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چکیده
تحلیل آیاتی از قرآن کریم که رابطه «وحی» و «قلب» را بیا میکنند ،ما را به کشف جها بینی قرآ در مدورد ایدن
ّ
پدید رهن و میکند .مقاله حاضر ،تالشی در تحقق این هدف است .وحدی ،یدک فرایندد ارتبداطی اسدت کده از
خداوند شروع شد و به قلب پیامبر خت میشود ،قرآن کریم ،دو ن ر نسبت به این ارتباط را بیا کدرد اسدت.
در ن ر کافرا  ،پدید وحی به یکی از وجو «خوابن ایی ،جنزدگدی ،و نبدوغ» برمدیگدردد ،امدا در ن دا قدرآ ،
ارتباط وحی از خداوند شروع میشود که خداوند در کل فرایند حضور دارد و بر آ نظارت میکند .کاندال انتقدال،
دارای چند بخش است که بخش اول بر نهد روح القدس و بخش دوم بده نهدد روح االمدین و جبرئیدل اسدت؛
یعنی کار روح القدس در فرایند وحی به بخش آغازین وحی تعلدق دارد و کدار روح االمدین و جبرئیدل بده بخدش
نهایی وحی تعلق دارد .وحی  -از نظر محتوایی  -بر قلب تنها به صورت زبانی و در قالب الفا زبا نربی اسدت،
اما ارتباط با حقایق به نهد «فؤاد» است.
کلیدواژهها
وحی ،قلب ،مفهوم سازی ،استعار مفهومی ،جها بینی قرآنی.

 نضو هیأت نل ی پژوهش ا قرآ و حدیث ،ق  ،ایرا  .׀
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ٔ
شبکه معنایی قلب در حوزۀ شناختی وحی و قلب

رابطه میا خدا و انسا  ،رابطهای دوسویه است .از یک طرف رابطه از سوی خدا شروع میشود و به
انسا خت میگردد و از سوی دی ر ،این ارتباط از انسا شروع میگردد و به خداوند خت مدیشدود.
این ارتباط م کن است زبانی و غیر زبانی باشد ) ایزوتسو ،۱3۹۱ ،ص ( ۱۹2در ارتبداط اول ،خددا نامدل،
ّفعال و برقرارکنند ارتباط است و در ارتباط دوم ،انسا نقش اساسی دارد .در این نوشتار ،بدر آندی تدا
مفهومسازی قرآ از نقش «قلب» در برقراری این ارتباط دو سدویه را در بخدش اول ،تحلیدل کندی و
جای ا قلب را در برقراری ارتباط میا خداوند و انسا در بعد معرفتی به تصویر بکشی ؛ بعددی کده
خدا نامل و انسا پذیرندد اسدت .در ایدن بخدش ،قدرآن کدریم در کندار مفهومسدازی بدر اسداس
جها بینی قرآنی و الهی ،جها بینی کافرا  ،مشکرا و یهودیا را از فرایند «وحی» نیدز مفهومسدازی
کرد است .از اینرو ،ابتدا مفهومسازی قرآن کریم از دیدگا کافرا را مطدرح مدیکندی و در مرحلده
بعد  -با تکیه بر آیات قرآن کریم  -مفهومسازی الهی را تحلیل میکنی .

۴0

مفهومسازی جهانبینی غیر الهی از فرایند وحی بر قلب پیامبر اکرم
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قرآن کریم در مفهومسازی وحی بر اساس جها بینی غیر الهی ،از تعابیر گوناگونی اسدتفاد کدرد
است .در دست ا مفهومی جاهلیت ،این یک مسرله جا افتاد بدود کده انسدا بدا مداوراء طبیعدت
ارتباط میگیرد و در این ارتباط معارفی از مداوراء طبیعدت بده انسدا منتقدل شدد و انسدا دارای
قدرت فوق العاد ای میشود .اصل این مسرله پذیرفته شد بود و حتی نرب جداهلی در برقدراری
این ارتباط چند شیو ارتباطی را به رس یت میشناخت :از این میدا  ،مدیتدوا بده جدنگیدری و
کهانت اشار کرد 1.قرآ  ،نوع تقابل مشرکا را با پدید وحی در موارد گوناگونی بیا میکند.
تابعا دست ا معنایی مخالف قرآ  ،گا تالش کردند تا ادنای پیدامبر را بسدیار ابتددایی و
دروغ جلو دهند و از ه ینرو ،بیا کردند که پیامبر هیچ ارتباطی با ماراء طبیعت ندارد ،بلکده
یا خوابن ا شد و یا این که به دروغ این گونه جوسازی میکندد 2یدا قدرآ را اقتباسدی از اسداطیر
3
گذشت ا معرفی کردند.
 .1نالمه طباطبدایی« ،کهاندت» را ه دا جدنگیدری معرفدی مدیکندد و معتقدد اسدت کده قدرآ  ،کهاندت نیسدت کده
پیامبر اکرم آ را از ّ
اجنه ب یرد (نالمه طباطبایی۱۴۱7 ،ق ،ج  ،۱۹ص .)۴0۴
الم بل افترا » (سور انبیاء ،آیه  )۵آمد است.
 .2این مفهومسازی در آیۀ شریفه «بل قالوا أضغاث أح ٍ
 .3برای ن ونه ،نک :سور انعام ،آیه 2۵؛ سور نحل ،آیه 2۴؛ سدور مومندو  ،آیده ۸3؛ سدور فرقدا  ،آیده ۵؛ سدور ن دل،

←

✺

روش دی ری که مشرکا آ را در پیش گرفتند این بدود کده تدالش کردندد تدا مسدرله وحدی را
بر اساس دست ا مفهومی خود حل کنند .از اینرو ،اصل فرایند وحی را پذیرفتندد و اشدکال را بده
تفسیر این فرایند انتقال دادند .اشکال آنها این بود که تفسیر پیامبر اکرم از ایدن فرایندد ،تفسدیر
درستی نیست ،بلکه آنچه اتفاق افتاد ه ا است که در دست ا مفهومی ندرب جداهلی پذیرفتده
شد است .از اینرو ،در بعد معرفتی ،مسرله وحی الهی را با تعدابیری مانندد «کداهن ،1مجندو ،2
شانر »3تفسیر کردند و در بیا قدرت فوق العاد پیامبر اکرم و حل مسرله انجداز ،افدزو بدر
این تعابیر ،از تعبیر«سحر» 4نیز استفاد میکردند.
حاصل این که در مفهومسازی مشرکا از فرایند وحی چند شبهه به این فرایند وارد بود:
 .۱پیامبر در بخشی از گزارش خود صادق است ،امدا تفسدیر درسدتی از مسدرله نددارد .در
ً
ً
اینکه مطلبی به او رسید واقعا صادق است ،اما برداشت او صحی نیست .اوال ،مطالدب مه دی
ً
به او نرسید و ثانیا ،آنچه رخ داد این است که پیامبر دچار پدید خوابن دایی شدد و گ دا
کرد به او وحی شد است.
فرستنده (موهوم و غیر واقعی)

گیرنده (پیامبر)
گیرنده (پیامبر)

نمودار شماره 1

 .2گزارش پیامبر در این جهت درست است که مطلب مه ی از مداوراء طبیعدت دریافدت
→

آیه ۶۸؛ سور احقاف ،آیه ۱7؛ سور قل  ،آیه ۱۵؛ سور مطففین ،آیه .۱3
 .1سور طور ،آیه 2۹؛ سور الحاقه ،آیه .۴2
 .2سور صافات ،آیه 3۶؛ سور طور ،آیه 2۹؛ سدور دخدا  ،آیده ۱۴؛ سدور ذاریدات ،آیده 3۹؛ سدور ذاریدات ،آیده ۵2؛
سور ق ر ،آیه .۹
 .3سور انبیاء ،آیه ۵؛ سور طور ،آیه 30؛ سور الحاقه ،آیه .۴۱
 .4سور انراف ،آیه ۱۱2؛ سور یونس ،آیه 7۹؛ سور طه ،آیه ۶۹؛ سور ص ،آیه ۴؛ سور غدافر ،آیده 2۴؛ سدور ذاریدات،
ِّ
آیه 3۹؛ سور ذاریات ،آیه « .۵2وقال فرنو ائتوني بکل ساح ٍر نلی ٍ » (سور یونس ،آیده « .)7۹وألدق مدا فدي ی یندك
تلقف ما صنعوا إ َّن ا صنعوا کید ساحر وال یفل َّ
الساحر حیث أتی» (سور طه ،آیه .)۶۹
ٍ
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وحی

کدها

پیام

کانال (خواب)

۴1

کرد است ،اما مشکل در این است که او ه انند دی ر شانر و کاهنا و جنگیرا مطالب خود را
از جن و امثال آنها گرفته و هیچ ارتباطی وحیانی بین او و خددا رخ ندداد اسدت .در ایدن بخدش،
اشکال به فرایند نیست ،بلکه فرستند غیر خداست و شکل این گونه ترسی میشود.
فرستنده (جن)
وحی

کدها

پیام

کانال (نامشخص)
گیرنده (پیامبر)
گیرنده (پیامبر)
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 .3به زن آنا  ،پیامبر اکرم دروغ گفته و حتی خوابن ا ه نشد است و هر آنچه میگوید یدا
ساخته و پرداخته خدود اوسدت یدا «اسداطیر االولدین» اسدت .طبدق ایدن بخدش هدیچ فراینددی
وجود ندارد و کل مراحل ساخت ی است .و پیامبر به خاطر نبوغ خود معدارفی بددیعی در اختیدار
ه نصرا خود قرار میدهد.
قرآ این مفهومسازی را ن یپذیرد و به تبیین مفهومسازی صحی از فرایند وحی و رابطه آ بدا
قلب پیامبر میپردازد .ما در این ن اشته تنها مفهومسازی آیاتی را بررسی میکنی که رابطه وحی و
قلب را بیا ن اید.
مفهومسازی جهانبینی الهی از فرایند وحی بر قلب پیامبر

در قرآن کریم وقتی سخن از ارتباط خدا با انسا به میا میآید ،به صورتی کده قلدب نیدز در ایدن
ارتباط نقش ایفا کند ،مسرله معرفت وحیانی جای ا خدود را برجسدته نشدا مدیدهدد .البتده ،در
روایات تفسیری بحث معرفت فطری نیز مطرح است.
برای ن ونه ،در ذیل آیۀ  ۱72سورۀ انراف (آیۀ ذر» است ،روایاتی جای ا قلب را بیدا و تأکیدد
1
میکند که معرفت فطری به وسیله خدا در قلب ثبت شد  ،اگر چه موقف آ فراموش شد است،
ّ
ّ
َّ
« .1ننه نن الحسن بن نل ِّي بن فض ٍال نن ابن بکی ٍر نن زرارة ،قال :سألت أبا نبد الله نن قدول اللده  -و إذ أخدذ ر كبدك
من بني آدم من ظهوره ذ ِّر َّیته وأشهده نلی أنفسه أ لست بر ِّبک قالوا ب ٰ
لی  -قال ثبتت ال عرفة في قلدوبه ونسدوا

←

✺

اما چو در مفهومسازی قرآنی نتوانست برای قلدب جای داهی در ایدن سداحت کشدف کدن  ،بده
جای ا قلب در ارتباط وحیانی مدیپدردازم .ارتبداط وحیدانی میدا خددا و انسدا را در دو سدط
قرار میده و در هر دو سط جای ا قلب و نقش آ را به تصویر میکش .
 .1سطح اول :در این سط « ،قلب» به ننوا پل ارتبداطی مسدتقی میدا خددا و انسدا اسدت.
خداوند با انبیاء از طریق قلوب آنها ارتباط برقرار ساخته و معارف وحیانی را به آنهدا منتقدل مدیکندد.
البتدده ،م کددن اسددت ایددن ارتبدداط منحصددر بدده انبیدداء نباشددد و بددرای مثددال ،بدده قلددب مددادر
حضرت ٰ
موسی وحی شد است.
 .2سطح دوم :در این سط «قلب» به ننوا پل ارتباطی میا پیامبرا و قوم است.
فرایند وحی و ارتباط آ با قلب پیامبرا در آیات گوناگونی از قرآن کریم بیا شد است.

