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٨٥

در راستاي نظريه جهانشمولي خطابات الهي كه تاريخي به بلنداي تاريخ بعثت پيامبر اكرم دارد،

منسوب به جريان فكري نومعتزله -از جمله نصر حامد ابوزيد -ارائه شده است .آنها متأثر از نگرش
تاريخينگري در غرب و همچنين تأثيرپذيري از نظريه گفتاري و شفاهيبودن متون مقدس،

گفتاريبودن سبك قرآن را مؤيد و شاهد تاريخيت قرآن ميدانند .بررسي اين موضوع افزون بر لوازمي
كه بر آن مترتب است ،از جهت سابقه بحث شفاهيبودن خطابات در كتب اصولي و وجه ارتباط يا

تمايز آن با نظريه تاريخمندي قرآن و اينكه چگونه از اصل مشترك گفتاريبودن ،نتايج متفاوتي گرفته

شده است ،داراي اهميت است .در اين مقاله با روش توصيفي -تحليلي به نقد و بررسي اين موضوع ،با

تأكيد بر اصل »گفتاريبودن وحي« از يك سو و تكيه بر مباني اصوليان در موضوع خطابات شفاهي

ميپردازيم و معلوم ميگردد ادعاي ملازمه بين گفتاريبودن و تاريخيت قرآن ادعايي سست و بدون
پشتوانه عقلي است؛ بلكه علاوه بر مباني متعدد كلامي ،مباني اصوليان هم ،مانع از ملازمه بين سبك

گفتاري و تاريخيبودن قرآن مي شوند.

واژگان كليدي :گفتاريبودن ،تاريخمندي قرآن ،خطابات شفاهي ،عموميت خطابات الهي ،نصر حامد

ابوزيد.
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ي
نظريه تاريخمندي قرآن و برخي آموزههاي آن ،نظريهاي است كه اخيراً توسط برخي نوانديشان دين ِ

مقدمه
درحاليكه يكي از دلايل فرازماني و فرامكانيبودن قرآن ،اعجاز بلاغي و بياني قرآن و
استفاده از سبكهاي گوناگون ادبي از جمله استفاده از شيوه مخاطبه در بيان مطالب

خود است و آيات فراخواني و تحدي انس و جن به هماوردي آن همچنان بدون پاسخ

٨٦

مانده است ،برخي نوانديشان ديني منسوب به جريان فكري نومعتزله ،سبك گفتاري و

شفاهيبودن قرآن را مؤيّد نظريه تاريخيت قرآن دانستهاند .عمدهترين ادعاي آنها
تأثيرپذيري قرآن از فرهنگ زمانه و ادعاي تاريخيت آن با مشي عقلگرايي خودبنياد
ميباشد .نصر حامد ابوزيد ) (٢٠١٠ -١٩٤٣شخص شاخص و نماينده اين ادعا در
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اغلب آثار خود با تكيه بر اصل رابطه ديالكتيك متن با واقع و بازخواني علوم قرآني
مانند علم اسباب نزول و پديده نسخ ،قرآن را محصولي فرهنگي و متني تاريخي ميداند

)ابوزيد ،١٣٨٩ ،ص (٦٨و بر آن است كه قرآن بهرغم آنكه كلام خداست ،يك متن

تاريخي است .اين متن در يك وضعيت معين تاريخي گفته ،اعلان و نوشته شده است؛
آن هم بر زمينههاي فكري و زباني متعلق به زمان خود )همو ،١٣٩٣ ،ص(١٥؛ اما در آثار

متأخرش مانند كتاب نوآوري ،تحريم و تأويل و در برخي مصاحبهها به تبع محمد
آركون ،ديگرروشنفكر نوگراي الجزايري ،برگفتاريبودن قرآن تأكيد دارد و اين سبك

قرآن را دليل رعايت تناسب پاسخها با سؤالهاي مخاطبان ميداند )همو ،١٣٩٢ ،ص(١١٨
و مكتوبنبودن را منشأ بشريشدن و تحريف و عدم وثاقت )همو ٢٠٠٦ ،الف ،ص(٤-٣

آن ذكر ميكند و يادآور ميشود كه در اينجا نه به مثابه متن ،چنانكه در كتاب مفهوم
متن انجام دادم بلكه به مثابه گفتار تعامل خواهم كرد و گذاري را انجام ميدهم كه به

هيچ روي آسان نبوده ،اين گذار يكشبه يا طي تحولي نبوغآميز رخ نداده است )همو،

 ،١٣٩٢ص .(١٠٩وي ازآنجاييكه تاريخيت قرآن را مس ّلم ميپندارد ،هر امري را از

جمله شفاهيبودن قرآن را در توجيه اين نظر به كار ميگيرد؛ هر چيزي را كه در

مغايرت با نظريه تاريخيت بداند از اساس منكر ميشود؛ مانند عقيده به لوح محفوظ
)همو ،١٣٨٩ ،ص (٩٦و نزول دفعي قرآن .او ميگويد چون قرآن در طول  ٢٣سال و

اندي نازل شده است ،نبايد به عنوان يك كتاب تلقي شود و نبايد توقع يك كتاب و
نگارش و متن منسجم و مجموعه واحد را از آن داشت؛ بايد اين كتاب را به مثابه

سخنرانيها و گفتارهايي متفاوت و متناسب با احوال و شرايط تاريخي تلقي كرد كه
طي بيست سال و اندي پيامبر با مخاطبان گوناگون خود كه هر يك در سياق و بستر

تاريخي متفاوت -با توجه به پرسشهايي كه در زمانهاي مختلف از او ميشده و
پاسخهاي متناسبي كه آن حضرت ميداده است -به ميان آورده است )ابوزيد،١٣٩٢ ،

ص.(١١٠

٨٧

جهانشمولي قرآن ،ادعايي اجماعي است و همه مسلمانان بالاتفاق آن را كتابي

موقعيتي )هادوي ،١٣٧٧ ،ص (٣٨٩كه به تناسب تغيير شرايط يا موضوعيت ندارند يا
تغيير مصداق دادهاند -و خود را در همه آيات با مكلفان زمان نزول يكسان ميدانند و
ادله متعدد عقلي مانند جامعيت ،فطريبودن و انعطافپذيري )مكارم ،١٣٨٧ ،ص،(٨٥-٧٦

عقلانيت قوانين و معارف ،اطلاقات آيات ،برخورداري از ژرفاي نامتناهي ،پيوند با

عترت ،استمرا ِر اجتهاد پويا )بهجتپور ،١٣٨٥ ،ص ،(٥٢-٤٢ادله نقلي متعدد ،مانند آيات
)اعراف /١٥٨ :سبأ /٢٨ :انبياء /١٠٧ :انعام /١٩ :يس (٧٠-٦٩ :و حديث »حلال محمد حلال

الي يوم القيامة و حرام محمد حرام الي يوم القيامة« و ...بر اين ادعا گواهي ميدهند؛ اما

آنچه بررسي اين نظريه را حائز اهميت ميكند ،اين است كه طرفدار تاريخيت ،بين اين

ادعا و سبك گفتاري و شفاهي قرآن تلازم برقرار كرده است و از طرفي ديگر در كتب
اصوليان با پيشينه طولاني بحث خطابات شفاهي مورد بحث بوده است و در امكان

شمول آنها بر حاضران و غايبان ،بلكه معدومان ،بهويژه درباره قول ميرزاي قمي مبني
بر اختصاص ظهور خطابات به متشافهان )ميرزاي قمي ،١٤٣٠ ،ص (٥٣٤نقد و
بررسيهاي فراواني صورت گرفته است و در هيچ يك دلالت و حتي اشارهاي بر

عصريبودن قرآن و اختصاص آن به زمان پيامبر اكرم يافت نميشود؛ لذا در اين
مقاله ،نظريه تاريخيت قرآن را از ديدگاه ابوزيد با تأكيد برگفتاريبودن قرآن با مباني
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جهاني ،ابدي و جاودانه و آيات آن را فرازماني و فرامكاني ميدانند -مگر برخي احكام

اصولي و شيوه توصيفي -تحليلي مورد نقد و بررسي قرار ميدهيم تا معلوم گردد
گفتاري و شفاهيبودن ،موجب تاريخيت قرآن نميگردد .هرچند درباره تاريخيت و

همچنين ادعاي گفتاريبودن خطابات قرآن در توضيح و نقد نظريه ابوزيد مقالاتي

نوشته شده است ،در هيچ كدام به نقدي از حيث تلازم آن با تاريخيت برخورد نكردم؛
لذا نقد تلازم فوق با رويكرد اصولي از نوآوريهاي اين تحقيق به شمار ميآيد.

