبریخداوند پ
ه کـ د گفـت  یبادربارة ناطق و صامت بودن قرآن،  یبا توجه به مجموع سخنان امام عل

از از جهتی دیگر صامت است؛ یعنـی  ناطق است اما ی بر معانواژگان قرآن از جهت داللت 
ـ  یا 47.ممکن است» مطهرون«بطونش تنها براي فهم آن جهت که  نسـبت بـه    ین بطـون قرآن

 یـۀ آبنابر ه ـ ک  ن افرادیاتنها  رو نیند. ازاا ناطق» مطهرون«ند، اما نسبت به ا مردم صامتدیگر 
ن اسـاس  یـ بـر ا  تواننـد از آن بطـون خبـر دهنـد.     یمـ  48ــ  انـد  رمکـ امبر ایـ ت پیب ر، اهلیتطه

بـه سـخن    قـرآن را « :فرماینـد  مـی دربارة قرآن ـ   ندا رمکامبر ایت پیب ه از اهلـ ک نیرالمؤمنیام
  49»سازم. یمن از جانب او شما را آگاه م ید، ولیگو ید و هرگز سخن نمیآور
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  يقرآن يوح يستيچة د درباريدگاه دوم ابوزب) مفاد دي
رده کـ مطـرح   79در سـال   کیـان  ۀاش با مجلـ  ه آن را در مصاحبهکـ   ابوزیدۀ دوم ینظربنابر 
  :ارکان این نظریه بدین قرارنداست.  رمکامبر ایپ ينبو ۀمحصول تجرب یقرآن یوحـ  است
ـ بـا ا ید؛ گو یها سخن م از انسانهریک با سبحان . خداوند 1 نـد  یه در فراکـ ن تفـاوت  ی

شود، اما در سخن گفتن خداونـد بـا    یواسطه م یامبران فرشته وحیسخن گفتن خداوند با پ
  یست؛ها وساطت فرشته مطرح ن عموم انسان

ـ     رمکـ امبر ایـ پ يالم خداوند بـرا که حامل کل ی. جبرئ2 سـخن   یبـوده، بـه زبـان عرب
  واژه؛نه زبان و ، کار استشه و افیرده و الهام از سنخ اندک یه الهام مکگفته است، بل ینم

  سبحان است؛الم خداوند کاز  کرمامبر ایپ یر عربی. قرآن تعب3
  50.یو فرهنگ یو زبان یخیتار ی. قرآن متن است؛ متن4

و مقـدس   یه الفاظ قـرآن را الهـ  کدگاه اولش یف دد بر خالیدگاه، ابوزین دیبر اساس ا
ه زبان قرآن را مقـدس  را ک یدگاهیند و دک یم کیکام قرآن تفیزبان قرآن را از پدانست،  یم

  51داند. یم يا اسطوره یدگاهیند دک یم یشده، تلق و نازل

  ديدگاه دوم ابوزيخاستگاه د
ان یـ در م یقرآنـ  یوحـ  یسـت یدربـارة چ را دگاه دوم خـود  یـ وشـد خاسـتگاه د  ک یمـ  ابوزید

دهـد:   مینسبت  الدین سیوطی جاللیدگاه را به ن دیرو ا یناید و ازبجو یشمندان اسالمیاند
را  یشده و الفاظ عربـ  یامبر وحیم بر پیرکقرآن  یه معانکمعتقد است  الدین سیوطی جالل«

د یـ سـخنان ابوز  یبررسـ حال پس از  با این 52»ده است.یبرگز یان آن معانیب يشخص او برا
ه در جهـان غـرب مطـرح    کاست  ینید ۀۀ تجربیدگاه دوم او نظریه خاستگاه دکم یابی یم در

تـوان   یان بـوده اسـت و نمـ   یهودیان و یحیتاب مقدس مسکدر برابر مطالب  ینشکشده و وا
 شمندان مسلمان نسبت بـه قـرآن دانسـت. شـواهد    یاند يرا آرا ابوزیددگاه ین دیخاستگاه ا

 :این قرارند ازین ادعا د ایمؤ
 تـا حـد  بـدانیم،   رمکـ امبر ایپ ینید ۀرا تجرب یقرآن یه اگر وحکبر آن است  ابوزید. 1

ـ ا 53شـود.  یمـ  یـک ت نزدیحیدر مسـ  یبا مفهوم وح یقرآن یوح بسیاري د یـ ن سـخن ابوز ی
 کتاب مقـدس یت دربارة حیه در عالم مسکرا  ینید ۀدگاه تجربیه او دکن است یبر ا يشاهد
  ؛ار برده استکبه  یقرآن یوحبارة ، دریافتهرواج 
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ی در نـ ید ۀدگاه تجربیطرح د يها از خاستگاه یکی کتاب مقدس يه نقادکگونه  . همان2
ز یـ ن یقرآنـ  یوحـ دربـارة   ابوزیـد ی نید ۀۀ تجربیطرح نظر يها از خاستگاه غرب بود، یکی

