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چکیده
اصولیان را میبايست مؤثرترين انديشمندانی دانست كه به تعريف قرآن ،اين واژه مهم در تاريخ فرهنگ
اسالمی ،دست زدهاند .آنان افزون بر آنکه جزو نخستین عالمانی بودهاند كه به اين كار مبادرت ورزيدند،
بارها دست به تغییر مؤلفهها زده و معرفی جديدي از آن ارائه كردند .چنانكه در سده پنجم و ششم ،مؤلفههاي
«نقل» و «كتابت» را بر هر مؤلفه ديگري در تعريف قرآن مقدم داشتند .با وجود مؤلفههاي رقیب از جمله
«اعجاز» ،طبیعتاً همسخن بودن اصولیان در اين انتخاب ،تصادفی نبوده بلکه برخاسته از گفتمان علمی و
شرايط فرهنگی -اجتماعی حاكم بر دوران آنان بوده است.
ارائه پاسخهايی درخور به چرايی استفاده از مؤلفههاي «نقل» و «كتابت» در تعاريف اصولیان سدههاي
پنجم و ششم با روش تاريخ انگاره ،مهمترين بايسته اين پژوهش است .تحقیق و تتبع دراينباره ،نشان می
دهد رواج مباحث پیرامونی قرائات و تواتر ،توجه به نقش تاريخی نقل و كتابت در صیانت قرآن ،نیز وجود
انتقادات متعدد پیرامون مؤلفه اعجاز در اين دوران ،مهمترين داليل انتخاب مؤلفههاي «نقل» و «كتابت» از
سوي اصولیان براي تعريف قرآن در سدههاي پنجم و ششم بوده است.
واژگان كلیدي :قرآن ،تحوالت مفهومی ،تاريخ انگاره ،نقل ،كتابت ،اصولیان.

 .1دانشجوي دكتري رشته علوم قرآن و حديث دانشگاه فردوسي مشهدm.bayganian@gmail.com /
 .2دانشيار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه فردوسي مشهد (نويسنده مسئول)rostami@um.ac.ir /
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 -1مقدمه
امروزه نگاه سنتي به مطالعه مفاهيم از جمله مفاهيم موجود در علوم اسالمي ،مورد نقد قرار
گرفته و کارآمدي آن به چالش کشيده شده است ،زيرا در اين نوع نگاه ،مفاهيم ،پديدههايي ثابت
و غيرقابل تغيير فرض ميشوند که بدون هيچ علتي ،به صورتي تصادفي و صرفاً مبتني بر ذوق
و سليقه بوجود ميآيند .طبيعي است که در اين صورت ،چرايي بوجود آمدن مفهوم ،تاريخ
شکلگيري و نيز دليل تغيير و تحول آن ،ناديده انگاشته ميشود .اين نگاه که بر اساس آن ميتوان
تمامي مفاهيم يک اصطالح را در دورههاي مختلف تاريخي در کنار يکديگر جمع کرد به اين
نتيجه ميانجامد که انديشمندان در علوم مختلف از جمله علوم اسالمي در مورد مفاهيم حساس
و کليدي ،نظراتي متفاوت و گاه متناقض و متضاد ارائه کرده ،موضع روشني درباره آنها
نداشتهاند .اين در حالي است که امروزه روش مطالعه مفاهيم به سمت رويکرد و روشهاي
تاريخي ،بهويژه روش تاريخ انگاره گرايش يافته است.
در اين روش ،مفاهيم ،پديدههايي متحرک فرض ميشوند که زماني در بطن شرايط و گفتمان
حاکم بر زمان خود ،زاده شده و زماني به دليل شرايط و گفتماني ديگر ،جاي خود را به مفهومي
جديد سپردهاند .با اين رويکرد ،تناقضها و تعارضهاي پيرامون مفاهيم که تا پيش از آن ناشي
از جهل ،بيتوجهي يا سليقههاي مختلف دانسته ميشدند ،گونههايي از تغيير و تحول مفهوم
ارزيابي ميشوند که برخاسته از دليلي خاص ،حيات مفهوم را وارد مرحله تازهاي کردهاند .بهطور
طبيعي در اين نوع نگاه نميتوان وقايع پيرامون يک اصطالح در سدههاي مختلف تاريخي را
ناديده انگاشت و نميتوان با انتخاب يک تعريف يا جمعبندي تمامي تعاريف ارائهشده از آن در
کنار هم در مورد چيستي مفهوم آن اصطالح بهگونهاي شايسته و دقيق سخن گفت؛ بلکه
ميبايست بهتفصيل و دوره به دوره ،گام برداشت و تمامي تغيير و تحوالت مفهوم را با نگاهي
مورّخانه رصد کرد.
پژوهش پيش رو نيز با همين رويکرد و بر محور کليديترين اصطالح در تاريخ فرهنگ
اسالمي يعني اصطالح قرآن شکل گرفته است .بهعنوان مقدمه بايد گفت در تمامي علوم اسالمي،
متن مقدس مسلمين 1از جايگاهي ويژه برخوردار بوده و هست .همچون علم اصول فقه که

 .1در اين نوشتار ،به دليل موضوعيت داشنت نام قرآن و در نتيجه ضرورت دقت در کاربرد اصطالح مذکور ،سعي شده
است تنها در مواردي که دقيقًا مراد و منظور نگارندگان ،مهني اصطالح است ،از نام «قرآن» استفاده شود و در
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گرچه موضوع آن منحصر در متن مقدس نيست ،اما جايجاي آن سرشار از کاربرد اين مهمترين
منبع شريعت ،به صورتي فراگير است .همچنانکه مفهوم متن مقدس در خود قرآن کريم برخوردار
از نامهايي مختلف و متعدد است ،در علوم مختلف اسالمي نيز از ديرباز تاکنون اين مفهوم در
قالب يک لفظ ثابت و مشخص ،رخ ننموده بلکه با پوششهاي لفظي متعددي همراه بوده است.
از مهمترين اين پوششهاي لفظي ميتوان به کتاب ،قرآن ،کالماهلل و مصحف اشاره کرد .در علم
اصول فقه نيز براي اشاره به مفهوم متن مقدس ،اغلب از اين چهار نام استفاده شده است .البته،
فراواني استفاده از اين نامها در علم اصول به يک اندازه نبوده و دو نام مصحف و کالماهلل به
شکلي بسيار محدود و دو نام کتاب و قرآن به صورتي فراوانتر به کار رفته است.
فراواني کاربرد اصطالح «قرآن» در علم اصول سبب شده است مفهوم آن بسيار واضح و
بديهي جلوه کند و ذهن از پرسش و تأمل دراينباره باز نگاه داشته شود .فقدان پيشينه پژوهش
درباره مفهوم اصطالح قرآن در علم اصول ،مؤيد اين ادعا و نشانگر خودکارشدگي و تصوراتي
است که دراينباره شکل گرفته است .از جمله اين تصورات آن است که مفهوم قرآن در علم
اصول ،همان مفهومي است که در ديگر علوم اسالمي وجود دارد و اين يگانه مفهوم نيز در طول
تاريخ ،ثابت بوده ،در آن تغيير و تحولي رخ نداده است .اين در حالي است که در تاريخ علم
اصول ،تعاريف مختلفي از اصطالح قرآن با توجه به اقتضائات اين علم ،ارائه شده و مؤلفههاي
مورد استفاده در تعاريف ،از دوراني به دوران ديگر تغيير کرده است .اين دو دليل يعني اهميت
اصطالح قرآن و وجود تعاريف مختلف درباره آن در علم اصول ،نگارندگان را بر آن داشت تا
به اين دو سؤال ،جديتر بينديشد :اوالً اصوليان در طي قرون متمادي چه انگارههايي از اصطالح
قرآن در ذهن خود داشتهاند و درباره قرآن چگونه ميانديشيدهاند؟ ثانياً چرا در برخي مقاطع
تاريخي ،مفهومي ديگر از قرآن را جايگزين مفهوم پيشين ساختهاند؟

 -2مؤلفههاي اصلی تعريف قرآن
سده پنجم ،سده ظهور و بروز نخستين تعاريف اصولي مشخص از قرآن بوده است .گرچه
پيش از آن نيز بهطور طبيعي مفهومي از قرآن در ذهن اصوليان وجود داشته ،اما اين مفهوم يا
مفاهيم بهطور مشخص و با عنوان تعريف قرآن ارائه نشده است .از سده پنجم هجري است که
در برخي آثار اصولي ،بخشي به تعريف کتاب و قرآن اختصاص يافته و در آن ،انگارههاي موجود
موارد ديگر که منظور قرآن مبا هو قرآن است ،از عنوان «منت مقدس مسلمني» يا صورت اختصاري آن يعين «منت
مقدس» استفاده شده تا از خلط مبحث جلوگريي به عمل آيد.

 10دو فصلنامه كتاب قیم ،سال هشتم ،شمارۀ نوزدهم ،پايیز و زمستان 1397

در ذهن اصوليان بهصورت شفاف منعکس شده است .ازاينرو ،پژوهش حاضر به مطالعه تعاريف
سده پنجم و البته سده ششم که تعاريفي مشابه با آن داشته اختصاص يافته است.
در تعاريف ارائهشده از قرآن در آثار اصولي سده پنجم و ششم ،دو گونه مؤلفه قابل مشاهده
است .نخست مؤلفههاي محوري و تکرارشونده که در پيکره تمامي اين تعاريف به کار رفتهاند.
اين مؤلفهها عبارتاند از «منقول متواتر» و «مکتوب در مصاحف» که تعريفي چنين را شکل
دادهاند «َالقرآنُ ما نُقِلَ اِلينا مَنقوالً مُتَواتِرًا مَکتوبًَا فِي املَصاحِف» (دبوسي ،2001 ،ص /21ابنحزم،
بيتا ،ج ،1ص /95بخاري ،بيتا ،ج ،1صص .)23-21گفتني است در پژوهش حاضر اين دو
بهمنظور رعايت ايجاز ،گاه «منقول» و «مکتوب» ناميده شدهاند.
گونه دوم مؤلفههايي هستند که محوري نبوده و در تمامي تعاريف اين گروه از اصوليان،
تکرار نشدهاند .مؤلفههاي «مُنزَل» (بخاري ،بيتا ،ج ،1صص /23-21سرخسي ،بيتا ،ج ،1ص/79
غزالي ،1413 ،ج ،1ص )81و «دارنده نظم و معنا بهصورت توأمان»( 1بخاري ،بيتا ،ج،1
صص )23-21مؤلفههايي هستند که از سوي برخي اصوليان سده پنجم به دو مؤلفه محوري
«منقول» و «مکتوب» افزوده شدهاند .البته نوشتار حاضر به مطالعه قيود محوري اين تعاريف يعني
«منقول» و «مکتوب» اختصاص يافته است که اولين انتخاب اصوليان براي شناساندن قرآن بوده
اند؛ واکاوي قيود غيرمحوري ،به آن دليل که خود نيازمند پژوهشي مستقل است به مجالي ديگر
سپرده شده است.