٨٨

الف( معناي گفتاريبودن
گفتاري يا شفاهيبودن در مقابل مكتوببودن ،در لسان قائلان به تاريخيت قرآن ،عبارت

است از اينكه آنچه بر پيامبر نازل شده است ،در اصل به صورت شفاهي بوده و
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رفتهرفته از حالت شفاهي به حالت متن مكتوب تبديل شده است؛ بدينگونهكه پيامهاي
شفاهياي كه صحابه از پيامبر شنيدند ،به خاطر سپردند و حفظ كردند ،پس از مدتي به
صورت متون رسمي تدوين شد و در دسترس مؤمنان قرار گرفت و پديده قرآن كه در

قالب شفاهي بود ،به صورت مصحف در آمد )ابوزيد ،١٣٩٢ ،ص(١١٠؛ ازاينرو وي
معتقد است چون قرآن در دوره بعثت پيامبر شفاهي بوده است و زبان به زبان نقل

شده است ،نميتوان درباره وثاقت آن سخن گفت )همو٢٠٠٦ ،الف ،ص .(٣به باور ايشان
جمعآوري آن توسط عثمان اين پيامد را داشت كه مسلمانان مدعي شوند اين يك كتاب

است )همو ،١٣٩٢ ،ص.(١١٨

ابوزيد بر شفاهيبودن خطابات قرآن مؤيداتي هم ذكر ميكند؛ مانند اينكه متن

قرآني در درون فرهنگي شفاهي شكل گرفته است كه جمعآوري و تدوين در آن نمود
و نقش عمدهاي نداشت؛ علاوه بر اين كلمه قرآن را از فعل قرأ به معناي بازگوكردن و
خواندن ميداند نه به معناي گردآوردن )همو ،١٣٨٩ ،ص.(١١٢
ابوزيد كه در آثار خود از جمله النص ،السلطة و الحقيقة و خصوصا كتاب مفهوم
النص با تكيه بر اصل رابطه متن با واقعيت ،بر اثبات تاريخيت اصرار دارد ،با گرايش به
گفتاريبودن به جاي متنبودن ميگويد قرآن از زمان تدوينش تا كنون صرفاً متن بوده

است و اكنون هنگام آن رسيده كه به قرآن به مثابه »گفتار« يا »گفتارها« بنگريم )همو،

 ،١٣٩٢ص .(١١٧از نظر او ديگر قرآن يك متن نيست ،بلكه در تاريخ فرهنگ عربي،
حلقه اتصال دو مرحله شفاهي و مرحله تدوين آن ميباشد )ابوزيد ،١٣٨٩ ،ص.(١١٤

دانشمندان علوم قرآني هم ضمن اعتقاد به وحيانيت قرآن و حفظ و بقا و ضمانت

جاودانگي آن ،با ويژگيهايي كه براي سبك گفتاري در مقابل سبك نوشتاري ذكر
ميكنند ،گفتاريبودن سبك قرآن را تأييد ميكنند .ويژگيهايي مانند انتقال ناگهاني از
موضوعي به موضوعي ديگر و از حالتي به حالتي ديگر ،مانند آيات سوره قيامت كه

سخن با وضعيت انسان در قيامت آغاز ميشود تا به اين آيه ميرسد» :بل الانسان علي
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نفسه بصيرة و لو القي معاذيرة« )قيامت(١٥-١٤ :؛ پس به ناگاه خطاب را متوجه پيامبر
ان علينا بيانه« )قيام .(١٩-١٦ :پس از آن ،خطاب را سرزنشگونه متوجه انسان ميسازد:
»كلا بل تحبون العاجلة و تذرون الاخرة« )قيامت(٢١-٢٠ :؛ آنگاه به سخنگفتن در حالت
آدمي در روز قيامت منتقل ميشود» :وجوه يومئذ ناضرة الي ربها ناظرة و وجوه يومئذ
باسرة) «...قيامت .(٢٤-٢٢ :پس از آن درباره شخص متكبري سخن ميگويد كه هرگز
ايمان نياورد و نماز نخواند ،بلكه تكذيب كرد و رويگردان شد و) ...معرفت،١٣٨٨ ،

ص .(٥١-٥٠تغيير لحن ،نغمهها و بسياري از سجعهاي قرآن مانند آيات »بل الانسان
علي نفسه بصيرة و لو القي معاذيرة« )قيامت (١٥-١٤ :كه سجع در اين آيه صرف ًا در
حالت وقفنمودن بر دو واژه »بصيرة« و »معاذيرة« به هنگام نطق و قرائت با ياء ،راء و
هاء در اخر تحقق مييابد يا آيات »والتفت الساق بالساق الي ربك يومئذ المساق«

)قيامت (٣٠-٢٩ :كه سجع در اخر آنها با وقفكردن در قرائت بر دو واژه »بالساق« و
»المساق« شكل ميگيرد )معرفت ،١٣٨٨ ،ص (٥٥و مقرونبودن خطابات به ادوات خطاب

مانند »يا ايها الناس« و »يا ايها المؤمنون« از شواهد گفتاريبودن قرآن ميباشند.

ب( معناي تاريخمندي قرآن
تاريخمندي به معناي عام خود يعني »تأثر عالم -به اعتبار آنچه در آن است -از يك
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ميكند» :لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه و قرآنه فاذا قرآناه فاتبع قرآنه ثم

نگرش مادي زماني -مكاني كه اين تأثر حتمي ،نسبي و دائمي است و نحوة تأثير و تأثر
نيز در صيرورت و دگرگوني است« و تاريخمندي قرآن ،يعني تأثر آن از زمان و مكان و
مخاطب )الطعان ،١٤٢٨ ،ص .(٣٣٢براي تاريخمندي قرآن تعاريف و تقريرات متعدد

ديگري نيز صورت گرفته است؛ مانند نزول قرآن در برههاي خاص از زمان؛ نزول آيات
قرآن به زبان عربي با واژههاي بشري و بازتاب باورها و فرهنگ عصر رسالت ،همراهي

٩٠

قرآن با فرهنگ زمان نزول از باب مماشات و همسخني با مردم؛ نزول قرآن در ظرف

زماني خاص و براي مخاطب خاص و انحصار دلالت به همان مورد نزول و اقتضاي
احكام براي همان زمان؛ يعني توقف در همان زمان و جمود بر همان فهم نخستين و
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تسريندادن مفاهيم قرآن به زمانهاي بعد )پورروستايي ،١٣٩٣ ،ص .(١٥٨اين معناي
تاريخيت در مقابل ادعاي جاودانگي قرآن و جهانيبودن رسالت پيامبر قرار دارد و
موضوع تحقيق هم بررسي همين معناي تاريخيت است .ابوزيد با تقسيمبندي دلالت