  د:یگو ینه مین زمید در ایمستشرقان است. ابوز يقرآن از سو ينقاد
ـ   یب یه مکن است یل مستشرقان اکشم ـ ن ینند مسلمانان معتقدنـد قـرآن ع و  يالم اهللا ابـد ک

ـ یگو ینند و مک ین جمله استناد میمعجزه است. مستشرقان بر هم  یند: چگونه به اعجاز متن
دام قرائت را معجـزه  کلمه و کدام کلمات فراوان است؟ که در آن اختالف کد یاعتقاد دار

ان مسلمانان و مستشرقان، با یم یاختالف يها از حوزه ياریبس يمن فضاد؟... به نظر یدان یم
  54.خواهد شد تر آن روشن یان لفظیو ب یان وحیز مییتم

ل یـ گونـه تحل  نیبدکان، در آن مرا به او  یرم به غار حراء و وحکامبر ایرفتن پ ابوزید .3
امبر یـ است. او پ ینید یبرخاسته از سنت ینشکاشفه نشستن، کوه رفتن و به مکه به کند ک یم
ننـد. او بـا   یگز یه همواره نقاط پرت و دورافتاده را برمـ کند ک یسه میرا با راهبان مقا رمکا
ز یـ گـران ن یه نـزد د کـ رد کشه یرا پ يا وهیش ه حضرت محمدکرد یگ یجه میسه نتین مقایا

نخواهد بـود   ینیو د یش از تجارب عرفانیب يزیچ یقرآن یل وحین تحلیبا ا 55معمول بود.
  از آنها برخوردارند؛ز یه راهبان نک

ز معتقـد  یـ ن ابوزیـد  56ر متفاوت است.ی، تجربه با تفسینید ۀالن به تجربیدگاه قایدر د .4
ـ با توجه بـه ا  57ند.ا امر متفاوتدو  ،ر تجربه و خود تجربهیه تفسکاست  ن یـ بـه ا ین، ن قـرا ی

ن غـرب اسـت،   ه خاستگاه آن جهـا ک ینید ۀدگاه تجربید يد بر مبنایه ابوزکم یرس یجه مینت
 ند.ک یم یمعرف اش امبر از تجربهیان پیقرآن را ب

  نقد
 سـیوطی در عبارات تأمل  نسبت داده است، سیوطیدگاه دوم خود را به ید ابوزیدچه . اگر1
  ند:ک یم ین نسبت را نفیا

  دارد: امبر نازل شده سـه نظـر وجـود   یه بر پکه در مورد آنچه ک] گفته يقطب رازر او [یغ
  گرفـت یل قـرآن را از لـوح محفـوظ فرا   فرستاده شده، لفظ و معناست. جبرئفرو نظر اول:

، ی از حروف قرآن در لـوح محفـوظ  ه هر حرفکز معتقدند ین یو همان را فرود آورد. برخ
ـ  یدر درون خود معـان  یوه قاف است. هر حرفکهمسنگ  ـ را نهفتـه دارد   يشـمار  یب   هک

نـازل   امبریرا بر پ یل تنها معانی؛ نظر دوم: جبرئاحاطه نداردآنها  جز خداوند عزوجل بر
در  أين ریرد. اصحاب اکان یرا با زبان عرب بآنها  را آموخت و یآن معان امبریرد و پک

روح «؛  »نزل به الروح االمین علی قلبـک «اند:  جسته کل تمسیذ یۀش به آیدفاع از نظر خو
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را بـه  آنها  ل القا شد و اویبر جبرئ ییتنها سوم: معنا بهنظر  ؛»ردکن آن را بر دلت نازل یاالم
ـ  یان آن را به زبان عربیرد و آسمانکان یب یزبان عرب ـ خواننـد و سـپس جبرئ   یم ل آن را ی

  58رد.کن نازل یچن نیا
تـابش در  کدر  سـیوطی را یز ؛دانست سیوطیدگاه یتوان د ید را نمیدگاه دوم ابوزید نیبنابرا

نـد و  ک یان مـ یـ نازل شده اسـت، ب  رمکامبر ایآنچه بر پ ةه را درباردگاین سه دیا، مقام نقل
بعـد   ۀدر دو صـفح همـو  اما ؛ در مقام نقل است، تنها یاستتابش گوکه عبارت کگونه  همان

 ند:ک یان میبچنین دگاه خود را ید
ز یسنت جا يرد. نقل به معناک یز نازل میسنت را ن، کرد یه قرآن را نازل مک ل همچنانیجبرئ
ز یاما نقل به معنا در قرآن جـا کرد،  یامبر] ابالغ میسنت را [ به پ يل معنایرا جبرئیز ؛است

بدون الفاظ] ي قرآن [معنا یرد و وحک یامبر] ابالغ میبه پیل الفاظ قرآن را [را جبرئیز ؛ستین
  59.بودق الفاظ یرا مقصود از ابالغ قرآن، تعبد به الفاظ آن و اعجاز از طریز ؛ز نبودیبر او جا

