بررسی و نقد دیدگاه بشری بودن قرآن كریم و ابدی نبودن احكام آن
احمد

جمالی

چکیده
قرآن کریم آخرین و کاملترین کتاب آسمانی است که خدای متعـال آن را بـرای هـدایت بشـر
فرستاده است .از زمان نزول قرآن ،گروههای گونـاگونی بـه مخالفـت بـا ایـن کتـاب آسـمانی
پرداختهاند و این مخالفت ها تا امروز ادامه داشته است .افزون بر مخالفتهای دشمنان اسالم بـا
قرآن که امری طبیعی است ،گاهی خود مسلمانان نیز دیدگاههایی بیان کردهاند که نتیجـۀ آنهـا
بیاثر شدن احکام یا معارف قرآن و حجیت نداشتن آنهاست.
آقای محمد مجتهد شبستری دیدگاهی بیان کرده است که بر اسـاس آن ،نـه معـانی قـرآن کـریم از جانـب
خدای متعال است و نه الفاظ آن ،بلکه هردو ساخته و پرداختۀ پیامبر اکرم 6است .او برای اثبـات ادعـای
خود دالیلی ذکر کرده است؛ از جمله اینکه اگر قرآن کـالم موجـودی جـز انسـان باشـد ،بـرای انسـانها
فهمپذیر نخواهد بود .به گفتۀ وی خود آیات قرآن نیز بر این مخلب داللت دارنـد کـه ایـن کتـاب سـخنان
خود پیامبر 6است ،نه کسی دیگر .همچنین به اعتقاد وی قرآن کتاب قانون نیسـت و در آن هـیچ حکـم
ابدیای وجود ندارد و احکام ذکرشده در قرآن ،به جامعۀ حجاز در زمان پیامبر 6اختصا دارند.
در این مقاله ،دیدگاههای وی و ادلۀ آنها بررسی و دالیل نادرستی آنها توحیح داده شـده و روشـن شـده
است که هیچیك از دالیل نامبرده ،توان اثبات این ادعا را ندارند که الفاظ و معانی قرآن کریم سـاختۀ پیـامبر
اکرم 6است .بر خالف این ادعا ،مقالۀ حاحر استدالل میکند که عالوه بر معانی قـرآن کـریم ،الفـاظ آن
نیز از جانب خدا نازل شده و پیامبر 6ذرهای آن را ترییر نداده است .قرآن کریم تمام شـرایط و اوسـاف
الزم را نیز برای آنکه کتاب قانون باشد ،دارد و قوانین و احکام آن تا ابد معتبر و حجت هستند.
کلیدواژهها :الفاظ قرآن ،معانی قرآن ،بشری بودن قرآن ،کـالم هلال ،وحـی ،اعجـاز قـرآن ،قـانون،
خاتمیت ،مجتهد شبستری.
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مقدمه

قرآن کریم آخرین و کاملترین کتاب آسمانی و معجزۀ جاودان پیامبر خاتم 6اسـت
که آیات نورانی و مقدس آن ،از زمان نزول قرآن تا کنون ،افراد بسیار زیـادی را بـه سـوی
توحید و پذیرش دین مقدس اسالم هدایت کرده است.
مخالفت با قرآن و مبارزه با آن و تالش برای خاموش کردن نور آن ،همزمان با پیدایش
دین اسالم آغاز شد .مشرکان مکه هنگـامی کـه دیدنـد آیـات قـرآن بیشـترین تـأثیر را در
گرایش به اسالم دارند ،از همان آغاز کوشیدند بـه اشـکال گونـاگون در آن آیـات خدشـه
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اـذین
کنند؛ برای نمونه ،گاهی آنها را سحر نامیدند َ و ِإذا تُتْلی َعلَی ِه ْم آیاتُنـا بَینـات قـالَ ال َ
ِ
جاء ُه ْم هذا ِس ْحر ُمبین(احقاف)5/؛ گاه دروغ بسـتن بـه خـدا بـه شـمار
کَف َُروا لل َْحق ل اَما َ
مدعی شدند انسان دیگـری ایـن
آوردند َ و قالُوا ما هذا ِإالا ِإفْك ُمفْتَری(سبأ)40/؛ زمانی ل
یعل ُم ُه بَشَ ر(نحل)130/؛
آیات را به پیامبر 6آموخته است َ و لَق َْد نَ ْعل َُم َأن ُاه ْم یقُولُونَ ِإناما َ
و سرانجام گاهی قرآن را کالم بشر معرفی کرده ،کالم خدا بـودن آن را انکـار کردنـد ِ إنْ
هذا ِإالا ق َْو ُل الْبَشَ ِر(مدثر.)17/
مقابله با قرآن و تالش برای دور کردن مردم از عمل به آیات آن ،از سـوی دشـمنان اسـالم،
امری طبیعی است که پیوسته بوده و ادامه خواهد داشت؛ ولی به مرور در میان خـود مسـلمانان
کسانی پیدا شدند که خویشتن را مؤمن به اسالم و قرآن میدانسـتند ،بـا ایـن حـال ،نظریـات و
دیدگاههایی طرح میکردند که نتیجۀ آنها با نتیجۀ دیدگاههای دشمنان اسالم یکی بود.
آقای محمد مجتهد شبستری در سلسله مقاالتی با عنوان «قرائت نبوی از جهان» و آثـار
بعدی خود ،دو دیدگاه دربارۀ قرآن کریم طرح کرده است .1 :نه معانی قرآن کریم از سوی
خداست و نه الفاظ آن؛ بلکه هردو مستند به شخ

پیامبر ،حضرت محمد 6و سـاختۀ

ایشان است؛  .1قرآن کریم کتاب قانون نیست و در آن هیچ حکم ابدیای وجـود نـدارد و
احکام ذکرشده در آن تنها برای اسالح جامعۀ زمان پیامبر 6بود و بسیاری از این احکام

مناسب زمان حاحر نیست و اجرای آنها در این زمان ،ناممکن و نادرست است.

1

این مقاله با الهامگیری از فرمایشات حضرت آیت هلال العظمی جوادی آملی دامـت برکاتـه
میکوشد دو دیدگاه یادشده را نقد کند .روشن است که مباح
حاسل افاحات حضرت استاد است و کاستیها و نقای

دقیـق و نقـاط قـوت مقالـه،

آن مستند به ساحب این قلم.

دیدگاه نخست شبستری :استناد آیات قرآن به پیامبر6

خدای سبحان که در طول تاریخ پیامبرانی را برای هدایت بشر به سوی آنـان فرسـتاده،
برای برخی از این پیامبران :کتابهایی را نازل فرموده است تا انسانها با تمسـك بـه آن
ایمان به کتابهای الهی از حروریات دین اسالم و بلکه همۀ شـرایع و ادیـان توحیـدی
است که در قرآن کریم بارها به حرورت آن اشاره شده است؛ برای نمونه کُـ ٌّل آمـن ب ِ ه ِ
ـال َو
َ َ ل
َمالئِکَت ِ ِه َو کُتُب ِ ِه َو ُر ُسلِه(بقره ،197/نیز :بقره155/؛نساء106/؛ عنکبـوت46/؛ شـوری)17/؛ و
کفر به کتابهای آسمانی ،از اسباب افتادن در ورطۀ گمراهی دور به شمار آمده استَ  :و َم ْن
یکْفُر ب ِ ه ِ
ال َو َمالئِکَت ِ ِه َو کُتُب ِ ِه َو ُر ُسل ِ ِه َو ال ْْیومِ ْاْل ِخ ِر فَق َْد َح ال َحالالً بَعیداً(نساء.)106/
ْ ل
شبستری با استداللهایی به این نتیجه رسیده که نه معانی قرآن از سوی خداست و نـه
الفاظ آن ،بلکه قرآن چه از لحاظ معانی و چه از نظر الفاظ ،کالم پیامبر اکرم 6و سـاختۀ
ذهن ایشان است .وی مدعی است که حتی خود پیامبر 6نیز ادعا نداشت که قرآن کـالم
او نیست و کالم خداست که با همین الفاظ و معانی از سوی خدا بر او نـازل شـده اسـت،
بلکه آن حضرت نیز قرآن را کالم خود معرفی میکرد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5شبستری به ویژه دربارۀ دیدااه دوم ،مراجع معظـ تقلیـد را بـه منـاظره فراخوانـد کـه در پـی آن ،چهـرههـای
اونااونی از حوزه و دانشگاه و برخی از شااردان مراجع معظ تقلید ،از جمله آقایان عبدالحسـین خسـروپناه،
محمدتقی سبحانی ،علیرضا قائمی ،ابوالفضل ساجدی و محمد محمدرضایی آمادای خود را بـرای منـاظره بـا
آقای شبستری در محیطی علمی اعالم و نیز مقاالتی در پاسخ به دیدااههای وی نوشـتند و در اینترنـت منتشـر
کردند؛ ارچه پیش از آن نیز مقاالت و کتابهایی مرتبط با دیدااههای یادشده ،تألیف و منتشر شده بود.
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کتابهای آسمانی و عمل به احکام موجود در آنها به سعادت و کمال مخلوب برسند.
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در اینجا به بررسی این دیدگاه در قالب دو دلیل و پاسخ آنها میپردازیم:
دلیل نخست

شبستری با توجه به برخی از مباح

جدید مربـوط بـه فلسـفۀ زبـان ،زبانشناسـی و

هرمنوتیك ،به سورت مکرر و با عبارتپردازیهای گوناگون و پرشمار ،میکوشـد اثبـات
کند که الفاظ و معانی قرآن نمیتوانند از سوی خدا نازل شـده باشـند؛ زیـرا اگـر الفـاظ و
معانی قرآن را مستند به خدا و کالم او بدانیم ،آیات آن برای انسانها قابـل فهـم و تفسـیر
نخواهند بود.
برای نمونه ،برخی از عبارتهای وی 1در اینجا بازگو میشود:
 .1اگر شخصی بگوید الفاظ و معانی معینی ،به طور ویژهای برای من به واسخهای مثل
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فرشته قرائت میشود و سدس آنها را بـرای مخاطبـان بخوانـد و خـود را سـرفاً بلنـدگو
معرفی کند و بگوید گویندۀ این جمالت من نیستم ،در چنین حادثهای به اسخالح علمای
علم اسول« ،داللت تصدیقیه»ای وجود نخواهد داشت ،چـون ایـن کـالم بـرای مخاطبـان
«گوینده» ندارد و هیچ ارادۀ جدی (در اسخالح علم اسول) در ورای ایـن جمـالت دیـده
نمیشود .چنین جملههایی را (که نمیتوان آنها را جمله نامید) نمیتوان بررسی و تفسـیر
یا تحلیل کرد .هیچگونه قرائتی از آنها ممکن نیست (شبستری.)1096 ،
 .1تأمل در شیوههای سخنگویی انسان و تفاهم میان انسانها نشـان میدهـد کـه اگـر
پیامبر اسالم خود را مانند یک بلندگو یا یک کانال سوتی معرفی میکـرد کـه کـار آن تنهـا
ال در گوش خود میشـنود،
منتقل کردن یک سلسله اسوات منظوم به مخاطبان است که مث ً
ال پـارهای از متکلمـان معتزلـه تصـویر
یا فرشتهای برای وی میخوانـد (آن طـور کـه مـث ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5سخنان شبستری از مقاالت «قرائت نبوی از جهان» و نیز کتاب «نقد بنیادهای فقه و کالم» اـزارش شـده اسـت
که در وبسایت شخصی وی در اینترنت قابل مشاهده است.