 -3داليل استفاده از مؤلفههاي «منقول متواتر» و «مکتوب در مصاحف»
طبيعتاً نخستين گام براي بررسي داليل گزينش اين قيود ،توجه به توضيحاتي است که اصوليان
در ادامه تعاريف خود از قرآن ذکر کردهاند .چه اينکه اين توضيحات ،مانع از آن هستند که
جستجوي غرض اصوليان از انتخاب قيود مذکور به گمانهزني و گاه دليلتراشي بينجامد .نيز اين
توضيحات پژوهشگر را به قيودي ديگر رهنمون ميشوند که توان هماوردي و جايگزيني با
قيود منتَخب را داشته اما در نهايت از گردونه انتخاب اصوليان خارج شدهاند .البته روشن است
که تمامي داليل گزينش قيود محوري را نميتوان از گفتههاي اصوليان استخراج کرد و پي بردن
به داليل بيشتر ،مستلزم مطالعه شرايط فرهنگي-اجتماعي و گفتمان علمي دوره مورد مطالعه

 .1مؤلفه مذکور به اين صورت در تعريف قرآن قرار گرفته است« :القرآن :املزنل علي رسولاهلل املكتوب يف املصاحف
املنقول عن النيب (ص) نقال متواترًا بال شبهة و هو النظم و املعنی مجيعًا».
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است .ازاينرو ،بيشک توجه به ناگفتههاي اصوليان ،نتايجي کمتر از گفتههاي آنان در پي نخواهد
داشت.
الزم به ذکر است اين دو قيد گرچه از حيث مفهومي ،ماهيتي کامالً مستقل و شناختهشده
دارند ،اما در اين بخش به دليل برخي کارکردهاي مشابه ،گاه بهصورت مشترک بررسي ميشوند.
چه اينکه اصوليان نيز در اغلب تعاريفي که با اين دو قيد شکل دادهاند ،آنها را قرين يکديگر و
در قرابت با هم به کار بردهاند .گويي اين دو براي بسياري از اهداف موردنظر آنان از تعاريف،
کارکردي مشابه داشتهاند .در مجموع ،داليلي را که ميتوان براي انتخاب اين دو برشمرد بدين
شرحاند:

 -1-3نقش مؤلفه منقول متواتر در اثبات حجیت قرآن
اثبات حجيت ادله يکي از مهمترين اهدافي بوده است که اصوليان همواره در تعاريف خود
از اصطالح قرآن به دنبال آن بودهاند .بر اين اساس ،مؤلفههايي قابليت بيشتري براي انتخاب
داشتهاند که بتوانند بيش از ديگر مؤلفهها ،تأمينکننده اين هدف مهم باشند.
اصولياني نيز که در سده پنجم براي معرفي قرآن ،مؤلفه «منقول متواتر» را برگزيدهاند ،در
توضيحات پيرامون تعريف خود ،در گام نخست از اهميت اين کارکرد سخن گفته و در گام
بعدي ،مؤلفه منتخب را ازاينجهت ،کارآمد و شايسته دانستهاند .آنان در اين راستا بر دو نکته
پاي فشردهاند :نخست آنکه قرآنِ قابلاستفاده در علم اصول فقه و فقه ،نيازمند برخورداري از
اتقان و استحکام است و دوم آنکه تنها عامل اطمينانبخش و يقينآور ،تواتر است .بهعنوان نمونه
در اولين کتاب اصولي دربردارنده تعريف در قرن پنجم يعني تقومي ادأدلة ،متن مقدس مسلمين،
اصل و اساس دين و از جمله حجتهاي شرعي علمآور دانسته شده است .قرآن با چنين
کارکردي ميبايست بهگونهاي يقيني درک و نسبت به صحت آن علماليقين حاصل شود و از نظر
نويسنده ،اين اثر هيچ ابزاري جز نقل متواتر ،توان آن را ندارد که به حصول يقين بينجامد (دبوسي،
 ،2001ص .)21در تعريف ديگري در همين قرن ،قرآن عهد خداوند بر مردمان دانسته شده که
ميبايست مورد اقرار و عمل قرار گيرد .طبيعي است چنين عهد الهي که گردن نهادن به محتويات
آن واجب است ،ميبايست از ضريب اطمينانبخشي بااليي برخوردار باشد (ابنحزم ،بيتا ،ج،1
ص .)95سرخسي نيز در همين قرن ،تعريف خود را در فضاي اثبات و حجيت قرآن طرح کرده
و بهروشني دليل استفاده از نقل متواتر را اينگونه بيان ميکند« :قرآن بههيچوجه از طريق غير
متواتر اثبات نميشود ،زيرا باب قرآن ،باب يقين و احاطه است و آنچه بدون نقل متواتر اثبات
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شود ،قرآن نيست» .اين جمله که «تنها راه اثبات قرآن ،نقل متواتر است» ترجيعبند اين قسمت
از عبارات سرخسي است که نشان از اهميت واالي قيد «منقول متواتر» نزد اين اصولي دارد .از
نظر وي آنچه توسط نقل متواتر اثبات ميشود ،قطعاً کالماهلل است و چنين کالماللهي يقين ًا حجت
و علمآور است (سرخسي ،بيتا ،ج ،1ص.)279
در نيمه دوم قرن پنجم ،اثبات حجيت قرآن -بهعنوان يکي از ادله اربعه -چنان براي مؤلفه
«منقول متواتر» بهعنوان کارکرد ،اثبات شده که ديگر نه بهعنوان توضيح ،بلکه در ساختار اصلي
تعريف جاي گرفته است .يعني قرآن به اين صورت تعريف شده است :چيزي که به طريق تواتر
براي ما نقل و بهگونهاي منتقل شود که علمآور بوده ،هيچ شک و شبههاي در آن راه نداشته باشد.
اين تأکيد بسيار بر حجيت ،ازآنروست که متن مقدس مسلمين در ابتدا «ام الداليل» و «قَيم البيان»
براي جميع احکام معرفي شده است (سمعاني ،1418 ،ج ،1ص .)29در آخرين تعريف مربوط
به اين قرن يعني تعريف غزالي نيز که به جهت ارائه يک صورتبندي جديد ميتواند حائز
اهميت باشد بر «منقول متواتر» بهعنوان شاخصهاي علمآور و حجيتبخش تأکيد شده است .در
اين تعريف ،ابتدا امور قابلاثبات به دو دسته وضعي و حقيقي تقسيم شدهاند که برخالف امور
وضعي که بهوسيله ظن نيز قابلاثباتاند ،اثبات امور حقيقي تنها با استفاده از روشهاي قطعي
علمآور چون تواتر امکانپذير دانسته شده است .ازآنجاکه قرآن نيز امري حقيقي است ،حکم به
اثبات آن بهوسيله ظن ،برابر با جهل بوده ،طبيعتاً علمآور نخواهد بود (غزالي ،1413 ،ج ،1ص.)81
کنار هم نهادن اين دو مقدمه ،يعني نياز قرآنِ موردبحث در علم اصول ،به اتقان و استحکام
از يکسو و قابليت باالي تواتر براي تأمين اين نياز از سوي ديگر ،اصوليان را به اين نتيجه
رسانده بود که براي معرفي قرآن در علم اصول از مؤلفه «منقول متواتر» استفاده کنند .چراکه اگر
قرآن با استفاده از «منقول متواتر» معرفي ميشد ،با هيچ شک و شبههاي در مورد ثبوت خود،
روبرو نبود و ميتوانست بهعنوان منبعي کامالً متقن و مستحکم براي استنباط احکام شرعي مورد
استفاده قرار گيرد.
بايد افزود گنجاندن قيد «بِال شُبهَة» پس از نقل متواتر ،در پيکره برخي تعاريف اين سده ،نشان
از آن دارد که تأمين هدف اطمينانبخشي نسبت به ادله تا چه اندازه براي اصوليان مهم بوده است.
زنلُ عَلی رَسولِ اهلل املَکتوبُ ِفي املَصاحِف
چنانکه بَزدَوي در تعريف خود آورده است« :اَلقُرآن :املُ َ
املَنقولُ َعنِ النَّيب نَقالً مُتَواتِرًا بِال شُبهَة» (بخاري ،بيتا ،ج ،1ص.)21
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 -2-3نقش توأمان نقل شفاهی و كتبی در جمع قرآن
يکي از عواملي که ميتوانسته در انتخاب مؤلفههاي «منقول متواتر» و «مکتوب در مصاحف»
در سده پنجم ،مؤثر بوده باشد ،واقعيتي تاريخي در مورد چگونگي انتقال قرآن است؛ اين امر از
سوي اصوليان حائز اهميت بوده است چه اينکه آنان دو حقيقت تاريخي را پيش روي خود
ميديدهاند که از قرن اول تا چهارم يعني به مدت چهارصد سال ،دوشادوش يکديگر در جهت
صيانت از قرآن ،مشغول ايفاي نقش بودهاند.
خط عربي در صدر اسالم با مشکالتي روبرو بوده است (براي نمونه نک :ابنجزري ،بيتا،
ج ،1ص /33زرکشي ،1410 ،ج ،1ص /48راميار ،1369 ،ص .)527مشکالتي که سبب ميشده
خواندن قرآن با دشواريهاي متعددي روبرو باشد و متن مکتوب ،با گذاشتن احتماالتي متعدد
پيش روي قاري ،نتواند بهصورت مستقل در خواندن قرآن چنانکه بايد به کار آيد .در اين دوران
با وجود تمامي اين موانع ،انتقال شفاهي قرآن بهعنوان اصليترين پشتوانه متن مکتوب ،با ايفاي
يک رسالت تاريخي به کمک آن آمده و قرآن بر اساس اطالعات بيرون از خط و با تکيه بر انتقال
شفاهي خوانده ميشده است (ابوشهبه ،1423 ،صص .)268-267بيشک اگر محافل پررونق
قرائت در جهان اسالم که کار اصليشان ضبط شفاهي قرآن بود ،وجود نداشت يا مهم انگاشته
نميشد ،صيانت قرآن با مشکالتي بهمراتب عميقتر و جديتر مواجه بود .حتي زماني که خط
عربي پيشرفتهتر شد و متن مکتوب در آستانه نقطهگذاري و حرکتگذاري قرار گرفت ،اين انتقال
شفاهي بود که حرکتي چنين مهم را از اظهارنظر و اجتهاد شخصي دور نگاه داشت و بهعنوان
پشتوانه و سندي محکم ،نَقط و شَکل مصاحف را از تأييد و حجيت الزم برخوردار نمود .افزون
بر نقطه و حرکتگذاري ،اصالح سنتهاي اماليي در رسم مصحف و حتي در دورههايي ،تغيير
کلي خط از حجازي به کوفي و از کوفي به نَسخ با پشتوانه سنت شفاهي بدون آسيب صورت
پذيرفت (پاکتچي ،1389 ،جلسه اول) .يکي از قرآنپژوهان معاصر با توجه به همين نقش نقل
شفاهي ،در شرح تعاريف داراي قيود «منقول» و «مکتوب» مينويسد« :نقل به معناي جابه جايي
و تحويل شيء از موضعي به موضع ديگر است .بدين ترتيب هم دربردارنده نقل شفاهي و هم
نقل کتبي است .اما از آنجا که مشافهه نخستين راه اقراء قرآن بوده است ،منظور از نقل در سده
نخست بيشتر نقل شفاهي است» (مجيدي ،1421 ،صص.)306-305
در سدههاي نخست که انتقال شفاهي پشتوانهاي براي صورت مکتوب بود ،صورت مکتوب
نيز بهعنوان ابزاري براي کنترل انتقال شفاهي به کار گرفته ميشد؛ چراکه اگر صورت مکتوب به
دليل موانعي نميتوانست در خواندن مستقل قرآن به کار آيد ،سنت شفاهي نيز با مشکل فراموشي
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از حافظهها دستبهگريبان بود و انتقال کتبي ميتوانست با نقش کنترلي خود از ظهور و بروز
اين اشکال ،جلوگيري کند .ازاينرو ،اين دو در عالم واقع و در تاريخ قرآن ،ضعفهاي يکديگر
را پوشش داده و تا ضبط کامل قرآن ،در کنار يکديگر بودهاند (عتر ،1416 ،ص /11دَرّاز،1426 ،
صص /42-41بالغي ،1420 ،ج ،1ص.)18
بدين ترتيب «منقول متواتر» و «مکتوب در مصاحف» ميتوانستهاند دو خصوصيت بديهي،
غيرقابل ترديد ،مأنوس و آشنا با ذهن همگان دانسته شوند که گويي از حضور توأمانشان در
تعاريف گريزي نبوده است .البته از گفتههاي اصوليان قرن پنجم که براي معرفي قرآن ،مؤلفههاي
«مکتوب» و «منقول» را برگزيدهاند چنين به نظر ميرسد که آنان از ميان اين دو مؤلفه« ،منقول
متواتر» را مهمتر و کارآمدتر دانسته و بيش از «مکتوب در مصاحف» بر آن پاي فشردهاند .چنانکه
در موارد متعدد« ،منقول» را بر «مکتوب» مقدم کردهاند (براي نمونه نک :سمعاني ،1418 ،ج،1
ص /29غزالي ،1413 ،ج ،1ص /81ابندهان ،1422 ،ج ،1ص .)99نيز در توضيحاتي که پيرامون
تعاريف ارائه کردهاند چندانکه بر «منقول» پاي فشردهاند ،از «مکتوب» کمتر سخن به ميان
آوردهاند .اين موضوع ،چنان نمود پررنگي در آثار اصوليان سده پنجم داشته که گويي خود نيز
نگران کماهميت پنداشته شدن نقش «مکتوب» در اين تعاريف شده و درصدد جبران فروکاستن
از سهم «مکتوب» برآمدهاند .به اين صورت که در قالب انتقادي فرضي به شکل «إن قيل» و بدون
اشاره به قائل اين نقد ميگويند« :ممکن است گفته شود با وجود «نقل متواتر» چه نيازي به قيد
«مکتوب» است؟» و سپس در پاسخ به اين نقد از ارتباط «منقول» و «مکتوب» به اين شکل سخن
گفتهاند که« :گرچه نقل متواتر براي معرفي يک منبع محکم و اطمينانبخش کافي است ،اما آنچه
صحابه پس از حفظ در قلوب ،به هدف صيانت از زيادت و تحريف قرآن در مصاحف به ثبت
رساندهاند نيز متکي بر نقل بوده است .آنان چنان سختگيرانه به اين کار اقدام ورزيدند که حتي
از نگارش عالمتي که نشانگر دستههاي دهتايي آيات بود و به تعاشير شهرت داشت و نيز از
نگارش رأس ُسوَر در مصاحف خودداري و به تجريد امر کردند .بدين ترتيب آنان چيزي را ثبت
ميکردند که برايشان متواتر ًا نقل شده بود و با نسخه رسول اکرم (ص) و اهل قرآن و نيز با نظم
قرآن مطابقت داشت» (دبوسي ،2001 ،ص.)21
گويي طراحان اينگونه از تعاريف و آورندگان دو قيد «منقول» و «مکتوب» ،خود را نسبت
به اين کمتوجهي مورد نقد قرار داده و به دليل جايگاه بلندي که از ميان اين دو به «منقول متواتر»
بخشيده و دفاع تمامقدي که از آن به عمل آوردهاند نقد بر حضور «مکتوب في المصاحف» را
منطقي ديده و ازاينرو پيش از ديگران ،خود به نقد خويش پرداختهاند .هرچند عبارت مذکور
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نشان از آن دارد که در اين دفاع نيز ديگربار آنان «منقول متواتر» را مهمتر معرفي کرده و قيد
«مکتوب در مصاحف» را نه مؤلفهاي جداگانه و اثرگذار ،بلکه مؤيدي براي «منقول متواتر» فرض
کردهاند .گويي با قيد نخست ،تمامي اهداف اصوليان از تعريف قرآن در علم اصول محقق ميشده
و آنان صرفاً به دليل وجود همان واقعيت تاريخي مذکور« ،مکتوب در مصاحف» را ذکر کردهاند.
البته همين تصريح به نقش اين دو در کنار هم کافي است تا نشان دهد اصوليان در مقام عمل،
از نقش تاريخي «نقل متواتر» و «کتابت در مصاحف» تأثير گرفته و نتوانستهاند از هيچيک از اين
دو چشم بپوشند هرچند که ممکن است در مقام نظر و در مقام بيان چرايي انتخاب خود ،به دليل
سيطره مباحث کالمي در رابطه با تواتر ،نقش بيشتري را به «منقول متواتر» داده و از مؤلفه
«مکتوب» کمتر سخن گفته باشند .در حقيقت سيطره مباحث کالمي در رابطه با تواتر ،دو تأثير
مهم بر اين تعاريف داشته است :نخست آنکه سبب شده است نقش تاريخي «مکتوب» در
توضيحات پيراموني اين تعاريف ،کمرنگتر منعکس شود و دوم آنکه توصيف حتي «منقول
متواتر» نيز که بيشتر موردتوجه به نظر ميرسد از نگاهي کالمي و نه از نگاهي تاريخي صورت
گيرد .بهگونهاي که اصوليان سده پنجم به هنگام سخن از داليل انتخاب «منقول متواتر» ،بيشتر بر
بُعد کالمي اين مؤلفه تکيه کرده و بيش از آنکه بخواهند به نقش تاريخي آن اشاره کنند ،اين
مؤلفه را به جهت علمآوري منحصربهفردش ستودهاند؛ چنانکه در ادامه هيچيک از تعاريف سده
پنجم نيز گزارشي تاريخي در مورد مؤلفههاي انتخابي حکايت نشده است (دبوسي،2001 ،
ص /21ابنحزم اندلسي ،بيتا ،ج ،1ص /95سرخسي ،بيتا ،ج ،1ص .)279اين در حالي است
که مؤلفههاي مذکور در تعاريف متأخرتر با چهرهاي تاريخي و نه صرفاً کالمي ترسيم شدهاند
(جديع العنزي ،1418 ،ص /112خالف ،بيتا ،ص.)27