 ، شـخصِ ینـ ید ۀرا در تجربینادرست است؛ ز ینید ۀبا تجرب یقرآن یوح يانگار . همسان2
ا یـ دارد  یمانند موجود نامتنـاه  یعیطب يماورا ينسبت به امر یواجد تجربه، احساس درون

امـا در   60؛ندک یم كرا در ییقت غایا حقسبحان یبه خداوند  یاتصال، شوق و وابستگ ینوع
چـه  شود. اگر انجام میامبر یبه پ ینید يها ها و آموزه ، گزارهیمعان يالقااي  گونه یقرآن یوح

ن بـه  یـ همراه اسـت، ا  یط الهیل و وسای، جبرئسبحانبا خداوند رویارویی  یبا نوع ن القایا
 یوحـ  یبـه همسـان  ابوزیـد  بـاور  همچنـین   61.ستین ینید ۀو تجرب یبودن وح یکی يمعنا
ن یـ مسـتلزم ا  62یوحـ  یذاتـ  يامبر با معنایان مطابقت فهم پکامو عدم  ینید ۀبا تجرب یقرآن

مـت  کبر حه بنـا کـ  یحـال ؛ دردناش باش امبر از تجربهیر پیر خطاپذیتفسیات قرآن، ه آکاست 
جانبـه اسـت،    امـل همـه  کت ين الزم برایبشر به قوان یابیگانه راه دستیه ک یقرآن یوحی، اله

 یر باشد.خطاناپذباید 

  ديدگاه دوم ابوزيادلة د
 تـوان  یو نمـ هسـتند  اش  از تجربه رمکا یامبرر پیقرآن تعبواژگان ه ینکاثبات ا يبرا ابوزید

ان یرا ب يا ادلهاند،  یان شدهبسبحان توسط خداوند یم مستقبه گونۀ ه کدانست  یرا الفاظآنها 
 :ترین آنها بدین قرارند مهمه کند ک می

  يل عقلي. دل۱
  :اند ن مدعا، بدین شرحیترین ادلۀ او براي ا کند. مهم را انکار می تکلم خداوند از راه واژگان ابوزید
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تـوان   ینمـ  نیست. بنـابرا ی، صفت ناطق، جزو صفات خداوند نیالم سنتکعلم  الف) در
  63؛لم الفاظ قرآن دانستکخداوند را مت

تـوان بـه    ین چگونه مـ یخ است. بنابرایاز تاربیرون در زمان قرار نگرفته و  خداوند) ب
  64خداوند معتقد شد؟لم کت

رد کـ الم خداوند را مشخص کتوان نوع  یه نمکرد یگ یجه مید نتین ادله، ابوزیبر اساس ا
خدا از خالل انسان «ه کد معتقد شد یه باکبل 65گر دانست؛ید يها ا به زبانی یو آن را به عرب

طریـق  گـر، خـدا از   یبـه عبـارت د   66»گردد. یم یالم او در زبان متجلکشود و در  یار مکآش
  دانست. رمکامبر ایالم پکد ین الفاظ قرآن را بایبنابرا 67ند.ک انسان صحبت می

  نقد
ـ   یـرا مخـدوش اسـت؛ ز   یلم الهـ کار تکان يبرا ابوزید ۀادلمجموع   ةواژ یاوالً در زبـان عرب

خداونـد   بـر » نـاطق «الم، وصـف  کچه در علم اگر رو ینااز 68است.» لمکت« يبه معنا» نطق«
  بر او اطالق شده است؛» کلممت« یعنیمترادف آن اطالق نشده، سبحان 

لـم او را هماننـد   کتـوان ت  یما نامعلوم است و نم يلم خداوند براکت تیفکیچه یاً اگرثان
تـوان   ینم رو نیاکلم دارد. ازقادر مطلق است، قدرت تسبحان، انسان دانست، چون خداوند 

در  یئامه طباطبـا علّرد. کار کان شود، یه از صفات فعل او شمرده مکرا سبحان لم خداوند کت
  د:یگو ینه مین زمیا

؛ یم خدا کـالم نـدارد  یو بگوکنیم توانیم خواص کالم معهود نزد خود را از خدا سلب  نمى
یم آثار کالم یعنى تفهیم معانى مقصـود و القـاى آن در ذهـن شـنونده، در     یبلکه باید بگو

دن و میراندن و رزق و هدایت و خداى تعالى هست. پس کالم خداى تعالى مانند زنده کر
صـفات مـتکلم و غیـره     توبه و سایر عناوین فعلى از افعال خداى تعالى است و در نتیجه

ودى شنوا آفرید، و بـا او سـخن گفـت،    از اینکه خدا موجپس یعنى ؛ ندصفات فعل خدای
  69.شود محیى و متکلم مى

توسط خداونـد، مسـتلزم زمانمنـد بـودن خداونـد       یه خلق موجودات زمانکگونه  ثالثاً همان
ه کـ قادر است  يخدا يه فعل مادکبلچنین استلزامی ندارد؛ ز یالم توسط او نکست، خلق ین