لل سل

ین» (سور نحل ،آیه .)۱02

َّ
َّ
 « .۵أم یقولو افتری نلی الله کذ ًبا ف یش الله یخت نلی قلبك و ی
َّ
ك
َّ
ك
ٰ
شوری ،آیه .)2۴
و یحق الحق بکل اته إنه نلی ٌ بذات الصدور» (سور

َّ
اللده الباطدل

قرآ از دو نوع دست ا معنایی حکایت میکند که هر یک از این مفهومسازیها حاکی از دسدت ا
جها بینی متفاوت به مقوله وحی است این دو جها بینی را میتوا در مفهومسدازی جهدا بیندی
الهی از فرایند وحی و مفهومسازی جها بینی غیر الهی در فرایند وحی یافت.
→
ً
ٌ
ال وقف سیذکرونه یوما ما ولو ال ذلك ل یدر أحد من خالقه وال من رازقه» (برقی ۱37۱ ،ق ،ج  ،۱ص2۴۱؛ ّنیاشدی،
۱3۸0ق ،ج  ،2ص 3۹؛ بحرانی۱۴۱۶ ،ق ،ج  ،2ص ۶۱0؛ نالمه طباطبایی۱۴۱7 ،ق ،ج  ،۸ص .)330

۴3
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« .۱و إ َّنه لتنزیل ِّ
رب العدال ین * ندزل بده ك
الدروح اَأمدین * نلدی قلبدك لتکدو مدن
َّ
ال نذرین * بلسا نر ٍّ
بی كمبین * و إنه لفی زبر اَأَّولین» (سور شعرا ،آیه ۱۹2۔.)۱۹۶
ًٍ
ٍ
ّ
َّ
َّ
الله مص ِّد ًقا ل ا بین یدیه وهدیً
« .2قل من کا ند ّوا لجبریل ف نه نزله نلی قلبك ب ذ
و بشری لل ؤمنین» (سور بقر  ،آیه .)۹7
َّ
ً
« .3وقال الذین کفروا لو ال ن ِّزل نلیه القرءا ج لة واحد ًة کدذالك لنث ِّبدت بده فدؤاد
ً
َّ
ورتلنا ترتیال» (سور فرقا  ،آیه .)32
« .۴قل ن َّزلده روح القددس مدن ر ِّبدك بدالح ِّق لیث ِّبدت ا َّلدذین آمندوا وه ً
ددی و بشدری

ما در این بخش برای توضی جها بینی کافرا از فرایند وحی و تبیدین مفهدومسدازی الهدی از
فرایند وحی از مدل وحی نشانهشناختی ک ک میگیری و وحی را به ننوا یک ارتبداط دو سدویه
بین خدا و انسا ترسی میکنی .
بیولوهی نص ،این مدل ارتباطی را با ننوا سط ن ودی وحی طرح کدرد و نناصدر آ را بده
این صورت میآورد؛ در سط ن ودی ،میتوانی ارکا زیر را برای ارتباط در نظر ب یری :
 .۱فرستند (خدا) :خداوند ،فرستند وحی است و این ارتباط وحیدانی بده خواسدت او صدورت
گرفته است.
 .2گیرند (پیامبر) :پیامبر ،گیرند وحی است .ارتباط زبانی در سط ن ودی میا دو رکدن
ً
صرفا انتقالدهند آ بود که بدو دخل و ّ
تصدرف آ را
صورت میگیرد و فرشته وحی
انتقال میدهد.
.3کانال :هر ارتباط زبدانی از کاندال ّ
خاصدی صدورت میگیدرد .ایدن کاندال ،در ارتباطدات
مع ولی وسیلهای م ّادی ،از قبیل نشانههای مکتوب و امواج صوتی است .وحی ،ارتباط
۴۴
1399
زمستان
اره| ■ ۴
کالم۔اهل بیت
139۶
شمارهپاییز| 3و پاییز
شمی
پژوهشی اخالق■پژوه
دوفصلنامهعلمی
فصلنامۀ

زبانی غیرطبیعی است که از کانالی ویدژ و غیرطبیعدی برقدرار مدیشدود .در ادامده ،بده
بررسی این نکته خواهی پرداخت که قرآن کریم از این کانال ویژ به «قلب» تعبیدر مدی
کند و این ارتباط زبانی غیر طبیعی را با تعبیر«تنزیل بر قلب» نشا میدهد.
 .۴کدها (مج ونهای از رمزها) :در هر ارتباط زبدانی مج وندهای از رمزهدای زبدانی ّرد و

بدل میشوند .کدهای ارتباط وحیانی کدهایی از زبا نربی بدود اندد .خداوندد از ایدن
زبا کدهایی را برای انتقال پیام خود برگزید.

 .۵پیام :کدهایی که در ارتباط وحیانی فرستاد شد اند ،حامل پیامی بود اند.
 .۶سیاق :ارتباط وحیانی مانند هر نوع ارتباط دی ر در بافت و سیاق ّ
خاصی صدورت گرفتده
است.

در این ارتباط ،مانند هر ارتباط دی ری فرستند و گیرند شرایط و تواناییهدای ویدژ ای داشدته
اند .ما اکنو به بررسی این تواناییها میپردازی (قائ ینیا ،۱3۸۹ ،ص ۱0۵۔.)۱0۶
نتیجه این فرایند در شکل زیر (قائ ینیا ،۱3۸۹ ،ص  )۱2۱نشا داد میشود:

✺

فرستنده (خدا)
انزال /تنز یل کدها

پیام

سیاق

کانال (قلب)
گیرنده (پیامبر)
گیرنده (پیامبر)

نمودار شماره 3

بیولوهی نص ،بیشتر در مقام بسط و توسعۀ نظریه «وحی و افعال گفتاری» است و بیشترین ت رکز
بر این است که زبانی بود وحی را ثابت کند .به نظر میرسد ،میتوا با پذیرش اصل مهندسدی
در دو مورد زیر تغییراتی ایجاد کرد.
کانال

 .۱احت ال اول این است که کانال تنها یکی باشد ،ولی هر یک از این تعابیر حداکی از تفداوت
در چش انداز گویند باشند که خود این بحث با تغییر چش انداز به دو وجه قابل تصور است.
الف) کل کانال گا از جهت امنیت در چش انداز است و از ایدنرو ،از تعبیدر «روح االمدین»
استفاد میشدود و گداهی نیدز از لحدا «قدسدیت» در منظدر اسدت .از ایدنرو ،از تعبیدر
«روح القدس» استفاد میشود و از تعبیر «جبرئیل» زمانی استفاد میشود که خود کاندال
دارای جای ا ویژ در مفهومسازی قرآ است.
ب) امین بود کانال جایی مورد تأکید است که کاندال بده قلدب متصدل مدیشدود و از تعبیدر
«روح االمین» استفاد میشود و طهارت و قدسیت زمانی در کانو توجه است کده کاندال
به خدا مرتبط میگردد و در این هن دام ،از تعبیدر «روح القددس» اسدتفاد مدیگدردد و در

مفهومسازی ارتباط «وحی» و «قلب» در قرآن

در قرآن کریم« ،جبرئیل ،روح االمین و روح القدس» سه تعبیریاند که از آنها به نندوا «کاندال»
یاد شد است .در بیا برخی از نال ا و تفاسیر «روح القدس و جبرئیل یکی دانسته شد » (ق دی،
 ،۱3۶7ج  ،۱ص 3۹0؛ شیخ مفید۱۴۱3 ،ق ،ص  )۸0و ند ای نیز «روح القدس ،جبرئیل و روح االمین» را
یکی دانستهاند (نالمه طباطبایی۱۴۱7 ،ق ،ج  ،۱2ص 3۴۶؛ نالمه طباطبایی۱۴۱7 ،ق ،ج  ،۱۵ص .)3۱۶
در تحلیل این تعبیر ،سه فضای ذهنی قابل تصور است.

۴۵

جایی که ت ام کانال  -چه جنبۀ اتصال به قلب پیامبر باشد و چده ارتبداط بدا خددا  -در ایدن
صورت ،از تعبیر جبرئیل استفاد میشود.
 .2احت ال دوم این است که کانالها متفاوت باشند ،ولی محتوای انتقالیافته ،یکدی باشدد ،یعندی
در انتقال قرآ  ،چندد کاندال در کدار باشدد؛ بدرای مثدال ،روح االمدین کاندالی غیدر از جبرئیدل و
روح القدس باشد.
الف) این کانالها در طول ه و هر یک بخشی از یک فرایند را از خدا تا قلب پیامبر تشکیل دهند.
ً
ب) هر یک از این کانالها کامال مستقل باشند.

۴۶

 .3احت ال دی ر این است که افزو بر تفاوت کانالها ،محتواهدا هد متفداوت باشدد و آنچده بده
وسیلۀ «روح القدس» به قلب پیامبر نازل میشود با محتوایی که بده واسدطۀ «روح االمدین یدا
جبرئیل» نازل میگردد ،متفاوت باشد.
ّ
برای ترجی داد یکی از این احت االت الزم است هر یک از آیات را به صورت مجزا بررسدی
کنی و مفهومسازی تک تک آنها را کشف ن ایی .
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مفهومسازی آیۀ  97سورۀ بقره

ّ
ً
َّ
الله مص ِّد ًقا ل ا بین یدیده وه ً
ددی
«قل من کا ند ّوا لجبریل ف نه ن َّزله نلی قلبك ب ذ
و بشری لل ؤمنین».

در این آیۀ شریفه ،در صدد بررسی مفهومسازی آیه در فرایند نزول وحی هستی و به دنبدال مفهدوم
سازی کل آیه در سیاق نیستی  1.این آیه از یک رخداد خارجی روایت میکند و آ دش نی ندد ای
با جبرئیل است 2.بنابراین ،کانو توجه اصلی در این بحث ،شخص جبرئیدل اسدت و خصدومت
ّ
 .1اگر بخواهی کل آیه را در سیاق مفهوم سازی کنی  ،کانو اصلی آیه توجه به دش نی یهود با خددا و واسدطه هدای الهدی
است .مج ونه آیات نشا میدهد که یهود در پذیرش آیات قرآ بهانهجویی میکردند و قرآ با استدالل ،بهانده آنهدا
را رد میکند ،اما ما در این بخش در صدد تفسیر کل آیه نیستی .
 .2یهود  -طبق گزارش مرحوم شیخ طوسی و طبرسی در سبب نزول این آیه  -حضرت جبرئیل را دش ن خدود میدانسدتند
و به ه ین نلت از ای ا آورد به پیامبر خودداری کردند و این آیه در پاسخ به آنها نازل شد (شیخ طوسی ،بیتدا ،ج ،۱
ص 3۶3؛ طبرسی ،۱372 ،ج  ،۱ص .)32۵

✺

 .1ما در این بخش در صدد کشف مفهومسازی پاسخ به یهودیا نیستی .
 .2ه چندددین ،ندددک :صدددفار۱۴0۴ ،ق ،ج  ،۱ص  ۱2و 370؛ کدددوفی۱۴۱0 ،ق ،ص۵۶7؛ بحراندددی۱۴۱۶ ،ق ،ج ،۱
ص 2۸7؛ قاضددی نع ددا  ۱3۸3 ،ق ،ج  ،۱ص ۱۱۹؛ شددیخ صدددوق۱37۸ ،ق ،ج  ،2ص ۱۹0؛ شددیخ صدددوق،
۱۴۱۴ق ،ص ۸۱؛ شیخ مفید۱۴۱3 ،ق ،ج  ،۱ص .3۴۵
 .3در برخی روایات ،کارکرد واسطه بود حضرت جبرئیل در فرایند وحی را به تصویر میکشند و بیا میکنندد کده آنجدا

←

۴7
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ّ
آنا با جبرئیل به خاطر امین یا مقدس بود او نیست و از ه ینرو ،در مفهومسازی کاندال ،تعبیدر
باید به گونهای انتخاب شود که شبهه یهودیا به وضوح نشا داد شود تا زمینه بدرای پاسدخ داد بده
شبهه آماد شود .پس انتخاب تعبیر جبرئیل  -نه روح االمین یا روح القدس  -برای کل فرایندد وحدی
تعبیری دقیق است 1.در این مفهومسازی ،جبرئیل قرآ را از خدا میگیرد و بده قلدب پیدامبر مدی
رساند ،یعنی یک طرف کانال ،مرتبط با خدا و طرف دی ر با قلب پیامبر است .قدرآن کدریم بیدا
میکند که جبرئیل قرآ را با اذ خدا بر قلب پیامبر اکرم نازل میکند و از تعبیر « ن ّزله نل ٰی قلبدك
ّ
ب ذ الله» استفاد میکند .در این تعبیر ،سه نکته وجود دارد :نقش جبرئیدل بده نندوا فاندل ،نقدش
خدا به ننوا اذ دهند و نقش قلب پیامبر به ننوا دریافتکنند .
ّ
در این آیه شریفه ،قرآن کریم برای فرشته وحی ف ّ
انلیت قائل است و ایدن فانلیدت بدا اذ خددا
صورت میگیرد .مقصود ما از ّ
فانلیت این است که وقتی در آیه از جبرئیل به ننوا واسدطه وحدی
و کانال ارتباط ن ابرداری میشود ،خدا در صحنه وجود ندارد و در فرایند وحی نقش اذ دهندد را
ایفا میکند .بنابراین ،طبق این مفهومسازی جایی کده جبرئیدل در فرایندد وحدی بده نندوا کاندال
معرفی میگردد ،آنچه مستقی به قلب پیغ بر متصل است و وحی را به قلدب پیدامبر مدی
رساند خود خدا نیست .بلکه در این بخش فانلیت با جبرئیل است .البته ،استفاد از تعبیر « ّنزله»
دو احت ال را فراروی ما قرار میدهد و آ این که ّ
فانلیت جبرئیل ،مباشر یا با واسطه چیدز دی دری
باشد؛ زیرا تنزیل با هر دوی اینها سازگار است.
باید توجه داشت که هیچ قرینه قرآنی ،روایی وتفسیری بر اینکه جبرئیل نیدز از واسدطه دی دری در
نزول وحی استفاد کرد در دست نیست .بلکه روایدات( 2کلیندی ،۱3۶3 ،ج  ،۱ص 3۹۹ ،۱7۶؛ ق دی،۱3۶7 ،
ج  ،۱ص  )۵۴و اقوال مفسرین (شیخ طوسی ،بیتا ،ج  ،۱ص 3۶3؛ طبرسی ،۱372 ،ج  ،۱ص  )32۵چنین میرسداند
که جبرئیل خود قرآ را بر قلب پیامبر نازل کرد است .بنابراین ،میتوا نتیجه گرفت که جبرئیدل
ً
خود مباشرتا وحی را بر قلب پیامبر اکرم نازل کرد است .برخی از روایات ایدن مفهدومسدازی را
3
تأیید میکنند و افزو بر تأیید واسطه بود جبرئیل ویژگیهای دی ری را نیز برای آ بیا مدیکنندد.