نصوص ديني از دلالتهايي سخن ميگويد كه چيزي جز شواهد تاريخي نيستند و حتي
قابليت تأويل مجازي يا غير آن را هم ندارند .اين دلالت مربوط به متوني است كه

فرهنگ جامعه عربي پيش از اسلام بر آنها انعكاس يافته است و مشتمل بر احكامي
چون بردهداري ،روابط مسلمانان با غيرمسلمانان و گرفتن جزيه و مفاهيمي مانند سحر

و جن و شياطين و چشم زخم ميباشد و به اين لحاظ اين احكام بر اثر تحول تاريخي

از ميان رفته و به موزه تاريخ پيوستهاند )ابوزيد ،١٣٨٣ ،ص .(٢٨٨-٢٨٥وي در تبيين
مفهوم تاريخيت ميگويد :مراد از تاريخيت قرآن اين است كه متن در شرايط خاص

تاريخي بيان ،اعلان و نگاشته شده است ،آن هم در بستري فكري و زبان متعلق به آن
دوران و تنها با اتكا به يك دانش جامع تاريخي و زبانشناختي در موقعيتي قرار خواهيم
گرفت كه متن قرآن را بهدرستي تفسير كنيم و به درك هسته فراتاريخي پيام آن دست
يابيم )ابوزيد ،١٣٩٣ ،ص.(١٥

ج( تلازم گفتاريبودن با تاريخيت قرآن
در قرآن آيات فراواني بر عموميت و شمول خطابات و احكام آن دلالت دارند ،مانند

آيات دال بر خاتميت پيامبر) احزاب (٤٠ :و رسالت جهانشمول ايشان )انبياء/١٠٧ :
تكوير ،(٢٧ :آياتي كه اسلام را تنها دين مورد قبول معرفي ميكند )آلعمران ١٩ :و  (٨٥و

آياتي كه متضمن بيان اصول معرفتي )ابراهيم /١٠ :حديد (٣ :و هدفداري خلقت )نحل/٣ :

كهف (٧ :و انسانشناسي ،معادشناسي ،دعوت به احكام عبادي و اخلاقيات و ...ميباشند
و همچنين مفاد بسياري از احايث نبوي و معصومان مانند مفاد حديث »حلال محمد

حلال الي يوم القيامة و حرامه حرام الي يوم القيامة«؛ اما ابوزيد اصليترين ثمره

٩١

گفتاريبودن وحي را تاريخيّت قرآن و برخي آموزههاي آن ميداند و تصريح ميكند
گفتاريبودن به معناي پديدآمدن قرآن در سياقي تاريخي است كه سرشتي زنده و
نيازهاي واقعي و انساني پاسخ ميداد .وي با اين پيشفرض كه جاودانگي ملازم با
نوشتاريبودن است و با اين مقدمه كه نوشتاري در افاده مقاصدش به قراين حال و مقام
زمان نزول نميتواند متكي باشد وگرنه با گذشت زمان و مفقودشدن قراين حالي و

مقامي به اجمال يا تشابه دچار خواهد شد و درنتيجه نميتواند كتاب هدايت باشد،

نتيجه ميگيرد چون قرآن گفتاري است ،پس تاريخي و بشري است .ابوزيد با

پيشفرض تاريخيت قرآن كه در نظر دارد برخي از احكام قرآن را به شاهد تاريخي
تبديل كند ،جاودانگي احكام را مشكلي ناشي از متنانگاري ميپندارد و معتقد است
متنبودن ،قرآن را منبعي براي قانونگذاري و مشروعيت احكامي هميشگي فارغ از زمان
و مكان ميكند و راه برونرفت از اين مشكل در گفتاريبودن است .او بر اين باور

است چون قرآن بافت گفتاري دارد ،احكام حقوقياش هم در قالب گفتار به بيان در
آمده است و اين نشاندهنده بافتاري است كه در تعامل با نيازهاي خاص زمانه است؛

ازاينرو بسياري از احكام حقوقي و اجتماعياش ديگر امروزه كارايي ندارند و بايد
موضوع قرائت علمي -تاريخي قرار گيرند و معناي اصلي اين نصوص در حصار

وضعيت فرهنگي و تاريخي عصر نزول محدود است و براي امتداد به ساير اعصار
نيازمند بازخواني و تأويل مجازي و درك فحوا و مغزاي متون هستيم )ابوزيد،١٣٩٢ ،

بررسي نظريه تلازم گفتاريبودن خطابات قرآني با تاريخمندي قرآن از نگاه نصر حامد ابوزيد...

گوينده و مخاطباني مشخص داشت و در بستر رويدادي خاص گفته ميشد و به

صص ١١٣و .(١٢٣
در مورد دستور قرآن به قتال با مشركان ميگويد :اين دستور قتل به زمينه خاصي

مربوط ميشده است؛ زماني كه جنگ براي دفاع از آن جامعه جديد لازم بوده است؛ لذا
جهت غلبه بر ترس به منظور پيروي از پيامبر و پيام روحاني و اخلاقي دستور قتال

داده شده است ،وال ّا اعتقاد من اين است كه آن دستور فقط به آن زمينه تاريخي محدود
٩٢

ميشده و در تمام زمانها و تمام جوامع صدق نميكند .وي منشأ اختلاف ديدگاه فقها

در حكم ازدواج با اهل كتاب را متنانگاري ميداند .كساني ميگويند آيه  ٢٢١سوره
بقره كه مؤمنان را از ازدواج با زنان مشرك پرهيز ميدهد ،عام است و با آيه چهار سوره
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مائده كه ازدواج با اهل كتاب را مجاز ميداند ،تخصيص خورده است؛ پس ازدواج
مسلمان با زن اهل كتابي از دايره حكم عام منع ازدواج با زنان مشرك خارج است.
ديدگاه ديگر اين است كه آيه بقره حكم آيه مائده را نسخ كرده و درنتيجه ازدواج با زن
اهل كتاب جايز نيست؛ اما در صورتي كه به سرشت گفتاري به قرآن بنگريم ،ميگوييم

آيه سوره بقره گفتاري است جدا از گفتار سوره مائده .پس گفتار سوره بقره -چون
گفتار سوره كافرون -معطوف به فاصلهگيري از مشركان است و گفتار سوره مائده

معطوف به همزيستي با اهل كتاب در مدينه ،يعني در موقعيت جديد است ،بديم
معناست كه مسلمانان حكم مسئلهاي را ميدانستند؛ اما نميدانند در موقعيت جديد آيا

حكم برقرار است يانه؟ چنين است كه در موقعيت جديد ،سخن وحياني مسلمانان را به
همزيستي مسالمتآميز با اهل كتاب ميخواند )همان ،ص.(١٢٤-١١٣

ابوزيد حقوق زنان را ناعادلانه ميداند و اعلام ميكند اكنون ديگر زمانه احكام

نابرابر نسبت به زن و مرد گذشته است و در موقعيت مدرن كه سياقي يكسره متفاوت
از سياق نزول آيات مربوط به زنان است ،خداوند نميتواند يكسره چشم بر تغييرات

اجتماعي ببندد و مردمان را به احكامي مكلف كند كه با موقعيت انساني و تاريخي آنها
ناسازگار است؛ بنابراين نابرابري زن و مرد در شرايطي كه همزيستي ،برابري آنها را

اقتضا ميكند ،ممكن نيست .وي با ابتنا بر اصل گفتاريبودن وحي و ضرورت تفكيك

اصل و فرع در گفتارهاي قرآني معتقد است تعيين اصل و فرع گفتار قرآني در حكم
مسئله دخالت دارد .در مسئله حقوق زن و مرد اگر برابري در عبادت و ثواب اخروي را