ال فهمیده نمیشد و بـرای آنهـا معنـا و مفهـوم
میکردند) ،سخن او از سوی مخاطبان اس ً
نداشت و چنین کالمی نمیتوانست مبنای دعوت وی و گفتوگوی تاریخساز حاسـل از
ال ممکن نبود گفتوگو و مفاهمهای به وجود آید (شبستری.)1096 ،
آن باشد و اس ً
 .0بر اساس دادههای فلسفۀ زبان در دو سدۀ اخیر ،قرآن (مصحف شـریف) را بهمثابـۀ
یک متن زبانی عربی قابلفهم برای همگـان (اعـم از مـؤمن و غیرمـؤمن) تنهـا بـه انسـان
(پیامبر اسالم) میتوان منسوب کرد و آن را کالم یـک انسـان بایـد دانسـت .نسـبت دادن
(اسناد حقیقی) مستقیم و بیواسخۀ این متن با مشخصۀ یک متن عربی به خدا نهتنها مفهوم
(شبستری1095 ،الف).
 .4توجه به این نکته بسیار مهم است که نشانههای زبان انسانی تنها در سورتی کـه بـه
وسیلۀ انسان به سورت قراردادی به کار روند ،هویت نشـانهای مییابنـد؛ اگـر همانهـا از
ال اگـر یـک
دهان یک حیوان شنیده شوند ،داللت نخواهند داشت و نشانه نخواهند بود؛ مث ً
طوطی بگوید «سالم علیکم» هیچ کس این سدای مسموع را کالم نمییابـد و آن را واقعـاً
«سالم کردن» تلقی نمیکند؛ چون هیچکدام از انواع فعل گفتاری در این مـورد قابلتصـور
نیست و هیچگونه اثری از سوی انسانها که به کالم مترتلب میشود ،به این سدای مسموع
مترتب نمیشود (شبستری1095 ،ب).
 .7این فرض که پیامبر اسالم متن قرآن را با همۀ الفاظ و جمالت و معانی آن ،یعنی بـه
همان سورت و به همان معنای کالم در جهان انسان ،مستقیماً یا باواسخه از خدا دریافـت
کر ده و عین آن را برای مخاطبان خوانده و بنابراین او ناقل عین کالم خداست ،یک فـرض
معقول نیست .این فرض به این جهـت نـامعقول اسـت کـه بـرای آنچـه سـرفاً در جهـان
بیناالذهانی انسانها قابلتحقق و قابلفهم میباشد (چنانکه اشاره شد) ،وجـودی هـم در
خارج از این جهان فرض میکند (شبستری.)1099 ،
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همگان بودن آن را از میـان میبـرد ،بلکـه اسـل «مفهـوم» بـودن آن را نـاممکن میسـازد
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 .6در اینجا است که باب مدعای مهمی گشوده میشود و آن اینکه چون مـتن قـرآن
الج َرم به وسیلۀ یک گوینده که علیالقاعده قابلتجربه برای
نمونهای از زبان انسانی استَ ،
همگان (انسان) بوده ،به وجود آمده است و نـه مسـتقیماً بـه وسـیلۀ خـدا یـا فرشـته کـه
قابلتجربه برای همگان نیستند (شبستری.)1073 ،
 .5در مقاالت «قرائت نبوی از جهان» بر ایـن مـدعا پـای فشـردهام کـه فهـم و تفسـیر
همگانی (بیناالذهانی) متن و کالم قرآن ،تنها در سورتی میسر است که آن متن و کـالم را
مانند همۀ متنها و کالمهای زبانی دیگر ،موجـودی پدیـد آمـده در جهـان بـیناالذهـانی
انسانی و پرداختهشده به وسیلۀ انسان و گفتار انسان به شمار آوریم  . ...متن قرآن از جنس
زبان انسانی است و زبان انسانی بنا به تجربۀ ما تنهـا در زیسـتجهـان مشـترک تـاریخی
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اجتماعی و بیناالذهانی انسـانها پدیـدار میشـود و معنـا و مفهـوم پیـدا میکنـد (کـالم
میشود) و قابل فهم و تفسیر بیناالذهانی میشود .اگر فرض کنیم معجزهای واقع شـود و
متنی مرکب از الفاظ و جمالت عربی یا هر زبـان دیگـر پدیـد آیـد ،آن مـتن بـه سـورت
بیناالذهانی قابل فهم و تفسیر نخواهد بود (شبستری.)015 :1076 ،
شبستری در ادامۀ تالشهای خود برای نفی استناد قرآن به خدا ،دلیل دیگری نیز ذکـر
میکند و آن اثباتناپذیری وجود خداست؛ وی میگوید:
در عصر حاحر بح های دقیق فلسفی نشان میدهد که ما انسانها نمیتـوانیم وجـود
خداوند را با دلیل اثبات کنیم (گرچه مؤمنان به وجود خداوند ایمـان دارنـد و ایـن ایمـان
معقول است) .وقتی نمیتوانیم وجود خدا را با دلیل اثبات کنیم ،نمیتوانیم ادعا کنـیم کـه
خداوند در یک زمان و مکان معین با یک انسان مشخ

(محمد )6با الفاظ و جمالت

متن قرآن سخن گفته است (حادثۀ وحی واقع شده است) .از خدایی کـه وجـودش ثابـت
نشده است ،نمیتوان اینگونه خبر داد که او سخن گفته است (شبستری.)017 :1076 ،

پاسخ

گرچه شبستری بارها فهمناپذیر بودن قرآن را در سورت استناد بـه خـدا تکـرار کـرده
است ،نتوانسته برای اثبات آن حتی یك دلیل معتبر و قابلپذیرش به دست دهد .وی ادعـا
میکند از آنجا که انسانها زبان را برای بـرآوردن حاجـات خـود در زنـدگی ،در جهـان
بیناالذهانی خود ایجاد کردهاند ،پس تحقق یافتن کالم و سخن توسـط موجـودی غیـر از
انسان ،ممکن نیست؛ و اگر هم چنین کالمـی تحقـق پیـدا کنـد ،بـرای انسـانها قابـلفهم
نخواهد بود.
قدرت تکلم از بزرگترین نعمتهای خدای متعال است که با الهـام بـه انسـانها ،سـخن
گفتن را به آنان آموخت؛ چنانکه در قرآن کریم پس از اشاره به اسل آفـرینش انسـان ،بـه
عنوان یکی از نعمتهای عظیم الهی ،فرموده اسـت کـه خـدا بـه انسـان سـخن گفـتن را
آموختَ  :خل ََق ْ ِ
اإلنْسانَ * َعل َام ُه الْبَیانَ (الرحمن0/ـ .)4بنابراین آغاز پیدایش زبـان ،امـری
الهی است و زبان با آموزش حضرت حق پدید آمده است و بیش از آنکه مستند به انسـان
باشد ،مستند به خدا است؛ وگرنه بدون این مدد الهی ،انسان نیز مانند سایر حیوانات بود و
نمیتوانست با دیگران تکلم کند.
اما مخلب بسیار مهم آن است که هرکس بخواهد از زبان استفاده کنـد و آن را بـه کـار
گیرد ،تنها باید دارای دو شرط باشد و به جز این دو شرط هیچ شرط دیگری نیست ،مگـر
ِ
مـوردنظر علـم
رساندن کالم به مخاطب :شرط نخست این است که آن شخ بـه زبـان
داشته باشد و قر اردادهای بین الفاظ و معانی را بداند؛ و شرط دوم آن اسـت کـه وی اراده
ِ
موردنظر به کار گیرد .پس
داشته باشد و بتواند اراده کند که الفاظی را برای داللت بر معانی
از حصول این دو شرط ،تنها چیزی که باقی میماند ،آن است که شخ

ِ
مـوردنظر
 ،کـالم

خود را ساخته و آن را به گونهای گرچه باواسخه به مخاطب خود برساند؛ در این سورت،
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ابتدا باید دانست که انسانها تنها با اتکا بر قدرت خود ،زبان را ایجاد نکردهانـد ،بلکـه
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مخاطب ،معنای آن الفاظ را خواهد فهمید و برای ادراك آن معانی ،به هـیچ شـرط دیگـری
نیاز نیست.
بنابراین هیچ دلیلی وجود ندارد که متکلم حتماً باید انسـان باشـد و کـالم موجـودات
ذیشعور دیگر برای انسانها قابلفهم نباشد و نیز برای درك مفهوم کالم کسی ،نیاز نیست
حتماً متکلم در پدید آمدن آن زبان شرکت داشته باشد؛ وگرنه هیچیك از ما سخن دیگری
را نمی فهمیدیم ،چون پیش از به دنیا آمدن ما زبان فارسی وجود داشت و مـا در ایجـاد آن
هیچ نقشی نداشتیم ،و نیز اگر شخ

فارسزبانی ،زبان عربی را بیاموزد ،نباید سخنان وی

برای عربزبانان مفهوم باشد ،درحالیکه هردو فرض بهروشنی نادرست است و در هردو
مورد ،مخاطب ،کالم متکلم را به خوبی میفهمد .همچنـین بـرای فهـم کـالم کسـی الزم
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نیست مخاطب ،سخن متکلم را بدون واسخه از او بشنود ،بلکه اگر کسی پیام خـود را بـه
دیگری بسدارد تا آن را به مخاطب وی برساند ،مخاطب به محض دریافت کالم ،مفهوم آن
را خواهد فهمید و حتی در این سورت نیـازی نیسـت کـه مخاطـب ،مـتکلم را ماننـد آن
شخ