  د:یگو ینه مین زمیدر ا یزدي استاد مصباحاست. زمانمند 
شود و بر اساس آن  یدر نظر گرفته م يمتعال و موجودات ماد ين خدایب ۀه رابطک یهنگام

صفت مزبور بـه لحـاظ تعلـق بـه      ،گردد یمتعال انتزاع م يخدا يبرا یخاص یعلصفت ف
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ـ د بـه ق یدهند مق یل مکیطرف اضافه را تش یکه ک يموجودات ماد ـ و م یود زمـان ی  یانک
منـزه از  باشد،  یگر اضافه میه در طرف دکمتعال  يچند به لحاظ تعلق به خداگردد، هر یم

  70خواهد بود. يود و حدودین قیچن

  يقرآن يوح يستيچ ةد درباريدگاه سوم ابوزيد) ج
ه کـ دانـد، بـر آن اسـت     یم ینید ۀرا از سنخ تجرب یقرآن یچه وحید اگرن مرحله، ابوزیدر ا
د آمـده  یپد یو امر انسان یان امر الهیدر قالب ارتباط م ییوگو گفت يندایدر فر یقرآن یوح

د یـ دگاه سـوم ابوز یـ ان دکار توان یم یقرآن یدربارة وح یدگاهین دیبا توجه به چن 71است.
  رد:کخالصه این موارد در  دربارة قرآن را

  قرآن يت گفتمان. ماهي۱
را قرآن به صورت یک کتاب بر حضـرت  ید قرآن را یک متن پنداشت؛ زید، نبایبه نظر ابوز

  72ها در نظر گرفت. اي از گفتمان ه باید آن را مجموعهکبل؛ نازل نشده است محمد

  يو ةجامع ةو تجرب رمكامبر ايپ ينيد ة. قرآن محصول تجرب۲
امبر است یاز قرآن محصول تجربۀ پ یه بخشکست، بلیمنزل ن یوحکل قرآن،  دیبه باور ابوز

عصر نـزول اسـت؛    ۀمحصول تجربۀ جامعنیز از آن  یده است و بخشینام یه او آن را وحک
ـ نانـد   درگرفتـه نه یه و مدکه در مک بسیاري يوگوها ه گفتا کن معنیبه ا  يریـ گ لکز در شـ ی

  73.ندا قرآن نقش داشته

  ار اعجاز قرآنكان .۳
آوردن براي قرآن  یطلب ه مبارزهکمعتقد است ی قرآن، ت گفتمانیبر اساس باور به ماه ابوزید

قـرآن داللـت بـر     يتحد رو نیان بوده است. ازاکدر مقام مبارزه با مشر یآن، گفتمانهمانند 
  :اعجاز قرآن ندارد

م. ییگو یه ما آن را به نام قدرت گفتمان مک يزیاست. چ يتحد چالش و يافقط به معن نیا
. مثل يگفتمان قو یکشود با  یه همراه مکاست  یچالش روان و يریدرگ یکشتر ین بیا ...

به  یگفتمان از سلب رییغن تیمتن هم د دریرا هم با يش. تحدیاستاد با دانشجو یک يریدرگ
تصور اعجـاز را بـه وجـود آورد.     یالم اسالمک در يا ين تحدین چنید. اما ایفهم یجابیا

 ؛ن صرفه استیه اعجاز باشد. اکدر قرآن وجود ندارد  يزیه چکه معتقد بودند یمعتزله اول
ـ اعراب را گرفت تا چ يدرواقع خداوند جلو یعنی  در؛ ینـد ماننـد قـرآن نتواننـد بگو    يزی
  74توانستند. یمآنها  صورت نیرایغ
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 ديدگاه سوم ابوزيخاستگاه د
دة یـ پد کیـک قـرآن و تف  یت گفتمـان یـ دربارة ماه ارکون یۀشه در نظریر ابوزیددگاه سوم ید

بـه   يو گفتـار  یاز حالـت شـفاه  رفتـه   رفتـه  ی، وحارکونبه باور  از مصحف دارد. 75 قرآن
ه بـه واسـطۀ حضـرت    کـ  ییهـا  امیـ ه پکـ گونـه   نیل شده است؛ بـد یتوب تبدکحالت متن م

. سـپس صـحابه   نـد ا بوده یشفاه يها از عبارت يا ، در آغاز مجموعهندا ابالغ شده محمد
توسط  یشفاه یوحی، ردند. پس از مدتکدند، به خاطر سپردند و حفظ یآنچه را از قرآن شن

دة یـ منان قـرار گرفـت و پد  ؤن شد و در دسترس میتدو یرسم یمسلمانان به صورت متون
 ارکونه ک کیکین تفیبا چن 76بود به صورت مصحف درآمد. یشفاه یه در قالب وحکقرآن 