اصل بدانيم ،به حكم تسري حكم اصل بر فرع وظيفه داريم برابري در قلمرو روابط
اجتماعي را متحقق سازيم و بر اين باور است اگر پيامبر امروز زنده بود و مسلمانان از
او درباره برابري اجتماعي سياسي و اقتصادي زن و مرد ميپرسيدند ،بيگمان خدا حكم

به برابري ميداد؛ چون آياتي كه درباره آفرينش انسان است ،حكم به برابري داده است؛
بنابراين آيات فرع را به اصل بر ميگردانيم )همان ،ص.(١٢٤

٩٣

د( نقد و بررسي
فلسفي و ادبي و ...قابل بررسي است؛ اما چون در اين مقاله وجهه نظر به ادعاي تلازم

گفتاريبودن سبك قرآن با تاريخيت آن ميباشد و از طرفي در علم اصول هم مباحثي
به اين موضوع اختصاص يافته است ،بررسي آن با ملاحظه و تأكيد بر مباني اصولي
قائلان به جاودانگي قرآن مورد نظر ميباشد و به ملازمات ادعاي تاريخيت بلكه آنچه
به عنوان لازمه شفاهيبودن ذكر كردهاند ،نميپردازيم .علم اصول دانشي است كه از

اصول و قواعد استنباط احكام شرعي بحث ميكند و مباحث فراواني از آن به غير از

اصول عمليه و عمده مباحث ملازمات عقليه بقيه مباحث مانند وضع و اقسام آن ،اقسام
دلالت ،علامات حقيقت و مجاز ،عام و خاص ،مطلق و مقيد ،بخش عمدهاي از مباحث

حجيت مانند حجيت خبر واحد ،حجيت قول لغوي و ...نقش مؤثري در فهم و دلالت

آيات قرآن كريم دارند .موضوع خطابات شفاهي قرآن هم از مواردي است كه در كتب
اصولي ،از جهات متعدد مورد بحث واقع شده است .گاهي به لحاظ عنوان تكليف به

اين معنا كه آيا با خطابات شفاهي -اعم از آنها كه با »ايها الذين آمنوا« قرين باشند يا
آنها كه مانند »لله علي الناس حج البيت« از كلمات مطلق و عامي چون ناس استفاده

شده است -ميتوان براي غيرموجودين از جلسه تخاطب جعل تكليف كرد؟ پاسخ اين
ل تكليف ،با قاعده عقلي »قبح
فرض به دليل عدم دخالت قيد حضور مكلف در جع ِ
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نظريه تاريخيت قرآن از جنبههاي متعدد مانند لحاظ مباني ،لوازم ،نتايج ،از جنبه كلامي،

عقاب بلا بيان« روشن است .گاه به لحاظ نفس مخاطبه بحث ميشود؛ به اين معنا كه آيا
اساس ًا مخاطبه و گفتوگوكردن به صورت حقيقي و حرفزدن واقعي با غايبان و
معدومان ممكن است يا نه؟ جواب اين فرض هم بديهي است؛ گاه سخن مربوط به
دلالت خطابات مقرون به ادات ندا ميباشد و برخورد دو ظهور يكي ظهور ادات در

خطاب و ديگري ظهور عنوان مخاطب مانند »الذين آمنوا« .در اينكه كدام يك از اين دو
٩٤

ظهور اقوي است و در ديگري تصرف ميكند ،آيا ظهور »ادات خطاب« ،ظهور »الذين

آمنوا« را منحصر ميكند يا ظهور »الذين آمنوا« در ظهور ادات خطاب تصرف ميكند و

آن را تعميم ميدهد؟ در اين صورت بحث لفظي ميشود )خراساني ،١٣٢٩ ،ج،١
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ص.(١٢٠-١١٩

آنچه به بحث ما مربوط است ،به اين لحاظ است كه آيا خطابات مقرون به ادات
خطاب مانند »يا ايهاالذين آمنوا« به مانند خطابهاي غيرمشافهي تعميم داشته و همه
انسانها اعم از حاضر و غايب و معدوم -تا قيامت -را شامل است يا اينكه فقط به
حاضران در جلسه اختصاص دارد و غايبان و به طريق اولي معدومان را شامل نميشود
و در فرض عدم شمول و تعميم ،اين گونه خطابها چگونه با اصل جاودانگي و

جهانيبودن رسالت پيامبر اكرم قابل توجيه هستند؟

ثمره بحث آنجا ظاهر ميشود كه اگر خطابات الهي تعميم و شمول داشته باشند و

حجيّت و اعتبار آن تا قيامت ثابت باشد ،اين شمول چگونه ميتواند با اطلاق

خطابيبودن سازگار باشد و اگر خطابات به مشافهان اختصاص داشته باشد ،چه تفاوتي
با قول ادعايي قائلان به تاريخيت قرآن دارد؟ و اين فرض چگونه با ادعاي جاودانگي
رسالت پيامبر و جهانشمولي قرآن قابل جمع است؟ به عبارتي ديگر آيا خطابي و
شفاهيبودن قرآن و ادعاي اصوليان ميتواند مؤيد نظريه تاريخيت باشد يا اينكه بر

عكس ،ادعاي گفتاريبودن ،نه تنها نظريه تاريخيت قرآن را تأييد نميكند ،بلكه به دليل

تظافر ادله عقلي و نقلي بلكه تعدد مباني اصولي ،مؤيد تعميم و شمول احكام و معارف
قرآن است.

موضوع كتب اصولي ،مباني فقه است ،نه احكام فقهي و نه مسائل كلامي؛ اما
مباحثي كه در اثبات گفتاريبودن و شمول مخاطبان و غيرمخاطبان ارائه دادهاند ،هر

كدام به وجهي دليلي بر ادعاي جهانشمولي قرآن و مورد نقضي بر ادعاي تاريخيت
قرآن ميباشند.

هـ( مباني اصوليان در تعميم و شمول خطابات شفاهي قرآن
 .١حجيت ظواهر

٩٥

در ميان اصوليان كلام از نظر دلالت به سه دسته تقسيم ميشود:

 -١نص :كلامي كه دلالتش بر مراد متكلم قاطع باشد و احتمال خلاف داده نشود.
ميكند ،ولي احتمال خلاف هم دارد؛ البته احتمالي كه چندان از نظر عرف و عقلا

قابل اعتنا نيست.

 -٣مجمل :كلامي كه داراي چند احتمال است و هيچ كدام از احتمالات بر ديگري
ترجيح ندارند و هيچ كدام بر ديگري سبقت به ذهن نميگيرند )مشكيني،١٣٤٨ ،

ص.(٢٢٢

از اين سه نوع ،اولي كه قطع ًا حجت است و لازمالاتباع؛ سومي يقيناً حجت نيست؛

اما بحث در كلام ظاهر است .سيره عملي عقلا در محاورات كلامي بر اين جاري است
كه متكلم در تفهيم مقاصد خود به ظواهر اكتفا ميكند؛ همچنين سيره عقلا بر اين است

كه در فهم مقاصد متكلم به ظاهر كلام او اعتماد ميكنند )مظفر] ،بيتا[ ،ج ،١ص.(١٤٧
نظام تفهيم و تفهم مقاصد در عالم ،چه از طريق گفتار يا نوشتار بر همين ظواهر استوار

است كه در علم اصول با عنوان اصالة الظهور از آن ياد ميشود؛ اصلي كه اصول ديگر
چون اصالة الحقيقة ،اصالة الاطلاق و اصالة العموم به اين اصل بر ميگردد؛ بلكه