واسخه بشناسد .تمـام ایـن مخالـب ،امـوری روشـن و وجـدانی هسـتند و کسـی

نمیتواند بدون ارائۀ هیچ دلیلی آنها را انکار کند.
با توجه به آنچه گذشت ،روشن میشود که خدای سبحان مـیتوانـد گوینـدۀ سـخنان
خود برای انسانها باشد و سخنان او برای آدمیان بـهخوبی فهمپـذیر اسـت؛ زیـرا خـدای
ِ
الفاظ زبانها و معانی آنها آگاهی کامل دارد ،چراکه او هر چیزی را میداند و
متعال هم به
ِ
ال بِک ُِل شَ یء َعلیم(مجادلـه)5/؛ و هـم ارادۀ
علم وی تمام اشیا را در بر گرفته است :إنَ هل َ
ِ
َ
راد
ـر ُه ِإذا َأ َ
الهی به گونهای است که هرچه را اراده کند ،فوراً محقق خواهـد شـد :إنامـا أ ْم ُ
شَ یااً َأنْ یقُولَ لَ ُه ک ُْن فَیکُون(یس .)91/بر این پایه ،خدای متعال هر کالمی را که اراده کند،
ایجاد کرده ،آن را بیواسخه یا باواسخه به مخاطبان خود میرساند و قخعـاً آن کـالم بـرای
مخاطبان مفهوم خواهد داشت .بدیهی است که برای ایجاد کـالم توسـط خـدای سـبحان،

نیازی به دهان و حنجره نیست و خدای متعال میتواند به سورتهای دیگری کالم خـود
را ایجاد و آن را به مخاطب خویش منتقل کند.
توجه و تفکر در قدرت نامحدود و بیپایان الهی نیز بیپایه و نادرسـت بـودن ادعـای
شبستری را آشکار میسازد؛ زیرا قدرت تفهیم و تفهم از طریق گفتوگو کـه در انسـانها
وجود دارد ،قخعاً نعمتی الهی است که از سوی خدا به آنان داده شده است؛ حـال چگونـه
ممکن است کسی که خودش قدرت مفاهمه را به انسانها داده ،نتواند از طریق سـخن بـا
ایشان ارتباط برقرار کرده ،مراد خود را به آنان برساند.

1

با پیامبر 6سخن گفته و او در ادعایش راستگو است؟ آنـان کـه سـخن گفـتن خـدا بـا
پیامبر 6را ندیده و سخنان خدا را نشنیدهاند! پاسخ این پرسـش را خـود پیـامبران :و
کتابهای آسمانی دادهاند و دانشمندان اسالمی نیـز در طـول قـرنهـا آن را بیـان کـرده و
توحیح دادهاند و آن این است که پیامبران :برای اثبات سدق ادعای خود ،از سوی خـدا
معجزهای میآوردند که انسان های معمولی از آوردن آن عـاجز بودنـد و آن معجـزه دلیـل
سدق ادعای نبوت ایشان و سایر سخنانشان بود .پیامبر خاتم 6نیز معجزات گونـاگونی
داشتند که بزرگترین آنها همین قرآن کریم است.
اما دربارۀ ادعای اخیر شبستری که وجود خدا با دلیل قابلاثبات نیست ،باید گفت :اوالً
نیازی به اثبات خدا با دلیل نیست؛ زیرا همین مقدار که مخاطبان پیامبر 6وجود خـدا را
قبول داشته باشند ،برای اثبات سخن گفتن وی کافی است؛ و ثانیـاً وجـود خـدا بـا دالیـل
ال اثباتپذیر است و متکلمان و حکیمان اسالمی و غیراسالمی ،براهین اثبات
گوناگون کام ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5برخی از کسانی که به ادعاهای شبستری پاسخ دادهاند ،به قدرت نامحدود خدا استدالل کردهاند؛ ولی شبسـتری
توجه کافی و عمیقی به این استدالل نکرده و آن را با دیدااه خود بیارتباط دانسته است.
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ممکن است گفته شود مخاطبان پیامبر اکرم 6از کجا بفهمند که خدای متعـال واقعـاً
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وجود خدا را در کتابهایشان بیان کرده و به اشکاالت و شبهات مربـوط بـه آنهـا پاسـخ
دادهاند که برای نمونه میتوان به کتاب تبیین براهین اثبات خدا تـألیف حضـرت آیـت هلال
جوادی آملی اشاره کرد .اگر کسانی توان درك این براهین را نداشته باشند یا به بهانههـایی
دیگر نخواهند آنها را بدذیرند ،دلیل بر نادرستی آنها نیست.
دلیل دوم

به گفتۀ شبستری ،از متن قرآن کریم چنین برمیآید کـه محتـوای ایـن کتـاب ،سـخنان
پیامبر اکرم 6است نه سخنان خدا؛ و خود پیامبر 6نیز آن را سخن خود میدانست و
معرفی میکرد .برخی از عبارات شبستری در این زمینه چنین است:
 .1از بررسی متن قرآن بهمثابۀ شواهد تاریخی به دست میآید که مدعای آن انسان ــ کـه
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در این متن از نبوت او سخن میرود ـ این بوده که سخنی که وی بـه سـورت آیـات بـرای
مردم میخواند و آنان را به قبول آن دعوت میکند ،گرچه کالم خـود وی اسـت ،یـک منشـأ
الهی دارد .آن نبی نمیگفته که این متن کالم من نیست . ...هرکس قرآن را به عنوان یك مـتن
تاریخی مخالعه کند ،بهوحوح میفهمد که میان پیـامبر اسـالم و قـوم وی یـك گفـتوگوی
جدی و قابلفهم از سوی دو طرف با سبكهای مختلف آن در گرفته اسـت .پیـامبر در طـول
ل
 10سال در وحعیتهای متفاوت مرتباً و به شکلهای مختلف دعوی نبـوت خـود و طلـب
ایمان به خدای واحد (توحید) را برای مردم حجاز اعم از بتپرسـت ،یهـودی و مسـیحی و
دیگران تکرار میکرده و به شکلهای گوناگون ،از طریق آیات قرآن در برابر آنهـا احتجـاج
میکرده و در این راه با عزمی راسخ و تالش خستگیناپذیر به انـواع فعالیتهـا میپرداختـه
است .در این آیات و احتجاجات ،انواع شیوههای دعوت ،از توجه دادن به حـوادث طبیعـت
و تاریخ و بیان سرگذشت اقوام و انبیای گذشته و بیان سرنوشت انسان تا بیـان حکمتهـای
گوناگون و رفتارهای اخالقی ویژه و انذارها و تبشیرهای گوناگون و آوردن مثلها و تصـویر
و تشبیههای متنوع و  ...به کار برده شده است .نیز با پذیرش این دعوت و عمـل بـه اوامـر و

نواهی آن ،در واقعیت عینی زندگی فردی و اجتماعی مردم حجاز تحـوالت بسـیار زیـاد بـه
وجود آمده است (تا آنجا که این جریان نهایتاً به پیـدایش یـك تمـدن و فرهنـ

انجامیـده

است) .با توجه به این واقعیتهای تاریخی این سؤال پیش میآید که آیا میتوان تصـور کـرد
که همۀ آن واقعیات از کالمی نشأت میگرفت که یك انسان آن را قرائت میکرد ،ولـی آن را
کالم خود نمیدانست و الفاظ و معانی آن را به خود نسبت نمیداد؟ به عبـارت دیگـر ،بایـد
ال میتوانسـت از
بدرسیم آیا چنین کالمی (اگر بشود آن را کالم نامید که نمیتوان نامید) اسـ ً
سوی مخاطبان فهمیده شود تا موافق و مخالف و یا مؤمن و کافر داشته باشد ،چـه رسـد بـه
تأمل در شیوههای سخنگویی انسان و تفاهم میان انسانها نشان میدهد که اگر پیامبر اسـالم
ال
خود را مانند یك بلندگو یا یك کانال سوتی معرفی میکرد ،سخن او از سوی مخاطبان اس ً
فهمیده نمیشد و برای آنها معنا و مفهوم نداشت و چنین کالمی نمیتوانست مبنای دعـوت
ال ممکن نبود گفـتوگو و مفاهمـهای
وی و گفتوگوی تاریخساز حاسل از آن باشد ،و اس ً
به وجود آید . ...در موارد متعددی از قرآن به این موحوع تصریح شـده کـه آیـات قـرآن بـه
«لسان عربی مبین» است ،یا به «لسان قوم» است؛ آیا میشود این را پذیرفت که نبی اسـالم از
مردم میخواست آنچه را که در نظر آنها از لسان عربی نبـود ،تعبـداً و از روی ایمـان لسـان
عربی به شمار آورند و آنچه را که نمیفهمند ،تعبداً بفهمند؟ آیا میتوان پذیرفت کـه دعـوت
وی اینقدر نامعقول بوده است؟ آیا میتوان تعبیرات متعدد دیگر را که در متن قـرآن آمـده و
آیات آن را برای مخاطبان مفهـومدار و معنـادار و قابلبررسـی و قابلتعقـل و تـدبلر معرفـی
میکند را نادیده گرفت؟ در قرآن آمده چرا در قرآن «تدبلر» نمیکنیـد .در قـرآن ،بـرای قـرآن
ویژگیهایی چون شفا ،هدایت ،بصیرت ،موعظه ،برهان ،بینله و نشانۀ روشـن و ماننـد اینهـا
ذکر شده است .چگونه میتوان برای متنی که اسل داللت داشتن آن بـر تعبـد مبتنـی اسـت،
چنین اوسافی ذکر کرد؟ آیا کوششهای گستردهای که پس از رحلت نبی اسالم برای فهـم و
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اینکه منشأ مجاهدات فراوان ،تحوالت عظیم فرهنگی و اجتماعی و تمدن و فرهن