۴۸
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ّ
تعبیر «باذ الله» بیا میکند که جبرئیل تنها یک واسطه است و هیچ فدانلیتی جدز ه دین شدأ
ندارد (نالمه طباطبایی۱۴۱7 ،ق ،ج  ،۱ص  )230و فانلیت در فرایند به معنای تولیدد محتدوا و دخالدت در
متن یا دخالت در مسیر و مقصد نیست .آنچه بر نهد جبرئیدل اسدت و در آ از خددا اذ گرفتده
است تنها در این حد است که پیام مشخصی را از مبدأ مشخص بده مقصدد مشدخص برسداند و
هیچ اذنی در انتخاب محتوا و مسیر و مقصد ندارد.
قلب پیامبر اکرم ه تنها در حد یک ظرف ،مفهومسازی شد است که وحدی را مدیپدذیرد و
در پذیرش آ از خود هیچ اختیاری ندارد .تعبیر «نلی قلبک» برای داللت بر طرحوار «باال۔پدایین»
است .تعبیر « ٰ
نلی» این مطلب میرساند که در فرایند نزول قلب یک حالدت اسدتعالیی نیدز وجدود
دارد ،یعنی فرایند وحی و کانال ،نونی استعال بر قلب پیامبر دارد .این استعال به معنای اسدتعالی
وجودی نیست؛ زیرا استع ال طرحوار «باال۔ پایین» تنها نشا از اه یت موقعیدت بداال نسدبت بده
موقعیت پایین دارد و به نبارت دی ر ،ه ا گونه که برای انسا سر اه یت بیشتری دارد ،ه وا بدرای
انسا موقعیت باال نسبت به پایین از اه یت بیشتری برخوردار است.
نتیجه مفهومسازی در آیۀ پیشگفته این است که در این آیۀ شریفه ،جبرئیل کانال انتقدال وحدی
به قلب پیامبر اکرم است و در این کدار از خددا اذ دارد .مفهدومسدازی آیده بدر ایدن مطلدب
استوار شد که یهود در ته ت به جبرئیل اشتبا کرد اند؛ زیرا او در انجام مأموریت از طدرف خددا
اذ دارد .اختیار او تنها در رساند یک محتوای مشخص در مسیر مشخص و بده مقصدد معلدوم
ً
است .این مطلب مشخص است که جبرئیل ،وحی را (مباشرتا یا با واسدطه) بده قلدب پیدامبر
میرساند ،ولی مشخص نیست در این کار مباشر یا واسطه است.
ٔ
مفهومسازی آیه  19۲سورۀ شعرا

«و إ َّنه لتنزیل رب العال ین نزل به ك
الروح اَأمین * نلی قلبك لتکو مدن ال
َّ
بلسا نر ّ
بی كمبین * و إنه لفی زبر اَأَّولین» (سور شعرا ،آیه ۱۹2۔.)۱۹۶
ٍ
ٍ

ندذرین *

→

که حضرت جبرئیل در وحی وجود دارد ،سن ینی وحی بر پیامبر ک است و آنجا که واسطه در وحی وجود نددارد
ً
بلکه وحی مستقی ا از طرف خدا بر پیامبر نازل میشود ،سن ینی وحدی بدر پیدامبر ظداهر مدیگدردد (برقدی،
۱370ق ،ج  ،2ص  .)33۸در روایت دی ر ،نالو بر واسطه بود حضرت جبرئیل واسطههای دی ری مثل فرشدت ا
دی ر نیز مطرح شد که در نهایت ،حضرت جبرئیل وحی را به حضرت پیامبر میرساند (شیخ صددوق۱۴۱۴ ،ق،
ص ۸۱؛ شیخ صدوق۱3۹۸ ،ق ،ص .)2۶۴

✺

در این آیات تالش بر این است که خود قرآ و محتوای آ به ننوا یک متن الهدی معرفدی شدود،
از اینرو ،قرآ در مفهومسازی خود به گونهای ن ل میکند که خوانندد  ،بده قدرآ و محتدوای آ
اط ینا داشته باشد .از اینرو ،ارکا ارتباط را بیا میکند .اگر سیاق آیات را در نظر ب یری  ،ایدن
نکته برجسته میشود .سیاق آیه از انکار کافرا نسبت به قرآ صدحبت مدیکندد و مفهدومسدازی
قرآ میخواهد انکار کافرا را بیدلیدل بداندد (نالمده طباطبدایی۱۴۱7 ،ق ،ج  ،۱۵ص )3۱۵؛ زیدرا ارکدا
ارتباط مشکلی ندارد .بنابراین ،ندم پذیرش منکرا بیدلیل است .در ادامه ،مفهومسازی قدرآ در
بیا بیدلیلی انکار منکرا بیا میشدود تدا در ضد ن آ روشدن شدود کده چدرا در آیدۀ از تعبیدر
«روح االمین» استفاد شد است.
رکن اول :فرستنده

 .1فرستند برای تولید متن باید ویژگیهایی داشته باشد که آقدای قائ ینیدا ایدن ویژگیهدا را بده طدور خالصده در کتداب
ةیولوژی سص آورد است .۱« :توانایی معنایی :این توانایی در بشر با حافظدهاش ارتبداط دارد و تحدت شدرایطی تحقدق
ّ
مییابد و به گفتار تبدیل میشود .این توانایی بدین جهت معنایی تلقی میشود که محتوایی مشخص و قطعی دارد کده
در ارتباط با بافتی ّ
خاص ایجاد میشود .این توانایی ،توانایی به کارگیری اطالنات مدورد نیداز اسدت .هدر گفتدهپردازی
برای این که بتواند گفتاری را تولید کند باید اطالنات معنایی مورد نیاز را داشدته باشدد و بتواندد آنهدا را بده کدار ب یدرد.
 .2توانایی کیفی :توانایی معنایی به تنهایی برای تولید گفتار کافی نیست و گفتهپرداز باید تواناییهای دی ری هد داشدته
باشد .اگر کسی از فکر خوب یا از اطالنات کافی برای تولید اثر بهر مند باشد (تواندایی معندایی) ،در مرحلده بعدد بده
نیروی دی ری نیازمند است که او را وارد جریا تولید کند .بدیهی است که اگدر فدردی میدل بده تولیدد نداشدته باشدد و
اجباری ه در این میا در کار نباشد ،هیچگا به تولید اثر نخواهد پرداخت .ه چنین ،اگر بدا بده کدارگیری اطالندات
آشنا نباشد یا به آ نادت نداشته باشد و در نهایت ،ابزار و لوازم کافی برای این کار را در اختیار نداشدته باشدد ،هیچگدا
اثر را تولید نخواهد کردّ .
کلیه این شرایط در مرحله بعد از توانایی معنایی در امر تولیدد دخیلندد .اگدر چندد معلد را بدا
توانایی معنایی یکسا (بار نل ی و اطالنات بسیار نزدیک به ه ) در زمینه یا رشتهای تخصصی در نظر ب یری  ،پدس
از تحقیق و جستجو در مییابی که آنها در هن ام تولید اثر (آموزش و تدریس) به یکانداز موفق نیستند .بسیاری افدراد
ّ
با دانستههای نالی در امر تدریس شکست میخورند و قادر به انتقال اطالنات نیستند .نلت این شکسدت را بایدد در

←
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َّ
رکن اول ،پروردگار جهانیا است« :إنده لتنزیدل ر ِّب العدال ین» ،یعندی در ن دابرداری ،شدخص
فرستند را مطرح ن یکند ،بلکه ویژگی او را بیا میکند .ویژگی فرستند «رب العال ین» است؛ بده
این معنا که تدبیر و ربوبیت کل جها به دست اوست .چنین فردی در حوزۀ ربوبیت ه اطالندات
کافی و ه ان یزۀ ارائه مطلب را دارد و به نبدارت دی در ،از ویژگدی الزم و کدافی برخدوردار اسدت،
یعنی آنچه الزم است یک فرستند داشته باشد« ،رب العال ین» دارد 1.این چنین فرستند ای کتداب
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قرآ را فرستاد است .پس ندم پذیرش آ بیدلیل است ،یعنی اگر پذیرفته شود که قدرآ را «رب
العال ین» تولید کرد و فرستاد است این رکن ت ام است و نباید در آ تردید کرد.
وقتی فرایند وحی به فرستند نسبت داد میشود ،از نبارت «تنزیل» استفاد میشود .سداختار
به کار رفته در ایدن تعبیدر «تنزیدل مدن رب العدال ین» ،اه یدت «تنزیدل» را بده نندوا هسدته و
«رب العال ین» را به ننوا وابسته مطرح میکند ،یعنی کانو توجه تعبیر بر فرایند وحی است؛ نه
فانل آ  .از اینرو ،الزم اسدت ایدن فرایندد ن دای روشدنتدری داشدته باشدد .بندابراین ،از صدیغه
«باب تفعیل» استفاد میشود .افزو بر این ،تغییر در ن ای واه و تصریف آ سبب میشدود واه
بیشتر در کانو توجه قرار گیرد و بهر آ در ن ابرداری بیشتر شود .اگر مفهدومسدازی «تنزیدل مدن
رب العال ین» با تعبیر «نزول من رب العال ین» بود ،باز فرایند در کانو توجه بود ،ولی این توجه
به اندازۀ تعبیر «تنزیل» نبود؛ زیرا زیادت معنایی باب تفعیل را نداشت .توجه به این نکته ضدروری
ً
است که دانستن معنای یک باب الزاما در ن ابرداری اشتقاقی دخیل نیست ،بلکه خود باب تفعیل
نسبت به ثالثی ّ
مجرد دارای معنایی بیشتر است .ه ین امر در ن ابرداری ساختاری سبب میشود
که توجه به واه بیشتر شود.
این آیه با آیۀ  ۵7سورۀ بقر متفاوت است؛ زیرا در آ آیه ،فانلیت خددا در حدد اذ بیدا شدد
است ،در حالی که در این آیه از تعبیر «تنزیل من رب العال ین» استفاد شدد اسدت .طبدق ایدن
تعبیر فرایند نزول از «رب العال ین» آغاز میشود و خدا در فرایند وحی ،فانلیت غیر مباشر دارد؛
هرچند تعبیر «تنزیل» با فانلیت مباشر نیز سازگار است ،امدا چدو در ادامده ،فرایندد را بدا تعبیدر
«نزل به» به «روح االمین» نسبت داد است و مستقی فعل او با قلدب پیدامبر متصدل اسدت.
پس ارتباط روح االمین و رب العال ین رابطه آغاز و انجامه فرایند اسدت ،ولدی در مدتن قریندهای
وجود ندارد که روح االمین وحی را مستقی از خدا میگیرد ،ولی ظهور «نلدی قلبدک» قرینده بدر
→

بیبهر بود آنها از توانایی کیفی دانست (شعیری ،۱3۸۱ ،ص ۴۵۔ .3 .)۴۶توانایی ناطفی :در برخی موارد بدا تحقدق
توانایی معنایی و کیفی در گفتهپرداز باز گفتار شکل ن یگیرد .این امر به این نلت است که بدرای فعلیدت یدافتن گفتدار
باید توانایی دی ری ه در گفتهپرداز باشد .او باید میل یا نیرویی شدید و برخاسدته از نشدق و نالقده داشدته باشدد تدا
ان یز حرکت او شود .این توانایی را میتوا به «وضعیت روحی» تشبیه کرد کده گفتدهپرداز را بده فاندل مصد بدرای
برقراری ارتباط آماد میسازد .توانایی مورد نیداز در ایدن مرحلده «تواندایی نداطفی» ندام دارد .۴ .تواندایی کدنش :و در
نهایت ،باید گفتهپرداز توانایی انجام ن ل ارتباط را داشته باشد .به ننوا مثال ،باید او بتواند سخن ب وید و واه ها را بده
زبا بیاورد تا ارتباط زبانی با دی را برقرار کند» (قائ ینیا ،۱3۸۹ ،ص ۱07۔.)۱0۸

✺

ً
این مطلب است که انجام وحی مستقی ا با قلب پیامبر

متصل است.