او  77نـد. ک ید مـ کیـ قـرآن تأ  یت گفتمـان یـ بر ماه ،شود یل میو مصحف قا یقرآن یان وحیم
، گفتـار  یعی، گفتـار تشـر  يگونه گفتار وجـود دارد: گفتـار نبـو    ه در قرآن پنجکمعتقد است 

د. یـ ح و تمجیا و گفتـار تسـب  هـ  المثـل  ها و ضرب متک، گفتار مربوط به حیداستان یگزارش
  ند:ک یف میگونه توص نیرا بد یدر هر گفتار قرآن یارتباط ي، فضاارکون

یر اول شـخص  ند و گاه با ضمک یر میر اول شخص مفرد تعبیگاه از خود با ضم یذات اله
ر دوم شـخص  یر به صورت فعل امر( قُـل) بـه ضـم   ین ضمی] خطاب ا)اَنَا / نَحنُجمع. [(

(بشر). » هم«ر سوم شخص جمع یام به ضمیارتباط و رساندن پ يبرا (حضرت محمد) است
 78(هم). فارکن (اَنتم) و یشود به: مؤمنات و مؤمن یم میز تقسیر نین شخص اخیا

د یـ ه باکخود معتقد شد  يرکات فین مرحله از حیدر ا محمد ارکوناز  يریرپذیبا تأث ابوزید
و نباید قـرآن   79ردک کیکالمصحف) تف ظاهرةالقرآنیه) را از مصحف ( الظاهرةدة قرآن (یپد

خالف بـر البته  80اي از گفتارها در نظر گرفت. بلکه باید آن را مجموعهپنداشت؛ را یک متن 
د بـر آن  یـ مختلف قـرآن واحـد اسـت، ابوز    يگفتارها يه معتقد است ساختار نحوک ارکون
است؛ به  ییصداچنده ک، بلییصدا کت يفتارگنه ست و قرآن ین ساختار واحد نیه اکاست 

 یداسـتان  یتیاکـ لم در گفتـار ح کلم به قرآن، نـه مـت  کمتکلم (ر متیه در قرآن، ضمک ان معنیا
  81به خداوند اشاره ندارد.همواره قرآن) 

  ديدگاه سوم ابوزيد ةادل
ـ اثبـات د  يد برایه ابوزک يا ادله از  يا ل قـرآن از مجموعـه  کیدگاه سـوم خـود دربـارة تشـ    ی

 :کرده، بدین قرارندان یها ب گفتمان
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  . وجود عناصر فرهنگ عصر نزول در قرآن۱
ن امـر  یـ افتـه اسـت و ا  ی بـه قـرآن راه    رمکـ امبر ایـ عصر پ ید، عناصر فرهنگیبه باور ابوز

ن عناصـر  یـ از ا ید، برخـ یست. به نظر ابوزیمنزل ن یقرآن وحکل ه کن است یا ةدهند نشان
کهـن  سـجع   بـا شـعر و   کـی م يهـا  سورهویژه  به قرآن شباهت) الف ند از:ا عبارت یفرهنگ
از مطالـب   ياریش از اسـالم ماننـد بسـ   یاز اعتقـادات پـ   ياریاشتمال قرآن بر بس) ب عرب؛
 یه همگـ کـ  یسـ یو ع یموسـ  يهـا  قـرآن دربـارة معجـزه    يهـا  ا همۀ داسـتان یم یة مر دربار

  .ندا لیانج يها داستان

  مردم عصر نزول در قرآن يرفتارهاها و  بازتاب يافتن پرسش. ۲
وفـور در   ه قرآن در آن نازل شـده، بـه  ک يا مردم جامعه يارهاکها و ان د، پرسشیبه باور ابوز

 ۀه در جامعـ کـ اسـت   ییوگوها ه قرآن محصول گفتکن معناست ین امر بدی. ااند آمدهقرآن 
ـ  هکامبر، بلیتجربۀ پکل قرآن، نه صرف رو  ینااند. از مطرح بوده رمکامبر ایپ جامعـه   ۀتجرب

  82نیز هست.

  قدـن
  یرا:؛ زندا یدگاه سومش ناتواند از اثبات دیابوز ۀادل

؛ نـد اثبات اشتمال قرآن بـر عناصـر فرهنـگ عصـر نـزول مردود      يبرا ابوزیدشواهد . 1
 قـرآن از  ياعراب در مقابل تحدکهن عرب شباهت داشت، اگر قرآن با شعر و سجع چراکه 

توانستند با اسـتفاده از مهارتشـان در شـعر و سـجع بـا       یمآسانی  ردند و بهک یاستفاده مآنها 
نـاتوان  قـرآن،   يدر مقابـل تحـد  آنها  هکدهد  یم یخ گواهیاما تار؛ نندکمقابله  رمکایامبرپ

د و یـ ع، تهدیـ و بـا تطم رفتنـد  گـر  ید يهـا  مقابله با قرآن بـه سـراغ راه   يبرا رو ینا؛ ازبودند
شـرفت دعـوت قـرآن    یاز پ يریصدد جلـوگ درامبر، ین بر پیخون يها ل جنگیسرانجام تحم