شـود؟
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تفسیر قرآن به دست علمای مسلمان به عمل آمد (چون آن را قابل فهـم و بررسـی و تفسـیر
میدانستند) ،همه لرو و باطل بوده است؟ آیا اینکه ما امروز به بررسی و فهم و تفسـیر قـرآن
میپردازیم ،کاری لرو و باطل انجام میدهیم؟ عالوه بر همۀ اینها در قرآن تحدی شـده کـه
دیگران نمیتوانند چنین آیات الهیای بیاورند .اگر پیامبر اسالم کانال انتقـال چنـان جمالتـی
بود که کالم بودن و معنادار بودن آنها فقط یك مسألۀ تعبدی و ایمانی بـود ،چگونـه ممکـن
بود چنین تحدیای معنا داشته باشد؟
شاهد تاریخی ـ قرآنی دیگر این است که در قرآن آمده نبی اسالم« 6داعی به سوی
خدا» با بصیرت درونی مبشر حیات اخروی و رحمـت الهـی ،بیمدهنـده از عـذاب الهـی
ُ(منذر) هدایتکنندۀ مردم به سراط مستقیم ،تعلیمدهندۀ کتاب و حکمت ،داور اختالفـات
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انسانها در توحید ،بازکننده قیدوبندهای روح انسانها ،هموارکنندۀ راه قیام بـه قسـط و...
است .چگونه ممکن بود این همه سفات و فعالیت را به کسی کـه جـز یـك کانـال انتقـال
اسوات نیست ،نسبت داد و برای وی این همه نقـش سرنوشتسـاز در زنـدگی انسـانها
برشمرد .مگر نه این است که پیامبر همۀ این نقشها را در درجۀ اول با خواندن قرآن بـرای
مردم و وارد کردن معانی و مفاهیم و بینش موجود در آن به زندگی فـردی و اجتمـاعی آن
قوم ایفا میکرده است .اگر قرآن کالم پیامبر نبود و کار پیامبر چیزی بـیش از وسـاطت در
منتقل کردن یـك رشـته جمـالت بـه آنـان نبـود ،چگونـه ممکـن بـود ایـن همـه نقـش
سرنوشتساز به پیامبر نسبت داد؟!
عالوه بر این ،در موارد متعددی از قرآن آمـده کـه پیـامبر «مبعـوث» اسـت .مبعوثیـت
برانگیختگی است .نبی اسالم به شهادت تاریخی قرآن و شهادت تاریخ زنـدگی بیسـت و
سه سالهاش پس از بعثت ،برانگیختهای بیقرار و از عمق وجود بـوده اسـت و در نهایـت
تالشگری و خستگیناپذیری با ارادهای شکستناپذیر و اِنـرری سرشـار و تمـامنشـدنی.
نبوت او عین برانگیختگی او بود .اگر مدعای او در این باب این بود کـه وی کانـال انتقـال

اسوات است ،این کار هیچ نسبتی با برانگیختگی نمیداشت .بلندگو کـه انگیختـه نیسـت.
شاهد تاریخی دیگر از قرآن این است که مخالفان نبی اسالم میگفتنـد تـو سـاحر ،شـاعر،
کاهن و مانند اینها هستی .این نسبتها را وقتی به او میدادنـد کـه او بـا خوانـدن قـرآن
مخاطبان را به شدت تحت تأثیر قرار میداد و موجب ایمان آوردن آنها میشـد .سـاحر و
شاعر و کاهن نامیدن او از این باب بود که این قبیل افراد با کارهـا و رفتارهـای خودشـان
دیگران را تحت تأثیر قرار میدهند و او هم دیگران را متأثر میساخت .اگر خواندن قـرآن
تنها به معنای منتقل کردن اسوات شنیده شده به مخاطبان میبود ،مفهوم و مقبول نبود کـه
از آنها سادر میشود و به خود آنها منسوب است ،به این نامها خوانده میشوند ،گرچـه
آنان خود را متصل به قوای غیبی مینامند .اگر خواندن قرآن ،سخن گفتن خود پیامبر نبـود
و کالم مؤثر در مخاطبان ،کالم او و رفتار خود او نبود ،نمیشد گفت تو کاهن ،سـاحر یـا
شاعر هستی.
اگر ما بر همین سیاق در قرآن تتبع کنیم و فهرست شـواهد موجـود در آن را گسـترش
دهیم ،به نکات بدیع فراوان دیگری میرسیم .تمام این شواهد نشان میدهند که پیامبر این
ال در مصحف شـریف دیـده میشـود ،بـا
دعوی را نداشت که آیات قرآن همانطور که فع ً
لفظ و معنا از سوی خدا به او میرسد و او سرفاً آنها را برای مردم میخواند .هم الفاظ و
هم معانی از خود او بوده است (شبستری.)1096 ،
 .1دلیل معتبر تاریخی درون دینیای در دست نداریم کـه بـه سـورت اطمینـانبخـش
نشان دهد پیامبر اسالم 6که متن قرآن به او منسوب است ،انتساب متن و کالم قرآنی به
خود را نفی کرده است .نهتنها چنین دلیلی درست نیست ،بلکه در متن قرآن شواهد بارزی
وجــود دارد کــه نشــان میدهــد پیــامبر و مخاطبــان او کــالم قرآنــی را کــالم محمــد6

میشمردهاند؛ با این تفاوت که پیامبر میگفت من با امداد الهی این سخنان را میگویم؛ امـا

بررسی و نقد دیدگاه بشری بودن قرآن کریم و ابدی نبودن احتام آن

به پیامبر بگویند تو یکی از اینها هستی؛ چون ساحر یا کاهن یا شاعر به علت کارهایی که
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منکران نبوت او میگفتند اینها محصوالت و یا اقتباسـات و یـا توهمـات بشـری اسـت
(شبستری.)013 :1076 ،
شبستری این مخلب را که قرآن کریم سـخنان پیـامبر 6اسـت ،نـهتنها بـه مخاطبـان
پیامبر 6و مفسران اولیه نسبت داده ،بلکه مفسران معاسر را نیز بینصیب نگذاشته و بـر
اساس برداشتی نادرسـت و در ادعـایی عجیـب ،مـدعی شـده اسـت کـه مرحـوم عالمـه
طباطبایی; نیز همین دیدگاه را داشت .وی پس از نقل کالمی از عالمه میگوید:
چنانکه دیده میشود ،عالمه طباطبایی تصریح میکند که قرآنی که در دست ما هست،
یک کالم انسانی است و گویندۀ آن خود پیامبر است ،گرچـه منشـأ تعلیمـی آن خداسـت
(شبستری.)1096 ،
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پاسخ

اگر کسی آیات قرآن را بخواند و در آنها تدبلر کند ،پی مـیبـرد کـه حجـم انبـوهی از
آیات بهروشنی بر این مخلب داللت دارند که الفاظ قرآن کریم مانند معانی آنها همگـی از
سوی خداست و پیامبر اکرم 6تنها واسخۀ رساندن آنها به مردم بوده و از خود چیـزی
بر آنها نیفزوده است .شمار این آیات به قدری زیاد و داللت آنها به حدی روشن اسـت
که هیچ جایی برای احتمال مخالف باقی نمیماند.
در آیات متعددی آمده است که خدای متعال کتاب را بر پیامبر 6نازل فرموده یـا بـه
ِ
ید اب ُروا آیات ِ ِه َو لِیتَذَ ک َار ُأولُوا ْاألَلْبـاب17/ (؛
بارك ل ِ ا
َیك ُم َ
ْناه ِإل َ
ایشان داده است :کتاب َأن َْزل ُ
و نیز :بقره 154/و 156؛ آلعمران 0/و 5؛ نساء .)13/شبستری میگوید کتـاب در اینگونـه
آیات به معنای قرآن کریم نیست و معنای نزول کتاب بر پیامبر اسـالم در قـرآن ،انکشـاف
مستمر یک «زیستجهان وحیـانی» بـر پیـامبر اسـالم اسـت کـه وی در آن جهـان ،همـۀ
موجودات را کلمات پایانناپذیر خداوند (آیات خداوند) تجربه میکـرده و هسـتی چـون
یک کتاب الهی جلوی چشم درون او گشوده میشده و او آن کتاب را میخوانده اسـت و

ال
مدون که فع ً
وارۀ «کتاب» و «انزال کتاب» در قرآن هیچ اشارهای به این مجموعۀ مخخوط ل
در دسترس ماست و پس از نزول همۀ آیات به وجود آمده است و قرآن نامیـده مـیشـود،
ندارد (شبستری ،)043 :1076 ،ولی این سخن درسـت نیسـت؛ زیـرا در برخـی از آیـات
ِ
ـن الـر ْح ِ
من
تصریح شده که کتاب نازلشده از سوی خدا به زبان عربـی اسـت :تَنْزیـل م َ ا
َت آیاتُ ُه ق ُْرآناً َع َربِیا لِق َْوم ی ْعل َُمون(فصلت1/ــ )0و روشـن اسـت کـه
الرحیم ِ * کِتاب فُصل ْ
ا
کتاب قرآن عربی همین مصحف شریفی است که در دسترس انسانهاست ،نه موجـودات

َیك هذَ ا الْق ُْرآنَ (یوسف.)0/
بِما َأ ْو َحینا ِإل َ
وارۀ «هذا» در این آیه و آیات مشـابه ،نظیـر ایـن واره در حـدی غـدیر اسـت کـه پیـامبر
اکرم 6فرمود« :من کنت مواله فهذا علی مواله» .تعبیـر «هـذا علـی» بـرای آن اسـت کـه بـه
مخاطبان بفهماند منظور وی همـین علـی 7اسـت کـه روبـهروی آنـان ایسـتاده اسـت و او را
میبینند تا دیگر هیچ انسان شکاکی نتواند بگوید که منظور پیامبر 6شخ

دیگری بـود .بـه

کار رفتن اسم اشارۀ «هذا» در این آیه و آیات دیگری مانند  01سورۀ زخرف و  11سورۀ حشـر
برای بیان این مخلب است که همین قرآنی که در دسترس بشر است و به زبان عربـی اسـت ،از
سوی خدا نازل شده است تا کسی نتواند در نزول این قرآن از سوی خدا تشکیك کند.