رکن دوم :واسطه یا کانال

 .1مفسرا در تفایر ح المین دو دستهاند با این وجه تشابه که هیچ کدام بده فرایندد ارتبداطی و سدیاق توجده نکدرد اندد:

←
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مفهومسازی آیه در مورد کانال نیز ه سا با سیاق در مورد اط ینا بخشی است .در تعبیر «نزل به
ك
الروح اَأمین» (سور شعرا ،آیده  )۱۹3کانال با تعبیر «روح االمین» آمد است تا جنبه ای ن بود کانال
نشا داد شود .در این نبارت ،از ج لۀ فعلیه استفاد شد است و از ه دینرو ،فاندل در کدانو
توجه است که فرایند نزول را انجام میدهد .اسدتفاد از فعدل ثالثدی ّ
مجدرد هد در ه دین راسدتا
قابل توجیه است ،یعنی اگر در آیۀ «تنزیل من رب العال ین»« ،فرایند» در کانو توجه بود ،در این
بخش «فانل» در کانو توجه است .بندابراین ،بدرای بیدا نامدل فرایندد ،الزم اسدت از تعبیدری
استفاد شود که نامل نزول در کانو توجه قرار گیدرد؛ نده اصدل ندزول قدرآ  .از ایدنرو ،از تعبیدر
«نزل به» استفاد میشود ،یعنی  -ه ا گونده کده صداحب کشد گفتده اسدت « -بداء» در ایدن
استع ال برای تعدیه است (زمخشری۱۴07 ،ق ،ج  ،3ص  )33۴و به جای متعدی کرد فعدل در قالدب
باب افعال یا تفعیل ،فعل را با استفاد از حرف جر متعدی میکند .اگر بده جدای ثالثدی ّ
مجدرد از
وجه مزید استفاد میشد ،ن ابرداری واهگانی سبب مدیشدد بهدر فرایندد (ندزول) در ن اسدازی
بیشتر شود؛ در حالی که در این بخش الزم است فانل (کانال) مورد توجه باشد.
یکی دی ر از ویژگیهای فعل ثالثی ّ
مجرد «نزل به» این است که فانل ذکر شد خدود مباشدر
در فرایند نزول است و از واسطه استفاد ن یکند؛ در حالی که در باب افعال و تفعیل فانل نسبت
ً
داد شد به فعل م کن است مباشرتا یا با ک ک واسطه این فرایند را تک یدل کندد .ایدن معندا کده
فانل در «نزل به» فعل را خود انجام میدهد و نائبی برای خود ن یگیرد و از واسطه استفاد ن دی
ً
کند ،اما در جایی که از انزال و تنزیل استفاد میشود ،الزم نیست فانل مباشدرتا اقددام بده انجدام
فعل ن اید .با این سخن فانل مباشر ،فعل و کانال اصلی «روح االمین» است و مستقی بدا قلدب
پیامبر متصل است ،یعنی قرآ با تعبیر «روح االمین» این فانل را تصویرسازی میکند.
ن ایی که واهۀ «روح االمین» از واقعیت خارجی بر مدیدارد ،غیدر از واقعیتدی اسدت کده واهۀ
«جبرئیل» از آ ن ابرداری میکند .در مفهومسازی «روح االمین» دو واه به کار رفتده اسدت کده
باور به هر کدام از آنها در اط ینا به کانال تأثیر دارد 1.اکثر ّ
مفسرا به بعد ن دابرداری واهگدانی در

تعبیر «روح االمین» توجه نکرد اند و تنها گفتهاند که روح االمین ه ا جبرئیل اسدت 1و ندد ای
به وجه تس یه حضرت جبرئیل به روح االمین نیز اشار کرد اند ،اما رابطه این وجه تس یه با سیاق
آیه را مشخص نکرد اند 2.برای ن ابرداری از «روح االمین» این ترکیب را بررسی میکنی .
الف) روح

قرآ با استفاد از تعبیر «روح» سنخ کاندال را بیدا مدیکندد کده از جدنس ندادی نیسدت ،بلکده
موجودی روحانی است .در حقیقت ،فضایی در این کانال ترسی میشود که بتواند از یکسو ،بدا
خدا و از سوی دی ر ،با پیامبر ارتباط بر قرار کند .کانال فضای ارتباطی میا فرسدتند و گیرندد را
→
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الف) برخی روحاالمین را ه ا جبرئیل دانستهاند و به تنوع تعبیر هیچ اشار ای نکرد اند .ب) ند ای به وجده تسد یه و
ویژگی روح االمین اشار کرد اند.
 .1امامیه :شیبانی۱۴۱3 ،ق ،ج  ،۴ص ۱0۱؛ کاشفی سدبزواری۱3۶۹ ،ش ،ج  ،۱ص ۸2۸؛ حدائری تهراندی۱377 ،ش،
ج  ،۸ص ۶۹؛ نصددرت بددی  ،بددیتددا ،ج  ،۹ص 2۸7؛ صددادقی تهرانددی۱3۶۵ ،ش ،ج  ،22ص ۱0۴؛ کاشددانی،
ّ
۱۴23ق ،ج  ،۵ص ۵۵؛ فضددددل اللدددده۱۴۱۹ ،ق ،ج  ،۱7ص ۱۵۹؛ فددددیض کاشددددانی۱۴۱۵ ،ق ،ج  ،۴ص ۵0؛
قرشددی بنددابی۱37۵ ،ش ،ج  ،7ص ۴0۹؛ اشددکوری۱373 ،ش ،ج 3۹۶؛ سددلطا نلددی شددا ۱۴0۸ ،ق ،ج ،3
ص ۱۶2؛ استرآبادی۱۴0۹ ،ق ،ص 3۸۸؛ بحرانی۱۴۱۵ ،ق ،ج  ،۴ص ۱۸3؛ سبزواری۱۴۱۹ ،ق ،ج  ،۱ص .3۸۱
ّ
سررنت :ابیدداری۱۴0۵ ،ق ،ج  ،۱0ص ۴۵۱؛ بغددوی۱۴20 ،ق ،ج  ،3ص ۴7۸؛ ابددن نطیدده۱۴22 ،ق ،ج ،۴
اهررل
ص  .2۴3قاس ی۱۴۱۸ ،ق ،ج  ،7ص  ،۴7۵قشدیری2000 ،م ،ج  ،3ص ۱۸؛ ثعلبدی۱۴22 ،ق ،ج  ،7ص ۱۸0؛
میبدددی۱37۱ ،ش ،ج  ،7ص ۱۵7؛ سدد رقندی۱۴۱۶ ،ق ،ج  ،2ص ۵۶7؛ ابددن جددزی۱۴۱۶ ،ق ،ج  ،2ص ۹۵؛
سیوطی۱۴0۴ ،ق ،ج  ،۵ص ۹۴؛ سیوطی۱۴۱۶ ،ق ،ج  ،۱ص 37۸؛ طبدری۱۴۱2 ،ق ،ج  ،۱۹ص ۶۸؛ بیضداوی،
۱۴۱۸ق ،ج  ،۴ص ۱۴۹؛ پانی پتدی۱۴۱2 ،ق ،ج  ،7ص ۸3؛ مراغدی ،بیتدا ،ج  ،۱۹ص ۱0۵؛ خطیدب۱۴2۴ ،ق،
ج  ،۱0ص ۱۵۶؛ ابددن ابددی حددات ۱۴۱۹ ،ق ،ج  ،۹ص 2۸۱7؛ ابددن کثیددر۱۴۱۹ ،ق ،ج  ،۶ص  .۱۴۶زیرردیهررا:
شوکانی۱۴۱۴ ،ق ،ج  ،۴ص ( ۱3۵زیدی مذهب)؛ مقاتل بن سلی ا ۱۴23 ،ق ،ج  ،۱3ص ( 3۴2زیدی).
 .2امامیه :واحدی۱۴۱۵ ،ق ،ج  ،۱ص ۴۹۶؛ ج  ،2ص ۴۴0؛ نالمده طباطبدایی۱3۹0 ،ق ،ج  ،۱۵ص 3۱7؛ طبرسدی،
۱372ش ،ج  ،7ص 23۱؛ فیضی۱۴۱7 ،ق ،ج  ،۴ص ۱۵0؛ ّ
شبر۱۴07 ،ق ،ج  ،۴ص ۴0۶؛ سدبزواری۱۴0۶ ،ق،
ج  ،۵ص 207؛ حسددینی شددیرازی۱۴2۴ ،ق ،ج  ،۴ص 7۸؛ مکددارم شددیرازی۱37۱ ،ش ،ج  ،۱۵ص 3۴۶؛ مغنیدده،
۱۴2۵ق ،ج  ،۱ص ۴۹۱؛ مغنیدده۱۴2۴ ،ق ،ج  ،۵ص ۵۱۸؛ ّ
شددبر۱۴۱0 ،ق ،ج  ،۱ص 3۶؛ فخددر رازی۱۴20 ،ق،
ج  ،2۴ص ۵3؛ خدداز ۱۴۱۵ ،ق ،ج  ،3ص 332؛ قطددب ،۱۴2۵ ،ج  ،۵ص 2۶۱7؛ شددیخ نلددوا ۱۹۹۹ ،م ،ج ،2
ص ۵2؛ آلوسددی۱۴۱۵ ،ق ،ج  ،۱0ص ۱۱۸؛ حقددی بروسددوی ،بیتددا ،ج  ،۶ص 30۶ - 307؛ طنطدداوی۱۹۹7 ،م،
ج  ،۱0ص 2۸0؛ ابن ناشور۱۴20 ،ق ،ج  ،۱۹ص ۱۹۴؛ طوسی ،بیتا ،ج  ،۱ص 2۵2؛ آل غدازی۱3۸2 ،ق ،ج ،2
ص 2۹2؛ نیشابوری۱۴۱۵ ،ق ،ج  ،2ص .۶2۶

✺

ایجاد میکند .روح  -به سبب فراطبیعی بود  -با نال باال و خدا ارتباط میگیرد .البته ،در جدایی
که با خدا ارتباط برقرار میکند ،واهۀ «قدس» ه ک ک میکند که در جای خدود بحدث خواهدد
ّ
شد .در جایی که «روح االمین» به کار رفته ،بیشتر جنبۀ ارتباطی با انسا مد نظر است.
ً
طبیعتا در باور انسا  ،چنین موجودی قابل اط ینا تر اسدت و ان یدز هدای مدادی در او تدأثیر
نددارد .بدهویژ اگدر «روح» را الهددی بددانی «قدل الد كدروح مدن أمدر ر ِّبددی» (سدور اسدرا ،آیدده  »)۸۵در
این صورت ،کانال امری روحانی است .البته ،بیشترین بعد ن ابرداری «روح» در بعد ارتبداطی بدا
انسا است و بعد اط ینا بخشی در درجه دوم است ،یعنی افزو بر مفهومسازی ،بعدد اط یندا
بخشی با استفاد از واهۀ امین ،مسرله دی ری نیز در اینجا وجود دارد .آ مسرله این است که وقتی
قرار است روح با پیامبر در یک فضا ارتباط برقرار کند و قرآ را از خدا بده پیدامبر منتقدل
کند ،این اتفاق در چه فضایی صورت میگیرد.
در ه ین بخش ،قرآ  -با استفاد از تعبیر «روح»  -ذهن مخاطب را از ارتباط ّ
حسدی
دور میکند؛ زیرا تصری میکند که یک طدرف ارتبداط موجدودی روحدانی اسدت.
بنابراین ،باید در پیامبر ه دست اهی باشد که بتواند در آ فضا ارتباط ب یرد و آ
قلب پیامبر است .البته ،برخی از ّ
مفسرا به جای بعد روحدانی بدود آ  ،مقصدود از
روح را بعد حیاتبخشی ،هدایت و شفای آ دانستهاندد ّ
(شدبر۱۴07 ،ق؛ مکدارم شدیرازی،
2
 ،۱37۴ص .)3۶۱