 -3-3رواج مباحث پیرامونی قرائات
 -1-3-3چرايی توجه به قرائات بهعنوان عاملی تأثیرگذار بر مؤلفههاي «منقول» و
«مکتوب»
آنچه در تعاريف سده پنجم و ششم يعني تعاريف مبتني بر قيود «منقول» و «مکتوب» بسيار
به چشم ميآيد و حتي با مطالعه اجمالي آنها به ذهن متبادر ميشود ،پيوندي است که در اين
گروه از تعاريف ،ميان قرآن و قرائات برقرار شده است .چه اينکه قيود مورد استفاده يعني «منقول
متواتر» و «مکتوب در مصاحف» ،مباحث بسياري را که در حوزه علم قرائات مطرحاند به خاطر
ميآورند .ممکن است براي پژوهشگري که در عصر حاضر زندگي ميکند ،درک چرايي اين
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موضوع ،سخت و دور از ذهن بنمايد و با اين سؤال مواجه باشد که چرا در اولين تعاريف ،قرآن
از منظر قرائات نگريسته شده است؟ گويي اصوليان بيش از آنکه بخواهند تعريفي از اين اصطالح
ارائه دهند ،درصدد نماياندن قرائات و تثبيت آن بودهاند .اين تعجب ازآنروست که پس از
گذشت بيش از هزار و چهارصد سال از صدر اسالم ،از ميان قرائات گوناگون ،تنها دو قرائت
معيار ،يکي در مشرق و ديگري در مغرب جهان اسالم با اقبال عمومي مواجه شدهاند.
بهعبارتديگر در عصر حاضر مرزهاي مفهومي و مصداقي قرآن و قرائات تا اندازه بسياري از
يکديگر تفکيک شده و اين دو ،ساحتهايي مستقل از يکديگر يافتهاند .از همين روست که در
دوره معاصر ،معرفي قرائات به هنگام تعريف قرآن ،عجيب و شايد غيرقابلقبول مينمايد .اين
در حالي است که تعاريف اوليه اصوليان از قرآن در زمانهاي به ثبت رسيده که قرائات همچنان
در حال ايفاي مأموريت مهم تاريخي خويش بودهاند .دوراني که در آن ،قرائت قرآن از اهميتي
بسيار برخوردار بود و افراد ،ناگزير از خواندن قرآن بر اساس يکي از قرائات بودهاند .حتي اگر
فردي ميخواست با عمل به روايت «اقرؤوا کما يقرء الناس» (کليني ،1407 ،ج ،2ص ،)633قرآن
را بر اساس قرائت مردمان زمان خود بخواند ،اولين چالش پيش روي او آن بود که ديگران بر
اساس کدام قرائت ميخوانند و در اين ميان او بايد چگونه بخواند (پاکتچي ،1389 ،جلسه اول).
نيز در حيطه مباحث فقه و اصول فقه ،پاسخ به اين سؤال از سوي فقها و اصوليان که بر اساس
کدام قرائت يا قرائات ،ميتوان نماز را صحيح بهجاي آورد و يا احکام فقهي را استنباط کرد،
پرسشي مهم و قابلتوجه بود (سلمي ،1426 ،ص /99عطار ،بيتا ،ج ،1صص /300-290زرکشي،
 ،1418ج ،1صص .)322- 318به عبارت بهتر در قرن پنجم يعني قرنِ ارائه اين دسته از تعاريف،
پرسش از اينکه چه قرائاتي قرآن محسوب ميشوند و قرآن دقيق ًا مبتني بر کدام قرائت است،
يکي از پرسشهاي مهم و متداول آن زمان بوده که پاسخي صريح و يکسان نداشته است.