بررسی و نقد دیدگاه بشری بودن قرآن کریم و ابدی نبودن احتام آن

هستی؛ چنانکه در آیاتی دیگر با سراحت بیان شده که خدای متعال قرآن را به زبان عربـی
فیـه مِـن الْو ِ
ك َأنْزلْناه قُرآناً عربِیا َو سرفْنا ِ
ِ
عیـد ل ََعل ُاهـ ْم یتاقُـونَ َأ ْو
َ َ
َ ا
نازل فرموده استَ  :و کَذل َ َ ُ ْ َ َ
ث ل َُه ْم ِذکْراً(طه )110/و حتی بیان فرموده که اگر ما قرآن را عجمی قرار مـیدادیـم،
یح ِد ُ
ْ
ِ
َت آیاتُـ ُه َء
َـو ال فُصـل ْ
ْناه ق ُْرآنـاً َأ ْع َجمیـا لَقـالُوا ل ْ
مشرکان به آن اشکال میگرفتندَ  :و ل َْو َج َعل ُ
َأ ْع َجمِی َو َع َربِی(فصلت .)44/در سورۀ یوسف 7نیز پس از آنکه فرموده ما قـرآن را بـه
ْك ُ ِ
تاب الْم ِ ِ
ْنـاه ق ُْرآنـاً
زبان عربی نازل کردیم تا در آن تعقل کنید :تِل َ
بین * إناـا َأن َْزل ُ
آیات الْک ِ ُ
َع َربِیا ل ََعلاکُ ْم تَ ْعقِلُون(یوسف1/ـ )1در ادامۀ آن فرموده است :ما با این قرآن که به تو وحی
َصـ ِ
کردیم ،با بهترین روش برایت داستانسرایی میکنیم :ن َْح ُن نَ ُق ه َعل َ
َیك َأ ْح َس َن الْق َ
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البته ناگفته نماند که چهرۀ اسلی و مقام حقیقی قرآن کریم ،موجودی مجرد اسـت کـه
به شکل الفاظ عربی و غیر آن نیست و همان حقیقت مجرد پس از تجلی و تنزل به شـکل
قرآن در دسترس و با الفاظ عربی درآمده است که این مخلب از آیات متعددی برمـیآیـد؛
ِ ِ
ْناه قُرآناً َعربِیا ل ََعلاکُ ْم تَ ْعقِلُونَ * َو ِإنا ُه فی ُأم ال ِْک ِ
ِ ِ
َـدینا
تاب ل َ
مانندَ  :و الْکتاب ال ُْمبین * إناا َج َعل ُ ْ
َ
ل ََعلِی َحکیم(زخرف1/ـ .)4در حقیقت ،قرآن کریم حبل آویخته و نـه انداختـه اسـت کـه
انسانها می توانند با تمسك به این حبل سعود کنند و باال بروند و خود را به حقیقت قرآن
نزدیك کنند؛ ولی در این مقاله بح

دربارۀ حقیقت مجرد قرآن نیست ،بلکه دربـارۀ مقـام

تنزلیافته قرآن که به زبان عربی است ،بح

میشود.

شبستری پس از تفسیر خاسی که از «کتاب» و «انزال کتاب» ارائه مـیدهـد ،در پاسـخ
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این پرسش که کتاب به چه کسی نازل شده ،میگوید :کتاب بر پیامبر اسالم نازل شده است
و نه بر مخاطبان او (شبستری)043 :1076 ،؛ ولی بر اساس آیات قرآن ،آنچه بدون واسـخه
َیـك الـذک َْر
به پیامبر اکرم 6نازل شده ،با واسخه به مردم نیز نازل شده استَ  :و َأن َْزلْنـا ِإل َ
لِتبین لِلنا ِ
اس ما نُزلَ ِإلَی ِه ْم(نحل )44/و این نشان میدهد که منظور از آنچه بـر پیـامبر6
َُ َ
نازل شده ،همین الفاظ مشتمل بر معانی است که به سوی مردم نیز نازل شده است.
گفتنی است که شبستری برای هماهن

کردن دیدگاه خود بـا آیـات قـرآن ،بـه ناچـار
سـریح قـرآن

معانی وارهها و تعبیراتی از قرآن کریم را ترییر داده و آنها را بر خالف ن

کریم تفسیر کـرده و در دام تحریـف معنـوی و تفسـیر بـه رأی گرفتـار شـده اسـت .وی
همانگونه که وارههایی مانند «کتاب» و «انزال» و «آیات» را به شکل نادرستی تفسیر کـرده،
وارۀ «وحی» را نیز به گونهای مخالف با داللت آیـات قـرآن و هماهنـ

بـا دیـدگاه خـود

تفسیر کرده و آن را تنها منشأ قرآن دانسته است ،نه خود قرآن .او میگوید:
 .1وقتی پیامبر قبول داشته که کالم ،کالم او است ،قبول داشته که هم معانی و هم الفاظ
به او انتساب دارد و او به سفت تکلم متصف است و متکلم است .اما دعوی او ایـن بـوده

که این طور نیست که خود وی به این تکلم تصمیم گرفته باشد .تجربۀ وی این بوده که او
از سوی خداوند برگزیده (اسخفاء) و برانگیخته (مبعوث) شده و یک «امداد غیبـی» بـه او
میرسد که از آن به «وحی» تعبیر شده و او بر اثر این امداد ،قادر به این تکلم ،یعنی اظهـار
جمالت معنادار و مفهومدار میشود (شبستری.)1096 ،
 .1دعوی او این بوده که او یک انسان ویـژه اسـت کـه بنـا بـه تجربـهاش خداونـد او را
برگزیده ،برانگیخته و او را از طریق وحی به گفتن این سخنان (تالوت قـرآن) توانـا سـاخته
است .این تواناسازی به سخن گفتن در اسخالح قرآن «وحی» نامیـده میشـود .از مجموعـه
است؛ به این معنا که وی بر اثر وحی توانا به چنین سخن گفتنی میشود (شبستری.)1096 ،
 .0البته این انسان چون پیامبر است ،یک ادعای بزرگ دارد و آن این است کـه او همـۀ
آن سخنان و آیات را در پرتو امداد ویژۀ الهی که او آن را «وحـی» مینامـد ،ادا میکنـد .او
میگوید اگر وحی نبود ،او قادر نمیشد سـخنانی از جـنس قـرآن بگویـد ،قـادر نمیشـد
تجربههایی داشته باشد که در این متن منعکس است و آنها را چنان بیـان میکنـد کـه در
قرآن آمده است (شبستری.)1073 ،
اما از آیۀ  0سورۀ یوسف 7که یاد شد ،بهخوبی برمیآید کـه همـین قـرآن موجـود نـزد
انسانها به پیامبر 6وحی شده است و در آیات دیگری نیز با سراحت ،همین آیات قـرآن
وحی دانسته شدهاند؛ مانندَ  :و ُأ ِ
وحی ِإلَی هذَ ا الْق ُْرآنُ ِألُن ِْذ َرکُ ْم ب ِ ِه َو َم ْن بَلَغَ (انعـام )17/و َ و
ِ ِ
ـن َح ْولَهـا(شـوری)5/؛ و حتـی در آیـهای
ك َأ ْو َحینا ِإل َ
کَذل ِ َ
َیك ق ُْرآناً َع َربِیا لتُنْذ َر ُأ ام الْقُرى َو َم ْ
یکی از اهداف فرستادن پیامبر 6این دانسته شده که آنچه بـه وی وحـی مـیشـود ،بـرای
ِ
ِ
ْناك فی ُأم ق َْد َخل ْ ِ
ُـوا َعلَـی ِه ُم الاـذی َأ ْو َحینـا
ك َأ ْر َسل َ
مردم بخواند :کَذل ِ َ
َت م ْ
ا
ـن قَبْلهـا ُأ َمـم لتَتْل َ
ِإلَیك(رعد .)03/معلوم است وحیی که با زبان عربی و قابلخواندن برای مردم باشد ،همـین
آیات قرآن کریم است ،نه امداد الهی که منشأ آنها باشد.
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از دیگر آیاتی که نشان میدهد قـرآن کـریم کـالم خـدای سـبحان اسـت ،نـه سـخن
پیامبر ،6آیاتی است که در آنها خدای متعال مستقیم به انسانها خخاب میکند و آنـان
ِ ِ
ذین َآمنُـوا ِإنا
را بندگان خویش به شمار میآورد و یا معرفی میفرماید؛ مانند :یا عبادی الا َ
َأ ْرحی ِ
واس َع ف َِإیای فَا ْعب ُد ِ
ون(عنکبوت .)76/مشخ اسـت کـه انسـانها بنـدگان خـدا
ُ
هستند ،نه پیامبر 6و چنین آیاتی نمیتوانند سخن پیامبر باشند و تنها مـیتواننـد سـخن
خدای متعال باشند.
همچنین در آیات فراوانی خدای متعال با ضمیر متکل به بیان افعـال خـود پرداختـه
َـد َأ ْر َسـلْنا ُر ُسـلَنا
صـدقُون(واقعـه )19/و لَق ْ
است؛ برای نمونه :ن َْح ُن َخلَقْناکُ ْم فَل ْ
َـو ال تُ َ
ِ
ِ
تاب َو الْمیزان(حدید .)41/این آیات که شمار آنها بسیار زیاد
بِالْبَینات َو َأن َْزلْنا َم َع ُه ُم الْک َ
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است ،بهروشنی داللت دارند که گویندۀ آنها خدای سبحان است ،نـه پیـامبر6؛ زیـرا
این افعال قابلاسناد به پیامبر 6نیستند.
از آیات دیگری که بر این داللت دارند که همین قرآن ،کالم خدای متعال است ،آیـاتی
هستند که حضرت جبرئیل 7را واسخۀ رساندن آیات قـرآن بـه پیـامبر اکـرم 6معرفـی
ل من کانَ عدوا ل ِ ِجبریل ف َِإناه نَزلَه علی قَلْب ِ ِ ِ ِ
ِ
ـین
َ
َُ
میفرمایند؛ مانندُ  :ق ْ َ ْ
صدقاً لمـا بَ َ
ْ َ ُ ا ُ َ
ك بِإذْن هلال ُم َ
ِ ِ
ِ ِ
َ ِ
ـك
مـین * َعلـی قَلْب ِ َ
وح ْاألَ ُ
الـر ُ
نین(بقره )75/و نیز :ن َ
دى َو بُشْ رى لل ُْم ْؤم َ
یدیه َو ُه ً
َـزلَ بـه ه
لِتَکُونَ م ِ َن ال ُْمنْ ِذرین * بِلِسان َع َربِی ُمبین(شعراء170/ـ.)177
عالمه طباطبایی; در تفسیر آیات اخیر میفرمایند« :حمیر در «به» به قرآن بازمیگـردد
که از الفاظی تألیف یافته که دارای معانی حق میباشند» .ایشان تصریح میکنـد کـه الفـاظ
قرآن نیز مانند معانی آن از سوی خدا نازل شدهاند« :و الضمیر فی «ن ََزلَ ب ِ ِه» للقـرآن بمـا أنـه
کالم مؤلف من ألفاظ لها معانیها الحق فإن ألفاظ القرآن نازل من عنده تعالی کما أن معانیها
نازل من عنده» (عالمه طباطبایی.)015/17 :1073 ،
مرحوم عالمه دیدگاه کسانی را که معتقدند تنها معانی قرآن از سوی خداست و الفـاظ

