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ارتباط خداوند با انبیاء در قرآن کریم؛

با تأکید بر نظریه پیشنمونه
ُمنا فر یدی خورشیدی



چکیده
«وحی» به مثابه یکی از بنیادیترین مفاهی در کالم اسالمی ،بارها مورد دقت نظر قرار گرفته است .در ایدن میدا ،
ّ
مداقه زبا شناختی میتواند ما را در شناخت بهتر این مفهوم یداری رسداند .خداوندد در قدرآن کدریم جهدت بیدا
ارتباط خود با انبیاء ،از واهگا گوناگونی استفاد کرد است .برخدی از ایدن واهگدا  -مانندد قرائدت و تدالوت  -بده
ّ
وحی مکتوب (وحی در مرتبه کتاب الله) اشار دارند و برخی از این واهگا  -ه چدو القداء و تکلدی  -بده وحدی
ّ
شفاهی( ،وحی در مرتبه کالم الله) اشار میکنند .اساسیترین این واهگا  ،واه «وحی» است .این واه بدا بسدامد
باال ( 7۸مورد) در قرآن کریم آمد و به جز د مورد ،در ت امی آیات بده ارتبداط خداوندد بدا انبیداء اشدار دارد .واه
«وحی» ،در برگیرند ت امی مراتب ارتباط خداوند و انبیاء است و منحصر در مرتبه خاصدی نیسدت و نیدز قابلیدت
توسعه معنایی دارد .از اینرو ،به ننوا معنای مرکزی شناخته میشود و این معنای مرکزی در بافدتهدای گونداگو
توسعه یافته و در هر سیاق ،جرح و تعدیل خاصی مییابد .این واه  ،جهت بیا ارتباط خداوندد بدا انبیداء شدناخته
شد تر بود و دارای ارتکاز ذهنی است و از آنجا که ن ایند بهتری برای بیا ارتباط خداوند با نبی اسدت ،بده نندوا
«پیشن ونه» انتخاب شد است.
کلیدواژهها
ّ
ّ
وحی ،پیشن ونه ،مقولهبندی ،کتاب الله ،کالم الله ،معناشناسی شناختی.
 نضو هیأت نل ی گرو فلسفه و کالم اسالمی دانش ا امام صادق
تاریخ تأیید۱3۹۹ 02 2۹ :
تاریخ پذیرش� ۱3۹۸ ۱0 2۵ :

 ،تهرا  ،ایرا  .׀

m.faridi@isu.ac.ir

مقدمه
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ّ
وحی ،یکی از مفاهی اساسدی قرآندی اسدت کده از گذشدته مدورد مداقده اندیشد ندا اسدالمی
قرار گرفته است .سرآغاز این مطالعات نیز بررسیهای لغوی و کاربردی ایدن واه در قدرآن کدریم
است .از آنجا که «وحی» مفهومی قرآنی است ،بررسیهای قرآنی جهت ترسی جای ا ایدن واه
در بین شبکه مفاهی قرآنی از اه یت ویژ ای برخوردار اسدت .در ایدن پدژوهش ،بدر آندی تدا بدا
استفاد از روش معناشناسی شناختی موضوع وحی را در قرآن کریم تحلیل کرد و به مقولدهبنددی
وحی ب ردازی و به این سؤال پاسخ دهی که خداوند برای بیا ارتباط خود با انبیاء ،از چه واهگدانی
در قرآن کریم استفاد کرد است پس از این بررسی ،جهت تعیین پیشن ونه ،معین میگردد کده
از میا واهگا به کار رفته در قرآن کریم ،کدام یک بنیادینتر هستند و آیا میتوا مقولدهبنددیای
برای شناخت بهتر وحی ارائه داد برای یافتن پاسخ این پرسشها ،ابتدا الزم مین ایدد توضدیحی
دربارۀ مقولهبندی و نیز پیشن ونه در معناشناسی شناختی ارائه شود و از ره ذر آ به بحث مقوله
بندی وحی نائل آیی .
پیش از پژوهش حاضر ،مقاالتی دربارۀ پیشن ونه ن ارش یافتهاند و از ج لده مهد تدرین ایدن
1۴2
مقاالت ،مقالهای با ننوا «کاربست نظریه پیشن ونه و شبکه شدعانی در معناشناسدی شدناختی
تقوا در قرآ » نوشته نلیرضا قائ ینیا ،شعبا نصرتی و مری نیلیپور است .در این مقاله به پدیش
ن ونه واه «تقوا» با نظر به آیات قرآن کریم پرداخته شدد اسدت و از ره دذر پدیشن ونده ،شدبکه
شعانی تقوا ترسی گشته است .مقاله دی ری با نندوا «پیشن وندههای زبدانی و کداربرد آنهدا در
شناخت جها خارج» به ن ارش فائقه شا حسینی موجود است که با ن ا نام و زبا شناسدانه بده
موضوع پیشن ونه پرداخته است .از اینرو ،در هیچ مقالهای به مبحث پیشن ونده دربدارۀ ارتبداط
خداوند با انبیاء ،پرداخته نشد است.
ٔ
نظریه پیشنمونه

از ج له ساختارهای شناختی که در ذهن ما صورت پذیرفتده و در مفهومسدازی مدا از جهدا مدؤثر
است ،ساختار مقولهبندی است .در دیدگا شناختی مقولهبندیهای ما در زبا  ،حاصل طدی شدد
فرایند شناختی است .مقولهبندی در نظام مفهومی از اه یت باالیی برخوردار است؛ زیرا مبتندی بدر
آ پدید های مختلف درو طبقات و مقوالتی مشخص رد بندی میشوند .مقولهبندی روند ذهندی

✺
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طبقهبندی مفاهی است که حاصل آ مقولههای شناختی (مفاهی ) هستند.
نظریه پیشن ونه یکی از نظریههایی است که در بداب مبندای شدکلگیدری مقدوالت در ذهدن
مطرح است .از آنجا که واه ها بر افراد و مصادیق بسیاری صدق میکنند ،پیشن وندههدا مدواردی
ً
هستند که مردم غالبا در کاربردهای ن لی بدا ها اشار میکنند؛ ن ونههای برجستهای کده سدریع
تر به ذهن متبادر میشوند.
نظریه پیشن ونه نخسدتینبار توسدط رش ( )۱۹73و ه کدارانش در تحقیقدات تجربدی روا
شناسی شناختی مطرح شد و سد س معناشناسدانی چدو مدرویس ( ،)۱۹7۶لیکداف (،)۱۹72
جانسو ( )۱۹۸0و گیو ( )۱۹۸۴به تبیین این نظریه پرداخته و بر اساس مفهوم پیشن ونده ،واه
ها و پدید های مختلف را در مقولهها و سطوح مختلفی طبقهبندی کردند.
معناشناسی شناختی  -بر خالف دیدگا ّ
سنتی  -معتقد است اگر مقولهبندی تنها به ویژگیهای
الزم و کافی وابسته باشد ،الزم میآید که انضای یک مقوله در نضویت در آ مقوله با یدکدی ر
مساوی و برابر باشند و هیچ نضوی نسبت به نضو دی ر برتری نداشته باشدد .در صدورتی کده در
واقعیت اینگونه نیست؛ زیرا برخی انضا ن ونههای بهتری از یک مقوله هسدتند و آ مقولده را بده
نحو بهتری معرفی میکنند؛ مانند ن ونه گنجشک برای مقولده پرندد  .ه چندین اگدر مقولهبنددی
بر اساس ویژگی ذاتی انضا باشد ،الزم میآید که از هر گونه فعالیدت و فرایندد شدناختی مسدتقل
باشد؛ در حالی که ویژگیهای ادراکی انسا در مقولهبندی دخالت دارد.
بنابر این دیدگا  ،زبا شناسا شناختی برای تعریدف یدک واه از روش مقولهبنددی ارسدطویی
به ننوا نقطه شروع استفاد میکنند ،اما از آ نبور کرد و در آ توقف نن ود اند .آنها با توجه بده
«نظریه شباهت خانوادگی» ویت نشتاین ،معتقدند که صفت مشترکی وجود ندارد که ت امی افدراد
یک مقوله آ را دارا باشند ،بلکه افراد یک مقوله ،دو به دو و یا سه به سه در صفت و یدا صدفاتی بدا
یکدی ر اشتراک دارند .در نظریه پیشن ونه انضای یک مقوله هر کدام شدباهتی بدا ن ونده اندال
(یک نضو) دارند ،اما میزا این شباهت دارای شدت و ضعف است.
الن اکر ،مقولهبندی بر اساس روش پیشن ونه را بهترین ال و برای طبقهبنددی و مقولدهبنددی
ً
زبا معرفی میکند و معتقد است که مقولهها غالبا بر اساس فاصلهشا تا پیشن ونه تعریف مدی
شوند و نضویت در هر مقولهای بنا به فاصلهاش تا پیشن ونه مشدکک اسدت .الن داکر ،نقداطی
مرکزی را در نظر میگیرد که جای ا مرکزیترین انضای مقوله هستند (الن اکر ۱۹۸7 ،م ،ص ۱۴۔.)۱7
تص ی گیری در باب نضویت یک پدید در یک مقوله از طریق مقایسه آ پدید با مؤلفههای