 -2-3-3وضعیت قرائات در سده چهارم و پنجم هجري
در قرن پنجم يعني قرن ارائه نخستين تعاريف مشخص از قرآن در علم اصول ،قرائات با گذر
از مراحلي متعدد ،همچنان بحث جدي محافل نهتنها قرآني بلکه فقهي و اصولي بوده است.
قرائات که تا پيش از قرن چهارم ،دو مرحله «گرايش آزاد به ايجاد مذاهب قرائي» و «گرايش به
اختيار» را پشت سر گذاشته بود از آغاز قرن چهارم وارد مرحله جديدي شد و با نوآوريهاي
ابنمجاهد ،يعني «بهکارگيري ضوابطي براي تشخيص قرائات معتبر از غير معتبر»« ،تعيين هفت
قرائت بهعنوان قرائات معتبر» و نيز «خارج کردن قرائات شاذ» ،رو بهسوي تثبيت و تحديد چند
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قرائت و بستن باب اختيار گذاشت (پاکتچي ،1389 ،جلسه اول) .اين سه حرکت ابتکاري ،افزون
بر ايجاد جريانهاي مهم در فضاي قرائات ،در ديگر حوزههاي نظري و عملي چون تعريف
اصوليان از قرآن نيز بسيار اثرگذار بود .در ادامه به بررسي تأثير نوآوريهاي سهگانه ابنمجاهد
بر گزينش مؤلفههاي «منقول متواتر» و «مکتوب در مصاحف» از سوي اصوليان خواهيم پرداخت.

 -3-3-3چگونگی تأثیر ضوابط ابنمجاهد بر گزينش مؤلفههاي «منقول» و «مکتوب»
ضوابط ابنمجاهد براي تشخيص قرائات معتبر ،بهصورت تلويحي در کتاب مهم او يعني
«السبعه» آمده است که عبارتاند از :سند معتبر ،مطابقت با ضبط مصحف و پيروي از اصول
عربيت (ابنمجاهد ،1400 ،سراسر اثر) .ضابطهگرايي ابنمجاهد در تشخيص قرائات معتبر از
غيرمعتبر سبب شد در سده چهارم و پنجم ،دوره ايجاد قرائات جديد به پايان آمده ،دوره مطالعه
مقايسهاي قرائات آغاز شود و نقد و بررسي اين ضوابط و سنجش ميزان کارآمدي آنها موضوعي
مهم براي گفتگو و تبادل آراء باشد (داني ،1404 ،سراسر اثر) .در چنين فضايي که بحث از
ضوابط قرائات معتبر رونق داشت و قرآن نيز به يک يا دو قرائت مشخص ،محدود و منحصر
نبود ،طبيعي است که اگر قرار بر ارائه تعريفي از قرآن ميبود ،آن تعريف بر مدار قرائات شکل
ميگرفت و همان معيارهاي قرائت معتبر و صحيح بهعنوان مؤلفههايي در تعريف قرآن به کار
گرفته ميشد .چنانکه قرار گرفتن سند در کنار مطابقت با ضبط مصحف ،ديگربار يادآور پيوندي
بود که از آغاز ميان اين دو بهعنوان دو راه مکمل براي صيانت قرآن از تحريف شکل گرفت و
اين بار در سده چهارم نيز بهعنوان دو معيار از سه معيار سنجش قرائات رخ نمود .بدين ترتيب
چنين به نظر ميرسد که دو معيار سند معتبر و مطابقت با ضبط مصحف که معيارهايي
شناختهشدهتر و قابلقبولتر مينمودند ،توانستند بهعنوان دو مؤلفه مهم و بهصورت «منقول
متواتر» و «مکتوب در مصاحف» ،نظر اصوليان را براي تعريف قرآن به خود جلب کنند .چه اينکه
قرآن و قرائات هر دو از طريق معاونت و همکاري نقل شفاهي و کتبي حاصل آمده بودند و هر
دو ،اين سوابق را از پيش در پرونده تاريخي خود داشتند .اين در حالي است که معيار سوم يعني
مطابقت با قواعد عربيت ،نه مانند دو معيار مذکور مورد اجماع بود و نه همچون آن دو از صبغه
و سابقهاي تاريخي برخوردار بود؛ از همين رو اين معيار نميتوانست مؤلفهاي معنادار براي
معرفي قرآن از سوي اصوليان بهحساب آيد.
بايد گفت تأثير ضوابط ابنمجاهد چنان بود که تا مدتها بعد ،در آثار قرآنپژوهان ،تعريف
قرآن در راستاي تعريف قرائات شکل ميگرفت .بهعنوانمثال ،اگر ابوحيان اندلسي در تفسير
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خود ،قرائتي را به اين دليل که مخالف مصحف و تواتر است از دايره تعريف قرائت معتبر خارج
دانسته (ابوحيان ،1420 ،ج ،7ص ،)31ابنجزري نيز تعريف قرآن را بر اساس همين ضوابط
شکل داده ،مينويسدَ « :فکلُّ مَا وَافَقَ وَجهَ نَحوٍ َو کانَ لِلرَّسمِ احتِماالً حي ِویَ /و صَحَّ إسنادًا ُهوَ القُرآنُ
فَهذِه الثَّالثَةُ ادأرکانُ»( 1ابنجزري ،2005 ،ص.)7
بايد افزود قيد «متواتر» گرچه بهتصريح جزو ضوابط قرائات معتبر نبود اما ميتوان آن را
برآمده از ضابطه صحت سند دانست .جالبتوجه است که پس از الهامگيري از ضابطه صحت
سند و در نتيجه ،گنجانده شدن «تواتر» در تعريف قرآن از سوي اصوليان ،زمينه حضور تواتر
ت معتبر گشوده شد و اين ضوابط از تعداد سه به
بهعنوان شرط چهارم در بحث ارزيابي قرائا ِ
چهار افزايش يافت .بهعبارتديگر بهکارگيري قيد «تواتر» در تعاريف اصوليان که خود منبعث از
ضابطه صحت سند بود ،سبب شد شرطي ديگر به شروط قرائات معتبر افزوده شود و تحولي در
زمينه ضوابط قرائات به وجود آيد (قاسمي ،1418 ،ج ،1صص.)186-185

-4-3-3چگونگی تأثیر تعیین هفت قرائت بر گزينش مؤلفههاي «منقول» و «مکتوب»
اقدام ديگر ابنمجاهد يعني تعيين هفت قرائت بهعنوان قرائات معتبر ،تأثير خود را در تعاريف
اصوليان از قرآن برجاي گذاشت .انتخاب عدد هفت از سوي ابنمجاهد بيآنکه خود پيوندي
ميان حديث «احرف سبعه» و قرائات انتخابي برقرار کند ،سبب شد برخي افراد «احرف سبعه» را
به «قرائات سبعه» تفسير کرده و مستمسکي براي تقدس و حجيت اين قرائات بيابند (براي نمونه
نک :ابنجزري ،النشر في قرائات العشر؛ بيتا ،ج ،1ص .)13آثار مربوط به سده سوم نشان ميدهد
که دستکم در نيمه دوم اين قرن ،گروهي «سبعة احرف» را به هفت قرائت تفسير ميکردند
(طبري ،1412 ،ج ،1صص .)16-15بر اساس اين برداشت ،قرآن ،هفتگونه نازل شده و قرائت
جزو ماهيت قرآن و نه امري عارضي بر آن بود .اين تقدسانگاري ،بعدها به نظريه «تواتر قرائات
سبع» و حتي بر اساس فتواي برخي مفتيان اندلس به تکفير کساني انجاميد که قائل به تواتر اين
قرائات نبودند (زرقاني ،بيتا ،ج ،1ص .)301اما بايد گفت در نيمه دوم قرن چهارم ،يعني نيم
سده پيش از ظهور اولين تعاريف اصوليان از قرآن ،افرادي نظريه «تواتر قرائات سبع» را موردانتقاد
قرار داده و موضوعيت عدد هفت را زير سؤال بردند (نک :پاکتچي ،1370 ،ج ،4ص .)583اين

 .1هر [قرائيت] که مطابق با يکي از وجوه حنوي ،مطابق رسم اخلط يکي از مصاحف [عثماين] هر چند به صورت
احتمايل و داراي سند صحيح باشد ،قرآن است .اين سه ،ارکان قرائت مورد قبول هستند.

تحوالت مفهومی اصطالح «قرآن» نزد اصولیان سده پنجم و ششم 19

مقاومت در مقابل نظريه «تسبيع» نشان ميدهد در آغاز قرن پنجم يعني زمان آغاز ارائه اولين
تعاريف اصوليان از قرآن ،هنوز رابطه محکمي ميان «احرف سبعه» و «قرائات سبعه» ابنمجاهد
برقرار نشده بوده و صحت و مقبوليت هفت قرائت انتخابي وي ،مسألهاي پرچالش و مورد مناقشه
در گفتمان علمي آن دوران بوده است .بدين ترتيب طبيعي است تعريفي که در اين شرايط ،ظهور
و بروز يابد ،آثاري از اين مناقشات و مجادالت علمي را -که صرفاً مربوط به بحث قرائات نبوده
و به خود قرآن بازميگردد -در درون خود منعکس کند .مقيد ساختن مؤلفه «نقل» به «احرف
سبعه» که در برخي از تعاريف قرن پنجم به اين صورت به چشم ميخورد «َالقُرآنُُ :هوَ ا ُملزنَلُ
ال
َعلَی رَسولِاهلل (ص) املَکتوبُ ِفي دَفَّاتِ املَصاحِف املَنقولُ اِلينَا َعلَی االَحرُفِ السَّبعَةِ املَشهورَة نَق ً
مُتَواتِرًا» (دبوسي ،2001 ،ص /21سرخسي ،بيتا ،ج ،1ص /279غزالي ،1413 ،ج ،1ص)81
بازتاب کشاکشي است که دراينباره و در فضاي آن زمان جريان داشته و اصوليان را بر آن داشته
تا نظر خود را درباره تعداد قرائاتي که ميتواند در ذيل دامنه قرآن قرار گيرد ،نمايان کنند.