1

گفته شد که در ن ابرداری «روح» ،بعد هستیشناختی کانال در کدانو توجده بدود ،امدا بدا تعبیدر
«امین» بعد کیفی آ ن ابرداری میشود .زمینه اصلی در کانال ه ا ماوراء طبیعی بود آ است
که با تعبیر «روح» بیا شد است .قرآ با اضافه کرد «االمین» به ویژگی جزئی ایدن کاندال نیدز
میپردازد و بیا میکند که آورند وحی فردی امین است و نباید مورد شدک و تردیدد قدرار گیدرد.
ً
تقریبا ،در این جهت ،بین ّ
مفسرا تفسیر واحدی وجود دارد.
« .1و وصف بأنه (روح) من ثالثة وجو  :أحدها۔ انه تحیا به اَأرواح ب ا ینزل من البرکدات .الثداني۔ ال جسد ه روحداني.
الثالث۔ ا الحیاة نلیه أغلب ،فکأنه روح کله» (شیخ طوسی ،بیتا ،ج  ،۸ص .)۶2
 .2ه چنددین ،نددک :مکددارم شددیرازی۱37۴ ،ش ،ج  ،۱۵ص 3۴۶؛ مغنیدده۱۴2۵ ،ق ،ج  ،۱ص ۴۹۱؛ مغنیدده۱۴2۴ ،ق،
ج  ،۵ص .۵۱۸
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ب) امین
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رکن سوم گیرنده :قلب

نلی قلبک» ّ
در تفسیر « ٰ
مفسرا چند نظر داد اند:
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ٰ « .۱
نلی قلبک» به معنای فضای فرا طبیعی و غیر حسی نیست ،بلکه مقصود ایدن اسدت کده
قرآ وقتی به زبا نربی بر پیامبر نازل میشود ،تنها با الفا آ مواجه ن یشود ،بلکده معدانی
آ را نیز دریافت میکند و اگر قرآ به غیر از زبا نربی بر پیامبر نازل میشد ،چو معدانی آ
قابل ادراک نبود ،تنها مانند صدای زنگ به گوش پیامبر میخورد و تعبیدر « ٰ
نلدی سد عک» در
این مورد به کار میرفت .ولی از آنجا که قرآ به زبا نربی مبین «بلسا نربی مبین» (سور شدعراء،
ٍ
آیه  )۱۹۵نازل شد و معنای آ نیز به تبع لفظ در دسترس فه پیامبر قرار گرفته ،پدس اسدتفاد از
تعبیر « ٰ
نلی قلبک» یک تعبیر صحی و دقیق است.
ً
طبق این برداشت ،دست ا گیرند وحی و فضای انتقال وحی الزاما یک فضدای فدرا طبیعدی و
فرا حسی نخواهد بود ،بلکه این برداشت با وحی ّ
حسی سازگارتر است ،یعندی پیدامبر الفدا
جبرئیل را با ه ین گوش طبیعی شدنید اسدت .ایدن نظریده بدا سدخن زمخشدری سدازگار اسدت
(زمخشری۱۴07 ،ق ،ج  ،3ص .)33۵
اگر بخواهی این نظریه را در ساختار ارتباطی پیشگفته ارزیابی کندی  ،تدوجیهی بدرای ارتبداط
گیرند و فرستند وجود ندارد؛ زیرا فرستند و کانال فرا طبیعی است و گیرند نیز باید در این فضدا
باشد تا ارتباط برقرار شود .بنابراین ،این برداشت با مبانی ارتباطی سازگار نیست.
ً
 .2وجه دی ر که بیا شد این است که تعبیر « ٰ
نلی قلبک» برای این نیست که واقعا وحدی بدر
قلب نازل میشود ،بلکه از این جهت است که محتدوای وحدی  -در نهایدت  -در قلدب ،حفدظ و
ضبط میشود و به این سبب ،تعبیر « ٰ
نلی قلبک» به کار رفتده اسدت (فخدر رازی۱۴20 ،ق ،ج .)۶۱2 ،3
این تفسیر  -در حقیقت  -با برداشت قبلی ه سا است ،یعنی در این برداشت فر بر این است
که وحی در فضایی ّ
حسی بود و فرشته وحی ،وحی را به پیامبر خواند و محتوای آ به قلدب
منتقل شد و در قلب حفظ شد است.
 .3نزول بر خود قلب و ندم وجود واسطههای ّ
حسی در فرایند وحی
در فرایند وحی ،ابزارهای ّ
حسی دخالت ندارند و وحدی در فضدای فراحسدی اتفداق افتداد اسدت
(نالمه طباطبایی۱۴۱7 ،ق ،ج  ،۱۵ص 3۱7؛ صادقی تهرانی۱3۶۵ ،ش ،ج  ،22ص ۱0۵؛ طوسدی ،بدیتدا ،ج  ،۸ص .)۶2

✺

است (نالمده طباطبدایی،

در استع ال «قلب» مقصود از قلب ،ه ا روح و نفس شریف 1پیامبر
۱۴۱7ق ،ج  ،۱۵ص .)3۱7
در آیۀ  ۱۹۴سورۀ شعراء تعبیر «نلی قلبک» آمد است .در حالی که میتوانست به جدای ایدن
تعبیر از تعبیر «نلیک» استفاد کند ،ولی این اتفاق نیفتاد است .به نظر میرسد ،قرآ میخواهد
با استفاد از بعد مشخصبودگی ،دست ا دریافتکنند را نیز مشدخص کندد .نالمده طباطبدایی،
در تفسیر این نبارت ،معتقد است که شاید قرآ به این خاطر از تعبیر « ٰ
نلی قلبک» استفاد کدرد
تا بیا کند که نفس شریف پیدامبر اکدرم وحدی را از روح االمدین  -بددو وسداطت حدواس
ظاهری  -دریافت میکند (نالمه طباطبایی۱۴۱7 ،ق ،ج  ،۱۵ص .)3۱7
ارزیابی

 .1برخی به جای «نفس» ،قلب را اولین مدرک از حواس باطنی دانستهاند (شوکانی۱۴۱۴ ،ق ،ج  ،۴ص .)۱3۵

۵۵
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تفسیر نالمه طباطبایی با مبانی معناشناسی شناختی سازگار است؛ زیرا طبق «اصل اصالت التعبیدر»
هر نبارت قرآنی ،دارای معنایی اصیل است و طبدق قانددۀ مشدخصبدودگی ،هدر قیددی در صددد
تشخص بخشی از معناست .بنابراین ،قلب که ن اد بعد فرا بدنی انسا در قرآ است ،معندای خدود
ً
را دارد و با اضافه شد به ض یر «کاف» کامال مشخص میکند که بعد فرا بدنی پیامبر دسدت ا
گیرندۀ وحی است .با این تحلیل ،وحی در یک فضای فرا طبیعی رخ میدهد که دریافتکنندۀ آ
بعد فرا بدنی پیامبر است و واسطه روح االمین است .با این تحلیل ،توجیه رابطۀ میا گیرندد
و فرستند  ،امری قابل پذیرش است.
چو فرستند موجودی فراطبیعی است الزم است فضای مناسبی برای برقراری ارتبداط ایجداد
شود و دست ا گیرند با آ فضا مرتبط گردد .از اینروٰ « ،
نلدی قلبدک» بیدا شدد اسدت .ندالو
بر این ،چو سیاق آیات به اط ینا بخشی در وحی است و اگر دسدت ا دریافدت وحدی یکدی از
حواس بود یا حس در آ مدخلیتی داشت ،امکا خطا در آ میرفت ،بنابراین ،واسطهها حدذف
ً
میشود و وحی در یک فضای ای ن مستقی ا به قلب پیامبر نازل میشود.
مفهومسازی دی ری که از تعبیر « ٰ
نلی قلبک» فه ید مدیشدود ،میدزا دخالدت فرسدتند در
فرایند وحی است .اگر فرایند وحی را دارای مسیری بدانی که از فرستند شروع و به گیرندد خدت
میشود ،سه هر یک از ارکا در این فرایند روشن است .برای مثال ،در جایی نقش خددا اذ بده

جبرئیل است .در آیۀ دی ر فانلیت غیر مباشر دارد .روح یدا جبرئیدل نیدز نقدش مسدتقی در اندزال
وحی دارند و در انتقال وحی نقش فانلی دارند ،اما قلب پیامبر تنها کداری کده در ایدن فرایندد
انجام میدهد ،شأ پذیرش است و هیچ اختیاری نیز در پذیرش یا ّرد آ نددارد ،یعندی در فرایندد
وحی قلب پیامبر تنها ظرف وحی است.
رکن چهارم کد :بلسان عربی مبین
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نربی مبین» متعلق به فعل «نزل به» است 1.بنابراین ،به فرایند وحدی مدرتبط اسدت.
تعبیر «بلسا ٍ
ٍ
البته ،برخی احت ال داد اند که متعلق به «منذرین» باشدد (زمخشدری۱۴07 ،ق ،ج  ،3ص  .)33۴برخدی
نربدی
دی ر این تعبیر را حال از ض یر مجرور در «نزل به» گرفتهاند .به نظدر مدیرسدد« ،بلسدا ٍ
ٍ
مبین» مربوط به قرآ است؛ زیرا آیات قبل و آیۀ بعد در مورد قرآ و ویژگیهای آ بحث میکند.
بنابراین ،ما تحلیل معناشناسی خود را با این فر آغاز میکنی که این تعبیدر در مدورد فرایندد
وحی است .در این تعبیر ،سه واه «لسا  ،نربی ،و مبین» به کار رفته است .اگر قاندۀ مشدخص
بودگی را در اینجا پیاد کنی  ،این واه ّ
تعینی را به محتوای فرایند وحی میبخشد .به ایدن معندا کده
م کن بود محتوای وحی در قالب نشانه نباشد ،بلکه خود معندا بدر قلدب پیدامبر ندازل شدود.
ّ
استفاد از تعبیر «لسا » دو تشخص را به محتوا میبخشد .تشخص نخست این کده آنچده ندازل
شد  ،معنا نیست و تشخص دوم این که آنچه نازل شدد «نشدانۀ زبدانی» اسدت و نشدانۀ دی دری
نیست.
ّ
قرآ در تشخصبخشی ،به این مقدار اکتفا ن یکند و نوع نشانۀ زبانی را نیز مشخص میکندد
و آ را با قید جدید ّ
معین مین اید و میفرماید :آنچه روح االمدین در قلدب پیدامبر آورد  ،بده
زبا نربی است ،یعنی الفا قرآ به زبا نربی به قلب پیامبر نازل میشوند .بدا ایدن مفهدوم
سازی باید در فرایند وحی فضای گفتوگو میا روح االمین و حضرت پیامبر ترسی کرد کده
در آ «روح االمین» با زبا نربی با پیامبر سخن میگوید و پیامبر نیز آ سدخنا را دریافدت
ّ
مین اید .البته ،این فضا ،فضای ّ
حسی نیست .تعبیدر دی در کده بده تشدخص بیشدتر محتدوا مدی
نربدی مبدین».
 .1شیخ صدوق در مع سی الخب  ،روایتی را نقل میکند که در آ این تعبیر آمد اسدت« :ندزل القدرآ بلسدا ٍ
ٍ
(شیخ صدوق۱۴03 ،ق ،ص )320؛ و نیز در کتاب عل لشریا روایتی که در آ این نبارت آمد اسدت« :کتابده ال ندزل
نربی مبین» (شیخ صدوق۱3۶۵ ،ش ،ج  ،2ص ۴۶7؛ نالمه طباطبایی۱۴۱7 ،ق ،ج  ،۱۵ص .)320
بلسا ٍ ٍ
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انجامد ،استفاد از لفظ «مبین» است .در بیا معنای «مبین» چند برداشت بیا شد است:
 .۱مقصود از «مبین» چیزی است که مقاصد متکل را به روشنی و با ت ام جوانب آ بیا مدی
ن اید (نالمه طباطبایی۱۴۱7 ،ق ،ج  ،۱۵ص  .)320بنابراین ،مقصود از مبدین در اینجدا ،توضدی یکدی از
ویژگیهای زبا نربی است .به این بیا که زبا نربی فصی ترین زبدا هاسدت و ّ
قابلیدت آ در
بیا معانی و ظرافتها و دقدتهدای معندایی ،در ندین اختصدار از دی در زبدا هدا بیشدتر اسدت
(ابن ناشور۱۴20 ،ق ،ج  ،۱۹ص  .)۱۹۵بنابراین ،قید «مبین» به این جهدت آمدد اسدت کده رابطدۀ بدین
مقصود خدا و الفا را بیا کند .حاصل این که قرآ در یک قالب زبدانی ،یعندی «زبدا نربدی»
نازل شد است و خصیصۀ این زبا در قدرت انعکاس اندیشۀ متکل است.