 83ن اسـت. یشـ یپ یآسمان يها تابکننده ک قیتصدکند که  میح یقرآن تصرهمچنین برآمدند. 
سابق  یآسمان يها تابکه در کن یشیامبران پیها و معجزات پ اشتمال قرآن بر داستان رو ینااز

رده کـ ق یرا تصد یآسمان يها تابکن یح ایه قرآن مطالب صحکن است ینشانگر ااند،  مطرح
قت پرداخته اسـت.  یان حقی، به بکتابن دو یا فاتیتحربرابر گر، قرآن در ید ياست. از سو

شـان نسـبت   یتاب به اکن دو یه در اک ییناروا يها از اتهامرا  یامبران الهیپقرآن نمونه، براي 
  است؛منزه دانسته داده شده، 
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مردم عصـر  هاي گوناگون  رویارویی، رفتارها و ها به پرسشات قرآن با توجه ینزول آ. 2
هـا و   از گفتمـان  يریرپـذ یه قرآن با تأثکست ین نیا يو اسالم به معنا رمکامبر اینزول با پ

ه کـ بل؛ ن امـور اسـت  یاز ا يا ل گرفته و محصول مجموعهکعصر نزول ش ۀجامع يها تجربه
ت بشـر صـورت   یت و هـدا یـ ن امور در قرآن با توجه به هـدف آن در جهـت ترب  یابازتاب 

ا انـد یـ   بازتاب یافتهدر قرآن که دوران نزول ي ها، اعمال و گفتارها را پرسشیگرفته است؛ ز
 يا ههـر جامعـ  گیر  گریبانش یمابکه کهستند  ياموراز سنخ ند، ا نازل شدهآنها  ناظر به یاتیآ

م قـرآن  یه تعـال ینکـ با توجه به اند. ا مختلف يها انکها و م زماني متفاوت و در ها فرهنگبا 
 بـا رویـارویی  ه قـرآن در  کـ هـایی   آمـوزه هـا و   پاسـخ ، اند یانسان كهماهنگ با فطرت مشتر

ه با توجه بـه اعمـال و رفتـار مـردم آن زمـان      ک یرده و معارفکارائه عصر نزول رویدادهاي 
را ها  نگر انسایها د ام و آموزهکن احیه اکبلنیستند؛ ان کآن زمان و ماند، تنها ویژة  نازل شده
رویـارویی  را در آنهـا   ۀفـ یو وظدهند  میمورد خطاب قرار نیز گر ید يها انکم و ها در زمان

از  يا عصـر نـزول را نمونـه    ۀقـرآن جامعـ   گرید عبارت به د.ننک یان میب یین رخدادهایبا چن
ت افراد یترببه ی، انیوح يها ام و آموزهکان احیبق یخواسته از طررده و ک یگر تلقیجوامع د

گر افـراد  یت دیت و هدایترب يرا براشایسته  ییالگونمونه بپردازد تا  يا ساختن جامعهو آن 
ن یان قـوان یـ شـود بـه ب   یالگو و نمونه تنها نم ۀارائ يبرا هکاست  یهیبدو جوامع ارائه دهد. 

مسـائل و  هـا،   پرسـش ه کـ د نشـو  ین مـ یتـأم  ین هـدف در صـورت  یـ ه اکـ بل؛ پرداخت یلک
هـا و   گـر زمـان  یگر جوامع و افـراد در د ید يابتال مورده از امور کـ   عصر نزولرویدادهاي 

در قـرآن  ن امـور  یـ ناظر به ا یانیوحهاي  آموزهها و  ییبه همراه راهنماهستند ـ  ها هم  انکم
بـا  رویـارویی  امل از پاسخ قرآن در ک يا گر مخاطبان قرآن با داشتن نمونهیتا دبازتاب یابند 

مردم را در زمان  ۀفینمونه قرآن وظبراي  .ابندیزمان خود را ب يدادهایروم کح ،ن حوادثیا
و در  یعـ یطب يایها و بال با جنگرویارویی ، در يماریو ب ی، سالمتغناجنگ و صلح، فقر و 

بـه امـور   رده و کـ ان یـ ب افر و منـافق کـ من، ؤاعـم از مـ   مختلف يها مواجهه با افراد و گروه
ش مطـرح اسـت،   یمابکگر هم یه در جوامع دکعصر نزول  مردم یو حقوق ي، اعتقادیاخالق

ف مـردم در آن زمـان را   یـ لکعصـر نـزول هـم ت   رویدادهاي از  ییها هان نمونیبا بپرداخته و 
  است.رده کرا ارائه شایسته  ییها رده و هم الگوها و نمونهکمشخص 