درحقيقت يك اصل است و ساير اصول جلوههاي گوناگون اين اصل است )همان،

ص .(٣٠بعد از اتفاق نظر اصوليان بر حجيت ظواهر از باب ظن خاص به دليل سيره

عقلا و تأييد آن توسط شارع ،چون خود رئيسالعقلاست و اگر مورد تأييد نبود ،ردع
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 -٢ظاهر :كلامي است كه مفادش ظاهر و آشكار است و معناي مقصود از آن تبادر

ميكرد ،بحث در اين است كه آيا ظواهر قرآن هم مشمول اين اصل ميشوند يا نه؟ به
اين معنا كه اگر خداوند در قرآن امري كرد ،آيا واجبالاتباع است يا ميتوان با تمسك

به عدم حجيت ظواهر بر عدم اتيان آن عذر آورد يا اينكه با تمسك به اين اصل راهي

بر مخالفت وجود ندارد؟ اكثر اصوليان به اصل حجيت ظواهر قرآن حكم داده و با
تمسك به اصالة الظهور در عموم و سيره عقلا بر اخذ به ظواهر خطابات و كلام شارع،
٩٦

بدون تفصيل بين مشافهان و غيرمشافهان و بدون تفصيل بين مقصودين بالافهام و
غيرمقصودين بالافهام )انصاري] ،بيتا[ ،ص ،(٥٣عموميت خطابات قرآن را نتيجهگيري

كرده ،معتقدند چون از طرف شارع ردعي نسبت به آن صورت نگرفته است ،معلوم
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ميگردد كه اين روش مورد تأييد شارع هم است؛ زيرا شارع خود رئيس عقلاست

)مظفر ،ج] ،٢بيتا[ ،ص .(١٧٢علاوه بر اين سيره ائمه هم بر اين منوال بود كه اصحاب
خود را به رجوع به ظواهر كتاب و اخذ به ظواهر دستور ميدادند و از آنها ميخواستند
اخبار را بر قرآن عرضه كنند و با ميزان قرآن ،آنها را بسنجند و موافق ظاهر را گرفته،
مخالف آن را طرح كنند )انصاري] ،بيتا[ ،ص.(٥٤

 .٢تفصيل بين قضاياي حقيقيه و خارجيه
يكي از راههاي توجيه تعميم خطابات شفاهيالهي اين است كه آنها را از قبيل قضاياي

حقيقيه بدانيم كه موضوع آن ،افراد محقق الوجود و مقدر الوجود را به نحو سيال در بر
ميگيرد؛ يعني زماني كه در جلسه مخاطبه عنوان مثل ًا ناس به كار ميرود ،اين عنوان هر

كسي را كه حاضر است و هر كسي كه تحت اين عنوان قرار ميگيرد -اعم از غايبان و

معدومان -شامل است )عاملي ،١٤٣٠ ،ص .(٥٨٠البته با اين تفصيل كه در قضيه حقيقيه -

كه همه افراد اعم از موجود و معدوم را در بر ميگيرد -به تعبير مرحوم آخوند

خراساني حكم انشائي است؛ اما در قضيه خارجيه– در حق موجودين -حكمي فعلي و

تكليف منجّز است .بر اين اساس حكم انشايي در حق كساني كه حين خطاب
موجودند و داراي شرايط هستند ،به مرحله فعليت رسيده و بعث و زجر ميطلبد و

نسبت به معدومان در مرحله شأنيت باقي ميماند تا زماني كه موانع بر طرف و شرايط

موجود گردد و در ظرف خودش براي آنها فع ّلي گردد )خراساني ،١٣٢٩ ،ج ، ١ص.(١١٩
بنابراين افراد معدوم گرچه در زمان تخاطب به صورت بالفعل مشمول حكم نميباشند؛

ق« قرار دارند )سبحاني.(١٣٨٧ ،
اما تحت عنوان »حك ٌم بما ا ّن له مصادي ٌ
 .٣تفصيل بين خطاب حدوثي و بقايي

برخي از اصوليان شمول خطابات نسبت به معدومان را با تفصيل بين خطاب حدوثي و
بقايي توجيه كرده ،ميگويند دو نوع خطاب داريم :خطاب حدوثي و خطاب بقايي

عرفي .خطاب حدوثي خطابي است كه در زمان پيامبر كه قائم به حنجره پيغمبر

٩٧

اكرم بود ،محقق شد .خطاب بقايي خطابي است كه عرفاً بگويند اين خطاب باقي
خطاب حدوثي مختص موجودين بود و نميتوانست شامل غيرموجودين شود؛ اما در
خطاب بقايي مانعي نيست در اينكه معدوم و غايب را هم شامل باشد .پس خطابات
قرآن از باب خطاب بقايي ،شامل معدومان هم شدهاند .گويي مخاطِب يعني پيغمبر
باقي است ،مخاطَب هم كه در زمان وجود دارد و اين خطاب را ميشنود؛ پس كانّ

معدومان پس از وجود در زمان حضور ،مخاطَب خطاب بقايي عرفي اعتباري ميباشند،

بدون اينكه با محذور عقلي مواجه شويم )عاملي ،١٤٣٠ ،ج ،٢ص (٥٨٣و دليل بر اين
مدّعا خطابات اول خلقت است كه شامل موجودين در زمان حال هم ميشوند و قرآن

آن را حكايت كرده است؛ مانند خطاب »يَا بَنِي آدَ َم قَ ْد أَنزَلْنَا َعلَيْ ُك ْم لِبَاسًا ُيوَارِي

ت اللّ ِه َلعَلَّ ُه ْم َيذَّ َّكرُو َ
ن آيَا ِ
ك ِم ْ
ك خَ ْي ٌر َذ ِل َ
ى َذلِ َ
َسوْءَاتِكُ ْم َورِيشًا َولِبَاسُ التَّ ْق َو َ
ن« )اعراف:

شيْطَا ُن« )اعراف) ( ٢٧ :عاملي ،١٤٣٠ ،ج ،٢ص.(٥٨٤
 (٢٦و »يَا بَنِي آ َد َم ل َا يَفْتِنَنَّ ُك ُم ال َّ
 .٤تحريريبودن خطابات قرآن

در اين تقرير اصول ًا خطابهاي قرآن از نوع خطاب لفظي حقيقي نيستند تا با محذور
امكان يا عدم امكان خطاب معدومان مواجه شويم؛ بلكه اصول ًا خطابات از نوع تحريري
و نگارشي و شبه آن ميباشند و چنانكه خطاب كتبي بقا دارد و همه اعصار و ازمان را

در بر ميگيرد ،خطابهاي قرآن هم در حكم خطابهاي باقي عموميت دارند؛ چنانكه

بررسي نظريه تلازم گفتاريبودن خطابات قرآني با تاريخمندي قرآن از نگاه نصر حامد ابوزيد...

است؛ حال يا از طريق كتابت در ورق و برگي يا در قرآن يا از طريق وسايل روز.