مفهومسازی آیۀ  10۲سورۀ نحل

«قل ن َّزله روح القدس من ر ِّبك بالح ِّق لیث ِّبت َّالذین آمنوا وه ً
دی و بشری لل سل ین».
ٰ
ً
ٰ
شدوری ،آیده ۴2؛
 .1آیات بسیاری به زبانی بود قرآ داللت میکند؛ از ج له «وکذلك أوحینا إلیك قرآندا نرب ًّیدا» سدور
سور زخرف ،آیه 3۔۴؛ سور قیامت ،آیه ۱۸؛ سور جاثیه ،آیه ۶؛ سور یوسف ،آیه 2؛ سور طه ،آیده ۱۱3؛ سدور زمدر،
آیه 2۸؛ سور فصلت ،آیه 3؛ سور احقاف ،آیه .۱2
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 .2مراد از مبین ،یعنی آشکار و روشن ،یعنی قرآ به زبا نربی و نه به زبدا نج دی ،آ هد
نربی آشکار و مشهور در بین قوم نازل شد تا کسی بیدلیل بده انکدار آ ن دردازد (نالمده طباطبدایی،
۱۴۱7ق ،ج  ،۱۵ص  .)32۱در صورت پذیرش این تعبیر ،مشخصبودگی به ّ
تعین خارجی و نینی مدی
انجامد .گویا قرآ به مخاطبا میگوید که قرآ به ه ین زبا که ش ا میشناسید و در بدین شد ا
آشکار ،روشن و ّ
معین است ،نازل شد است.
طبق این تعبیر مقصود ،بیا ظرافتهای زبدا نربدی در فصداحت و بالغدت و ویژگدیهدای
معناشناختی آ نیست؛ ولی نباید از این نکته غفلت کرد که ویژگدی هدر زبدانی انعکداس اندیشدۀ
متکل است و هر تعبیری ،انعکاس اندیشۀ متکل آ است.
هر دو معنا در این نکته مشترکاند که الفا و کدگذاری آ پیش از نزول بده قلدب پیدامبر بده
زبا نربی مبین ساما یافته ،س س به قلب آ حضرت نازل شد است ،یعنی آ حضرت در تولیدد
الفا نقشی نداشته است ،بلکه قلب پیامبر این الفا را به ه را معانی آ دریافت کرد و هدیچ
1
دخالتی در تولید این الفا ندارد.
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ّ
جامعیت قرآ شروع میشود و شیوۀ برخدورد مشدرکا بدا آ
در سورۀ نحل و از آیۀ  ،۸۹بحث از
مورد نکوهش قرار میگیرد .نکته اینجاست که در ت ام موارد ،خدا خود به نکوهش رفتار آنا مدی
پردازد .تا در آیۀ  ،۱0۱گزارشی از انتقادات آنا در مورد قرآ و پیامبر ارائه مدیگدردد .در ایدن
آیه ،قرآ به مسرلۀ نسخ آیات به ننوا بخشی از قرآ اشار میکند و بیا میکند که هر وقت خدا
آیهای را نسخ کند و به جای آ آیهای دی ر قرار دهد ،مشرکا بهانهجویی میکنندد و پیدامبر را
به ننوا افترا زنندۀ به خدا معرفی میکنند.
ظاهر سخن ته ت زنندگا استدالل نال انه است؛ زیرا در ظاهر ،پدیدۀ نسخ بده ایدن خداطر
رخ میدهد که فردی از روی جهل ،قانونی را وضع میکند یا انتقادی را بیا مین اید؛ سد س بده
سبب روشن شد حقیقت ،دست از حرف اول میکشد و سخن جدیدی بیا میکند.
ً
اگر پیامبر واقعا قرآ را از سوی خدا آورد باشد« ،نسخ» هیچ معنایی ندارد؛ زیدرا فرسدتندۀ
قرآ ّ
بری از جهل است و نباید در آ تغییر و تبددیلی رخ دهدد .قدرآ  -در پایدا آیدۀ  - ۱0۱ایدن
سخن آنا را به خاطر ندم نل شا بیا میکند و میفرماید« :بل أ کثره ال یعل و ».
ّ
آن ا به پیامبر دستور میدهد که در جواب آنا ب وید« :قل ن ّزله روح القددس مدن ربدك
ّ
ّ
ً
بالحق لیث ّبت الذین آمنوا وهدی وبشری لل سل ین» (سور نحل ،آیه .)۱02
آیۀ  ،۱03برخورد دی ری از مشرکا را نسبت به قرآ و پیامبر بیا مدیکندد« .ولقدد نعلد
ّ
ّ ّ
ّ
ٌ
أنه یقولو إن ا یعل ه بش ٌر لسا الذي یلحدو إلیه أنج ٌّي وهذا لسا نرب ٌّي مب ٌین».
حاصل اینکه سیاق آیات در دفاع از پیامبر و قرآ در انتصاب صحی به خداسدت ،یعندی
اشکالکنندگا به خاطر بهانههایی ،قرآ را برساختۀ پیامبر یا انسا دی ری میدانندد کده آ را
به پیامبر تعلی داد است.
پس منکرا دو ادنای اصلی دارند .ادنای اول این است که قرآ منشأ الهی ندارد یدا منشدأ آ
خود پیامبر یا انسانی دی ر است که به پیامبر تعلی داد است.
ادنای دوم این است که فرایند وحی  -در حقیقت  -وجود ندارد و بین خدا و پیغ بدر هدیچ
ارتباط معرفتی رخ نداد  ،بلکه یکی از دو اتفاق رخ داد است؛ یا این که پیامبر معلومات خود
را به جای وحی ارائه داد است .در این صورت ،هیچ منشأ خارجی برای وحدی وجدود نددارد؛ چده
رسد کانال ارتباطی در آ تصور شود و یا این که قرآ منشأ خارجی دارد و پیامبر آ را از انسدانی
ّ
دی ر ه انند خود آموزش دید است و  -نعوذ بالله  -به دروغ آ را وحی معرفی کرد است.
بر این اساس  -در پاسخ به این دو ادنا  -قرآ ه منشأ وحی را معرفی مدیکندد و هد فرایندد
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وحی را به صورت دقیق و ناظر به این شبهه بیا مین اید.
در پاسخ به این شبهه ،الزم است ابتدا فرایند وحی توضدی داد شدود و بدا توضدی آ  ،زمینده
برای اثبات فرستند (خدا) فراه شود .قرآ از تعبیر « ّنزله» استفاد میکند و از استعارۀ مفهدومی
«وحی ،بارا است» ک ک میگیرد .در ه ین انداز به خوانند القا میکند که ه ا گونه که بدارا
از آس ا به زمین میبارد ،فرایند وحی نیز مانند آ است ،یعنی محتوای وحی ،از یک منشأ انلدی
ً
و مافوق انسا  ،بر پیامبر نازل شد است .طرحوار بارا برای انسا کامال روشن است؛ زیدرا
در این طرحوار ابر به ننوا منشأ بارا وجودی مستقل و متفاوت از وجود زمین به ننوا دریافدت
کنند است .در این طرحوار دو مطلب روشن است:
 .۱فرستند  ،غیر از گیرند است.
 .2فرستند  ،ه طراز با گیرند نیست؛ بلکه باالتر از گیرند است.

 .1امامیرره :طبرسددی۱377 ،ش ،ج  ،2ص 30۸؛ کاشددانی۱۴23 ،ق ،ج  ،3ص ۶0۹؛ شددبر۱۴07 ،ق ،ج  ،3ص ۴۴7
(اضافه برای مبالغه)؛ ق دی مشدهدی۱3۶۸ ،ش ،ج  ،7ص 273؛ نداملی۱۴۱3 ،ق ،ج  ،2ص 2۸۶؛ (اضدافه بدرای
مبالغه)؛ سبزواری نجفدی۱۴0۶ ،ق ،ج  ،۴ص 2۵7؛ شدوکانی (زیددی)۱۴۱۴ ،ق ،ج  ،3ص 232؛ ّ
عامره :زمخشدری،
۱۴07ق ،ج  ،2ص ۶3۴؛ فخدددر رازی۱۴20 ،ق ،ج  ،20ص 270؛ بیضددداوی۱۴۱۸ ،ق ،ج  ،3ص 2۴0؛ مظهدددری،
۱۴۱2ق ،ج  ،۵ص 373؛ آلغدددازی۱3۸2 ،ق ،ج  ،۴ص 2۵۴؛ طنطددداوی۱۹۹7 ،م ،ج  ،۸ص 237؛ ابدددن ناشدددور،
۱۴20ق ،ج  ،۱3ص .230
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این مفهومسازی ،نشا میدهد که قرآ با تفسیری که فرایند وحی را در درو پیغ بر میداند،
مخالف است و نیز منشأ آ را انسا دی ر ن یداند ،بلکه موجودی فراتر از انسا معرفی میکند.
در گام بعدی ،قرآ پای کانال را به میا مدیکشدد و آ «روح القددس» اسدت .روح القددس
منشأ وحی نیست ،بلکه واسطهای است که میا فرستند و گیرند قرار دارد و محتوای وحدی را از
فرستندۀ ٰ
انلی به گیرند میرساند .تعبیر «روح القدس» ویژگی این کانال را بیا میکند.
تعبیر روح القدس از دو بخش تشکیل شد است« :روح» و «القدس» .در این تعبیدر روح بده
قدس اضافه شد است و نوع اضافه ،اضافۀ موصدوف بده صدفت اسدت .مثدل « ٌ
نلدی العددل» و
ٌ
«زید الخیر» و مراد این است که نلی نادل و زید خیر اسدت .پدس معندای روح القددس ،یعندی
ّ
ّ
روح مقدس 1،اما این اضافه میخواهد نونی اینه دانی را بدین روح و مقددس برسداند و تأکیدد
ّ
بیشتری را بر مقدس بود روح ،بیا کند.
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ّ
ّ
مختص کند و به این معنا باشدد کده روح
یا به نبارت دی ر ،با این مبالغه ،روح را به مقدس بود
از هر گونه ویژگیهای مادی ،پاک و از هر گونه خطا ،غلط و ضاللت ّ
مندز اسدت .اضدافه  -در ایدن
ّ
1
اختصاصیه است.
صورت  -اضافۀ
ً
در هر صورت ،مؤدای مطلب یکی اسدت و آ نبدارت اسدت از ایدن کده اوال ،کاندال امدری
ً
روحانی است و ثانیا ،این کانال هیچ نیب و نقصی ندارد .بنابراین ،به لحا شدیوۀ انتقدال ،جدایی
برای خطا وجود ندارد و امکا خطا از این کانال نفی شد است.
در ادامه ،قرآ بیا میکند که این واسطه ،وحی را از خدا گرفته اسدت و ایدن معندا را بدا تعبیدر
ّ
را مکلف میکند تدا در برابدر ّادندای منکدرا
«من ّربک» بیا میکند .بنابراین ،قرآ پیامبر
ً
قرآ در مورد وحیّ ،ادنای دی ری مطرح کند و به صورت کامال روشن این نظر را توضی دهد.
قرآ پیش از آنکه به فرایند وحی ب ردازد ،بیا میکند که خدا به آنچه ندازل کدرد  ،خدود آگدا تدر
ّ
والله انل ب ا ّ
ینزل» (سور نحل ،آیه  ،)۱0۱و در پایا آیۀ  ۱02دلیل این تبدیل را نیز بیا میکند.
است« .
اگر بخواهی با تعابیر استفاد شد در این آیات ،جای ا «روح القدس» را به نندوا واسدطۀ در
وحی معرفی کنی  ،نکات ذیل قابل ذکر است:
فانلیت دارد و فعدل « ّ
ّ « .۱نزله من ّربک» :در این تعبیر «روح القدس» به ننوا مسیرپی اّ ،
ندزل»
ّ
مسیر این فرایند است .در این مسیر ،الزم است آغاز و انجامی برای کار نزول باشدد .در ایدن شدکی
نیست که این کار آغاز و انجامی دارد ،اما الزم نیست نقطۀ شدروع و نقطدۀ پایدا بده صدورت دقیدق
مشخص شود .برای مثال ،وقتی میگویی « :بارا نازل شد» ،یا میگویی « :نلی کتداب را بدرد»؛ در
ً
هر دو ج له ،فرایندی بیا شد است ،اما آغاز و انجام آ دو دقیقا مشخص نیست و معلدوم نیسدت
که بارا از کجا و به کجا نازل شد و نلی کتاب را از کجا به کجا برد ولی در مواردی گویندد یکدی
از این موارد (آغاز و انجام) یا هر دوی آنها را مشخص مدیکندد .درایدن آیدهّ ،
فانلیدت روح القددس
به ننوا واسطه در نزول وحی ،در مسیری انجام شد است که آغاز آ از پروردگار است .از ایدنرو،
این مطلب از « ّنزله من ّربک» فه ید میشود ،اما انجام آ مشخص نیست.
ً
ّ .2
فانلیت «روح القدس» م کن است مباشر یا غیرمباشر باشد و الزامدا در ایدن مسدیر خدود
روح القدس فانل مباشر نیست و م کن است از نامل دی ری استفاد کند؛ ولی آ نامل تحدت
سیطرۀ روح القدس است .از اینروّ ،
فانلیت او را به روح القدس نسبت میدهی  ،یعنی اگدر هد
 .1نالمه طباطبایی۱۴۱7 ،ق ،ج  ،۱2ص .3۴۶
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ّ
فانل غیر مباشری در کار باشدّ ،
فانلیدت او را
فانلیت او ن یتواند کانال را ناأمن کند؛ زیدرا قدرآ
ّ
فانلیت روح القدس میداند.
ها
جمعبندی