آن ساختۀ پیامبر 6است ،غیرقابلاعتنا و قولی سخیف دانسته ،در ادامه ،دیـدگاه کسـانی
را که میگویند هم الفاظ قرآن و هم معانی آن ساختۀ پیامبر 6است ،از آن هم سخیفتر
به شمار آورده است« :فال یعبأ بقول من قال :إن الذی نزل به الروح األمین إنمـا هـو معـانی
القرآن الکریم ثم النبی 6کان یعبر عنها بما یخابقها و یحکیها من األلفاظ بلسان عربـی .و
أسخف منه قول من قال :إن القرآن بلفظه و معناه من منشاات النبـی 6ألقتـه مرتبـ مـن
نفسه الشریف تسمی الروح األمین إلی مرتب منها تسمی القلب» (همان).
البته جناب عالمه طباطبایی; در آثار خود بهویژه تفسیر گرانسن

المیـزان بارهـا ایـن

سوی خدا بر پیامبر 6نازل شده است؛ با این حال ،شبستری چگونه میتواند بـه ایشـان
چنین نسبت بدهد که گفته است« :قرآنی که در دست ما هست ،یک کالم انسانی اسـت و
گویندۀ آن خود پیامبر است؟!»
دادن چنین نسبتی بـه مخاطبـان و معاسـران زمـان پیـامبر اکـرم 6نیـز نادرسـت و
نارواست؛ زیرا تمام شواهد تاریخی و غیرتاریخی نشان میدهد که تلقی مـردم حجـاز در
آن زمان این بود که شخصی ادعای پیامبری میکند و آیاتی به نام قرآن را تالوت مـیکنـد
که به ادعای وی این آیات سخنان خداست و او تنها مأمور رساندن آنها به مردم و تفسـیر
و تبیین آنهاست؛ حتی مشرکان و کافران آن زمان نیز این مخلب را میدانستند و به همـین
ال گاهی به اعتراض میگفتند چرا این قرآن
دلیل گاهی در این باره اعتراحاتی میکردند؛ مث ً
بر یکی از مردان بزرگ مکه یا طائف نازل نشدَ  :و قالُوا ل َْو ال نُزلَ هذَ ا الْق ُْرآنُ َعلی َر ُجل م ِ َن
الْقَریتَ ِ
ین َعظیم(زخرف)01/؛ و گاهی نیـز مـیگفتنـد چـرا قـرآن بـه سـورت یکجـا بـر
ْ
پیامبر 6نازل نشده است؛ اما خدای متعال با مخاطب قرار دادن پیـامبر اکـرم 6چنـین
پاسخ میدهد که اینگونه میخواستیم قلب تو را محکم و تثبیت کنیم و آن را بهتـدریج و
َیه الْقُرآنُ جملَـ ً ِ
پشت سر هم بر تو تالوت کردیمَ  :و قالَ الاذین کَفَروا لَو ال نُزلَ عل ِ
ـد ًة
واح َ
َ
ْ ُ ْ
َ ُ ْ
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مخلب را بیان فرموده است که الفاظ قرآن کریم نیز ماننـد معـانی آن ،کـالم خداسـت و از
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ك لِنُثَب َ ِ
ْناه تَ ْرتیال(فرقان.)01/
کَذل ِ َ
ت بِه ف َ
ُؤاد َك َو َرتال ُ
باید توجه داشت که نزول کتاب آسمانی از سوی خدای متعـال ،بـه سـورت یکجـا و
حتی به شکل نوشته شده روی الواحی خا

ال سابقه داشت و اهل کتاب بـا اینگونـه
 ،قب ً

ال کتاب تورات به شکل الـواح و بـه سـورت یکجـا بـر
ال آشنا بودند؛ چراکه مث ً
نزول کام ً
حضرت موسی 7نازل شد و قرآن کریم نیز در آیاتی به این امر تصریح فرموده اسـتَ  :و
کَتَبنا لَ ُه فِی ْاألَل ِ
ال لِکُل شَ ـیء ف َُخـذْ ها بِق ا ْ
ـك
ْواح م ِ ْن کُل شَ یء َم ْوعِظَ ً َو تَفْصی ً
ـر ق َْو َم َ
ْ
ُـوة َو أ ُم ْ
ی ْأ ُخذُ وا ب ِ َأ ْح َسنِها(اعراف.)147/
از جمله آیاتی که بسامد بسیار پرشماری در قـرآن کـریم دارنـد و بـه وحـوح داللـت
میکنند که قرآن کریم از سوی خدای متعال بر پیامبر اکرم 6نازل شده ،آیاتی هستند کـه
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دربارۀ خود پیامبر 6و یا خخاب به آن حضرت هستند؛ تنها برای نمونه بـه چنـد مـورد
اشاره میشود:
 .1آیات بسیاری که در آنها وارۀ «قل» خخاب به پیامبر اکرم 6به کـار رفتـه اسـت؛
ِ ِ
مانند :یساَلُون َ ِ َ ِ
َ
الر ُسول(انفال.)1/
ْ
َك َعن ْاألنْفال ق ُِل ْاألنْفا ُل هلل َو ا
 .1آیۀ  65سورۀ مائده کـه بـه پیـامبر اکـرم 6فرمـان مـیدهـد امامـت و جانشـینی
امیرمؤمنان علی 7را به مسلمانان اعالم کند و ایشان را تهدید میفرماید که اگر این فرمـان
را ابالغ نکنی ،رسالت الهی را نرساندهای و در ادامه به آن حضرت وعده میدهد که ایشان
را از خخر مردم حفظ خواهد فرمود :یا َأیها الرسو ُل بلغْ ما ُأنْ ِزلَ ِإل َ ِ
ـك َو ِإنْ لَـ ْم
ـن َرب َ
َیك م ْ
َ ا ُ َ
ْت ِرسالَت ُه َو هال یع ِ
ك م ِ َن النااس.
تَف َْع ْ
ص ُم َ
ل فَما بَلار َ
لُ ْ
َ
 .0آیۀ  144سورۀ بقره که بر اساس آن ،پیامبر 6منتظر بود حکم ترییر قبلـه از سـوی
خدای متعال بیان شود و خدای سبحان در این آیه خخاب به پیامبر 6بیان میفرماید کـه
ما حالت انتظار تو را میبینیم و تـو را بـه سـوی قبلـهای کـه از آن راحـی خـواهی شـد،
بازمیگردانیم؛ سدس به آن حضرت فرمان میدهد که رویت را به سوی مسجد الحرام کن:

ماء فَلَنُولینا َ ِ
ك فِی الس ِ
ـك شَ ـخْ ر الْمس ِ
ـج ِد
َـول َو ْج َه َ
ب َو ْج ِه َ
ق َْد نَرى تَقَله َ
ا
َ َ ْ
ك قبْلَـ ً تَ ْرحـاها ف َ
َ
ال َْحرام.
 .4آیات  1و  1سورۀ مدثر که به پیامبر 6فرمان میدهد برخیز و مردم را انـذار کـن:
یا َأ َیها ال ُْم ادث ُر * ُق ْم فَ َأن ِْذ ْر .
 .7آیۀ  67سورۀ زمر که خخاب به پیامبر اکرم 6و دیگر پیـامبران :فرمـوده اسـت:
اگر مشرك شوی ،عملت نابود خواهد شد و از زیانکاران خواهی بودَ  :و لَق َْد ُأ ِ
َیك
وحی ِإل َ
ُك َو لَتکُونَن مِن ال ِ
ْخاسرین.
ك لَا ِ ْن َأشْ َرک َ
اذین م ِ ْن قَبْل ِ َ
ْت ل ْ
َیحبَخَ ان َع َمل َ َ ا َ
َو ِإلَی ال َ

تنها در صورتی معنای درستی خواهند داشت که آیات قرآن سخنان خدای متعال
باشند ،نه سخنان پیامبر6؛ و اار کسی قرآن را سخنان

پیامبر6

بداند،

نمیتواند برای این آیات ،معنای درستی ارائه کند.
نتیجۀ این بخش از بح

آن است که در قرآن کریم ،آیاتی که داللت میکنند بر اینکـه

الفاظ قرآن مانند معانی آن مستند به خدای متعال هستند نه پیامبر اکرم ،6شمارشـان بـه
ذرهای جا برای احتمال خالف
حدی زیاد و داللت آنها به حدی سریح و روشن است که ل
آن باقی نمیماند و شواهدی که شبستری از آیات قرآن برای اثبات بشـری بـودن الفـاظ و
معانی قرآن برشمرده ،کوچكترین داللتی بر این ادعا نداشته ،بلکه کالم الهی بـودن قـرآن
کریم و استناد معانی و الفاظ آن به خدای سبحان را تأکید وتأیید میکنند و به نظر میرسد
انکار اسل نبوت و رسالت پیامبر اکرم 6آسانتر است از اینکه کسی بگوید من نبـوت
عبدال 6را قبول دارم ،ولی قرآن را سخنان خود وی و ساختۀ ذهن
و رسالت محمد بن
هل
ایشان میدانم.
در پایان این بح

الزم است به این نکته اشاره کنیم که اثبات کـالم خـدا بـودن قـرآن

کریم به این معنا نیست که پیامبر اکرم 6مانند یک بلندگو یا یک کانال سـوتی بـود کـه
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روشن است که ایناونه آیات که شمار آنها در قرآن کری بسیار زیاد است،
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کار آن تنها منتقل کردن یک سلسله اسوات منظوم به مخاطبان است ،بلکه آن حضـرت در
کنار قرآن ،نقشی اسلی و تعیینکننده در ابالغ و بیـان معـارف و احکـام دینـی و تشـکیل
جامعۀ اسالمی و هدایت انسانها به سوی کمال و سعادت حقیقی داشـتند؛ چنانکـه قـرآن
کریم بعثت پیامبر 6را منلتی از سوی خدا بر مؤمنان دانسته و برای آن حضرت وظـایف
و مقامات گوناگونی همچون تالوت آیات خدا ،تزکیۀ مؤمنان و تعلـیم کتـاب و حکمـت
بیان فرموده است :لَق َْد من هال علَی الْم ْؤمِنین ِإ ْذ بع َ فی ِهم َرسوالً مِن َأنْف ِ
ُس ِه ْم یتْلُوا َعلَـی ِه ْم
ْ
َ ََ
َ ا لُ َ
ْ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ــن قَبْــ ُل لَفــی َحــالل
ــم ال ِْک
تــاب َو الْحک َْمــ َ َو ِإنْ کــانُوا م ْ
َ
یعل ُم ُه ُ
یــزکی ِه ْم َو َ
آیاتــه َو َ
ُمبین(آلعمران.)164/
به بیان دیگر ،پیامبر اکرم 6فضایل و کراماتی بیشـمار و نیـز بیشـترین تـأثیر را در
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شکلگیری تمدن اسالمی داشت ،ولی هیچیك از این امور چنین نتیجهای نمیدهد که پس
قرآن کریم هم سخن خود آن حضرت بود ،نه کالم خدا.
دیدگاه دوم شبستری :ابدی نبودن احکام قرآن