ي َهذَا ا ْلقرآن لأُن ِذرَكُم بِ ِه َومَن بَ َلغَ« )انعام» (١٩ :وَمَن بَلَ َغ« اعم از
ي ِإ َل َّ
ح َ
در آيه » َوأُو ِ
موجودين و معدومان را شامل ميشود )موسوي خميني] ،بيتا[ ،ج ،٢ص(٤٥؛ براي مثال

چنانچه كسي در اعلاميه و سخنراني خود بگويد اي مردم ،گرچه در حين نوشتن
اعلاميه يا حين سخنراني مخاطَبي حضور نداشته باشد ،سيره عقلاي عالم اين است كه
هر كس آن را در مرئي و منظر خود مورد ملاحظه قرار دهد ،خود را شامل آن خطاب

٩٨

ميداند .در مورد خطابات خداوند نيز چنين است؛ خصوص ًا وقتي كه قرآن خود را

كتاب معرفي ميكند و اساس ًا معجزه پيامبر به تناسب جاودانيبودن رسالتش ،كتاب
ميباشد؛ چون معجزه هميشگي جز كتاب چيز ديگري نميتواند باشد .با اين فرض
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اصل ًا عنوان خطابات شفاهي بر خطابات الهي اشتباه است .مؤيد مدعا عملكرد
رسولالله است هنگامي كه آيات بهتدريج نازل ميشدند و پيامبر بدون اينكه
دستور تشكيل جلسه تخاطبي بدهند ،افرادي را مأمور كتابت وحي كرده بودند )موحدي
لنكراني ،درس خارج ،ش ،٦٧٥ج ،٦ص.(٣٦٩
 .٥عموميت اقتضاي خطابات قانونيه
يكي از نظريات اختصاصي و نوآوريهاي حضرت امام خميني در علم اصول ،مسئله
»خطابات قانونيه« است كه در عرصههاي مختلف و در ابواب مختلف فقه و اصول از

جمله موضوع چگونگي تعلق خطابات الهي به افراد غيرموجود در زمان خطاب ،كارايي

دارد .از نظر ايشان خطابات شرعيه به دو دسته تقسيم ميشوند :الف( خطابات و احكام
شخصي؛ ب( خطابات و احكام قانوني كه همان خطابات و احكامي است كه از طرف

مقنن و قانونگذار عرفي يا شرعي صادر ميگردد .تفاوت اين دو دسته احكام در اين

است كه در احكام شخصي ،موضوع آن فرد معيني از ميان مكلفان است و حكم روي
فرد ميرود و به همان تعداد افراد خارجي منحل ميگردد؛ مثل »يا ايها الرسول بلّغ ما
انزل اليك من ربك«؛ امادر خطابات عامه ،تكليف متوجه عامه مردم و مؤمنان است و
متوجه فرد نيست .در اين خطابات قانوني ،تكاليفي كه مخاطب شخصي ندارند ،در ابتدا

به نحو قانون مثل همه قوانين عرفي به جامعه ابلاغ ميشود بدون اينكه خصوصيات و

قيود و حالات مكلفان در آن قيد شده باشد )موسوي خميني ،١٤١٤ ،ج ،٢ص(٢٢٠-٢١٤؛
بنابراين از نظر ايشان اول ًا خطابات قانوني به تعداد افراد منحل نميشوند ،بلكه خطاب

واحدي است كه متعلق به عامه مكلفان است بدون اينكه تكثر و تعددي در ناحيه
خطاب باشد ،بلكه يك حكم كلّى را براى عنوان كلّى ثابت مىكند؛ ثاني ًا اراده تشريعي

شارع در اين مرحله بعث و زجر نيست ،بلكه وضع قانون به نحو عام است تا در طي
زمان هر كس خود را مخاطب آن دانست به آن عمل كند؛ بنابراين لازم نيست همه آنها
شرايط خطاب و تكليف را داشته باشند و لازم نيست همه منبعث شوند؛ بلكه همين كه

٩٩

بخشى از مردم منبعث شوند و نسبت به آنها امكان باعثيّت وجود داشته باشد ،كفايت
خطاب به عاجز ،غافل ،ساهى و نائم نيز توجه پيدا مىكند ،با اين تفاوت كه اين افراد
به جهت مخالفت با تكليف الهى معذورند و اين غير از آن است كه بگوييم اصل ًا
خطاب متوجه آنها نمىشود )موسوي خميني] ،بيتا[ ،ج  ،١ص(٤٣٩؛ ثالث ًا قيود اعم از علم

و قدرت و ...مربوط به مرحله اجرا و فعليت و رعايت قانون است )ر.ك :همو،١٤١٤ ،

ج ،٢ص (٢٨و فرقي در شموليت قانون بر افراد نميشود .شخص چه قدرت داشته باشد
و چه نداشته باشد حكم جعلشده توسط شارع عام است؛ اما شخصي كه در مقابل

قانون عاجز است ،عقل ًا معذور است و در شريعت جزا و عقاب ندارد؛ ولي به اين معنا

نيست كه شارع از اول قيد زده باشد كه من قانون را براي آدمهايي كه قدرت دارند

جعل ميكنم .قانون اصلي كلي است كه شامل همه ميشود )بروجردي ،١٣٩٦ ،نشست

علمي(؛ بنابراين از نظر امام خميني قانونگذار -چه قانونگذار عرفي و چه قانونگذار

شرعي -ابتدا قوانين و احكام خود را بهطوركلي انشا ميكند و درحقيقت حكم خود را
بر عناوين كلي قرار ميدهد و پس از آن تخصيص و تقييدهاي آن حكم را اضافه

ميكند و پس از بيان تقييدها و تخصيصها و فرارسيدن مرحله اجراي قانون ،از حالت
انشايي گذشته و به مرحله فعليت ميرسند؛ لذا ايشان مىفرمايد :چون خطاب مستقلى
در رابطه با هر فردى مطرح نيست ،فعليت احكام ربطي به حالات مكلف مثل جهل،
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ب كلّى و قانونى متوجه همه مردم است و استثنا هم ندارد؛ بنابراين
مىكند؛ چون خطا ِ

علم ،غفلت ،نسيان ،ذكر ،عجز ،قدرت و تحقق موضوع در خارج ندارد؛ درحقيقت
فعليت ،مربوط به خود قانون و حكم است و اگر برخى از مكلفان در بعضى از احوال و

نسبت به بعضى از مكانها عادتاً يا عقل ًا متمكن و قادر به اتيان تكليف نباشند ،هيچ
استهجانى در اين خطاب عمومى پيش نمىآيد )موسوي خميني ،١٤١٤ ،ج ،٢ص -٢١٥

.(٢١٦
١٠٠

استدلال عمده ايشان تمسك به سيره عقلاست؛ به اين صورت كه تدوين احكام

قانوني در قوانين بشري )در دولتها ،احزاب ،مؤسسهها و غير آن( مرسوم است؛ براي
مثال حكم ماليات به صورت يك تكليف و وظيفه عمومي براي همه مردم قرار داده

پاييز /١٣٩٧شمارة /٧٥محمد عربصالحي ،صديقه نيكطبع

ميشود؛ بنابراين شخص ناسي ،غافل ،نائم و مانند آن در صورت پرداختنكردن در

حال نسيان و غفلت و نوم و مانند آن ،عدم تكليف را به عنوان بهانه قرار نميدهند،
بلكه با اعتراف به مكلفبودن ،خود را به جهت نسيان و مانند آن معذور معرفي
ميكنند؛ بنابراين توجه خطاب به بعضى اشخاص براى اثبات يك تكليف مستمر و

حكم دائمى باعث قانونىبودن خطاب مىشود.

نكته قابل توجه اين است كه ايشان عنوان خطابات قانوني را نه منحصر در

گزارههايي كه لسان خطاب و امر و نهي دارند ،نميدانند )ر.ك :مددي ،١٣٨٦ ،ص،(١١٩

بلكه خطابات قانوني كل گزارههاي حكمي است اعم از اينكه به لسان خطاب و امر و

نهي باشد يا به نحو گزارة انشائي در لسان خبري باشد؛ براي مثال بين سه قضيه
»صلوا« و »الصلوة واجبة« و »يجب الصلوة« در مقام وضع قانون عام براي جامعه انساني

تفاوتي نيست.