مفهومسازی این آیات را در سه محور ج عبندی میکنی :
ٔ
الف) جایگاه قلب در رابطه هستیشناختی بین خدا و پیامبر

ب) تحلیل کانال

اگر چه ّ
مفسرا «روح القدس ،روح االمین و جبرئیل» را یکی میدانند ،ولی «اصالت التعبیر» در
مفهومسازی شناختی و ه نشینی بدین روح و جبرئیدل ایدنه دانی بدین ایدن سده را رد مدیکندد.
به نبارت دی ر ،مفهومسازی قرآ با یکی پنداشتن این سه مفهوم سازگار نیست .افزو بدر قواندد
معناشدناختی روایددات ،اصدبغ بددن نباتدده نیدز ایددن تفداوت را بیددا کددرد اسدت .در ایددن روایددت،
1
امیر ال ؤمنین از قواند زبانی استفاد کرد است.
ً
َّ ً
« .1ونن اَأصبغ بن نباتة :أ رجال سأل نل ّیا ع نن كالروح قال« :لیس هو جبرئیل» قال نل ٌّي

 :جبرئیدل مدن ال الئکدة

←
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یکی از مسائلی که در مفهومسازی این آیات روشن میشود ،جای ا قلب پیدامبر در برقدراری
ارتباط بین خدا و انسا است قرآن کریم  -برای بیا رابطه هستیشناختی بدین خداوندد متعدال و
پیامبر  -از استعارۀ مفهومی «وحی ،بارا است» و «قلب ،ظرف است» استفاد میکند.
وحی  -طبق این مفهومسازی  -یک ارتباط کالمی به ش ار میرود و ن ا حاک بر آ بر ه ین
محور تکیه دارد .آغاز این ارتباط از خدا و پایا آ قلب پیامبر اکرم است.
ّ
این ارتباط کالمی ه را با یک ارتباط وجودی و هستیشدناختی اسدت کده فضدای تکلد در آ
فضا رخ میدهد .قلب پیامبر به ننوا بخشی از بعد فرا بدنی پیامبر به ننوا بعد فدرا ّ
حسدی
با روح االمین یا جبرئیل ارتباط میگیرد و روح االمین و جبرئیل با موجودی فرا ّ
حسی دی ری ارتبداط
میگیرد که م کن است این ارتباط با واسطه یا بیواسطه با روح القدس برقرار شدود و روح القددس
نیز با خدا ارتباط میگیرد و بدین سا  ،کالم در این کانال از باال به پایین منتقل میشود.

در ج عبندی مفهومسازیهای قرآ در آیات مربوط به قلب ،نتای زیر به دست میآید:
 .۱خداوند در کل فرایند ناظر است و ت ام فرایند با نظارت و اذ خدا صدورت مدیگیدرد و در
ً
این آیات ،خدا مستقی ا در فرایند وحی وارد ن ل ن یشود؛ هرچند م کن است بر اساس مفهدوم
سازیهای دی ر آیات ،خود به ننوا انتقالدهند  ،ن ل کند که در این صورت ،نیدازی بده کاندال
ً
نیست ،یعنی فرستند مستقی ا با گیرند مرتبط میشود و واسطه را حذف میکند.
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 .2کانال انتقال ،دارای چند بخش است کده بخدش اول بدر نهدد روح القددس و بخدش دوم
به نهد روح االمین و جبرئیل است ،یعنی کار روح القدس در فرایندد وحدی بده بخدش آغدازین
وحی تعلق دارد.
روح االمین و جبرئیل به بخش نهایی وحی تعلق دارد ،یعنی جایی که به قلدب پیدامبر متصدل
است .ه روح االمین و ه جبرئیل قرآ را به قلب پیامبر نازل میکنند ،ولی ایدن بده معندای
ّ
یکی بود نیست؛ ه ا گونه که در آیۀ «أتی أمر الله فال تستعجلو سبحانه وتعدالی ن َّ دا یشدرکو
ین ِّزل ال الئکة ب ك
الروح من أمر نلی من یشاء من نباد » (سور نحل ،آیه  ۱۔  )2بیا شد است که خددا
فرشت ا را به ه را روح بر بندگا خود نازل میکند ،یعنی ه روح االمدین و هد جبرئیدل یدک
محتوا را بر قلب پیامبر نازل میکنند .این امر جهت اط ینا بخشی به کانال است.
نتیجه این که در قرآن کریم این فضای ذهنی وجود دارد که فرایند ندزول وحدی مراحلدی دارد و
برای مثال ،روح القدس وحی را دریافت و آ را به موجود بعدی بدهد و به ه دین ترتیدب فرایندد
→
و كالروح غیر جبرئیل» وکا َّالرجل ش ّاک ًا فکبر ذلك نلیه فقال :لقد قلت شی ًرا نظی ًا وما أح ٌد من َّالناس یدزن أ َّ ك
الدروح
ّ
ّ
َّ
ٌّ
غیر جبرئیل قال نل ٌّي « :أنت ضال تروي نن أهل الضالل یقول الله لنب ِّیه :أتدی أمدر اللده فدال تسدتعجلو سدبحانه
وتعالی ن َّ ا یشرکو ین ِّزل ال الئکة ب ك
الروح من أمر نلی مدن یشداء مدن نبداد (سدور نحدل ،آیده ۱۔ .)2ف ك
دالروح غیدر
ال الئکة وقال :لیلة القدر خی ٌر من ألف شه ٍر تن َّزل ال الئکة و كالروح فیها ب ذ ر ِّبه (سور قدر ،آیه 3۔ )۴وقال :یوم یقدوم
ًّ
ً
ِّ
كالروح وال الئکة صفا (سور نبأ ،آیه  )3۸وقال آلدم وجبرئیل یومر ٍذ مع ال الئکة إني خال ٌق بشرا مدن طدین فد ذا س َّدو یته
ٍ
ونفخت فیه من روحي فقعوا له ساجدین (سور ص ،آیه 7۱۔ .)72فسجد جبرئیل مع ال الئکدة ل ك
لدروح وقدال ل دری :
ً
َّ
نزل به كالروح اَأمدین نلدی قلبدك ثد َّ
فأرسلنا إلیها روحنا فت ثل لها بشرا سویا (سور مری  ،آیه  )۱7وقال ل ح َّ ٍد
ِّ
َّ
قال لتکو من ال نذرین بلسا ٍ نرب ٍّي مبین و إنه لفي زبر اَأَّولین (سور شعرا ،آیده ۱۹3۔ )۱۹۶و كالزبدر الدذکر واَأَّولدین
ٍ
ّ
َّ ك
ٌ
َّ
الروح واحد ٌة و ك
منه ف ك
الصور ش َّتی .قال سعد فل یفه الشا ما قاله أمیر ال دؤمنین غیدر أنده قدال:
رسول الله

« كالروح غیر جبرئیل» (ثقفی۱۴۱0 ،ق  ،ج  ،۱ص ۱07۔.)۱0۸

✺

ادامه پیدا کند تا به قلب پیامبر

برسد.

ج) تحلیل محتوا

فهرست منابع

* قرآن کریم.
ابن بابویه ،مح د بن نلی (شدیخ صددوق)۱37۸( .ش) .عیدون خبد لر د
مهدی الجوردی) .تهرا  :نشر جها .