ً
پیشن ونه صورت میگیرد .از سوی دی ر ،هر یک از انضای مقوله دقیقا ه انند دی ر انضا و یدا
ً ّ
ه انند پیشن ونه نیستند ،بلکه صرفا تا حدی شبیه آ هستند (زیتز  ،۱3۸2 ،ص .)3۸
ویژگیهای پیشنمونه

 .۱پیشن ونه را ن یتوا توسط مج ونهای از مؤلفههای معیار (شرایط الزم و کدافی) تعریدف یدا
سنجش کرد ،بلکه باید به صورت خوشهای از توصیف انضا باشد.
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 .2ه ه انضای مقوله به صورت یکسا و در یک درجه از ارزش قرار ندارند ،بلکه هر کدام به
نحو مشکک ،تحت یک مقوله قرار میگیرند .تص ی گیری در باب نضویت یک پدید ذیل یدک
مقوله از طریق مقایسه با مؤلفههای پیشن ونه صورت میپذیرد؛ به طوری کده برخدی از انضدای
یک مقوله نسبت به دی ر انضا به نحو بهتر و بارزتری ن ایا گدر آ مقولده هسدتند .هن دامی کده
شکلگیری یک مقوله بر اساس ن ونه اولیه باشد ،این نضو ،مرکزیترین نضو مقوله است و بقیده
نناصر به میزا مشابهت به نضو مرکزی در مرکز و یا حاشیه مقوله قرار میگیرند .بنابراین ،برخدی
 1۴۴انضاء به منزله مولدی برای تولید بقیه انضاء هستند.
 .3مرز ثابت و مشخصی میا مقوالت پیشن ونه وجود ندارد .تنها در برخی از مقدوالت مدی
توا از پیشن ونه واحد سخن گفت ،اما در برخی مقوالت سخن از پدیشن ونده واحدد ،موجدب
میشود برخی اطالنات نشا داد نشود و از ه ینرو ،باید از درجات پیشن ون ی سخن گفت.
پس هر چه یک نضو و یا یک ن ونه از یک مقوله دارای ویژگیهای بارزتری از یک مقولده باشدد،
شایست ی آ را دارد که به ننوا ن ایند یا پیشن ونه آ مقوله معرفی شود.
مالکهای تعیین پیشنمونه

از نظر اندیش ندا زبا شناس ،یافتن پیشن ونهها ،مالکها و معیارهایی دارد؛ گرچه تعیین پدیش
ن ونه دارای فرمول خاصی نیست ،اما میتوا پیشن ونه را از طریق مالکهدایی مانندد وضدوح،
فراوانی استع ال ،سهولت یادگیری و سرنت س رد به حافظه تعیین کرد.
کرافت و کروز به چند ویژگی در توصیف پیشن ونه اشار
 .۱بسامد و ترتیب اشار کرد به آنها.

کرد اند (کرافت و کروز  ،200۴ ،ص 77۔ .7۸
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ونه را سریعتر فرامیگیرند.

 .2ترتیب فراگیری :کودکا در فراگیری زبا  ،مقولههای پیشن
 .3شباهت خانوادگی :مقولههای پیشن ونه به دلیل برخورداری از مؤلفههای بیشتر از شباهت
خانوادگی بیشتری نیز برخوردارند.
 .۴سرنت تشخیص :مخاطبین یک زبا به پیشن ونهها واکنش سریعتری نشا میدهند.
ٔ
کاربست نظریه پیشنمونه ارتباط خداوند با انبیاء

نزول

واه «نزول» ،مصدر ثالثی ّ
مجرد است که در لغت به معنای فرود آمد چیدزی از بداال بده پدایین
است (ابن فارس۱۴20 ،ق ،ج  ،2ص ۵۵۴؛ زبیدی۱۴۱۴ ،ق ،ج  ،۱۵ص )7۱۵؛ اگر چه که برخی آ را به معنای
حلول و وارد شد گرفتهاند (ابنمنظور۱۴00 ،ق ،ج  ،۱۴ص  .)۱۱۱واه نزول تنها دربارۀ کتاب و قدرآ بده

1۴۵
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واهگا مختلفی  -در قرآن کریم  -بر ارتباط میا خداوند و نبی داللت دارند؛ مانند ندزول ،تعلدی ،
فه و …  .خداوند زمانی که از ارتباط میا خود و انبیاء سدخن میگویدد ،گدا از مشدتقات نلد
َّ
استفاد میکند« :نل ه شدید القوی» (سور نج  ،آیه  ،)۵گا نل در جای دا محتدوای منتقدل شدد
َّ
مینشیند و با فعل «جاء» ه را میگردد« :وکذلك أنزلنا حک ً ا نربیا ولرن اتبعت أهواءه بعدما
ّ
جاء من العل ما لك من الله من ولي وال و ٍاق» (سور رند ،آیه  .)37در برخی از آیات نیدز بده طدور
خاص از قرآ که وحی الهی است ،سدخن گفتده و از مشدتقات مصددر ندزول و تنزیدل اسدتفاد
میکند« :تنزیل الکتاب ال ریب فیه من ر ِّب العال ین» (سور سجد  ،آیه .)2
سؤال ن د آ است که ارتباط میا خدا و نبی چ ونه است خداوند برای بیا ایدن ارتبداط -
در قرآن کریم  -از چه واهگانی استفاد کرد است میا این واهگا  ،ارتباطی وجود دارد یدا خیدر
از میا واهگا به کار رفته در قرآن کریم ،کدام یک اساسیتر هستند
قل رو اصلی در این بخش ،هر گونه ارتباط (کالمی یا غیر کالمی) خداوند با نبی است که منجدر
به معرفت میگردد .از اینرو ،به بررسی واهگانی میپردازی که در قدرآن کدریم کاشدف ایدن ارتبداط
هستند .از آنجا که این آیات و به طور کلی بررسی این واهگا در قرآن کدریم بدرای تعیدین پیشن ونده
است ،از ذکر تفسیر تک تک آیات پرهیز میشود و به بررسدی واهگدا مدرتبط بدا ارتبداط خداوندد و
ّ
انبیاء بسند شد و در نهایت ،این واهگا مورد مداقه و مقولهبندی قرار خواهند گرفت.
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کار نرفته است ،بلکه در قرآن کریم از این مصدر و مشتقات آ در موارد گونداگونی اسدتفاد شدد
است .در میا این کاربردها آنچه به ارتباط خداوند و نبدی مدرتبط اسدت ،ندزول کتداب  -اند از
ِّ ً
تو ت ،سجی و قرآن کدریم «ن َّدزل نلیدك الکتداب بدالح ِّق مصددقا ل دا بدین یدیده وأندزل َّالتدوراة
َّ
ً
واإلنجیل» (سور آل ن را  ،آیه  )3و نیدز ندزول فرشدته «مدا نن ِّدزل ال الئکدة إال بدالح ِّق ومدا کدانوا إذا
منظرین» (سور حجر ،آیه  )۸است.
در قرآن کدریم ،واه نزول و مشتقات آ در مواردی ه را با واه کتاب و قرآ به کار رفتهاند کده
مقصود از کتاب ،قرآن کریم و یا حقیقت قرآ است ،یعنی حقیقت بسیط و صورت پیش از ندزول
تدریجی آ است .واه کتاب و مشتقات آ به لحا ریشهشناسی به مفهوم نوشتن است و کداربرد
آ در معانی دی ر از باب مجاز است و با توسعه معنایی ه را است .واه کتاب ،ن ایندد مفهدوم
کالنی است که در نظام تکوین و تشریعی خلقت از مرتبه نل الهدی امتدداد داشدته و بدر قدرآ و
احکام آ نیز صدق میکند (شریعتی ،۱3۹0 ،ص ۱۵۵۔.)۱27
در بحث از ارتباط خداوند و نبی ،متعلقات مصدر نزول ،کتاب و به ویژ قرآ است ،یعندی مداد
نزل بر مرتبه مکتوب وحی داللت دارد؛ آنجا که وحی از مرتبه حقیقدت کالمدی خدود پدایین آمدد و
 1۴۶به صورت لفظ و معنا بر نبی فرو فرستاد شد است .بر اساس آیات قرآن کریم ،ماد نزول هن امیکه
در کنار واهگا کتاب و قرآ قرار میگیرد ،بیا گر ارتبداط خداوندد و انبیداء اسدت .ایدن ارتبداط  -بده
شهادت قرآ  -ارتباطی است که از طریق کانال ارتباطی فرشته وحی صورت میپدذیرد؛ بده طدوری
که در این فرایند خداوند ارتباطگر است و نقش ّفعال دارد و نبی نیز ارتباطگیر و مخاطدب پروردگدار
است و البته ،واسطهای در این میا وجود دارد که وحی را از جانب الهی به نبی ابالغ مین اید.
القاء