، یتجاهل زمان ها و اعمال مردم پرسشاز  یقطعات ۀآگاهانبازتاباندن قرآن با ه ینکجه اینت
ه کـ  ییبا نمودهاـ    گر هم به آنها مبتال هستندیه جوامع دکبل، یعرب جاهل ۀتنها جامع ه نهک
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 ییالگـو  ۀصدد ارائدرـ  ندا یکیدر باطن و محتوا  یول ند،ن است در ظاهر متفاوت باشکمم
  ؛ردن فساد و ظلم استکن ک شهیامل جوامع و رکت يبرا

خردمنـدان اعـالم    يریـ گ ها را عبـرت  سرگذشت انسان  انیم هدف خود از بیرکقرآن . 3
شـتر اسـت تـا از    یب یاز امـور واقعـ   انسـان  يآمـوز  ه عبـرت کـ اسـت   یهیبـد  84رده است.ک

تحقـق هـدفش،    يم بـرا کـی رو خداونـد ح  یـن اازد. نـ ت نداریشه در واقعیه رک ییها داستان
، رمکـ امبر ایـ مـردم در برابـر دعـوت پ   گونـاگون   يها نشکوا ةرا دربار یواقع يها داستان
ده است تا موجـب عبـرت   یشکر ین امور به تصویا يامدهایپو مردم  يو گفتارهاها  پرسش

  شود؛گران ید
؛ اعجـاز قـرآن اسـت    یناف رمکامبر ایپ ۀمردم جامع يها قرآن از گفتمان يریگ لکش. 4

 هکـ دارد  اقتضـا سـبحان  مـت خداونـد   کرا اوالً حین امر مردود است؛ زید به ایاما باور ابوز
ل صـدق  یـ ه دلکـ نـد  کت یـ عناآنهـا   را به یامبران، معجزاتیپفرستادن تحقق هدفش از  يبرا

، قـرآن  رمکنبوت رسول ا يادعا ینشانه بر درست ترین مهم 85بر نبوتشان باشد.ي آنها ادعا
د، نقـض غـرض خداونـد    کنـ ه داللت بر اعجاز آن کنباشد  يزید است. اگر در قرآن چیمج

  ؛دیآ یت مردم الزم میهدا يبرا رمکامبر ایاز ارسال پسبحان 
منحصر به فرد قرآن از جملـه فصـاحت و    يها یژگیقرآن مستند به و یطلب اً معارضهیثان

بـود   یان مردمـ یقرآن در م یطلب ه معارضهکن است ین مدعا ایشاهد ا. بالغت آن بوده است
و شـاعران   ج بـود یـ راآنهـا   انیداشتند و بالغت در مشگرف  یمهارت يه در فنون سخنورک

در آنهـا  ن حال یبا ادیگران برتري داشتند؛ بر آنها  بانیو خطزیستند  آنها می انیدر م بسیاري
همانند قـرآن را   یه توان آوردن سخنکروشن شد یشان قرآن عاجز بودند و برا يمقابل تحد

 یطلبـ  ن معارضـه یا رو ینااز 86در حد قرآن برخوردار باشد. یه از فصاحت و بالغتکندارند 
  ؛ی و بدون پشتوانهچالش رواننه و ی بود، قیحق

ن یـ را اگر عجز مخالفان قرآن از آوردن همانند آن بـه ا یثالثاً قول به صرفه باطل است؛ ز
را هنگـام   يهماننـدآور  يا علـم الزم بـرا  یـ زه، قـدرت  یـ انگسـبحان  ه خداوند کل بوده یدل

پیش ا یشدند  ین امر آگاه میاز اد آنان یرده بود، باکسلب آنها  قرآن از يبه تحد ییگو پاسخ
ا نثـر  یـ ه در نظـم  کـ  يقرآن، آثـار  ير مقام معارضه با تحدیاز آن در غپس ا یاز نزول قرآن 

  د:یگو ینه مین زمیدر ا یزدي استاد مصباحداشت.  یوجود مآنها  انیهمانند قرآن باشد در م
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با آنان مراوده داشتند، ه ک یگرانید معارضان و دیبود، با یق صرف میاگر اعجاز قرآن به طر
زده شده، آن را بازگو   شدند و از سلب قدرت، علم و همت آنان شگفت یته مکن نیمتوجه ا

ات قرآن و سور ید همانند آیرش قول به صرف، باین] در صورت پذی[عالوه بر ا ردند.ک یم
افت؛ در ی وفور ر معارضه بهیش از نزول قرآن و پس از آن، در مقام غیآن را در نظم و نثر پ

  87نمونه ارائه نشده است. یک یه حتک یصورت
دگاه یـ چه او در هر دو دکه اگرتوان گفت  یدگاه سوم او مید با دیدگاه دوم ابوزید ۀسیبا مقا

ن دو یـ تفـاوت ا ورزد  مـی د کیـ قـرآن تأ  يریـ گ لکدر شـ  رمکامبر ایپ ینید ۀبر نقش تجرب
اما در  دانست، یرا متن م یقرآن یدومش، وحدگاه ید در دیه اوالً ابوزکن است یدگاه در اید
قرآن را کل  دگاه دومش،یاً او در دی؛ ثانکند مید کیقرآن تأ یت گفتمانیماه دگاه سومش برید