 -5-3-3چگونگی تأثیر قرائات شاذ بر گزينش مؤلفههاي «منقول» و «مکتوب»
اقدام سوم ابنمجاهد يعني خارج کردن قرائات شاذ نيز در انتخاب مؤلفههاي منقول و مکتوب
از سوي اصوليان قرن پنجم و ششم نقش داشته است .چه اينکه پس از وي ،موجي در جهت
تعيين تکليف نسبت به قرائات شاذ ايجاد شد و تبعات اين موج تا به آنجا کشيده شد که در
اواخر قرن چهارم ،ابنخالويه در اقدامي نو به گردآوري قرائات شاذ در هر سوره از قرآن پرداخت.
اين اتفاق در حالي به وقوع پيوست که در دورههاي قبل ،سعي بر کنار گذاشتن اين قرائات بود
(پاکتچي ،1389 ،جلسه اول) .اين اقدام نشان ميدهد که کمي پيش از ارائه تعاريف اصوليان از
قرآن ،دغدغه هميشگي مسلمانان نسبت به قرائات شاذ وارد مرحلهاي جديد و جديتر شده بوده
است .طبيعي است که اين دغدغه خاطر ،ميتوانسته ذهن اصوليان آن دوران را نيز به خود مشغول
ساخته و در تعاريف آنان از قرآن مؤثر باشد .بهويژه آنکه اصوليان ،فتاوا و احکامي را مشاهده
ميکردند که منطبق بر برخي قرائات شاذ بود .فتواي برخي حنفيان به وجوب تتابع ايام روزه در
کفاره يمين با استناد به قرائت ابنمسعود ،از جمله اين فتاوا بود (جَصّاص ،1405 ،ج ،4ص.)121
رونق مباحث مربوط به قرائات شاذ و نيز انطباق برخي فتاواي فقهي با اين دسته از قرائات،
اصوليان را بر آن ميداشت تا بر اساس وظيفه خود در بحثي از مباحث اصولي نسبت به رد يا
پذيرش اين قرائات ،موضعگيري کنند .بيترديد بهترين بخشي که ميتوانست با استفاده از تنها
يک يا دو اصطالح و توأم با اختصار ،نظر اصوليان را پيرامون قرائات شاذ منعکس کند ،بخش
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اختصاصيافته به تعريف قرآن بود .چه اينکه انتخاب مؤلفههاي «منقول متواتر» و «مکتوب در
مصاحف» بهروشني گوياي آن بود که قرائات شاذ هرگز نميتوانند قرآن ناميده شده و بهتبع آن،
منبعي براي استنباط احکام شرعي تلقي شوند .اين قيود توان آن را داشتند که اين قرائات را در
يک مرحله و يکجا از گردونه خارج کرده و بر قرآن نبودن آنها و عدم صالحيتشان براي استنباط
احکام شرعي تصريح کنند .هرچند برخي قرآنپژوهان معاصر در مورد ايفاي اين کارکرد توسط
قيد «متواتر» تشکيک کرده و بر اين باورند که قرائات شاذ ،بهوسيله قيود «منقول» و «مکتوب» در
مصاحف خارج ميشده و قيد متواتر ،تنها به دليل مساوات معرِّف با معرَّف اضافه شده است
(مجيدي ،1421 ،ص.)307
با توجه به آنچه گذشت ميتوان گفت تعاريف اصوليان قرن پنجم از قرآن ،بازتابدهنده
مباحث و جرياناتي بودهاند که در آن زمان در حوزه قرائات وجود داشته است .دوراني که در
آن ،قرآن و قرائات ،دو پديده درهمتنيده و آميخته با يکديگر ديده ميشده و چون قرون بعد،
جداي از يکديگر دانسته نميشدهاند .محقق کتاب روضة الناظر و جنة املناظر در مورد رابطه
ِمةِ
دأئ َّ
مي تَصدِ ُ عَلي قِراءاتِ ا َ
قرائات و تعاريف قرآن مينويسد« :وَهَذِه التَّعريفاتُ املُخَتلِفَةُ لِلقُرآنِ الکر ِ
صلَةِ إِلَی سيدِنا رَسولِ اهلل (ص) وَقِراءاُتهُم
العَشَرَةِ الَّذينَ نَقَلوا إلينا هَذا القُرآنُ بِأسانيدِهم الصَّحيحَةِ املَُّت ِ
تُعتَبَرُ جُزءًا ِمنَ ادأحرُفِ السَّبعَةِ الَّيت صَحَّت بِهَا ادأحاديث»( 1ابنقدامه مقدسي ،1423 ،ج ،1ص.)200

 -4-3تأثیر رونق و رواج مباحث تواتر بر تعريف قرآن
در اين بخش به اين پرسش ميپردازيم که چرا اصوليان سده پنجم در معرفي قرآن ،از مؤلفه
«متواتر» استفاده کردند؟ گرچه تا بدين جاي پژوهش ،اشاراتي رفت اما بررسي بيشتر در گرو
آگاهي از تاريخ تواتر در فرهنگ اسالمي و بهويژه در قرن پنجم است .مروري بر خاستگاه و
چگونگي کاربرد اين اصطالح در تاريخ فرهنگ اسالمي نشان ميدهد مفهوم و اصطالح «تواتر»
در طول سده اول تا پنجم در ميان مسلمين و بهويژه متکلمين ،حضوري جدي و تأثيرگذار داشته
و ظهور و بروز آن در علم اصول ،در تعامل و ارتباط با گفتمان عصر خود بوده است.

 .1و اين تعريفهاي متفاوت از قرآن کرمي بر اساس قرائتهاي پيشوايان دهگانه قرائت ـ کساين که اين قرآن را براي
ما با سندهاي صحيح متصل به سرورمان رسول اهلل (ص) نقل کردهاند ـ است .قرائت اينان به عنوان خبشي از احرف
سبعه ـ که در احاديث ،صحيح مشرده شدهاند ـ معترب است.
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از سده دوم که مسلمانان از خالل مناظرات اسالميـ مسيحي با مفهوم «پارادوسيس» يوناني
آشنا شده و معادل «تواتر» را براي آن برگزيده و بهعنوان حجتي براي اثبات مدعيات تاريخي ـ
ديني و مستندي بر حقانيت باورها ،مورداستفاده قرار دادند (پاکتچي ،1387 ،ج ،16ص )268و
از زماني که تواتر از حيطه کالم به اصول فقه راه يافت و شافعي بهعنوان اولين بحثکننده از
اخبار متواتر ،آنها را داراي حجيتي استوارتر دانست (شافعي ،1358 ،ص )432تا قرن پنجم يعني
زمان استفاده از اصطالح «تواتر» در نخستين تعاريف قرآن در علم اصول ،سه سده پرفراز و فرود
بر اين مفهوم گذشته است .در طول اين مدت از سويي تواتر بهعنوان حجتي براي اثبات رسالت
رسُل و معجزات آنان مطرح ميشد و از سوي ديگر ارزش و حجيت آن موردنقد قرار ميگرفت
(پاکتچي ،1387 ،ج ،16ص .)268در ادامه وضعيت تواتر در محافل کالمي و اصولي سدههاي
چهارم و پنجم و نيز چگونگي تأثير مباحث پيراموني تواتر بر گزينش مؤلفه «منقول متواتر»
بهصورت اجمالي از نظر خواهد گذشت.

 -1-4-3وضعیت تواتر در محافل كالمی و فقهیـ اصولی سدههاي چهارم و پنجم
در حوزه علم کالم ،سده چهارم و پنجم ،سده دفاع در مقابل انتقادات و تشکيکهايي بود که
درباره تواتر معجزات پيامبر (ص) و حقانيت آنها مطرح ميشد .انتقاداتي که از اواسط سده
سوم ،بهواسطه «مالحده» اوج گرفته و دو باور موکول به تواتر ،يعني اصالت قرآن و معجزات
انبيا را به چالش کشيده بود .از سده چهارم ابوالحسن اشعري (د324 .ق) و نيز ماتريدي (د.
333ق) به دفاع از متواتر بودن اخبار معجزات پرداختند و متکلمان از ارزش معرفتي تواتر و منشأ
دانايي در آن بهعنوان مباحثي جديد سخن گفتند (همان ،ص.)268
در محافل فقهيـ اصولي نيز در سده چهارم و پنجم ،تواتر بحثي مهم و مطرح بوده است .با
اوج گرفتن مباحث مربوط به حجيت خبر واحد ،تقسيم اخبار بر اساس حجيت به دو قسم متواتر
و آحاد موردتوجه قرار گرفت و براي تواتر تعاريفي ارائه شد (همان ،ص.)268
همزمان با رونق مباحث تواتر ،اصولياني در پي تعريف قرآن ،پيگير يافتن مؤلفهاي بودند که
بتواند مفهوم اتقان و استحکام را در ذهن مخاطب تداعي کرده ،نشان دهد احکام مستنبط،
برخوردار از پشتوانهاي محکم و داليلي متقناند .در اين ميان ،مفهوم تواتر که از کشاکش
مجادالت کالمي پيرامون حجيت آن ،پيروز بهدرآمده و ثباتي نسبي يافته بود ،ميتوانست عهده
دار نقشي باشد که اصوليان خواهان آن بودند .نيز ازآنجاکه از اواسط سده سوم ،اصل تواتر قرآن
از سوي برخي متکلمين موردنقد قرار گرفته بود ،انتخاب اين قيد ميتوانست واکنشي مناسب از
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سوي اصوليان بر شبهاتي اينچنين نيز باشد؛ چنانکه توضيحات پيراموني اين تعاريف نيز بيشتر
وجهه کالمي ـ عقلي داشته و ميتواند اين حدس را تقويت کند که يکي از داليل مهم انتخاب
قيد تواتر واکنشي بوده است که اصوليان در مقابل شبهه برخي متکلمين نشان دادهاند (دبوسي،
 ،2001ص /21سمعاني ،1418 ،ج ،1ص /29غزالي ،1413 ،ج ،1ص.)81

 -2-4-3تأثیر تعريف تواتر و شرايط آن بر تعريف قرآن
آنچه در طول قرون سوم تا پنجم ،پيرامون تعريف و شرايط تحقق تواتر مطرح ميشد نيز
ميتوانست بر قابليت اين مؤلفه براي استفاده در تعريف قرآن ،بيفزايد .تواتر از نظر طيفي از
اصوليان ،خبري بود که جماعتي کثير آن را نقل کرده باشند ،بهگونهاي که احتمال تباني آنها
منتفي باشد (براي نمونه نک :سرخسي ،بيتا ،ج ،1ص /282علم الهدي ،1384 ،ج ،2صص -484
 )485و در نظر طيف بيشتري از اصوليان همچون اصوليان متکلم ،تواتر ،خبري بود که ناقالن آن
بهاندازهاي فراوان باشند که از سخن آنان علم حاصل شود (براي نمونه نک :آمدي ،بيتا ،ج،2
ص /14علم الهدي ،1405 ،ص /283سهروردي ،1334 ،ص .)70روشن است که در هر کدام از
اين دو تعريف ،تواتر ،قابليت اين را مييافت که در تعريفِ اصليترين دليل از ادله استنباط حکم
شرعي يعني قرآن استفاده شود؛ گرچه مؤلفه حصول علم نسبت به مؤلفه انتفاء تباني ،هماهنگتر
با هدف اصوليان از تعريف قرآن به نظر ميرسيد.
همچنين فرجام مباحث پيراموني تواتر که بهعنوان شرايط تحقق آن مطرح ميشد مانند تعداد
راويان و يا گستره ناقالن نوعاً به بحث از حصول علم ،يا انتفاء تباني در اثر تواتر ميانجاميد و
اين همان کارکردي بود که ارائهدهندگان تعاريف از قرآن در قرن پنجم به دنبال آن بودهاند
(پاکتچي ،1387 ،ج ،16ص.)269

 -3-4-3میزان تأثیر تقسیمات تواتر بر تعريف قرآن
تقسيم دوگانه لفظي و معنوي که با طرح دعوي تواتر از سوي گروههاي مختلف اسالمي
نسبت به برخي از احاديث در سدههاي ميانه شکل گرفت (همان ،ص )269در هيچيک از
تعاريف سده پنجم و پسازآن بهعنوان دنبالهاي براي تواتر حضور نيافت .اگر چنين ميشد و
بهجاي «منقوالً متواتراً»« ،منقو ًال متواتراً لفظياً» مينشست چهبسا تعريف قرآن به معرفي دليلي
مطمئنتر و متقنتر ميانجاميد؛ اما بايد گفت افزون بر آنکه «منقول» در آن زمان بيشتر ناظر به
لفظ بوده و اين قيد در بطن آن وجود داشته ،بهکارگيري قيد «بَينَ دَفَّتَي المَصاحِف» و نيز تقييد
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«منقول» به «احرف سبعه» در برخي تعاريف ،اين نياز را مرتفع ساخته ،بهگونهاي که با اين ترکيب،
اساساً راه بر گمان معنوي بودن تواتر قرآن کامالً بسته شده است.