 .٦استمرار خطابات محكيه
طبق اين تقرير خطابات نازله از سوي خداوند اصل ًا متوجه هيچ يك از بندگان اعم از
ك
ن عَلَى َقلْبِ َ
ح ا ْلأَمِي ُ
حاضر و غايب -نبوده است ،بلكه به نص قرآن كريم » َنزَلَ ِبهِ ال ّرُو ُ

ن« )الشعراء .(١٩٣ -١٩٢ :پيامبر اكرم وحي را توسط روحالامين
ن الْمُن ِذرِي َ
لِتَكُو َن ِم َ
دريافت كرده است و روحالامين حكايتكننده خطابات از جانب خداوند سبحان به

رسولالله بوده است؛ پس طرف مخاطبه لفظي خداوند ،حتي پيامبر هم نبوده است.
در اين فرض حال حاضران در زمان پيامبر و مجلس وحي از حيث عدم توجه خطاب

لفظي حقيقي از جانب خداوند به ايشان ،مانند حال غيرحاضرين است و چون خطابات
محكيّه تا زمان ما باقي هستند و نسبت اولين و ديگرگروهها به آنها مساوي است ،هيچ
وجهي بر اختصاص به حاضران وجود ندارد ،بلكه اختصاص خطاب به مشافهان و

سپس تعميم به غيرمشافهان ،امر لغوي است )موسوي خميني] ،بيتا[ ،ج ،٢ص(٤٧-٤٦؛

بنابراين هرچند نفس خطاب براي هيچ كس مسموع نيست و مستمرالوجود هم نيست،

١٠١

حكايت از آن تا ابد استمرار دارد )همو ،١٣٧٩ ،ص.(٣٥٣-٣٥١
گاهي تعميم را به لحاظ مخاطَب استفاده ميكنند و ميگويند ممكن است خطاب دو
گونه متوجه اشخاص شود :يكي اينكه اشخاص را مورد خطاب قرار دهد؛ بدين جهت
كه خصوصيات آنان مورد نظر است .گونه دوم خطاب متوجه اشخاصي ميشود ،اما نه

از اين جهت كه شخص آنان مورد نظر باشد ،بلكه از اين جهت كه جمعيتي هستند و
داراي صفاتي معين ،در صورت اول خطاب از مخاطبان به غيرمخاطبان متوجه نميشود.
در قسم دوم خطاب متوجه دارندگان صفاتي است كه ذكر ميشود .در اين صورت

خطاب به ديگران نيز متوجه ميگردد .اغلب خطابهاي قرآن از اين قبيل است؛ مانند
خطابهايي كه مؤمنان يا كفار را خطاب قرار داده يا خطابهايي كه متضمن بدگويي از
اهل كتاب است يا خطابهايي كه هنوز محقق نشده است؛ مانند وعدهاي كه به مردم

داده است كه بساط حيات دنيوي با نفخه صور برچيده ميشود )اعراف /١٨٧ :طباطبايي،

 ،١٣٦٣ج ،١٥ص.(٢٢١
 .٨تفصيل بين خطابات ايقاعي و خطاب حقيقي
خطابات الهي بر دو نوعاند .١ :خطاب به مردم بر زبان پيامبر؛ يعني پيامبر تنها ابزار

القا خطاب به مردم است؛ مثل شجرهاي كه از درون آن ،خدا با موسي سخن گفت .اين
چنين فرضي درباره پيامبر گرچه ممكن است ،اما اتفاق نيفتاده است .٢ .خطاب الهي به

بررسي نظريه تلازم گفتاريبودن خطابات قرآني با تاريخمندي قرآن از نگاه نصر حامد ابوزيد...

 .٧تفصيل بين خطابات به لحاظ مخاطَب

لسان پيامبر براي مخاطب عام است و پيامبر آن را يراي مردم حكايت ميكند؛
يعني پيامبر حاكي خطاب الهي به مردم است .در اين فرض ادات خطاب براي

خطاب ايقاعي است نه حقيقي و خطاب ايقاعي شامل غايبان حتي غيرموجودين هم
ميشود و ديگر جايي براي بحث باقي نميماند ،بلكه بحث لغو ميباشد؛ زيرا در

خطاب ايقاعي نيازي به حضور و حتي وجود مخاطب نيست )اصفهاني ،نهاية الاصول،

١٠٢

ج ،٢ص ٤٧٣به نقل از :محمدكاظم خراساني.(١٣٢٩ ،
 .٩تفصيل بين خطاب و تفهيم

مرحوم كمپاني بر اين باور است بين خطاب و تفهيم فرق هست .در مخاطبه نه افهام
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و نه انفهام شرط است و نه شنيدن و شنواندن -بما هو حضور للجسم في مكان

الخطاب -و نه حضور در مجلس خطاب .در فرض اول مانند اينكه جمادي در جلسه
خطاب حاضر باشد ،خطاب به او خطاب به حاضر است؛ اما چيزي نميفهمد .فرض
دوم مثل اينكه شخص ناشنوايي مخاطب قرار گيرد ،هرچند نميشنود و فرض سوم
مانند زماني كه اوليا الهي را) -مانند پيامبر و ائمه -از راه دور مخاطب قرار

ميدهيم؛ بلكه ميزان در صحت خطاب حقيقي )بما هو خطاب لابما هو تفهيم( ،اجتماع

طرفين به نحوي از انحاست -١ :اجتماع در مكان واحد؛  -٢اجتماع در چيزي كه مثل

مكان واحد باشد ،مثل خطاب به اولياي الهي؛  -٣يكي بر ديگري احاطه داشته باشد،

مانند الف( زماني كه متكلم بر مخاطب احاطه داشته باشد ،مثل وقتي كه خدا به
بندگانش خطاب ميكند ،هرچند مخاطب به خطاب توجه نداشته باشد؛ زيرا توجه و

التفات مقوم تفهيم است نه مقوم خطاب ،مثل خطاب به حاضر غافل يا جماد يا مانند
آن .ب( زماني كه مخاطب بر متكلم احاطه داشته باشد ،مثل زماني كه بندگان ،خدا را
صدا ميزنند )اصفهاني ،١٤١٤ ،ج ،٢ص.(٤٧١

 .١٠عدم ملازمه بين مخاطببودن و مقصودبودن

هرچند برخي از اصوليان حجيت ظواهر قرآن را در حق مقصودين بالافهام اختصاص
ميدهند و خصوص مشافهان را مقصودين بالافهام ميدانند و از اين دو مقدمه نتيجه

ميگيرند كه ظواهر قرآن در حق مشافهان حجت است )ميرزاي قمي ،١٤٣٠ ،بحث

حجيت ظواهر(.