ه کـ ن باور اسـت  یدگاه سومش بر ایدانست، اما در د یم رمکامبر ایپ ینید ۀمحصول تجرب
 ییوگوهـا  گـر آن، گفـت  ید يهـا  امبر است و بخـش یپ ینید ۀاز قرآن، محصول تجرب یبخش

 اند. درگرفتهعصر نزول  ۀه در جامعهستند ک

  يريگ جهينت
ت یـ قرآن و تعامـل آن بـا واقع   يخمندیتار یقرآن یوح ةد درباریدگاه ابوزید كمشتر ۀهست

 ینـاف کننـد،   مـی ط و مجمل قرآن در لوح محفوظ یه داللت بر وجود بسک یقرآن ۀاست. ادل
یـات  مانه و فعال قرآن با واقعکیحرویارویی و ند ا بودن قرآنیخمند تار ةدربار ابوزیددگاه ید

  ات عصر نزول است.یقرآن از واقع يریرپذیتأث ةد درباریدگاه ابوزید ینافعصر نزول، 
امبر یـ و پسـبحان  ان خداونـد  یـ م یزبـان  یرا ارتباط یقرآن یدگاه اولش وحید در دیابوز

ه پـس از  کـ دانـد   یمـ  یاعجاز ادب يدارا ین او قرآن را متنیابر عالوه ند.ک یم یمعرف رمکا
 يبـرا  ابوزیـد دلیـل   تـرین  مهـم شـود.   یم يبشر یل به متنیتبدیامبر خدا، قرائت آن توسط پ

ه ناطق بودن قرآن اي ک یو نقل یعقل ۀادلاست. ، صامت بودن قرآن یقرآن یشدن وح يبشر
  اند. شدن قرآن ياثبات بشر يبرا ابوزید ۀادل ینافکنند،  یرا اثبات م

 ینـ ید ۀ، تجربـ یقرآنـ  یه وحکن است یا یقرآن یوح یستید دربارة چیدگاه دوم ابوزید
افـت  یل دریـ آن را از جبرئ يمعنـا  رمکـ امبر ایه پکاست  یاست و قرآن متن رمکامبر ایپ
کرده به مردم ابالغ آن را ده و یصورت بخش یعرب یرا در قالب الفاظ یرده، سپس آن معانک

  است.
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 ين انتساب نادرست است و مبنـا ی، ات دادهنسب سیوطیدگاه را به یدن یا ابوزیدچه اگر
ت یحیدفـاع از مسـ   يه در جهـان غـرب بـرا   کدانست  ینید ۀۀ تجربید نظریدگاه را باین دیا

 یقرآنـ  یوحـ  بـارة ن مبنا دریا ینید ۀبا تجرب یقرآن یل تفاوت وحیمطرح شده است. به دل
ار کـ ، انیقرآنـ  یدگاه دومـش دربـارة وحـ   یاثبات د يد برایل ابوزیدل ترین مهممردود است. 

لم بـودن خداونـد   کمتی، را ادلۀ عقلیل مردود است؛ زین دلیاما ا؛ لم بودن خداوند استکمت
  .نندک یصفت فعل او اثبات ممنزلۀ  را بهسبحان 

سـت  ها ي از گفتمانا ه قرآن مجموعهکن است یا یقرآن ید دربارة وحیدگاه سوم ابوزید
مـردم   يگوهـا  و گفـت ی، و بخشاست  کرمامبر ایپ ینیمحصول تجربۀ دآنها  از یه بخشک

  ست.یز یامبر اسالم در آن میه پکاست  يا جامعه
دربـارة   محمـد ارکـون   یۀو نظر ینید ۀدگاه تجربید، دیدگاه سوم ابوزید یمبان ترین مهم

ه کـ ن اسـت  یـ د ایـ دگاه سوم ابوزید یمبان يها الکاز جمله اش قرآن است. یت گفتمانیماه
بـا   یقرآنـ  یوح يتفاوت ماهودلیل  به، کرمامبر ایپ ینید ۀتجربمنزلۀ  ی بهقرآن یوح یتلق

  مردود است. ینید ۀتجرب
سومش، وجود عناصر فرهنگ عصر نزول در قـرآن و راه   دگاهیاثبات د يد برایادلۀ ابوز

؛ نـد ا ن ادله نادرستیاما ااست؛ رم در قرآن کامبر ایافراد جامعۀ پ يو رفتارهاها  پرسشافتن ی
بازتـاب  ه عناصـر باطـل فرهنـگ زمانـه در قـرآن      ینکـ اثبـات ا  يد برایرا اوالً شواهد ابوزیز
ردار مردم عصر نزول در قرآن بـه منظـور   کگفتار و بازتاب یافتن اً ی، مردود است؛ ثاناند افتهی

 ییصدامتنی چندرا قرآن آنها  توان با استناد به ینم رو یناآنها بوده است. از تیت و هدایترب
 دانست.
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