 -4-4-3مقاومت در مقابل مؤلفه اعجاز
قبل از بررسي منابع اصولي ،شايد چنين به نظر آيد که اصوليان براي تعريف قرآن راهي جز
انتخاب قيود «مکتوب» و «منقول» نداشته و اين دو ،تنها گزينههاي پيش روي آنان بودهاند.
بهعبارتيديگر ،محدوديت در انتخاب ،اصوليان را ناگزير از اين گزينش نموده است .بهرغم اين
تصور بايد اذعان کرد از جمله چالشهايي که قيود «منقول» و «مکتوب» از همان آغاز حضور در
تعاريف با آن روبرو بودهاند ،حضور قيدي رقيب با عنوان «اعجاز» است که همواره قدرت و
قابليت خويش را براي حضور در تعاريف به رخ کشانيده و موافقان اين دو قيد را به واکنش
واداشته است .اين قدرتنمايي بهروشني در آثار اصوليان سده پنجم و ششم منعکس شده و در
دو بخش نمود يافته است .نخست در تعريف برخي از اصوليان که عليرغم عدم انتخاب اعجاز
بهعنوان مؤلفه محوري ،بهصورت تفصيلي وارد مباحث اعجاز شده و از آن سخن گفتهاند (براي
نمونه نک :سرخسي ،بيتا ،ج ،1صص /281-280بخاري ،بيتا ،ج ،1صص /23-21ابندهان،
 ،1422ج ،1ص .)99در ابتدا طرح نظريات اعجاز از جمله نظريه صَرفه و نظريه نظم با رسالت
علم اصول بيارتباط به نظر ميرسد و پرداختن تفصيلي به اعجاز در جايي که قيود ديگري براي
تعريف قرآن انتخاب شدهاند خروج از بحث به نظر ميرسد؛ اما ذکر تفصيلي مباحث اعجاز در
ادامه نخستين گروه از تعاريف ،نشان از آن دارد که علم اصول در اين سده ،متأثر از گفتمان
علمي زمان خود بوده و به همين دليل امکان چشمپوشي از اين مؤلفه مهم سخت بوده است.
اما رقابت مؤلفه اعجاز با مؤلفههاي انتخابي اصوليان سده پنجم و ششم در بخش ديگري از
گفتههاي آنان ،نمود بيشتري دارد .آنجا که اين دسته از اصوليان ،در کنار معرفي قيود «منقول» و
«مکتوب» و برشماري داليل انتخابشان ،از قيد انتخابنشده يعني «اعجاز» نيز سخن به ميان آورده
و از قول ناقدان چنين گفتهاند« :معجزه بودن قرآن ،خود دال بر بودن آن از جانب خداي تعالي
است و باوجودآن ،ديگر نيازي به قيد منقول متواتر نيست» (دبوسي ،2001 ،ص .)21اين نقد با
آنکه ظاهر ًا فرضي است و بهصورت «إن قيل» مطرح شده و مشخصاً به ناقد آن اشارهاي نشده
از دو جنبه قابلتوجه است .نخست آنکه نشان ميدهد اصوليان نه با داشتن تنها يک گزينه در
پيش رو ،بلکه در ميان گزينههاي متعددي که امکان انتخاب هريک را داشتهاند ،با استناد به داليلي
خاص و نه صرفاً با اتکا به ذوق و سليقه ،دست به انتخاب قيود «منقول» و «مکتوب» زدهاند .دوم
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آنکه در پسِ اين تقابل ،توانستهاند داليل خود از انتخاب مؤلفههاي «مکتوب» و «منقول» و نيز
عدم انتخاب «اعجاز» را بيشتر نمايانده و ترسيم واضحتري از چندوچون گزينش خود ارائه دهند.
بههرحال بايد اذعان کرد که استفاده از مؤلفههاي «منقول» و «مکتوب» در تعريف قرآن ،در
سدهاي بروز و ظهور يافته که در آثار مختلف از اعجاز و وجوه اعجاز قرآن سخن ميرفته است
(جصاص ،1405 ،ج ،1ص /72نحاس ،1421 ،ج ،2صص /383 ،66باقالني ،1421 ،سراسر اثر)؛
حتي در همين زمان يعني قرن پنجم ،در برخي کتابهاي اصولي از اعجاز بهعنوان مؤلفهاي
تعيينکننده در تفصيل ميان قرآن و سنت استفاده ميشده است .بهعنوان مثال ،فيروزآبادي شافعي
به هنگام بحث از عدم جواز نسخ قرآن توسط سنت ،با تأکيد بر ويژگي اعجاز و ثواب داشتن
تالوت قرآن ،اينگونه نسخ را غيرممکن دانسته است (فيروزآبادي شافعي ،2003 ،ص .)60حال
بايد ديد چرا باوجود مطرح بودن اين بحث در گفتمان علمي آن زمان ،در تعريف قرآن از مؤلفه
اعجاز استفاده نشده است؟

 -5-3تحلیل گفتههاي اصولیان
همانگونه که گذشت اصوليان سده پنجم و انتخابکنندگان قيود «منقول» و «مکتوب» تا
اندازهاي از چرايي عدم انتخاب مؤلفه «اعجاز» سخن گفتهاند .ازاينرو براي درک هر چه بيشتر
اين عدم انتخاب ،ميبايست به اطالعاتي که در قالب موضعگيريهاي اصوليان رخ نموده توجه
داشت.

 -1-5-3حد اعجاز در باورهاي مختلف كالمی
اصوليان قرن پنجم در مقابل اين پرسش که چرا «اعجاز» نه و «نقل متواتر» آري ،دو پاسخ
ارائه کردهاند :نخست آنکه قيد قابلاستفاده در تعريف قرآن ميبايست بتواند وحي بودن ،کالم
اهلل بودن و در نتيجه حجت بودن را براي تمامي آيات اثبات کند .چه اينکه براي استنباط احکام
شرعي ،تکتک آيات و نه بخشي از آنها ،محل بحث اصوليان قرار ميگيرد؛ اما اعجاز ،فاقد
چنين صالحيت و توانمندي است؛ زيرا اتصاف تمامي اجزاء قرآن همچون (آيات کوتاه يا کمتر
از يک آيه) به اعجاز ،محل اشکال است و اين در حالي است که قطعاً همه آيات به دليل آنکه
قرآن بودنشان با شنيدن از رسول خدا (ص) و يا نقل متواتر از ايشان ثابت شده است ،حجتاند.
طبيعي است وقتي تنها راه اثبات کالماهلل و حجت بودن ،شنيدن و نقل متواتر از رسول خدا (ص)
باشد ،قيد شايسته براي تعريف نيز همان «منقول متواتر» خواهد بود (دبوسي ،2001 ،ص.)21
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سرخسي همين پاسخ را به شکلي تفصيليتر بيان کرده است که در معجزه نبودن آيات کوتاه و
نيز کمتر از يک آيه هيچ اختالفي نيست .چنانکه ابويوسف و شيباني ،حداقل مقدار قرائت آيات
براي صحت نماز را سه آيه کوچک و يا يک آيه بلند دانستهاند .زيرا از نظر آنان فقط سوره و نه
کمتر از آن ،معجزه است و کوچکترين سوره يعني کوثر مشتمل بر سه آيه است .اين در حالي
است که آيات کوچک و کمتر از يک آيه ،گرچه معجزه نيستند اما ازآنرو که طريقه وصولشان
نقل متواتر است ،قطعاً قرآن محسوب ميشوند (سرخسي ،بيتا ،ج ،1ص .)280بايد افزود
مسألهاي دشوار که همواره روياروي انتخاب قيد اعجاز وجود داشته و حضور آن را در تعاريف
به چالش کشيده ،آن است که اعجاز دربردارنده همه بخشهايي نيست که قرآن نام داشته و در
محدوده آن قرار گرفتهاند .به عبارت بهتر ،اعجاز ،الزم بَين براي تمام قرآن نيست (ابناميرالحاج،
 ،1403ج ،2ص.)213
مهمترين مواردي که قرآن بودنشان موردقبول ،اما معجزه بودنشان از ديرباز مورد اختالف
بوده است عبارتاند از :کمتر از يک سوره ،آيات کوتاه ،حروف مقطعه و نهايتاً لفظ و نظم قرآن
افزون بر معناي آن (ابننجار ،1418 ،ج ،2صص .)117-115اما همانگونه که گذشت از ميان
اين چهار مورد ،اصوليان اغلب بر دو مورد نخست بهعنوان ضعفي براي انتخاب مؤلفه اعجاز
تأکيد داشتهاند .بايد افزود نسبت دادن اين ضعف به اعجاز و در نتيجه برنتابيدن حضور آن در
شاکله تعاريف اصولي از قرآن ،ريشه در گفتگوهايي دارد که دراينباره در ميان مذاهب کالمي
جريان داشته است که در ادامه به آن اشاره ميشود.