در قرآن کریم ،گاهی برای بیدا ارتبداط میدا خداوندد و انبیداء از مداد «ل ق ی» و مشدتقات آ
استفاد شد است .القاء ،به معنای انداختن و افکند است که در هدر دو مدورد مدادی و معندوی
کاربرد دارد (راغب اصفهانی ،۱3۸3 ،ج  ،۱ص  )۴73و تلقی در معنای تفهی و اخدذ آمدد اسدت (خدوری،
۱۴03ق ،ج  ،2ص  .)۱۱۵7متعلددق «القدداء» گددا امددری مددادی اسددت و بدده طددور مثددال ،در داسددتا
حضرت ٰ
موسی و ساحرا به وفور این ماد و مشتقات آ به کدار رفتده اسدت« :قدال ألقهدا یدا
ٌ
موسی * فألقاها ف ذا هي حیة تسعی» (سور طه ،آیه ۱۹۔ )20و گا متعلق «القاء» امری معنوی اسدت:
ً
«وألقیت نلیك مح َّبة م ِّني» (سور طه ،آیه  .)3۹در پن آیۀ از قرآن کریم ،از طریق مشدتقات القداء بده
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ارتباط میا خداوند و انبیاء اشار میشود .در این میا یک آیه مربوط به القای کل دات از جاندب
َّ
َّ
ِّ
دات فتداب نلیده إنده هو َّالت َّدواب
پروردگار بده حضدرت آدم اسدت« :فتلقدی آدم مدن ربده کل ٍ
َّ
الرحی » (سور بقر  ،آیه  )37و دی ر آیات مرتبط با القای قرآ و کتاب بر نبی مکرم اسالم است.
َّ
َّ
خداوند ،قرآن کریم را  -به صراحت  -القایی از جانب خود بدر نبدی میداندد« :و إندك لتلقدی
القرآ من لد حکی ٍ نلی ٍ » (سور ن ل ،آیه  )۶و نبی ،مخاطب اولیده قدرآ بهحسداب میآیدد؛ زیدرا
مهبط اولیه قدرآ  -هن امیکده از ندزد پروردگدار القداء میشدود  -وجدود نبدی اسدت .خداوندد،
ً ً
َّ
قرآن کریم را گفتاری سن ین معرفی مین اید« :إنا سنلقي نلیك قوال ثقیال» (سور مزمدل ،آیده  )۵کده
َّ
ً
نبی خود ،امید و انتظار القای آ را نداشته است« :وما کنت ترجو أ یلقی إلیك الکتاب إال رح ة
من ر ِّبك فال تکون َّن ظه ًیرا للکافرین» (سور قصص ،آیه .)۸۶
به کار رفتن واه «القاء» در آیاتی که بیا شد ،نشان ر منفعل بود نبدی در ارتبداط بدا خداوندد
است؛ به طوری که از واه «القاء» بر میآید« ،وحی» نونی افکند معناست که نبی در آ نقدش
ّفعال ندارد و تنها گیرند است .در بحث از ارتباط خداوند و نبدی ،متعلدق القداء ،کل دات ،قدول،
کتاب ،قرآ و ذکر دانسته شد که کل ات و قول ناظر به مرتبه زبانی و غیر مکتوباند ،امدا کتداب،
ّ
قرآ و ذکر ناظر به مرتبه کتاب الله هستند که مشت ل بر لفظ و معنا به صورت توأما اند.

یکی دی ر از واهگانی که بر ارتباط خداوند و نبی داللت دارد ،واه «رؤیت» و مشدتقات آ اسدت
که در کاربردهای مختلفی در قرآ به کدار رفتده اسدت .گدا از مشدتقات رؤیدت اسدتفاد شدد و
مقصود از آ رؤیت ظاهری و با چش است (سور انعام ،آیه  ،)7۶گا رؤیت قلبی است (سدور یوسدف،
آیه  ۱07۔  ،)۱0۸گا رؤیت تأملی و با فکر و اندیشه است (سدور انبیداء ،آیده  )30و گدا رؤیدت ّ
تجسد ی
ّ
است (سور زلزال ،آیه ( )7نک :نل ایی و لطفدی ،۱3۹۴ ،ص ۸۵۔ )۱0۱و گا رؤیت ت ثلی است که در خدواب
اتفاق میافتد .رؤیا نیز ه ا گونه که از نامش پیداست ،ندونی دیدد اسدت کده در آیدات کری ده
قرآ نیز از مشتقات رؤیت برای بیا آ استفاد شد است (سور صافات ،آیه ۱02؛ سور یوسف ،آیه .)۴
در آیاتی از قرآن کریم که از وحی با مصدر رؤیت و مشتقات آ یاد شد است ،متعلق رؤیدت
امری غیر مادی است که نازلترین آنها «رؤیا» اسدت .بدرای ن ونده ،آنجدا کده خداوندد ملکدوت
مین ایاند ،با رؤیت بیدا شدد اسدت« :وکدذلك ندري
آس ا و زمین را به حضرت ابراهی
إبراهی ملکوت َّ
الس اوات واَأر ولیکو من ال وقنین» (سور انعام ،آیده  )7۵و یدا امدداد الهدی بده