اما در مقابل اين ادعا برخي با تفصيل بين مخاطببودن و مقصودبودن ميگويند بر

فرض ،خطاب به اقتضاي خطاببودنش به مشافهان اختصاص داشته باشد و غايبان و
معدومان مخاطب نباشند و از اين لحاظ مشمول خطاب نباشند؛ اما چنين نيست كه

غايبان و معدومان ،مقصود نباشند ،بلكه مقصودين ،اعم از مخاطب و غيرمخاطباند
)خراساني ،ج ،١٣٢٩ ،١ص(١٢١؛ بنابراين از اين جهت مشمول خطاب و حكم الهي واقع

١٠٣

ميشوند.
به باورگروهي بر فرض كه خطاب به مشافهان اختصاص داشته باشد و بر فرض كه آنها
مقصود باشند ،دليلي بر اختصاص حج ّيت خطاب براي مخاطبانِ مقصود در دست
نيست؛ بلكه سيره عقلا بر تعميم حجيّت بر غيرحاضرين در جلسه هم هست؛ چنانكه

اراده عموم از عامي كه بعد از ادات ندا واقع شده است؛ مانند »يا ايها الذين آمنوا« بدون
هيچ تنزيلي صحيح است )همان ،ج ،١ص.(١٢٠
 .١٢تعميم ،اقتضاي خطابات مقرون به ال

خطابات مقرون به »ال عهد« خواه جمع ُمحلي به ال يا لفظ مفرد محلي به ال ،در

صورت اول )خواه جمع ُمحلي به ال( به اقتضاي وضع و در صورت دوم به مقتضاي

مقدمات حكمت بر جميع افراد دلالت ميكنند )مظفر] ،بيتا[ ،ج ،١ص.(١٤١
 .١٣قاعده اشتراك در تكليف
برخي از اصوليان گرچه خطابات شفاهي مانند »يا ايها الناس اتقوا ربكم« را مستقيم ًا
شامل متأخرين از زمان خطاب نميدانند ،معتقدند با دلايل ديگر مانند ضرورت و اجماع

اشتراك موجود و معدوم در تكليف ميتوان حكم را تعميم داد )شهيد ثاني،١٣٦٤ ،

ص (٢٢١و ميگويند اين قاعده چون دليلي ل ّبي است و در دليل لبي به قدر متيقن اكتفا

ميشود ،در اطلاقات قرآن براي تعميم حكم به كساني كه در صفات و شرايط مفارق

مشتركاند ،كاربرد دارد )عاملي ،ج ،١٤٣٠ ،٢ص.(٥٩٥

بررسي نظريه تلازم گفتاريبودن خطابات قرآني با تاريخمندي قرآن از نگاه نصر حامد ابوزيد...

 .١١سيره عقلا بر تمسك به خطابات شفاهي براي غيرمقصودين

 .١٤تفصيل بين معدوم مطلق و معدوم در مرحله طبيعت
برخي با تفصيل بين عالم ماده و عالم فوق ماده معتقدند خطاب به معدو ِم محض محال

است نه معدوم در مرحله طبيعت؛ بلكه معدوم به لحاظ عالم فوق ماده و فوق طبيعت
موجود است .بر اين اساس خداي سبحان به لحاظ مرحلة فوق مادي ،معدوم را خطاب

ميكند و آنها هم مشمول حكم خطاب قرار ميگيرند )جوادي آملي ،١٣٨٩ ،ج،١٤

١٠٤

ص.(٣٠٩
 .١٥عدم معقوليت اطلاق خطاب شفاهي نسبت به خداوند
در تقريري ديگر كه از يكي از صاحبنظران نقل شده است ،وي اساسا اطلاق خطاب
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شفاهي را بر كلام الهي شايسته نميداند و خطابات الهي را از تحت اين عنوان خارج
ميدانند .اين تقرير و اين مبنا هرچند از محل بحث و تأكيد سخن بر قيد شفاهيبودن و
چگونگي دلالت آن برجاودانگي احكام الهي خارج ميشود ،ازآنجاكه ايشان عموميت
احكام را از جنبه رسولبودن پيامبر و عموميت جهاني رسالت ايشان تبيين ميكنند و
درحقيقت نقضي بر ادعاي تاريخيت قرآن ميباشد ،ذكر آن سودمند است .وي ميگويد:

اطلاق خطاب شفاهي در اين مواردي كه خداوند مخاطِب ميباشد ،اصل ًا و اساس ًا صدق

نميكند؛ همچنين مسائل ديگري كه در شأن خطابهاي حقيقيه مطرح ميكنيم ،در اين

نوع رابطه معقول نيست .در همان خطابهاي خاصهاي كه خداوند به شخص رسول

دارد و هيچ سندي از اين معنا حكايت ندارد كه رسولالله جلسه مخاطبه تشكيل داده

باشد ،حتي در آنجا كه مصدّر به كلمه »قل« بوده است )موحدي لنكراني ،١٣٧٨ ،درس

 ،٦٧٥ص(٣٧٤-٣٦٥؛ بلكه خداوند خطاب را به شخص پيامبر صادر كرده است.

پيامبر هم به وسيله وحي ،به اين امر آگاه شده است؛ سپس ايشان در منصب

رسولبودن به عنوان مبلغ و بيانگر وحي اين مسائل را براي مردم مطرح كرده و سپس

توسط كتّابي نوشته شدهاند؛ بنابراين چون در خطابات الهيه مخاطِب خداوند است ،اصل ًا

خطاب شفاهي صدق نميكند تا با محذور مواجه شويم.

موارد فوق ،مبانياي هستند كه علما و فقها با استناد به آنها كه زيربناي فقه هستند،

در تمسك به آيات و اخبار وارده از معصومان در مسائلي كه نص در خطابات الهي
نيستند ،احكام شرعيه را استنباط ميكنند .علاوه بر همه موارد فوق ،اصول و مباني
كلامي فراواني هم در نقض و ابطال نظريه تاريخيت قرآن وجود دارد كه در مجالي

ديگر بايد به آن پرداخت.

از مجموع نظريات محققان اصولي به دست آمد كه اصول فراواني در تأييد

جهانشمولي قرآن وجود دارد و با وجود شفاهيبودن خطابات الهي ،هيچ دليل يا
توجيهي در تبيين آنها براي انصراف خطابات به مخاطبان زمان پيامبر و عدم كارايي

١٠٥

آنها براي زمان غيرزمان حضور و تخاطب وجود ندارد.
 هر آنچه در كتاب قرآن كريم اعم از معارف و احكام شرع در دست ماست ،عموميّتزماني و شموليت افرادي دارند و گفتاريبودن منافاتي با جاودانگي آنها ندارد.

 -گفتاريبودن ،صرف ًا وسيله تخاطب با مردم بوده است؛ خصوص ًا در زمان نزول كه

اكثريت آنها از سواد خواندن و نوشتن محروم بودند.

 -ادعاي ملازمه گفتاريبودن و تاريخ ّيت صرف ادعاي بدون پشتوانه عقلي و نقلي

است.

 -عدم ابتلا به برخي احكام مانند احكام جزيه و بردهداري ،به دليل تغيير شرايط و

نداشتن موضوعيت يا تغيير مصداق ،غير از تاريخمندي احكام ميباشد.

-گفتاريبودن موجب انصراف ادله فراوان عقلي و نقلي بر جاودانگي قرآن به

انحصار رسالت پيامبر اكرم به زمان دعوت ايشان و انحصار مخاطبان زمان پيامبر
نميشود.

 -با وجود سابقه بحث گفتاري و شفاهيبودن در كتب اصولي ،هيچ توجيهي بر

تاريخيت قرآن يافت نميشود؛ بنابراين هيچ وجه شباهتي در تفسير و لوازم بين اين دو
گروه يعني ،اصوليان و قائلان به تاريخيت قرآن وجود ندارد.

بررسي نظريه تلازم گفتاريبودن خطابات قرآني با تاريخمندي قرآن از نگاه نصر حامد ابوزيد...
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 .٣٢مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني؛ خطابات قانونيه ]مجموعه مصاحبه[؛
چ ،٢تهران :مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني.١٣٨٦ ،
 .٣٣ميرزاي قمي ،ابوالقاسم؛ القوانين المحكمه في الاصول؛ الطبعة الاولي ،بيروت:
دارالمرتضي١٤٣٠ ،ق.

 .٣٤هادوي تهراني ،مهدي؛ مباني كلامي اجتهاد در برداشت از قرآن كريم؛ چ،١
قم :مؤسسه فرهنگي خانه خرد.١٣٧٧ ،