 -1-1-5-3باورهاي كالمی در مورد حد اعجاز و آراء فقهی متأثر از آن
از گذشته سه ديدگاه مهم کالمي در مورد مقدار اعجاز وجود داشته که از ديگر ديدگاههاي
مطرح در اين زمينه مهمتر و اثرگذارتر بودهاند .ديدگاه نخست متعلق به معتزليان است که خود
دراينباره به دو گروه قابلتقسيماند .گروهي که کل قرآن را معجزه دانسته (سيوطي ،1421 ،ج،2
ص )252و گروهي که تنها سوره و نه کمتر و بيشتر از آن را بهعنوان حد اعجاز معرفي کردهاند
(زرکشي ،1410 ،ج ،2ص .)238ديدگاه دوم متعلق به اشعريان است که گرچه در بخشي از تفکر
خود با گروه دوم از معتزليان همسو بوده و مقدار اعجاز را يک سوره اعم از کوتاه يا بلند
ميدانستهاند (ابنحزم اندلسي ،1416 ،ج ،2ص ،)52اما تا اندازهاي نيز متفاوت از معتزله
انديشيدهاند .چه اينکه آنان آياتي را نيز که مقدار آن به اندازه يک سوره کوتاه باشد معجزه دانسته
اند (باقالني ،1421 ،ص /179سيوطي ،1421 ،ج ،2ص .)252ديدگاه سوم نيز نظريه کالمي برخي
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طرفداران مکتب فقهي ظاهريه است که از ديدگاه آنان ،تمامي قرآن اعم از قليل و کثير ،معجزه
دانسته شده است (سيوطي ،1421 ،ج ،2ص /252ابنحزم ،1416 ،ج ،2ص .)52طبيعتاً هر يک
از اين ديدگاهها برگرفته از داليل و مستنداتي بودهاند (مسلم ،1426 ،صص .)42-40بر اساس
همين نظريات کالمي ،آراء فقهي مختلفي نيز شکل گرفته است .چنانکه برخي از علماي اسالمي
به اين دليل که اعجاز به کمتر از يک آيه محقق ميشود خواندن يک آيه را در نماز کافي دانستهاند؛
(بهوتي ،1418 ،ج ،1ص /410نووي ،بيتا ،ج ،3ص )385اما برخي ديگر به دليل عدم اعتقاد به
چنين باوري ،خواندن حداقل سه آيه (معادل يک سوره کامل) را الزم ميدانند (عالمه حلي،
 ،1333ج ،1ص.)272
اما آنچه در اين ميان مهم و مرتبط با موضوع پژوهش حاضر به نظر ميرسد آن است که در
قرن پنجم ،حد اعجاز ،موردبحث و گفتگو بوده و هر يک از فِرق کالمي دراينباره نظري داشتهاند.
از جمله اشکاالت مهمي که اصوليان اين دوره بر قيد اعجاز وارد ميدانستند آن بود که تعريفي
که بهوسيله اعجاز صورت گيرد ،قابل صدق بر تمامي آيات نيست؛ چراکه همه آيات ،معجزه
نيستند (دبوسي ،2001 ،ص /21سرخسي ،بيتا ،ج ،1ص .)280از سوي ديگر ،به دليل موضوعيت
داشتن تکتک آيات براي اصوليان ،تعريفي الزم ميبود که دربردارنده تمامي آيات و نهفقط
بخشهايي از آن يعني سوره باشد .همين کميت اعجاز و عدم تحقق آن در کمتر از يک سوره،
مانعي جدي براي ارائه تعريفي جامع توسط اين قيد بود و در نهايت تعريفي را شکل ميداد که
ميتوانست تنها سورهها و نه تمامي آيات را تحت پوشش خود قرار دهد .بهطور مشخص ،در
ميان اصوليان ارائهدهنده تعريف در سده پنجم ،اصولياني حنفيمذهب به چشم ميخورند که به
اين دليل که اساساً اعجاز را به کل و به سوره ميدانستند ،نميتوانستهاند اعجاز را در تعريف
قرآن بگنجانند.
غزالي ديگر اصولي ارائهدهنده تعريف در اين سده نيز اگرچه بر طبق باور اشعري حد اعجاز
را به مقدار سوره ميدانست و در نتيجه قائل به اعجاز برخي آيات بود ،اما بههرحال از نظر او
نيز همه آيات نميتوانستند از چنين قابليتي برخوردار باشند (غزالي ،1413 ،ج ،1ص .)81تنها بر
طبق باور ابنحزم ظاهري ،ديگر اصولي ارائهدهنده تعريف در سده پنجم که اعجاز را در قليل و
کثير ميدانست ،اعجاز ميتوانسته است مؤلفهاي مناسب براي تعريف قرآن باشد که او نيز در
کتاب اصولي خود ،اساساً سخني از چرايي عدم انتخاب اعجاز به ميان نياورده است (ابنحزم،
بيتا ،ج ،1صص)96-95؛ اما با توجه به اينکه وي در کتاب کالمي خود يعني الفصل از اختالف
موجود در آن زمان پيرامون مقدار اعجاز ،سخن گفته و به نقد و بررسي نظريات اين حوزه
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پرداخته (ابنحزم ،1416 ،ج ،2ص ،)52به نظر ميرسد او نيز به دليل وجود همين اختالفات،
اعجاز را مؤلفهاي شايسته براي تعريف قرآن ندانسته است.

 -2-1-5-3وجود معجزاتی غیر از قرآن
پاسخ ديگر اصوليان به سؤال «چرا اعجاز نه و منقول متواتر آري؟» آن بوده است که مؤلفه
مناسب براي تعريف ،ميبايست با قرآن همگون و سازگار باشد و اين در حالي است که اساس ًا
پيوندي ميان معجزه بودن و کالماهلل بودن برقرار نيست تا بتوان در تعريف آن از اعجاز کمک
گرفت .چه اينکه در طول تاريخ نبوت ،چنين پيوندي برقرار نبوده و معجزه ديگر پيامبران ،چيزي
غير از کالم و از قبيل زنده شدن مردگان و به حرکت درآمدن عصا بوده است .بدين ترتيب
معجزه بودن قرآن نيز صرف ًا نشانهاي بر راستي رسالت پيامبر (ص) است ،نه دليلي بر کالماهلل
بودن آن (دبوسي ،2001 ،ص /21سرخسي ،بيتا ،ج ،1ص /280سمعاني ،1418 ،ج ،1ص.)29
در نيمه دوم قرن پنجم ،غزالي همين دو دليل را با بياني رساتر ارائه کرد .وي بر اين باور بود که
دو مفهوم اعجاز و متن مقدس مسلمين کامالً بر يکديگر منطبق نيستند؛ چراکه از سويي بخش
هاي کمتر از يک آيه با آنکه قرآناند معجزه نيستند و از ديگر سو ،ديگر معجزات پيامبران با
آنکه معجزهاند از جنس کالم و قرآن نيستند و به عبارتي ،هم قرآن بدون اعجاز و هم اعجازِ غير
از قرآن قابلتصور است و ازاينرو رابطه منطقي ميان اين دو را ميتوان عموم و خصوص من
وجه دانست (غزالي ،1413 ،ج ،1ص.)81
ت مؤلفه اعجاز چنان قانعکننده به نظر رسيدهاند که تا دو قرن
دو دليل عدمجامعيت و مانعي ِ
بعد يعني تا اوايل قرن هفتم نيز اصوليان با استناد به همين داليل بر عدم صالحيت حضور اعجاز
در تعاريف پاي فشردهاند (ابندهان ،1422 ،ج ،1ص)99؛ چنانکه آمدي در سخني مشابه با غزالي
بر اين گزاره تأکيد ميکند که ما نميتوانيم متن مقدس مسلمين را «کالم معجز» بدانيم؛ چراکه از
سويي معجزه اعم از قرآن است و تمامي معجزات ،قرآن نيستند و از سوي ديگر همه قرآن،
همچون آيه و کمتر از آن ،معجزه نيست .وي نکتهاي جديد را نيز اضافه کرده ميگويد :ما
ازآنجهت متن مقدس مسلمين را به «کالم معجز» تعريف نميکنيم که سوره نيز داراي همين
مختصات و تعريف است و اين در حالي است که سوره ،بعض و نه همه قرآن است (آمدي،
بيتا ،ج ،1ص.)159
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 -3-1-5-3عدم انحصار اهداف نزول قرآن در اعجاز
گرچه در خود قرآن به تحدي اشاره شده و آيات تحدي در طول قرون متمادي ناظر به اعجاز
قرآن تلقي شدهاند اما مؤلفه اعجاز بهطور مستقيم مورد اشاره قرار نگرفته و در آيه يا آياتي
صريح ،بر اعجاز بهعنوان علت تنزيل پاي فشرده نشده است .همين عدم اشاره صريح و مستقيم
ميتوانسته است در انصراف ذهن اصوليان از مؤلفه اعجاز ،تأثير گذاشته و آنان را در انديشه
انتخاب قيودي ديگر فرو برد .چنانکه سمعاني در اينباره مينويسدَ« :أنَّ تَعليلَ اإلنزالِ بِاإلِعجازِ
لَم يثبُت يف کتابٍ وَ لَا سُنَّةٍ وَ َأنَّه وَ إن وَقَعَ التَّعجيزُ مبِثلِه فَلذلک آيةٌ مِن آياتِه لَا ِعلَّةَ لِتزنيله»( 1صنعاني،
 ،1986ص.)63

 -2-5-3تحلیل شرايط گفتمانی
نيمه دوم قرن چهارم و تمامي قرن پنجم را بايد زماني دانست که در آن ،چرايي و چگونگي
معجزه بودن قرآن همچنان در حال کاويدن و رويارويي با آراء مختلف بوده و ازاينرو اعجاز،
برخوردار از تعريفي جامعومانع و هويتي مشخص نبوده است .ازآنجاکه يکي از شرايط اصلي
تعريف ،اعرف بودن مع ِرّف است (عالمه حلي ،1371 ،ص)208؛ اين عدم ثبات ميتوانسته مانعي
جدي بر سر راه استفاده از اعجاز بهعنوان قيدي در تعريف قرآن باشد .بهويژه آنکه اين تعريف،
توضيح اصطالحي را بر عهده داشته که در طول تاريخ فرهنگ اسالمي از جايگاه مهمي برخوردار
بوده و البته ميزان اين اهميت بهطور طبيعي در علم اصول دوچندان نيز بوده است .چه اينکه
مهمترين هدف اصوليان از تعريف ،اثبات حجيت يکي از ادله استنباط حکم شرعي بوده و اين
هدف ،جز با قيودي برخوردار از چارچوب نظري مشخص که اما و اگرها و شک و ترديدها را
تا حد زيادي پشت سر گذاشته بودند ،محقق نميشده است .شواهدي که بر عدم ثبات اعجاز
صحه گذاشته و آن را از گردونه انتخاب در تعاريف سده پنجم خارج کرده ،به اين شرح است:

 -1-2-5-3تأخر زمانی مؤلفه اعجاز
شواهد تاريخي نشان ميدهد مباحث مربوط به اعجاز از نظر زماني به نسبت دو قيد «منقول»
و «مکتوب» ،ديرتر به آثار اسالمي راه يافته و از اين نظر براي نفوذ به مباحث مختلف ،به زماني