ارتباط خداوند با انبیاء در قرآن کر یم؛ با تأکید بر نظر ی ٔه پیشنمونه

رؤیت

1۴7

حضرت یوسف در مواجهه با زلیخا از این دسته است« :ولقد ه َّ ت به وهد َّ بهدا لدوال أ رأی
برها ر ِّبه» (سور یوسف ،آیه .)2۴
از بررسی واه «رؤیت» و مشتقات آ در قرآن کریم ،در مییابی که بخش انظ کداربرد ایدن
واه در غیر معنای ارتباط خداوند و نبی است و تنها در مدوارد انددکی بده رؤیدت وحیدانی مدرتبط
است؛ مانند آیۀ شریفه «ما کذب الفؤاد ما رأی» (سور نج  ،آیه  )۱۱کده دربدارۀ وحدی بده نبدی مکدرم
اسالم است که به نونی میتوا آ را در زیرمج ونه رؤیت قلبی جای داد.
قرائت
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یکی از واهگانی که بر ارتباط خداوند و نبی داللت دارد ،واه «قرائت» و مشتقات آ است .قرائت بده
معنای متصل کرد برخی حروف به برخی دی ر به هن ام خواند اسدت (راغدب اصدفهانی ،۱3۸3 ،ج :3
 .)۱۸0پس در معنای قرائت ،ه راهی لفظ و معنا مستتر است .لفظ قرآ نیز از مشتقات مداد «قدرء»
است و از ه ینرو ،در آیات قرآن کریم ،قرآ به ننوا امری خواندنی یاد شدد اسدت« :فد ذا قدرأت
َّ
َّ
الشیطا َّ
الرجی » (سور نحل ،آیه )۹۸؛ به ه ین دلیل است که نخستین آیدات
القرآ فاستعذ بالله من
1۴۸
َّ
نازله بر نبی مکرم اسالم امر به قرائت قرآ است« :اقرأ باس ر ِّبك الذي خلق» (سور نلق ،آیه .)۱
در ت امی آیاتی که مشتقات قرائت به کار رفته است فانل قرائت نبی است کده موظدف اسدت
آیات را برای مردم بخواند و موجبات هدایت آنا را از ایدن طریدق فدراه آورد و تنهدا در دو مدورد
َّ
خداوند ،فانل قرائت است« :ال تح ِّر به لسانك لتعجل به * إ نلینا ج عه وقرآنه * فد ذا قرأندا
َّ
فاتبع قرآنه» (سدور قیامدت ،آیده ۱۸۔ .)20خداوندد متعدال بده نبدی اکدرم میفرمایدد :در خواندد
قرآ نجله نکن؛ زیرا ج ع کرد و خواند آ بر نهد ماست؛ پس هن امیکه بر تو خواند شدد
از خواند آ پیروی کن .این آیات از ارتباط میا خداوند و نبی پرد برداری میکنندد؛ بده طدوری
که خداوند از طریق قرائت کتاب با نبی خود ارتباط بر قدرار مدیکندد .در ایدن آیدات ،بده صدورت
تلویحی به این نکته اشار شد است که گویی حقیقت کالم الهی بر نبی روشدن بدود اسدت کده
دستور ندم نجله در خواند به او داد شد است ،یعنی وجود نل ی بسیط قرآ  ،ثابت میگردد.
مک ل این آیه را میتوا در سورۀ مبارکه طه یافت؛ آنجا که میفرماید« :وال تعجل بالقرآ من قبل
أ یقضی إلیك وحیه» (سور طه ،آیه  )۱۱۴و به قرینه سیاق ،توصیه کرد است که بده جدای نجلده در
قرائت وحی ،نل بیشتر را طلب کن« :وقل ر ِّب زدني نل ً ا» (سور طه ،آیه  .)۱۱۴از آیه چندین بدرمیآیدد
که نبی دستک دارای نل ی اج الی در باب وحی بود است که در خواند آ نجلده میکدرد  ،از
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این آیه و آیاتی از این دست ،نزول دفعی قرآ در کنار نزول تدریجی آ نتیجه میشود؛ زیرا اگدر نبدی
 پیش از نزول تدریجی  -از مفاد وحی آگا نبود ،نجله در قرائت بیمعنا بود.در سورۀ مبارکه قیامت که خداوند قرائت را به خود نسبت داد است ،میتوا وحی تدریجی را
وحی زبانی دانست ،اما در نقطه مقابل ،وحی دفعی قرائتپذیر نیست .از اینرو ،وحی تددریجی
را میتوا از سنخ وحی گفتاری دانست و وحی دفعی را از سنخ گزار ای (قدائ ینیدا ،۱3۹7 ،ص .)۱۴7
ه چنین این آیه نشا دهند آ است که خداوند ،خود فانل قرائت است ،یعنی خداوندد معدارف
وحیانی را در قالب زبانی خاص به نبی رساند است و واسطه وحی تنها نقش واسطهگری و کانال
دارد و صورتبخشی معارف در قالب زبانی از جانب خداوند است.
آیه دومی که در آ فانل قرائت ،پروردگار است و به طور مستقی از ارتباط خداوند و نبدی سدخن
میگوید ،در سورۀ مبارکه ٰ
انلی است؛ چنانکه میفرماید« :سنقرئك فال تنس ٰی» (سور ٰ
انلی ،آیه  .)۶ایدن
آیه  -به صراحت  -بیا میدارد که قرآن به نحوی بر پیامبرخواند میشود که هرگدز فرامدوش نشدود و
بهت امه در قلب و حافظه نبی ب اند و بدو نقصا و زیاد به مردم انتقال یابدد .از ایدنرو ،از ایدن آیده
میتوا به نص ت وحی دست یافت .بنا بر توضیحات پیشگفته ،قرائدت تنهدا دربدارۀ قدرآن کدریم
به کار رفته است و ه ا گونه که از ریشه لفظ قرائت بر میآید ،به امر مکتوب تعلق میگیرد.

یکی دی ر از واه هایی که دال بر ارتباط میا خداوند و نبدی اسدت ،واه (تدالوت) و مشدتقات آ
است .این واه  -در لغت  -بده معندای پیدروی و اتبداع اسدت (ابدنفدارس۱۴20 ،ق ،ج  ،۱ص  )۱۸۱و در
اصطالح ،به معنای به دنبال ه آورد آیات است .واه تالوت و مشتقات آ در قرآن کریم ه بده
خداوند و ه به نبی نسبت داد شد است ،یعنی گاهی فانل تالوت خداوندد اسدت کده آیدات و
کتاب را بر نبی میخواند و گاهی فانل تالوت ،نبی است که آیات را بر مردم میخواند.
در قرآن کریم ،واه تالوت و مشتقات آ دارای متعلقات گوناگو هستند:
َّ
«کددذلك أرسددلنا فددي أ َّمد ٍدة قددد خلددت مددن قبلهددا أم د ٌ لتتلددونلیه الددذي أوحینددا
إلیك» (سور رند ،آیه )30؛
«وما کنت ثاو یا في أهل مدین تتلو نلیه آیاتنا ولک َّنا ک َّنا مرسلین» (سور قصص ،آیه )۴۵؛
«واتل نلیه نبأ نوح» (سور یونس ،آیه .)7۱
ٍ
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فانل تالوت  -در این آیات  -پیامبر اکرم است که وظیفه دارد آنچه خداوند بر او وحی کدرد را
به مردم ابالغ ن اید .دو بار به نبی دستور داد شد است که آنچه از کتاب به او وحی شد را بدرای
مردم بخواند« :واتل ما أوحي إلیك من کتاب ر ِّبك» (سور کهف ،آیه  )27و «اتل ما أوحي إلیدك مدن
الکتاب» (سور ننکبوت ،آیه  .)۴۵گویی «کتاب» از سوی خداوند بر نبی تالوت شد است ،امدا نبدی
تنها آیاتی(بخشی) از آ کتاب وحی شد را بر مردم میخواند؛ نه ت ام آ را.
تنها در یک آیه از تالوت کتاب بر مردم سخن به میا آمد است و آ هن امی است که مخدالفین
ً
شروع به بهانهتراشی کرد و میگویند اگر او حقیقتا نبی است ،چرا آیداتی از جاندب خداوندد بدر مدا
ٌ
ن یآورد «وقالوا لوال أنزل نلیه آیات من ر ِّبه» (سور ننکبوت ،آیه  .)۵0خداوندد در مقدام پاسدخ بده ایدن
بهانهتراشی ،میفرماید :این که یک کتاب بر تو نازل کردی تا برای آنا تالوت کندی ،برایشدا کدافی
َّ
نیست که باز ه بهانه میآورند «أول یکفه أنا أنزلنا نلیك الکتداب یتلدی نلدیه » (سدور ننکبدوت،
آیه  .)۵۱از آنجا که در این آیۀ شریفه ،واه کتاب به صورت معرفه آمد است و فضدای سدخن در مدورد
نزول قرآ است ،میتوا نتیجه گرفت که مقصود از این کتاب نازل شد قرآن کریم است.
آنچه به بحث ارتباط خداوند و نبی به طور مستقی مرتبط است ،آیاتی است که در آنها به فانلیت
 1۵0الهی در امر تالوت اشار شد است .در برخی آیات ،فانل تالوت خداوند است که آیات خود را بدر
نبی تالوت میکند و اینگونه با او ارتباط بر قرار کرد و معارف و حقایق را بر او نازل میکند:
«نتلو نلیك من نب موسی وفرنو بالح ِّق لق ٍوم یؤمنو » (سور قصص ،آیه )3؛
ّ
«تلك آیات الله نتلوها نلیك بالح ِّق» (سور بقر  ،آیه 2۵2؛ سور آل ن را  ،آیه ۱0۸؛ سور جاثیه ،آیه )۶؛
ِّ
«ذلك نتلو نلیك من اآلیات والذکر الحکی » (سور آل ن را  ،آیه .)۵۸
قرائت و تالوت هر دو از اقسام خواند هستند و در مورد قرآن کریم ایدن پیشفدر را بده اثبدات
میرسانند که حقیقت قرآ در قالب الفا و کل ات نزول پیدا کرد اند .تفاوت تالوت و قرائت در
آ است که قرائت ،تنها در مورد قرآن کریم به کار رفته است ،اما تالوت به جز قرآن کریم بدر انبداء
انبیاء گذشته نیز داللت دارد.
ترتیل

ّ
یکی دی ر از واهگا دال بر ارتبداط خداوندد و انبیداء ،واه «ترتیدل» و مشدتقات آ اسدت .ترتیدل
به معنای آراست ی بر اساس نظ است .ت ام چهار موردی که در قرآن کریم این ریشه به کدار رفتده

✺

است ،دربارۀ قرآن کریم است:
ً
ِّ
«ورتل القرآ ترتیال» (سور مزمل ،آیه )۴؛
َّ
ً
َّ
«وقال الذین کفروا لوال ن ِّزل نلیه القرآ ج لة واحد ًة کذلك لنث ِّبت بده فدؤاد ورتلندا
ً
ترتیال» (سور فرقا  ،آیه .)32
در این آیۀ شریفه ،به بهانهگیری کفار جهت ندم ای ا به قرآن کریم اشار شد و نزول (تددریجی)
قرآ را به ننوا ناملی برای ثبات و آرامش قلب نبی معرفی شد است .چهار مورد استع ال ایدن
واه  ،به صورت دو به دو در کنار یکدی ر قدرار گرفتهاندد .در آیدۀ اول ،فاندل ترتیدل قدرآن کدریم،
پروردگار است و در آیۀ دوم خداوند به نبی دستور میدهد که قرآ را بده صدورت ترتیدل بخواندد.
با ه ین بیا  ،تفاوت میا تالوت و ترتیل روشن میگردد که ترتیل گوندهای از تدالوت اسدت کده
آراست ی و نظ در آ مشهود است و نیز ترتیل  -بر خالف تالوت  -دربارۀ کتدب آسد انی دی در
به کار نرفته است .در آیۀ اول که فانل آ خداوند اسدت ،وحدی قرآندی دارای مداهیتی بدا قابلیدت
خواند معرفی شد است؛ به طوری که آیات به نحو خاصی بر نبی خواند شد است.