از مهمترین ادعاهای آقای مجتهد شبستری آن است که قرآن کریم کتاب قانون نیسـت
و در آن هیچ حکم ابدیای بیان نشده اسـت .وی بـا طـرح تعریـف جدیـدی از نبـوت و
رسالت ،تنها رسالت پیامبر 6را اعالن «توحید» بهمثابۀ «موحدانه زیستن» نه بهمثابۀ یـک
«اعتقاد» دانسته و میگوید در سراسر قرآن موحدانه زیسـتن پیـامبر و دعـوت دیگـران بـه
اینگونه زیستن دیده میشود .از نظر وی تنها پیـام غیرنسـبی و دائمـی االهـی ،موحدانـه
زیستن در فکر و اخالق عملی است و سایر مخالب قـرآن بـه انسـانیت پیـامبر و عصـر و
محیط و آگاهیهای وی برمیگردد (شبستری .)1073 ،شبستری برای عصمت پیـامبر6

نیز معنای جدیدی ارائه کرده است و آن اینکه پیامبر هیچگاه از این فهم تفسیری توحیدی
جهان منحرف نمیشود و به غیر خدا دعوت نمیکند (شبستری.)1096 ،
از نظر شبستری امرها و نهیهایی که در قرآن آمده اسـت ،در شـرایط معـین تـاریخی

اعراب حجاز هدفهایی را برآورده میکردنـد؛ ماننـد جلـوگیری از انتقامکشـی افراطـی،
تأمین عدالت برای زنان و...؛ اما امروز ،دیگر با آن امر و نهیهایی چنان هدفهایی تـأمین
ال در جامعههای امروز حتی برای مسلمانان هـدفهـای دیگـری مخـرح
نمیشود و یا اس ً
است .آنچه در شرایط تاریخی عصر حاحر هنـوز بـه سـورت یـک معنـا از آنهـا بـرای
مسلمانان باقی مانده ،مبناهای اخالقی آن امرهـا و نهیهـا اسـت و نـه چیـزی بـیش از آن
(شبستری1095 ،ج).
در اینجا نمونههایی دیگری از عبارات شبستری دربارۀ این موحوع را ذکر میکنیم:
آیات معروف به «آیات احکام» مشخصات یک متن قانونی را ندارد و چون اینطور است،
نمیتوان در مقام تفسیر آیات احکام این کتاب ،این مفروض پیشین را داشت که به تفسـیر
یک متن قانونی میپردازیم (چنانکه فقیهان چنین میکنند) (شبستری.)174 :1076 ،
 .1احکام شرعی قرآن بر فهمی ـ تفسیری از واقعیات و روابط موجود اجتماعی جامعۀ
حجاز و بر روابط عبادی انسانها بـا خـدا در آن جامعـه مبتنـی بـوده و هـدف آن تفسـیر
واقعیات اجتماعی به سورتی که با ارادۀ خدا سازگار باشد ،بوده است .سدور این احکـام
ال به معنای وحع احکام برای همۀ جامعهها و همۀ عصرها نبوده است .اینکـه در قـرن
اس ً
نخست اسالم مسلمانان علم فقه را به وجود آوردند و با آن نیازهای خود و حکومتشان را
برطرف کردند ،بهکلی مخلب دیگری است (شبستری.)1096 ،
 .0امروز بر اثر فاسلۀ تاریخیای که میان ما و عصر آن متـون ،اتفـاق افتـاده ،وقتـی در
زمینههای تاریخی و اجتماعی متون یادشده کاوش میکنیم و آنها را در آغوش آن زمینهها
نگاه میکنیم و به فهم قصد کنشگران ارتباطی از ارتباط گرفتن میپردازیم ،بـه ایـن نتیجـه
میرسیم که قصد گوینده ایجاد ترییرات معینی در واقعیات و ارتباطات موجـود اجتمـاعی
مخاطبان معین به نفع اهداف اخالقی مشخ

بوده است ،نه چیز دیگـر .ایـن کـار ایجـاد
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 .1مهمترین میراثی که از پیامبر اسالم باقی مانده ،قرآن مجید است .این کتاب حتـی در
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ترییر در وحعیت یک جامعۀ معین و مشخ

و یک عمـل نسـبی بـوده اسـت .از چنـین

قصدی و چنین عملی نمیتوان «حکم ابدی» فقهی اسـتنباط کـرد .آنچـه در نظـر گوینـده
اعتبار ابدی داشته ،آن اهداف اخالقیای بوده که گوینده را به آن کـنش ارتبـاطی (گفـتن)
برانگیخته است (شبستری.)1073 ،
 .4ابدی تلقی کردن احکام قرآن یک «بناگذاری اعتقادی ـ سیاسـی» بـوده کـه خلفـا و
فقها انجام دادند تا جامعۀ مسلمانان قوانینی داشته باشـد و بـا آن قـوانین اداره شـود .ایـن
«بناگذاری» که پس از وفات پیامبر انجام شد ،به علل مختلف تا عصـر حاحـر بـه وسـیلۀ
فقیهان و حاکمان ادامه یافته است .میگوییم چون واقعیات اجتماعی ،اقتصـادی ،سیاسـی،
فرهنگی مسلمانان در عصر حاحر ترییر یافته ،آن بناگذاری را باید ترییر داد .این پیشـنهاد،
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کنار گذاشتن سیرۀ حاکمان و فقیهان گذشته و بازگشت به اهداف معنوی و اخالقی پیامبر
اسالم است ،نه کنار گذاشتن سنت نبوی .این کار عین تبعیت از سیره و سنت نبوی اسـت
(شبستری.)1073 ،
 .7ما مسلمانان در عصر حاحر باید پروندۀ علم اسول و اجتهاد فقهـی را کـه گونـهای
هرمنوتیک حفظ هویت جمعی امت بود و دوران آن سدری شده ،ببندیم و کتـاب و سـنت
را با رویکرد هرمنوتیک فلسفی به معنای اعم که یک رویکرد عقالنی اسـت ،تفسـیر کنـیم
(شبستری.)079 :1076 ،
پاسخ

انسان موجودی ابدی است و الزم اسـت در دنیـا توشـهای فـراهم کنـد کـه سـعادت
جاودان وی را در آخرت رقم زند .یکی از مهمترین اهداف ارسال پیامبران الهی این اسـت
که احکام و قوانین فردی و اجتماعی را که میتوانند بشر را به سعادت واقعی برسـانند ،از
سوی خدا به انسانها ابالغ کنند .قرآن کریم افزون بر معارف گوناگون اعتقادی و اخالقـی
که بیان فرموده ،کتاب قانون نیز هست و در آن احکـام و قـوانین فـردی و اجتمـاعی الزم

برای رساندن بشریت به اوج قلۀ کمال دنیوی و اخروی بیان شده است.
قرآن کریم از این حی  ،تمام مشخصات یك کتاب قانون را دارد و به همان شکلی کـه
عرف جوامع بشری قوانین خود را اعالم میکنند ،قوانین خود را بیان داشته است؛ چنانکه
در آیاتی با به کار بردن تعبیراتی عام نظیر یا ایها الناس نشان داده که آیات و احکام قرآن
به گروه و دستهای خا اختصا ندارند و شامل همۀ انسانها میشوند؛ مانند :یا َأ َیهـا
ض حالالً طَ یباً َو ال تَتبِعوا ُخخُ ِ
ِ ِ
وات الشا ـیخان(بقـره)169/؛ بـه ایـن
ا ُ
اس کُلُوا م اما فی ْاألَ ْر ِ َ
النا ُ

آیاتی که بیانگر احکام و قوانین اسالمی هستند نیز به سورتی عام و مخلق بیان شدهاند
و در آنها هیچ نشانهای از این نیست که حکـم آن آیـات بـه گروهـی خـا
مخصو

اختصا

یـا زمـانی

ال فرموده است خدا خرید و فروش را حـالل و ربـا
دارد؛ چنانکه مث ً

َ
یع َو َح ار َم الربا(بقره)157/؛ یا فرموده است دست مرد و زن دزد
ال الْبَ َ
را حرام کرد :أ َح ال هل ُ
ِ
ِ
ــن
ـزاء بِمــا ک ََســبا نَکــاالً م َ
الســا ِرقُ َو ا
را قخــع کنیــدَ  :و ا
الســا ِرقَ ُ فَــاقْخَ ُعوا َأیــد ُیهما َجـ ً
هلال(مائده.)09/
به کار رفتن تعبیراتی مانند «کتب» برای بیان برخی از احکام بهخوبی نشان میدهد کـه
آن حکم ،قانونی الهی است که برای مسلمانان نوشته و واجب شده است؛ مانند :یا َأ َیها
ـد بِالْعبـ ِ
ِ
ِ
ِ
ـد َو ْاألُنْثــی
ـذین َآمنُــوا کُتـ َ
الاـ َ
ـر بِــال ُْحر َو ال َْعبْـ ُ َ ْ
ـب َعلَــیک ُُم الْقصــا ُ فــی الْقَتْلــی ال ُْحـ ه
ب ِ ْاألُنْثی(بقره.)159/
اینکه در قرآن کریم به موحوع «نسـخ» اشـاره شـده و انـدکی از احکـام قـرآن کـریم
منسوخ شدهاند و مسلمانان به ویژه دانشمندان پیوسته دربارۀ ناسخ و منسـوخ و تشـخی