( .چداپ اول،
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محتوای وحی ،وقتی با قلب پیامبر ارتباط دارد ،ماهیت کالمی و مفهومی دارد و در این فرایندد
قلب پیامبر با حقایق خارجی و نینی سر و کار ندارد و ارتباط قلب آ حضرت با واسطههدایی
نظیر «روح االمین ،روح القدس ،جبرئیل» تنها در حد ارتباط با کانال جهدت دریافدت مفداهی و
نشانههاست .جایی که وحی با قلب پیامبر سدر و کدار دارد ،کدارکرد قلدب ادراک مفداهی در
ً
قالب الفا است ،یعنی قلب پیامبر تنها مفاهی را در قالب الفا دریافت میکند و اصدال بدا
خود حقایق سر و کار ندارد .قرآ وقتی به قلب پیامبر نازل میشود در قالدب لفدظ و بده زبدا
نربی مبین نازل میگردد .این سخن بدا معنا نیست که ت ام ارتباطات پیامبر در ه ین قالدب
است ،بلکه م کن است در برخی موارد مفاهی و معرفتهای گدزار ای در قالدب لفدظ نباشدد و
ً
مستقی ا خود معنا به قلب گیرند القا شود.
در کنار وحی کالمی که با وساطت الفا و مفاهی است و با قلب ارتباط دارد گونهای دی ر از
ارتباط وحیانی مطرح است که در آ  -به جای قلب « -فؤاد» نقش اساسی را بر نهد دارد.
فؤاد پیامبر با حقایق متصل است و آنها را بدو الفا و مفاهی دریافت میکندد ،یعندی در
جایی که وحی با فؤاد پیامبر ارتباط دارد ،مفهومسازی آیات جنبه دی در وحدی را نشدا مدیدهدد؛
به طوری که در این فرایند ،نه لفظ واسطهگری میکند و نه پای مفاهی در میا اسدت ،بلکده فدؤاد
بدو وساطت مفاهی و نشانهها ،خود حقایق را رؤیت میکند در این ارتباط اگر جبرئیدل یدا هدر
واسطه دی ری ه نقش بازی کند ،نه به ننوا حامل نشانهها ،بلکه بده نندوا بخشدی از حقدایق
دریافتشد هستند که در منظر و مرآی فؤاد قرار میگیرند و فؤاد آنها را رؤیت میکند.
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ابن بابویه ،مح د بن نلی (شیخ صدوق)۱3۸۵( .ش) .علد لشدر یا( .چداپ اول) .قد  :کتداب
فروشی داوری.
ابن بابویه ،مح د بن نلی (شیخ صدوق)۱3۹۸( .ق) .لتوحیا (تصدحی  :سدید هاشد حسدینی
تهرانی) .ق  :دفتر انتشارات اسالمی جامعۀ مدرسین حوز نل یه.
ابدن بابویدده ،مح ددد بددن نلدی (شدیخ صدددوق)۱۴03( .ق) .معد سی الخبد ( .چدداپ اول ،نلددی
اکبر غفاری) .ق  :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوز نل یه ق .
ابن بابویه ،مح د بن نلی (شیخ صدوق)۱۴۱۴( .ق) .عتق ت الم می (لللا ق)( .چاپ دوم).
ق  :کن رۀ شیخ مفید.
ابن نطیه اندلسی ،نبد الحق بن غالب۱۴22( .ق) .لححدر لدوجیز فدف تفادیر لکتد ب لعزیدز.
(چاپ اول ،نبد السالم نبد الشافی مح د) .بیروت :دار الکتب العل یه.
ابن هاش  ،شهاب الدین اح د بن مح د۱۴23( .ق) .لتبی ن فف تفایر غری لقرآن( .چاپ اول).
بیروت :دار الغرب اإلسالمی.
ابن جزی غرناطی ،مح د بن اح د۱۴۱۶( .ق) .کت ب لتاهی لعلو لتنزید ( .چداپ اول ،دکتدر
ّ
نبد الله خالدی) .بیروت :شرکت دار االرق بن ابی االرق .
ابنناشور ،مح دبنطاهر۱۴20( .ق) .لتحریر لتنویر( .چاپ اول) .بیروت :انتشدارات مؤسسده
التاریخ العربی.
ابیاری ،ابراهی ۱۴0۵( .ق) .لحوسوع لقرآسی ( .چاپ اول) .قاهر  :مؤسسة سجل العرب.
ایزوتسو ،توشیهیکو ۱3۶۱( .ش) .خا سا ن قرآن( .چاپ اول ،ترج ده :اح دد آرام) .تهدرا :
مؤسسۀ تحقیقات فرهن ی و زبانشناختی.
آلوسی ،سید مح ود۱۴۱۵( .ق) .ح لحع سف فف تفادیر لقدرآن لعمدیم( .چداپ اول) .بیدروت:
دارالکتب العل یه.
بحرانی .سید هاش ۱۴۱۶( .ق) .لبرر ن فی تفایر لقدرآن( .چداپ اول ،تحقیدق :قسد الدراسدات
االسالمیة مؤسسة البعثة) .تهرا  :بنیاد بعثت.
برقی ،ابو جعفر اح د بن مح د خالد برقی۱370( .ق) .لحح سن( .تصحی  :محددث ارمدوی).
تهرا  :دار الکتب االسالمیه.
بغدادی ،نالء الدین نلی بن مح د۱۴۱۵( .ق) .لبد ب لتأ ید فدف معد سف لتنزید ( .چداپ اول.
تصحی  :مح د نلی شاهین) .بیروت :دار الکتب العل یه.
بغوی ،حسین بن مسعود۱۴20( .ق) .مع لم لتنزی فدف تفادیر لقدرآن( .چداپ اول ،نبدد الدرزاق
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ال هدی) .بیروت :دار احیاء التراث العربی.
ّ
بیضاوی ،نبد الله بن ن ر۱۴۱۸( .ق) .سدو لتنزید سدر لتأ ید ( .چداپ اول ،مح دد نبدد
الرح ن ال رنشلی) .بیروت :دار احیاء التراث العربی.
ثعلبی نیشابوری ،ابو اسحاق اح د بن ابراهی ۱۴22( .ق) .لکشدف لبید ن عدن تفادیر لقدرآن.
(چاپ اول) .بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
ثقفی ،ابراهی بن مح د بن سعید بن هالل۱۴۱0( .ق) .ل .ت( .چاپ اول ،نبد الزهراء حسینی).
ق  :دار الکتاب اإلسالمی.
حائری تهرانی ،میر سید نلی۱377( .ش) .مقتنی ت لدا ملتقطد ت لرحدر .تهدرا  :دار الکتدب
اإلسالمیه.
حسینی استرآبادی ،سید شرف الدین۱۴0۹( .ق) .تأ ی آلی ت لمد رره( .چداپ اول) .قد  :دفتدر
انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوز نل یه ق .
حسینی شیرازی ،سدید مح دد۱۴2۴( .ق) .تقرید لقدرآن یلدی انرد ن( .چداپ اول) .بیدروت:
دار العلوم.
حقی بروسوی ،اس انیل( .بیتا) .تفایر ح لبی ن .بیروت :دار الفکر.
ّ
رازی ،فخرالدین رازی ابونبدالله مح د بن ن ر۱۴20( .ق) .مف تیح ل.ی ( .چاپ سوم) .بیروت:
دار احیاء التراث العربی.
زمخشری ،مح ود۱۴07( .ق) .لکش عدن حقد ئق غدو مل لتنزید ( .چداپ سدوم) .بیدروت:
دار الکتاب العربی.
ّ
سبزواری نجفی ،مح د بن حبیب الله۱۴0۶( .ق) .لجایا فی تفایر لقرآن لحجیا( .چداپ اول)
بیروت :دار التعارف لل طبونات.
ّ
سبزواری نجفی ،مح د بن حبیب الله۱۴۱۹( .ق) .ش النر ن یلف تفایر لقدرآن( .چداپ اول).
بیروت :دار التعارف لل طبونات.
س رقندی .نصربن مح د بن اح د۱۴۱۶( .ق) .ةحر لعلو ( .مح د مطرجی) .بیروت :دار الفکر.
سید بن قطب بن ابراهی شاذلی۱۴۱2( .ق) .فف ظال لقرآن( .چداپ هفدده ) .بیدروت ۔ قداهر :
دار الشروق.
ّ
سیوطی ،جالل الدین مح د۱۴0۴( .ق) .لا لحنرو فف تفادیر لحدأرو  .قد  :کتابخانده آیدة اللده
مرنشی نجفی.
سیوطی ،جالل الدین مح د۱۴۱۶( .ق) .تفادیر جاللدین( .چداپ اول) .بیدروت :مؤسسدة الندور
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لل طبونات.
ّ
ّ
شبر ،سید نبد الله۱۴07( .ق) .لجورر لرحین فف تفایر لکت ب لحبین( .چاپ اول ،مقدمه :سدید
مح د بحر العلوم) .کویت :مکتبة اَألفین.
شددریف الهیجددی ،مح ددد بددن نلددی۱373( .ش) .تفاددیر شددریف الریجددف( .چدداپ اول،
میر جالل الدین حسینی ارموی) .تهرا  :دفتر نشر داد.
شوکانی ،مح د بن نلی۱۴۱۴( .ق) .فدتح لقدایر( .چداپ اول) .دمشدق۔بیدروت :دار ابدن کثیدر؛
دار الکل الطیب.
شیبانی ،مح د بن حسن۱۴۱3( .ق) .سه لبی ن عدن کشدف معد سف لقدرآن( .چداپ اول ،حسدین
درگاهی) .تهرا  :بنیاد دایرة ال عارف اسالمی.
شیخ طوسی ،مح د بن حسن( .بیتا) .لتبی ن فف تفایر لقرآن (مقدمده :شدیخ آقدابزرگ تهراندی،
تحقیق :اح د قصیر ناملی) .بیروت :دار احیاء التراث العربی.
شیخ مفید ،مح د بن مح د۱۴۱3( .ق) .ال ش فف معرف حج لل علدف لعبد ( .چداپ اول).
مؤسسة آل البیت  .ق  :کن رۀ شیخ مفید.
شیخ مفید ،مح د بن مح د۱۴۱3( .ق) .تلحیح عتق ت الم می  .ق  :ال وت ر العال ی لشدیخ
ال فید.
صادقی تهرانی ،مح د۱3۶۵( .ش) .لفرق ن فف تفایر لقرآن ة لقرآن( .چاپ دوم) .قد  :انتشدارات
فرهنگ اسالمی.
صفار ،مح د بن حسن۱۴0۴( .ق) .ةلد ئر لدا ج ت فدی فاد ی آ مححدا ( .چداپ دوم،
ّ
محسن کوچه باغی) .ق  :مکتبة آیة الله ال رنشی النجفی.
طباطبایی ،سید مح د حسین (نالمه طباطبایی)۱۴۱7( .ق) .لحیدز ن فدی تفادیر لقدرآن( .چداپ
پنج ) .ق  :دفتر انتشارات اسالمی جامعۀ مدرسین حوز نل یه.
طبرسی ،فضل بن حسن ۱372( .ش) .مجحدا لبید ن فدی تفادیر لقدرآن (چداپ سدوم) .تهدرا :
انتشارات ناصر خسرو.
طبرسی ،فضل بن حسن ۱377( .ش) .جو ما لجد ما( .چداپ اول) .تهدرا  :انتشدارات دانشد ا
تهرا .
طبری ،ابو جعفر مح د بن جریر۱۴۱2( .ق) .ج ما لبی ن فف تفایر لقرآن( .چداپ اول) .بیدروت:
دار ال عرفه.
ناملی ،نلی بن حسین۱۴۱3( .ق) .لوجیز فف تفادیر لقدرآن لکدریم( .چداپ اول ،شدیخ مالدک

✺

۶7
مفهومسازی ارتباط «وحی» و «قلب» در قرآن

مح ودی) .ق  :دار القرآ الکری .
نیاشی ،مح د بدن مسدعود ۱3۸0( .ق) .تفادیر لعی شدف( .چداپ اول) .تهدرا  :مکتبدة العل یدة
االسالمیة.
ّ
فضدل اللدده ،سدید مح ددد حسددین۱۴۱۹( .ق) .تفادیر مددن حددی لقدرآن( .چدداپ دوم) .بیددروت:
دار ال الک للطبانة و النشر.
فیض کاشانی ،مدال محسدن۱۴۱۵( .ق) .تفادیر للد فف( .چداپ دوم ،حسدین انل دی) .تهدرا :
انتشارات الصدر.
فیضی دکنی ،ابو الفضل۱۴۱7( .ق) .سو طا الله فف تفایر لقدرآن( .چداپ اول ،سدید مرتضدی
ّ
آیة اللهزاد شیرازی) .ق  :دار ال نار.
قاس ی ،مح د ج ال الدین۱۴۱۸( .ق) .مح سن لتأ ی ( .چاپ اول ،مح د باسل نیو السدود).
بیروت :دار الکتب العل یه.
قاضی نع ا  ،ال غربی ۱3۸3( .ق) .ع ئم السال ( .تحقیق :آصف بن نلی اصغر فیضی) .قاهر :
دار ال عارف.
قائ ینیا ،نلیرضا ۱3۸۹( .ش) .ةیولوژی سص( .چاپ اول) .تهرا  :سدازما انتشدارات پژوهشد ا
فرهنگ و انتشارات اسالمی.
قرشی ،سید نلی اکبر ۱377( .ش) .تفایر حان لحایث( .چاپ سوم) .تهرا  :بنیاد بعثت.
قشیری ،ابو الکری بن هواز ۱۴۱۶( .ق) .لط یف الش ت( .چاپ سوم ،ابراهی بسیونی) .مصدر:
الهیرة ال صریة العامة للکتاب.
ق ی مشهدی ،مح د بن مح د رضا ۱3۶۸( .ش) .تفایر کنز لاق ئق ةحر ل.ر ئ ( .چداپ اول،
حسین درگاهی) .تهرا  :سازما چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسالمی.
ق ی،نلی بن ابراهی  ۱3۶7( .ش) .تفایر لقحی( .چداپ چهدارم ،تحقیدق :سدید طیدب موسدوی
جزایری) .ق  :دار الکتاب.
ّ
کاشانی ،مال فت الله۱۴23( .ق) .زةاا لتف سیر( .چاپ اول) .ق  :بنیاد معارف اسالمی.
کاشفی سبزواری ،حسین بن نلی۱3۶۹( .ش) .مو ر علی ( .سید مح د رضدا جاللدی ندائینی).
تهرا  :سازما چاپ و انتشارات اقبال.
کلینی ،مح د بن یعقوب ۱3۶3( .ش) .لک فی( .تصحی  :نلی اکبر غفاری) .تهدرا  :دار الکتدب
االسالمیه.
کوفی ،فرات بن ابراهی ۱۴۱0( .ق) .تفایر فر ت کوفی( .تحقیق :مح د کاظ ) .تهرا  :وزارة الثقافة
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االرشاد االسالمی.
مراغی ،اح د بن مصطفی( .بیتا) .تفایر لحر غف .بیروت :دار احیاء التراث العربی.
ّ
مظهری ،مح د ثناء الله۱۴۱2( .ق) .لتفایر لحمهري( .غالمنبی تونسی) .پاکستا  :مکتبه رشدیه.
مغنیه ،مح د جواد۱۴2۴( .ق) .تفایر لک شف( .چاپ اول) .تهرا  :دار الکتب اإلسالمیه.
مغنیه ،مح د جواد۱۴2۵( .ق) .لتفایر لحبین( .چاپ سوم) .ق  :دار الکتب االسالمی.
ّ
مقاتل بن سلی ا ۱۴23( .ق) .تفایر مق ت ةن سلیح ن( .چداپ اول ،تحقیدق :نبدد اللده مح دود
شحاته) .بیروت :دار إحیاء التراث.
مکارم شیرازی ،ناصر۱37۴( .ق) .تفایر سحوس ( .چاپ اول) .تهرا  :دار الکتب االسالمیه.
مال حویش آل غازی ،نبد القادر۱3۸2( .ق) .ةی ن لحع سی( .چاپ اول) .دمشق :مطبعة الترقی.
ّ
نخجوانی ،نع ت الله بن مح ود ۱۹۹۹( .م) .لفو تح اللهی لحف تح ل.یبی ( .چاپ اول) .مصر:
دار رکابی للنشر.
نصرت بی  ،امین( .بیتا) .تفایر مخزن لعرف ن علو قرآن .بیجا :بینا.
نیشابوری ،مح ود بن ابو الحسن۱۴۱۵( .ق) .یج ز لبی ن عدن معد سف لقدرآن( .چداپ اول ،دکتدر
حنیف بن حسن القاس ی) .بیروت :دار الغرب االسالمی.
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