در آیات قرآن کریم ،گا به وسیله مشتقات مصدر «تعلی » به ارتبداط میدا خداوندد و نبدی اشدار
شد است .این آموزش به گونههای مختلفی و در قالدب ال وهدای متفداوتی بیدا گشدته اسدت؛
گاهی از س ت خداوند و با توجه به نقش معل  ،بیا گشته اسدت؛ 1در ایدن آیدات نیدز بدا وجدود
تفاوت سیاق ،به نقش تعلی دهندگی خداوند اشار مستقی شد اسدت و وحدی را از چشد اندداز
خداوند توصیف کرد است و گا از سوی متعل  ،به فرایند تعلی اشار شد اسدت 2.نلد در ایدن
دسته از آیات ،نل وحیانی است و از آنجا که وحی بر افراد معدود برگزید نازل میشود ،این نل
ً
نیز طبیعتا اندک و انحصاری است .پس وحی الهی ،نل آفرین و معرفتزاست.
در یک دستهبندی کلی ،میتوا نل را به دو دسته تقسی کرد :اکتسابی و غیر اکتسدابی .نلدومی
که از طریق فکر و استدالل حاصل میشوند ،نلوم اکتسدابی بدود و نلدوم وهبدی از طریدق «تعلدی
 .1سور بقر  ،آیه 3۱؛ سور آل ن را  ،آیه ۴۸؛ سور یوسف ،آیه 22؛ سور قصص ،آیه ۱۴؛ سدور انبیداء ،آیده 7۴؛ سدور
ن ل ،آیه ۱۵؛ سور کهف ،آیه ۶۵؛ سور یس ،آیه .۶۹
 .2سور بقر  ،آیه 32؛ سور یوسف ،آیات  2۱ ، ۶و .۱0۱
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تعلیم

1۵1

الهی» به دست میآیند .البته ،باید توجه داشت که تعلی دهند ه ه نلوم خداوند است ،امدا تعلدی ،
گاهی به صورت مستقی از جانب خداوند است (نلوم وهبی) و گا بده صدورت غیدر مسدتقی و بدا
واسطه برها و استدالل است (نلدوم اکتسدابی) ( فعدالی ،۱3۹۴ ،ص  ۵2۔  .)۵3آ دسدته از نلدومی کده
افرادی خاص از غیر طریق اکتساب از مصدر الهی به دست میآورند« ،وحی» گفته میشود.
بنابراین ،واه «تعلی » و مشتقات آ تنها برای ارتباط میا خداوند و نبدی بدهکار گرفتده نشدد ،
بلکه به جز تعلی به انبیاء ،تعلی ات دی ر با متعلقات دی ر را نیز در بر میگیرد .فرایند تعلی  ،کدل
فرایند وحی را پوشش میدهد؛ زیرا اساس ارتباط خداوند و انبیاء بر پایه انتقال معرفت و حقدایقی
از سوی خداوند است .به ه ین جهت« ،وحی» تلفیقی از جنبه ارتباطی و معرفتی است.
ایتاء
به کار میرود (راغدب اصدفهانی،۱3۸3 ،
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ایتاء ،مصدر ثالثی مزید باب افعال است که در معنای بخشید
ج  ،۱ص  )۱۴۶خداوند متعال  -در قرآن کریم  -از این واه و مشتقات آ به وفدور اسدتفاد کدرد و اکثدر
کاربرد این واه و مشتقات آ با توجه به معنای لغوی اسدت و بده کدارگیری ایدن واه اختصاصدی بده
1۵2
ارتباط خداوند و انبیاء ندارد ،بلکه با متعلقات گوناگو و در حوز های مختلف بده کدار رفتده اسدت.
آنچه ما را در این بخش یاری میکند ،بررسی آیاتی است که در مورد ارتباط خداوندد و انبیداء اسدت.
از بررسی آیات این نکته به دست میآید که مصدر «ایتاء» و مشدتقات آ دربدارۀ انبیداء بدهکار گرفتده
شد و مختص قرآ و رسول اکرم نیست .در برخی آیات ،این واه به صورت اختصاصدی بدرای
یکی از انبیای الهی به کار رفته است 1.آنچه از سوی خداوند به انبیاء نطا شدد اسدت ،یکسدا بیدا
نشد و متعلقات مختلفی چو کتاب ،حک ت ،نل  ،قرآ و … را شامل میشود.
جاء

فعل «جاء» به معنای آمد است و هن امیکه با حرف اضافه «ب» ه را گردد ،به معندای آورد
است .در قرآن کریم حدود  2۸0بار این فعل و مشتقات آ به کار رفته است (راغب اصدفهانی،۱3۸3 ،
 .1سور انبیاء ،آیه ۵۱؛ سور بقر  ،آیه ۵3؛ سور مری  ،آیه 30؛ سور بقر  ،آیه 2۵۱؛ سور ن ل ،آیه ۱۶؛ سور یوسدف ،آیده
22؛ سور مری  ،آیه ۱2؛ سور انبیاء ،آیه 7۴؛ سور حجر ،آیه .۸7

✺

ج  ۴3۶ ،۱۔ .)۴37فعل جاء و مشتقات آ  -در قرآن کریم  -دارای متعلقات گوناگو است؛ آ دسدته
ً
از آیاتی که مستقی ا به بحث ما مرتبط هستند آیاتی هستند که از طریق مشتقات «جداء» از ارتبداط
خداوند با انبیاء پرد برداری میکنند؛ در طی این ارتباط ،خداوند کتاب و یا معرفتی را به نبی خدود
داد است ،یعنی خداوند فانلیت دارد:
َّ
ّ
َّ
«ولرن اتبعت أهواءه بعد الذي جداء مدن العلد مدا لدك مدن اللده مدن ولدي وال
نص ٍیر» (سور بقر  ،آیه )۱20؛
َّ
«وکذلك أنزلنا حک ً ا نربیا ولرن اتبعت أهواءه بعدما جاء من العل مدا لدك مدن
ّ
الله من ولي وال و ٍاق» (سور رند ،آیه )37؛
«أونجبت أ جاءک ذک ٌر من ر ِّبک نلی رجل منک لینذرک »(سور انراف ،آیه  ۶3و .)۶۹
ٍ

جعل

فعل «جعل» و مشتقات آ به وفور در قرآن کریم به کار رفته است .در اکثر این کاربردها این فعدل در
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ه ا گونه که از این آیات شریفه بر میآید ،هن امیکه خداوند به وسدیله فعدل «جداء» بده ارتبداط
ً
خود و نبی اشار میکند؛ امری از امور نبی و یا شأنی از شرو او را مرکز توجه قدرار داد و مع دوال
به خود به ننوا منشأ ارتباط وحیانی اشار ن یکند .برای ن ونده ،هن دام سدخن گفدتن حضدرت
با پدر یا ن و یش ،ابراهی گوشزد میکند که نل ی به او رسید است که تبعیدت از آ ،
ابراهی
ً
َّ
ِّ
را هدایت اسدت« :یدا أبدت إندي قدد جداءني مدن العلد مدا لد یأتدك فداتبعني أهدد صدراطا
سو یا» (سور مری  ،آیه  )۴3و به منشأ این نل اشار نشد است .در آیهای دی ر و در مقام دلدداری بده
نبی مکرم اسالم میفرماید :پیامبرا پیش از تو نیز تکذیب میشدند و در برابر این تکدذیبها
صبر کردند تا آنکه نصرت ما بدا ها رسید ،تو نیز چنین باش؛ زیرا اخبدار پیدامبرا بده تدو رسدید
ِّ
ِّ
ٌ
است« :ولقد کذبت رسل من قبلك فصبروا نلی ما کذبوا وأوذوا ح َّتی أتاه نصرنا … ولقد جاء
من نب ال رسلین» (سور انعام ،آیه  )۴3در این آیه نیز به مصدر وحی اشار ای نشد است.
ه ا گونه که مشاهد شد ،خداوند به ارتباط خود بدا انبیداء  -از طریدق فرایندد تعلدی  -اشدار
میکند .اشار به این فرایند ،از سه طریق صورت پذیرفته است :گدا از طریدق مشدتقات «تعلدی »
است؛ گا به «ایتاء» نل از سوی خود اشار دارد و گاهی نیز از طریق فعل «جاء» و متعلدق نلد
به فرایند «تعلی » اشار مین اید.