بررسی و نقد دیدگاه بشری بودن قرآن کریم و ابدی نبودن احتام آن

مخلب در آیاتی دیگر تصریح و بیان شده که خدای متعال پیامبر اکـرم 6را بـرای تمـام
ْناك ِإالا کَا اف ً لِلنااس(سبأ)19/؛ او بیمدهنـدۀ همـۀ جهانیـان
مردم فرستاده استَ  :و ما َأ ْر َسل َ
ِ
ِِ ِ
َمین نَذیراً(فرقان)1/؛ و قرآن سـبب
است :تَ َ
بار َك الاذی ن اَزلَ الْف ُْرقانَ َعلی َعبْده لیکُونَ للْعال َ
انذار همۀ انسانها است :نَذیراً لِلْبَشَ ر(مدثر.)06/
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مصادیق آن دو بح و پرسش میکردند ،نشان میدهد که سـایر احکـام ،زمـان ندارنـد و
سـها نَـ ْأ ِ
ـخ مِـن آیـ َأ ْو نُنْ ِ
ت ب ِ َخیـر مِنْهـا َأ ْو
حکم آنها همچنان باقی خواهد ماند :مـا نَنْ َس ْ ْ
مِثْلِها(بقره.)136/
افزون بر داللت آیات قرآن کریم که به آن اشاره شد ،بیانات پیـامبر اکـرم 6و تلقـی
اسحاب و تابعین آن حضرت دلیل دیگری است که بر پایۀ آن ،قـرآن کـریم کتـاب قـانون
است و احکام آن به اشخا

یا زمانی خـا

اختصـا

ندارنـد؛ بـهویژه تقریـر امامـان

معصوم اهلبیت :بهخوبی بر این مخلب داللت دارد؛ زیـرا از سـویی پیـامبر اکـرم،6
امامان :را به عنوان مرجع دینی و مفسر قرآن و مبین معارف و احکام آن به مردم معرفـی
فرمود و از سـوی دیگـر آن بزرگـوارن تـا دو قـرن بـه احکـام و قـوانین قـرآن اسـتدالل
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میفرمودند و بر استمرار احکام و قوانین آن تأکید داشتند؛ و این بهخوبی نشان میدهد که
از نظر آنان قرآن کتاب قانون است و قوانین آن نیز به مـردم زمـان پیـامبر 6اختصـا
نداشتهاند .تالش همیشگی دانشمندان برای فهم احکام قرآن و سنت و در نتیجـه ،تـدوین
دو علم ِ فقه و اسول فقه نیز در همین تلقی آنان ریشه دارد و برخاسته از آموزههـای خـود
قرآن کریم و پیامبر اکرم 6است ،نه هرمنوتیک حفظ هویت جمعی.
مهمتر از همه اینکه بر پایۀ دیدگاه شبستری ،خدای متعـال در ایـن زمـان ،انسـانها را
بدون قوانین و احکام دینی رها کرده اس؛ و این ،هم بر خالف عقل است و هم بر خـالف
آموزههای آسمانی شرایع الهی؛ زیرا انسان موجودی است که زندگی وی تنهـا بـه حیـات
دنیا منحصر نیست ،بلکه حیاتی جاودان در آخرت در پیش دارد و حیـات اخـروی انسـان
ممکن است همراه با سعادت و یا قـرین شـقاوت و عـذاب باشـد و تنهـا راه رسـیدن بـه
رستگاری اخروی ،عقاید و اخالق و رفتارهای درستی است که انسان در دنیا باید آنها را
کسب کند و از آنجا که انسان موجودی شگفت و با ابعادی گونـاگون اسـت و از سـویی
خودش نسبت به ابعاد وجودی خویش و نیز چگونگی حیـات اخـروی و راه رسـیدن بـه

سعادت ابدی یا گرفتار شدن به شقاوت ،علم و اطالعات کافی ندارد ،هم به حکم عقـل و
هم بر اساس آموزههای دینی ،تنها کسی که میتواند راه سعادت اخـروی را بـه وی نشـان
دهد ،خدای متعال است که او را پدید آورده است و نسبت به ابعاد گوناگون وجـودی وی
آگاهی کامل دارد و جهان آخرت را نیز او آفریده است و دایرۀ علم نامحدود وی ،ماهیـت
سعادت و شقاوت اخروی و راههای رسیدن به آن دو را در بر میگیرد.

باید گفت خدای حکیم پس از زمان پیامبر 6تا پایان دنیا انسانها را بـدون قـانون رهـا
کرده است؛ در این سورت ،انسانها باید چه کنند و با کدام احکام و قوانین زندگی کنند تا
بتوانند هم خوشبختی دنیای خود را تأمین کنند و هم سعادت آخرت خـویش را؟ نـاگزیر
پاسخ این پرسش آن خواهد بود که آدمیان با تکیه بر عقل خویش و با کمك عقل جمعـی،
احکام و قوانینی را وحع و از آن پیروی کنند؛ امـا ایـن پاسـخ بـه هـیچوجـه قانعکننـده و
قابلپذیرش نیست؛ زیرا انسانها گرچه ممکن است با عقل خویش زندگی دنیای خـود را
تا حدودی سامان دهند ،این راه هیچگاه نمیتواند حامن سعادت آنان در آخرت باشد.
تنها راه رسیدن به رستگاری ابدی ،تسلیم بودن در برابر احکام و قوانین الهـی اسـت و
تکیه کردن بر عقل و علم خویش ،نوعی تفرعن است که در طول تاریخ ،دشمنان پیـامبران
پیوسته چنین دیدگاهی داشتند و خود را از آمـوزههـای پیـامبران :بـینیـاز مـیدیدنـد؛
چنانکه فرعون به دینی در برابر دین حضرت موسی 7قائل بود و اظهار نگرانی مـیکـرد
ِ
ـونُ
که حضرت موسی 7آن دین را ترییر دهد و یا در زمین فساد بر پـا کنـدَ  :و قـالَ ف ْر َع ْ
خـاف َأنْ یبَـدلَ دیـنَکُ ْم َأ ْو َأنْ یظْ ِهـر فِـی ْاألَ ْر ِ
ض
ل ُموسـی َو ل ْ
ذ َُرونی َأقْتُـ ْ
ْیـد ُع َر ابـ ُه ِإنـی َأ ُ
َ
الْفَساد(غافر16/؛ و به مردم میگفت من شما را جز بـه راه درسـت راهنمـایی نمـیکـنم:

بررسی و نقد دیدگاه بشری بودن قرآن کریم و ابدی نبودن احتام آن

به عبارت دیگر ،با توجه به اینکه پیامبر اکرم 6آخرین پیامبر و قرآن کـریم آخـرین
لکـن رسـولَ ه ِ
کتاب آسمانی است ما کـانَ محمـد َأبـا َأحـد مِـن ِرجـالِکُم َو ِ
ال َو خـاتَ َم
ل
ْ
ْ
َ
ُ َ ا
ْ َ ُ
النابِیین(احزاب ،)43/اگر قرآن کتاب قانون نباشد و هیچیك از احکام آن نیز ابدی نباشـد،
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الرشاد(غافر )17/این همان تفکر قارونی است که در برابـر علـم
َ و ما َأ ْهدیکُ ْم ِإالا َسبی َ
ل ا
انبیا :به علم خویش تکیه میکند :قـالَ ِإنامـا ُأوتیتُـ ُه َعلـی عِلْـم عِنْـدی(قصـ )59/؛
درحالیکه انسان بسیاری از مخالب را که در سعادت یا شـقاوت وی مؤثرنـد ،نمـیدانـد؛،
چنانکه خدای متعال در بح

تقسیم ارث تأکید فرموده که ارث را همانگونه که خدا بیان

داشته تقسیم کنید ،نه آنگونه که خودتان میخواهید؛ زیرا شما نمیدانید کـه از پـدران یـا
َ
َ
َ
ب لَکُـ ْم
ْـر ُ
فرزندانتان کدامیك برای شما سودمندترند :آباؤُ کُ ْم َو أبْناؤُ کُ ْم ال تَ ْد ُرونَ أ ُیه ْم أق َ
نَفْعا(نساء.)11/
انسان با عقل خویش میتواند عدل را تعریف کند و بفهمد که عدل به معنای قرار دادن
هر چیزی در جای خود است و نیز میتواند ُحسن و خوب بودن عدل را درك کنـد ،ولـی
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هیچگاه نمیتواند به طور کامل بفهمد که جای هر چیـزی کجاسـت و تنهـا خداسـت کـه
جای درست هر چیزی را میداند و میتواند آنها را به بشر معرفی فرمایـد و رسـیدن بـه
رسول اکـرم 6بـدون تعلـیم الهـی ممکـن

برخی از علوم برای بشر حتی برای شخ
نیستَ  :و َأنْزلَ هال عل َ ِ
ك ما لَ ْم تَک ُْن تَ ْعل َُم(نساء.)110/
تاب َو ال ِْحک َْم َ َو َعل َام َ
َیك الْک َ
َ لُ َ
نتیجهگیری

بر اساس ادلۀ قخعی قرآنی و روایی ،هم معانی و هم الفاظ قرآن کریم ،به طور کامـل از
سوی خدای متعال بر پیامبر اکرم 6نازل شده است و آن حضـرت تنهـا مـأمور ابـالغ و
رساندن این پیام الهی به مردم است و به ایشان نسبت به ترییر در الفاظ و معانی قرآن و یـا
احافه کردن چیزی به آن و یا کم کردن چیزی از آن ،هیچگونه حق و اجـازهای داده نشـده
است؛ گرچه تبیین و تفسیر آیات قـرآن و بیـان جزئیـات و تفاسـیل احکـام بـه عهـدۀ آن
حضرت است .همچنین قرآن کریم آخرین کتاب آسمانی برای هدایت بشر تا قیامت است
و قوانین و احکام آن به زمان یا قومی خا
همۀ زمانها حجیت و اعتبار دارند.

اختصا

ندارند ،بلکه بـرای همـۀ مـردم در

حفظ اسالم راستین و سیانت از آن بر عهدۀ عالمان دینی و حوزههای علمیـه اسـت و
در این زمان که با پیشرفت فناوری و گسترش فضای مجازی ،مخالب گوناگون و از جمله
شبهات دینی بهآسانی و با سرعت گسترش پیدا کرده است و در اختیار همه قرار میگیـرد،
بر حوزههای علمیه الزم است با تشکیل گروههای تخصصی گوناگون ،شبهات مختلف را
با سرعت و دقت یافته ،دستهبندی کنند و به طرق گوناگون مانند سخنرانی ،نوشتن کتـاب
و یا نگارش مقاالت و متنهای متوسـط و کوتـاه و انتشـار آنهـا در فضـای مجـازی ،بـه
شاءال به وظیفۀ عقلی و شـرعی خـویش
سورتی دقیق و با ادلهای محکم پاسخ دهند تا ان
هل
بررسی و نقد دیدگاه بشری بودن قرآن کریم و ابدی نبودن احتام آن

به عنوان خادم قرآن و سرباز حضرت بقی هلال 7عمل کرده باشند.
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