ً
معنای لغوی خود استفاد شد و متعلقات گوناگو دارد ،اما در دو مورد مسدتقی ا بده جعدل قدرآ از
سوی خداوند اشار شد است؛ گویی که این واه جای زین مشتقات «نزول» شدد باشدد .خداوندد
پس از بیا انواع وحی ،این کتاب را نوری قرار داد شد بر پیامبرمعرفی میکند که به وسدیله آ هدر
ً
که را بخواهد ،هدایت مین اید« :وکذلك أوحینا إلیك روحا من أمرنا ما کنت تدري مدا الکتداب وال
اإلی ا ولکن جعلنا ن ًورا نهدي به من نشاء من نبادنا» (سور شوری ،آیه  .)۵2از ایدنرو ،متعلدق جعدل،
ً
َّ
کتاب خداوند (قرآن کریم) است .در آیۀ دی ری ،خداوند متعال میفرماید« :إنا جعلندا قرآندا نربیدا
َّ
ً
لعلک تعقلو » (سور زخرف ،آیده  .)3در سدورۀ مبارکده یوسدف ،دقیقدا بدا ه دین سدیاق بده جدای واه
َّ
ً
َّ
«جعلنا » ،واه «انزلنا » به کار رفته است« :إنا أنزلنا قرآنا نربیا لعلک تعقلو » (سور یوسف ،آیه .)2
با حفظ انتقاد به اصالت تعبیرهای قرآنی 1،این دو واه را به یک معنا ن یدانی  ،اما گویی ایدن
دو واه از فرایند ارتباطی خاص میا خداوند و نبی پرد برداری میکنند ،یعنی واه جعل تنها افاد
معنای لغوی قرار داد را ن یکند؛ زیرا متعلق آ امری معنوی  -آ ه قرآن کریم  -اسدت کده بدر
قلب نبی وارد میگردد و نیز این دو آیه به این نکته اشار مستقی دارند که  -در قرآن کدریم  -لفدظ و
معنا توأما نازل گشتهاند.
1۵۴
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نداء

یکی از واهگانی که بر ارتباط میا خداوند و نبی داللت میکند ،واه ندداء و مشدتقات آ اسدت.
واه نداء و مشتقات آ کاربردهای گوناگونی دارند؛ گا این واه به طدور خداص اشدار بده ارتبداط
انبیاء با خداوند دارد و هن امیکه فضای ارتباطی انبیای مختلف با خداوند توصدیف میشدود ،از
این واه استفاد میشود.
اما گا  -در هشت آیه  -واه نداء و مشتقات آ از جانب خداوند بهکار گرفته شد و پروردگدار،
نبی را مورد خطاب قرار داد است؛ اینگونه خطاب دربارۀ حضدرت آدم و حدوا بده کدار رفتده
است .هن امیکه آ دو از شجر م نونه تناول کردندد ،خداوندد آنهدا را مدورد خطداب قدرار داد:
َّ
ك
«وناداه ا ربه ا أل أنهک ا نن تلک ا الشجرة؛ آیا ش ا را از آ درخت نهی نکردم !» (سور اندراف،
آیده  .)22دربارۀ لحظات وحی حضرت ٰ
موسی نیز این واه کداربرد دارد؛ آ هن دام کده در وادی
« .1اصالت تعابیر قرآنی بدین معناست که هر تعبیر قرآنی بر پایه مفهومسازی خاصدی اسدتوار اسدت و از ه دینرو ،هدر
تعبیر اصالت دارد و ّ
مفسر باید از برگرداند هر تعبیری به تعبیر دی ر پرهیز ن اید» (قائ ینیا ،۱3۹0 ،ص .)۱30

✺

طور خداوند ٰ
موسی را مورد خطاب قرار داد:
ك
«ونادینا من جانب الطور اَأی ن وق َّربنا نجیا» (سور مری  ،آیه )۵2؛
َّ
َّ
ِّ
ك
«فل َّ ا أتاها نودي یا موسی * إني أنا ربك فاخلع نعلیك إنك بالواد ال قددس ط ًدوی *
وأنا اخترتك فاست ع ل ا یوحی»؛ من پروردگار توام! کفشهایت را بیرو آر که تدو در
ّ
سرزمین مقدس «طو ٰی» هستی و من تو را برگزید ام به آنچه وحی میشود ،گوش فرا
د (سور طه ،آیه ۱۱۔.)۱3
این گونه کاربرد یک بار نیز دربارۀ حضرت ابراهی استفاد شد است .حضرت ابدراهی پدس از
رؤیای صادقهای که در ارتباط با کشتن فرزندش اس انیل میبیند و پس از سدربلندی در امتحدا
الهی ،اینطور مورد خطاب قرار میگیرد« :ونادینا أ یا إبدراهی * قدد ص َّددقت ك
الرؤ یدا؛ او را نددا
ّ
دادی که ای ابراهی ! تو رؤیای خود را تحقق بخشیدی» (سور صافات ،آیه  ۱0۴و .)۱0۵
تکلیم

آیه کلیدی و را گشا در این بخش ،آیهای است که در آ اقسام وحی در قرآ بیا شد « :ومدا کدا
ً
ِّ ّ َّ
َّ
اب أو یرسل رسوال فیدوحي ب ذنده مدا یشداء إنده نلدي
ج
ح
اء
ر
و
ن
م
و
أ
یا
ح
و
ال
لبش ٍر أ یکل ه الله إ
ٍ
حکی ٌ » (سور شوری ،آیه  )۵۱و مقس این تقسی  ،تکلی خداوند است ،یعنی هن امیکه خداوندد بدا
انبیاء سخن میگوید ،از سه حالت خارج نیست :یا بده صدورت مسدتقی اسدت کده از آ بدا ندام
«وحی» یاد شد است ،یا به صورت غیر مستقی است که خود از دو طریق است :یکی از پشدت
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ّ
گاهی از وحی و ارتباط میا خداوند و نبی با فعل «کل » و مشتقات آ یداد میشدود .البتده ،ایدن
فعل در غیر ارتباط میا خداوند و نبی نیز ظهور دارد ،بلکه باید گفت بیشتر موارد اسدتع ال آ در
ً
غیر ارتباط خداوند و نبی است ،اما آنچه به بحث وحی مرتبط است ،مج ونا هشت آیه است که
به بررسی آنا میپردازی .
در قرآن کریم ،مخاطب قرار گرفتن انبیاء توسط خداوند به ننوا مالکی بدرای برتدری معرفدی
َّ ّ
َّ
گشته است« :تلك ك
الرسل فضلنا بعضه نلی بعض منه من کل الله» (سور بقدر  ،آیده  )2۵3و ایدن
ٍ
واه بیشتر به ارتباط خاص خداوند با حضرت ٰ
موسی اختصاص دارد:
َّ ّ
«وکل الله موسی تکلی ً ا» (سور نساء ،آیه )۱۶۴؛
َّ
«ول َّ ا جاء موسی ل یقاتنا وکل ه ر كبه» (سور انراف ،آیه .)۱۴3

1۵۵

مانع و حجاب و دی ر از طریق فرستاد فرشته .خداوند در پایا این آیۀ شریفه میفرمایدد« :پدس
خداوند به هر که بخواهد وحی میفرستد» .با کنار ه قرار داد صدر و ذیدل آیده درمییدابی کده
ّ
ّ
وحی الهی ه ا تکل الهی است؛ زیرا در ابتدای آیه ،تکل الهی مقس تقسی واقع شد و پس از
ّ
بیا سه قس تکل خداوند از واه وحی استفاد شد است؛ به طوری که فرمود به هدر کدس کده
ّ
بخواهی « ،وحی» فرو میفرستی  .از اینرو ،دامنه وحی و تکل الهی یکسا ان اشته شد است.
از طرفی ،با تأمدل در اقسدام وحدی و بررسدی واهگدا پیرامدو آ کده توضیحشدا گذشدت،
در مییابی که وحی در گفتار و مکال ه خداوند با انبیاء منحصر نیست .یکی از انواع وحی ه دا
رؤیاست که بدا اشار شد .گا انبیاء برخی حقایق را در خواب مشاهد میکردند؛ البته ،ایدن بده
ً
معنای ندم کالم در خواب نیست ،اما اساسا رؤیا از مصدر رؤیت است و آنچه در رؤیدا اه یدت
داشته و پررنگ است آ است که امری به نظر نبی میرسید و نبی آ را دریافت میکرد است.
با بررسی مصادیق وحی ،صحی آ است که کالم را در ارتباط زبدانی منحصدر نکدرد و آ را
در مفهوم مطلق رساند مراد (به هر نحو که باشد) در نظر ب یری ؛ ه ا گونه که اهل بیدت نیدز
ه ین گونه تفسیر کرد اند .مصدر «نداء» و «تکلی » به روشنی بده فرایندد ارتبداطی خداوندد و نبدی
 1۵۶اشار دارند .خداوند متعال ،نبی را صدا میزند و او را مخاطب کالم خود میگرداند.
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وحی

یکی از واهگانی که از ارتباط خداوند و نبی پرد برمیدارد ،واه «وحی» میباشد .از مج دوع آراء
لغتشناسا  ،دو دیدگا کلی قابل استنتاج است که هر کدام از ایدن دو منظدر ،در معندای اصدلی
کل ه وحی  -در کنار القای هر گونه آگاهی  -قیدی را مطرح میسدازند :در دیددگا نخسدت ،قیدد
خفاء و پنهانی بود (ابنفارس۱۴20 ،ق ،ج  ،۶ص ۹3؛ رازی۱۴20 ،ق ،ج  ،۸۱ص  )۱0۸و در دیدگا دوم ،قیدد
سرنت (رشید رضا ،بیتا ،ص  )۸۱مطرح شد است .با بررسی واه «وحی» ،به نظر مدیرسدد معندای
اصلی و ریشهای این واه انتقال معناست؛ به طوری که این انتقال معندا بدا ویژگدیهدای خاصدی
صورت میپذیرد ،از ج له آ که انتقال ،پنهانی و سریع اسدت .در حقیقدت ،سدرنت و خفدا دو
ویژگی برای بیا کیفیت انتقال هستند و داخل در تعریف «وحی» نبود و ن یتوا آنها را به ننوا
ً
رکنی از ارکا وحی مطرح کرد؛ گرچه انتقال در باطن ،مالزم بدا پوشدیدگی و خفاسدت و مع دوال
ً
پوشیدگی از لوازم سرنت است؛ به طوری که وقتی امری با سرنت انجام میپذیرد مع وال از دید
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ٔ
تعیین پیشنمونه ارتباطی خداوند با انبیاء

تا بدینجا الفاظی که در قرآن کریم داللت بر ارتباط میا خداوند و انبیاء داشتهاند را بررسی ن ود ای .

1۵7
ارتباط خداوند با انبیاء در قرآن کر یم؛ با تأکید بر نظر ی ٔه پیشنمونه

بسیاری مغفول و مجهول میماند.
با توجه به توضیحات پیشگفته ،میتوا گفت که مؤلفه اساسی وحی ،ه ا انتقدال معناسدت
و انتقال معنا ،حیثیتی دو سویه و ارتباطی دارد ،یعندی انتقدال ،زمدانی معندا مدییابدد کده قدائ بده
دو طرف باشد .این ارتباط ،میتواند به طرق مختلف صورت ب ذیرد و در موقعیتهای مختلدف،
ً
به شکلهای گوناگو پدیدار شود؛ گرچه مع وال سریع و مخفیانه صورت میپذیرد.
با بررسی موارد استع ال واه «وحی» و مشتقات آ در قرآن کریم ،میتوا گفدت در بسدیاری از
موارد ،وحی در معنای مصدری خود به کار رفته است و معنای اصلی انتقال نل در وحدی از منظدر
قرآ نیز موجود است ،اما در پار ای مدوارد شداهد کداربرد معندای غیرمصددری «وحدی» هسدتی ؛
به طوری که به اصل پیام و خود معنایی که انتقال یافته است ،وحی اطدالق مدیشدود ،یعندی گداهی
وحی در قرآن کریم ،در حوز ارتباط معنا شد و به معنای فرایند و ن ل تلقی معارف وحیانی اطدالق
میشود و گاهی در حوز مربوط به خود پیام مطرح میشود .آنجا که وحی در حوز مربدوط بده پیدام
مطرح میگردد؛ آیات دارای بسامد پایین هستند؛ مانند« :قل إ َّن ا أندذرک بدالوحي وال یسد ع ك
الصد ك
ك
الدناء إذا ما ینذرو » (سور انبیاء ،آیده  .)۴۵پیام الهی وسیلهای جهت انذار معرفی شد است ،ولی اهدل
نناد که گوشهایشا کر است ،هن امی که انذار میشوند ،سخنا را ن یشنوند!
در کنار این آیات ،دسته آیاتی نیز هستند که به وحی به ننوا فرایند اشدار کرد اندد .از ایدنرو،
خداوند متعال وحی را به صورت فرایندی میداند که در آ وحیی را با محتوایی خداص بده سدوی
َّ َّ
ً
نبی میفرستند« :ث َّ أوحینا إلیك أ اتبع ملة إبراهی حنیفا» (سدور نحدل ،آیده  )۱23و نبدی ،مخاطدب
وحی است .یکی از ویژگیهای تخاطب ،کشف ن ا فراینددی اسدت .وحدی ،ارتبداطی کالمدی
است که در آ نبی ،مخاطب خداوند قرار میگیرد و تعلی داتی از جاندب خداوندد بدر او نرضده
میشود .این ارتباط به صورت زند و رو در رو صورت میپذیرد و میتوا گفدت کده وحدی ،اوج
ً
ارتباط وجودی بند با پروردگار است؛ ارتباطی که در آ غیبت و حجابی نیست و کدامال شدفاف
صورت میپذیرد .در مقابل ،ارتباط متافیزیکی که در آ با صورتهای ذهنی سدر و کدار دارید و
با صورت شدیء ارتبداط برقدرار مدیکنی  ،یعندی صدورت میدا مدا و شدیء فاصدله میانددازد و
از ه ینرو ،ارتباط را به حالت غائبانه تقلیل میدهد (قائ ینیا ،۱3۹۶ ،ص  ۴۶۶۔ .)۴۶7

1399
زمستان
اره| ■ ۴
کالم۔اهل بیت
139۶
شمارهپاییز| 3و پاییز
شمی
پژوهشی اخالق■پژوه
دوفصلنامهعلمی
فصلنامۀ

اینک با توجه به مالکهای پیشن ونه که پیش از این بیا شد ،در صدد تعیین پیشن ونه وحی هستی .
در میا واهگا ذکر شد  ،واه «وحی» با بسامد باال به ارتباط میا خداوند و نبی اشار دارد؛ به طوری
که از  7۸موردی که این واه و مشتقات آ به کار رفته است ،تنها حدود د مورد به غیر ارتباط خداوند
و نبی اختصاص یافته است .از اینرو ،این واه توا ن ایندگی بدرای ارتبداط میدا خداوندد و نبدی را
دارد؛ در حالی که دی ر واهگا بیا شد بیشترین کاربردشا در غیر معنای وحی بدود اسدت و واه
هایی چو نزول ،رؤیت ،ایتاء و … در غیر معنای ارتباط خداوند و نبی نیز کداربرد فدراوا دارندد .از
ً
آنجا که پیشن ونهها ال وهای اولیهای هستند که مردم در کاربردهدای ن لدی ن ومدا بددا ها اشدار
میکنند ،در بحث از ارتباط خداوند و نبی نیدز نخسدتین واه ای کده بده ذهدن متبدادر میشدود ،واه
«وحی» است؛ ن ونهای برجسته که دارای ارتکاز اولیه ذهنی میباشد.
یکی دی ر از دالیل انتخاب واه «وحی» به ننوا پیشن ونه آ است که وحی ،قابلیت توسعه
معنایی دارد و از ه ینرو ،به ننوا معنای مرکزی وحی شناخته و معرفی مدیگدردد .ایدن معندای
مرکزی در بافتهای گوناگو توسعه مییابد و در هر سیاق ،جرح و تعدیل خاصی پیدا میکندد و
به شکل تفاوت معنایی تبلور مییابد .تغییر معنا به دو صورت م کن اسدت اتفداق بیافتدد .گداهی
ً
 1۵۸معنای یک واه تدریجا و در طی زما تغییر مییابد ،اما گاهی یک واه در یک زما واحدد و بندا
بر سیاقهای متفاوت ،معانی مختلفی را به خود میگیرد.
پیشن ونه مصداقی «وحی» ه ا وحی نبوی اسدت کده در قالدب ارتبداط خداوندد بدا انبیداء
شکل گرفته و طی آ خداوند مفاهی ی را بده روشدی رمزگونده بده نبدی منتقدل میکندد .آنچده در
فرهنگ و میا مردم شناختهشد تر است ،ه ین معنا از وحی است.
از ره ذر مقولهبندی وحی میتوا درجات و مراتب متفاوتی برای وحی تصویر کرد .بسیاری
از خلطهایی که در مفهوم وحی صورت پذیرفته است ندم توجه به سطوح و درجات معنایی واه
«وحی» است .وحی در کاربرد قرآنی خود دارای یک معناست (انتقال معنا) که به نحدو مشدکک
در سطوح متفاوتی مقولهبندی میگردد .کاربردهای گوناگو «وحدی» را بایدد در طدول یدکدی ر
قرار داد؛ نه در نر ه  .این چینش به معنای نشا داد اختالف مراتب وحی است.
بر اساس پیشن ونه وحی و بررسی واهگا  ،وحی دارای دو مرتبه اسدت :مرتبده کدالم الهدی و
مرتبه کتاب الهی .وحدی ،دارای مراحدل و پیچیددگیهایی اسدت؛ وحدی در مرتبده اول ارتبداطی
کالمی (به معنای نام) میا خداوند و نبی است و در مرتبه بعدد ،بخشدی از ایدن ارتبداط کالمدی
به صورت مکتوب درآمد و به متن تبدیل شد است .برخی واهگا پیرامو وحی که توضی آ ها
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گذشت ،تنها ناظر بر بخشی از این مراحل و پیچیدگیها هستند .اکثر استع ال واه نزول ،ناظر به
بخش مکتوب وحی هستند که در مورد کتب آس انی به کار رفتهاند که افاد فرو فرسدتاد توأمدا
لفظ و معنا را مین ایند .واه جعل ،تالوت ،قرائت و ترتیل نیز از ج لده واهگدانی هسدتند کده بده
مرحله وحی مکتوب و کتاب الهی مرتبط هسدتند؛ هن امیکده بیدا شدد و خواندد شدوند .واه
«رؤیت» نیز بیشتر به ابزار و روش تحصیل «وحی» اشار دارد.
برخی دی ر از واهگانی که بدا ها اشار شد ،به مرتبه وحی شفاهی مرتبط هسدتند؛ بده طدوری
که خداوند نبی را ندا میدهد و او را مخاطب کالم خود قرار میدهد و در فضایی شاهدانه با نبدی
سخن میگوید .واهگانی مانند القاء ،تکلی  ،ایتاء نل و … به این مرتبه از ارتباط اشار دارند.
واه «وحی» با توجه به موارد کاربرد و نیز متعلقاتش ،ت دامی مراحدل را در بدر میگیدرد؛ هد
مرحله تخاطب شفاهی را پوشش میدهد و ه مرحله تخاطب کتبی و مکتوب را و ه متضد ن
وحی لفظی و واهگانی است که ه را با معنا القاء میشوند.

کالم

وحی شفاهی

تکلیم ،تعلیم(ایتاء و جاء) ،القاء ،نداء ،رؤیت

کتاب

وحی مکتوب

قرائت ،تالوت ،ترتیل ،نزول ،جعل

شکل  .2مقولهبندی واژگان مربوط به وحی

آنچه میا ت امی واهگا مرتبط با وحی ،مشترک است آ است که ه ی از یدک ال دوی واحدد
پیروی میکنند؛ به طوری که در ت امی آنهدا نقدش ّفعدال ارتبداطگر از آ خداوندد اسدت ،یعندی
خداوند امری را بر نبی میفرستد و نبی آ را دریافدت مین ایدد .در ت دامی ایدن واهگدا  ،مهدبط
ارتباط ،قلب نبی است که ظرف معارف الهی قرار میگیرد.
جمعبندی

خداوند متعال برای بیا ارتباط خود با انبیاء از واهگا گوناگونی  -در قدرآن کدریم  -اسدتفاد کدرد
است .اصلیترین این واهگا  ،واه «وحی» است .از ایدنرو ،ایدن واه حدائز مدالکهدای پدیش

ارتباط خداوند با انبیاء در قرآن کر یم؛ با تأکید بر نظر ی ٔه پیشنمونه

مرتبه

مقولهبندی وحی

واژگان قرآنی

1۵9

ن ون ی است .واهگانی که در باب ارتباط خداوند بدا انبیداء بده کدار رفتدهاندد؛ در دو دسدته کلدی
قابل مقولهبندی هستند )۱ :دستهای از واهگا که به مرتبه وحی شدفاهی مدرتبط هسدتند و بیدان ر
تخاطب خداوند با نبی و برقراری ارتباطی زند هستند؛  )2دستهای دی ر به مرتبه وحدی مکتدوب
مرتبط هستند و به مرحلهای بعد از وحی شفاهی اشار دارند؛ مرتبهای که کالم الهدی بده صدورت
مکتوب درآمد است .در ت امی این کاربردها ،خداوند متعال فانل ارتباط و نبی گیرندد معدارف
از جانب پروردگار است.
ّ
مرتبه کالم الله

1۶0

پیشنمونه :وحی

ّ
مرتبه کتاب الله

1399
زمستان
اره| ■ ۴
کالم۔اهل بیت
139۶
شمارهپاییز| 3و پاییز
شمی
پژوهشی اخالق■پژوه
دوفصلنامهعلمی
فصلنامۀ

تکلیم

قرائت

تعلیم (ایتاء و جاء)

تالوت

نداء

ترتیل

القاء

نزول

رؤیت

جعل

فهرست منابع

* قرآن کریم.
ابنفارس ،اح د۱۴20( .ق) .معجم مق ییا لل . .بیروت :دار الکتب العل یه.
ابنمنظور ،مح دبن مکرم۱۴00( .ق) .لا ن لعرب .بیروت :دار الصادر.
ّ
ُ
خوری ،سعید۱۴03( .ق) .قرب لحو  .ق  :مکتبه آیة الله العظ ی مرنشی.
رازی ،فخرالدین۱۴20( .ق) .مف تیح ل.ی ( لتفایر لکبیر) .بیروت :دار احیاء التراث العربی.
راسخ مهند ،مح د .)۱3۹۴( .آمدای ةدر زةد ن شن سدی شدن ختی؛ سمرید رد مفد ریم .تهدرا :
انتشارات س ت.
راغب اصفهانی ،حسین بن مح د .)۱3۸3( .لحفر ت فی غری لقرآن( .تحقیق :سید غالمرضدا

✺

خسروی حسینی) .تهرا  :انتشارات مرتضوی.
زبیدی ،مرتضی۱۴۱۴( .ق) .ت ج لعر ( .تحقیق :نلی شیری) .بیروت :دارالفکر.
زیتز  ،میشائال .)۱3۸2( .ک آئی معنیشن سی سمری پدی سحوسد ةنید ( .ترج ده :آزیتدا افراشدی).
تهرا  :فصلنامه هنر.
شریعتی ،غالم مح د .)۱3۹0( .معنیشناسی درزمانی واه کتاب در قرآ  .فصلنامه قرآن شن خ .
 ،)۱(۴ص ۱27۔.۱۵۵
نل ایی ،نسیبه؛ لطفی ،مهدی .)۱3۹۴( .حوز مفهومی رؤیت در قرآن کریم .فصدلنامه مط لعد ت
قرآسی ،)22(۶ .ص ۸۵۔.۱0۱
فعالی ،مح د تقی .)۱3۹۴( .معرف شن سی قرآن .ق  :پژوهش ا حوز و دانش ا .
قائ ینیا ،نلیرضا .)۱3۹0( .معن شن سیشن ختی قرآن .تهرا  :پژوهش ا فرهنگ و اندیشه اسالمی.
قائ ینیا ،نلیرضا .)۱3۹۶( .ستع هر ی مفهومی فاد ر ی قدرآن .تهدرا  :پژوهشد ا فرهندگ و
اندیشه اسالمی.
قائ ینیا ،نلیرضا .)۱3۹7( .حی فع گفت ی .ق  :کتاب طه.
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