 .1اينکه دليل نزول قرآن اعجاز دانسته شود در کتاب و سنت قابل اثبات نيست ،هر چند [خماطبان آن] از آوردن مانند
آن عاجز باشند .به مهني دليل ،اعجاز نشانهاي از نشانههاي اهلي است نه دليل نزول قرآن.
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بيشتر احتياج داشته است .يکي از محققان معاصر دراينباره مينويسد« :عليرغم شکلگيري
مهمترين نظرات کالمي پيرامون اعجاز تا اواخر قرن سوم ،اصطالح اعجاز و مباحث پيراموني
آن ،ديرتر و کمفروغتر از ساير مباحث قرآني ،پا به عرصه آثار اسالمي نهادهاند .مقايسهاي ميان
کميت بحث اعجاز قرآن با ديگر مباحث مهم و مطرح قرآني و تفسيري ،گوياي آن است که
بسياري از اين مباحث همچون «اسرائيليات»« ،اسباب النزول»« ،فضائل القرآن و فضائل السور»،
«واژگان دخيل در قرآن»« ،مجاز در قرآن»« ،متشابه القرآن»« ،غريب القرآن»« ،ناسخ و منسوخ»،
«کيفيت جمع و تدوين قرآن»« ،رسم المصحف» و «قرائات» ،رونق و رواج فراوان داشته و همگي
مباحثي رايج و متداول در فضاي علمي مسلمانان سه قرن نخست بودهاند .مقوله «قرائات» که در
گزينش قيد «منقول متواتر» ،نقشي بسزا داشته ،در قديميترين متون اسالمي ،از جمله کتابهاي
«المصاحف» و نيز آثار ادبي شکلگرفته پيرامون قرآن همچون «مجاز القرآن»« ،مشکل القرآن» و
«غريب القرآن» ثبت و ضبط دقيق يافته و از همين رو ،در قديمترين تفاسير قرآن طي سه قرن
نخست مانند تفسير طبري و معاني القرآن فرّاء ،توجه فراواني به آن شده است .اين در حالي
است که ادبيات و آثار اسالمي پديدآمده تا ميانه قرن سوم ،در ميان انبوهي از مباحث و
پرسشهاي مختلف قرآني و تفسيري ،توجه مستقيم و قابلتوجهي به موضوع اعجاز قرآن نشان
نداده است .براي نمونه ،طبري با آنکه در اواخر قرن سوم هجري ،در مقدمه تفسير خود ،بهتفصيل
درباره روايت «سبعة احرف» سخن گفته ،اما نه در اين مقدمه ،سخني در باب اعجاز قرآن ميگويد
و نه در سراسر تفسير ،اصطالحاتي چون «اعجاز القرآن» يا «معجزةالقرآن» و مانند آن را به کار
ميبرد .اندک اشارات او ذيل آيه بيست و سوم سوره بقره نيز تنها به مسأله تحدي قرآن بازمي
گردد .همچنين در روايات امامان شيعه نيز بهندرت اشارهاي به موضوع اعجاز قرآن و تبيين وجه
آن مييابيم .اين در حالي است که موضوعات قرآني فراواني در جوامع حديثي کهن شيعه وجود
دارد» (نک :کريمينيا ،1392 ،صص .)120-119در قرن چهارم و پنجم نيز گرچه بحث اعجاز
در آثار کالمي ،قرآني و تفسيري حضوري انبوه و پررنگ دارد ،اما همچنان نوپا بوده و ازاينرو
قابليت آن را نداشته تا بهعنوان مؤلفهاي محکم براي يکي از مهمترين ادله استنباط احکام شرعي
به کار آيد .اين در حالي است که اصطالحات مکتوب و منقول ،به نسبت اصطالح اعجاز آشناتر
و مأنوستر و در نتيجه براي تعريف قرآن ،مطمئنتر و قابل تکيهتر به نظر ميرسيدهاند.
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 -2-2-5-3مناقشات كالمی در بحث اعجاز
شواهد متعدد نشان ميدهد نخستين بذرهاي انديشه اعجاز قرآن ،در ميان مجادالت کالمي
بيناالدياني و در ميان متکلمان فِرق مختلف اسالمي کاشته شده است .گرچه تمامي مباحث
علمي با نوعي از چالشها دستبهگريباناند و اگر اينگونه نبودند هيچگاه مجال رشد و توسعه
نمييافتند اما طبيعي است که مباحث شکلگرفته و رشديافته در فضاي جدل و تقابل که از همان
آغاز در پس هر سخن ،نظر و واکنشي متقابل را تجربه کردهاند ،ديرتر رنگ آرامش و ثبات به
خود ديده و براي دستيابي به ثبات به زماني بيشتر احتياج دارند.
شواهد تاريخي مربوط به سده سوم ،نشان از آن دارند که موضوع اعجاز ،محور بسياري از
مجادالت و مناظرههاي بيناالدياني بوده و يکي از مهمترين پرسشها در آثار جدلي مسلمانان و
اهل کتاب آن بوده است که عناصر يا مقوّمات اصلي يک دليل معتبر براي تصديق ادعاي نبوّت
هر پيامبر چه بايد باشد؟ بهتناسب بحث از اين امر ،يهوديان و مسيحيان در آثار خود ،معجزات
مشهور حضرت موسي (ع) و حضرت عيسي (ع) را بهتفصيل ذکر ميکردند و مسلمانان نيز
عالوه بر بازگويي معجزات نقلشده براي پيامبر اکرم (ص) ،بهتدريج اعجاز نهفته در متن قرآن
را مطرح ميکردند .از اين زمان به بعد ،نوشتهها و مکاتبات قابلتوجهي ميان عالمان مسلمان و
علماي اهل کتاب دراينباره ردوبدل شده و اين پرسشها و پاسخها حتي به تأليف آثاري مستقل
پيرامون اعجاز انجاميده است .در برابر جدلهاي کالمي يهوديان و مسيحيان ،افزون بر اين آثار
مستقل ،کتابهاي ديگري نيز بهقصد دفاع از اسالم و نبوت پيامبر اکرم (ص) و با عناوين کلي
دالئل النبوة و اعالم النبوة و عباراتي ازايندست به رشته تحرير درآمدند که بخش قابلتوجهي را
به موضوع اعجاز اختصاص ميدادند .با گذر از قرن چهارم ،نگاشتههاي جدلي مسلمانان عليه
يهوديان و مسيحيان و بالعکس ،با تفصيل و وضوح بيشتري در باب اعجاز قرآن سخن ميگويند.
اين ادبيات تقابلي و گاه جدلي در برخي مناطق اسالمي بهويژه عراق ،شامات و مصر رواج بسيار
داشته و طي قرون دوم تا ششم ،بهتناسب اوضاع و احوال فرهنگي و منطقهاي ،تحول و تطور
يافته است؛ اما تنها بستر جدالآميز تکوين و رشد مقوله اعجاز ،مجادالت کالمي بيناالدياني
نبوده است؛ بلکه مناقشات دورنمذهبي و ميان خود متکلمان مسلمان نيز در شکلگيري مبحث
اعجاز قرآن و نظريهپردازي درباره آن تأثير داشته است .معتزله از نخستين گروههاي اسالمي
بودند که نظريههاي کالمي متعددي را پيرامون اعجاز قرآن مطرح کرده ،مخالفان خود را به
واکنش و پاسخ واداشته و موضوع اعجاز را به موضوعي بحثبرانگيز و چالشي تبديل کردهاند
(کريمينيا ،1392 ،صص.)130-122
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ميتوان گفت تأثيري که اين خاستگاه کالمي و اين فضاي توأم با چالش بر وجهه اعجاز
داشته ،ميتوانسته است آن را از تعاريف اصوليان دور و دورتر کند .چه اينکه ميتوانسته است
آن را بهعنوان مؤلفهاي شکلگرفته در فضاي جدل و در نتيجه بيثبات و ساختنيافته بنماياند.
بر اين اساس ميتوان گفت در زمان ارائه نخستين تعاريف قرآن در علم اصول ،اثبات گزاره
«قرآن ،معجزه است» همچنان در حال گفتگو و چانهزني بوده و اعجاز ،ويژگي کامالً تثبيتشدهاي
براي متن مقدس دانسته نميشده است.

 -3-2-5-3شکلگیري مباحثی نو پیرامون اعجاز
شواهد تاريخي نشان ميدهند که اعجاز ،حدود نيمقرن پيش از ارائه اولين تعاريف اصولي از
قرآن ،با ورود به مرحلهاي جديد ،در حال تجربه کردن تحوالتي مهم و نيز طرح نظريات مختلف
پيرامون خود بوده است .با آنکه عمده نظريات کالمي در خصوص وجوه اعجاز قرآن در قرنهاي
دو و سه شکل گرفته بودند و نيز با آنکه در نيمه نخست قرن چهارم ،نظريهپردازي در حوزه
اعجاز رو به افول گذاشته و نظرياتِ از پيش موجود ،رو بهسوي تدقيق ،توسعه ،تعديل و
پاسخدهي به اِشکاالت نهاده بودند ،مجدداً پس از گذشت نيمقرن سکوت ،بحث از اعجاز رونق
يافت و در نيمه دوم قرن چهارم ،کتابهايي مهم در اين حوزه به نگارش درآمد .از داليلي که
جعَل
اعجاز را ديگربار در محافل علمي مطرح ساخت ،تأليف کتابي مستقل از سوي ابوعبداهلل ُ
از متکلمين متأخر معتزلي با عنوان «جواز القرائة الصالة بالفارسية» بود که مبتني بر فتواي فقهي
ابوحنيفه درباره جواز خواندن قرآن در نماز به زبان فارسي ،به نگارش درآمده و مباني نظري آن
را بررسي کرده بود .دفاع وي از ترجمه ،با استداللي مبتني بر معجزه نبودن لفظ قرآن ،موجي از
مخالفت را بر ضد ترجمه برانگيخت و افزون بر نقدهاي مستقيم ،نقدهاي غيرمستقيم را نيز از
طريق تأکيد بر اعجاز لفظي قرآن شکل داد .بدين ترتيب در واکنش به تحريک ايجادشده توسط
اين تأليف ،پرونده اعجاز که به مدت نيمقرن بسته شده بود ،از نو گشوده شد و افرادي با
گرايشهاي مختلف کالمي ،به اثبات اعجاز لفظي ،افزون بر اعجاز معنوي روي آورده ،ترجمه
قرآن را به دليل عدم تحقق اعجاز لفظي در آن غيرممکن دانستند .قاضي ابوبکر باقلّاني از متکلمان
اشعري (باقالني ،1421 ،ص ،)173علي بن عيسي رمّاني از علماي معتزله و ابوسليمان خطّابي
از اصحاب حديث در اواخر قرن چهارم به ارائه آثاري در اين زمينه پرداخته ،بر اعجاز لفظي
قرآن اصرار ورزيدند (رماني و خطابي ،1387 ،صص .)80-50دفاع از اعجاز لفظي در مقابل دفاع
از ترجمه ،سبب شد تا نظريات ازپيشموجود همچون صَرفه ،ديگربار فرصت طرح پيدا کنند؛
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براي نمونه در مذهب اماميه ،شيخ مفيد صَرفه را پذيرفت (مفيد ،1413 ،ص )63و اندکي بعد
شاگردش سيد مرتضي ،اين نظريه را با تغييراتي برگزيد (علم الهدي ،1382 ،صص.)99-93
بدين ترتيب فرهنگ اسالمي در نيمه دوم قرن چهارم و نيز در قرن پنجم ،ديگربار شاهد اوجگيري
نظريهپردازي در باب وجوه اعجاز قرآن بوده است (پاکتچي ،1387 ،جلسه سوم).
همچنين جريان ديگري که از اواخر قرن چهارم آغاز شد ،پيوند نظريهپردازيهاي جديد
کالمي در باب اعجاز قرآن با مقوله تفسير بوده است .بهگونهاي که پرسش از اعجاز قرآن و وجه
آن ،بهعنوان موضوعي تفسيري و علوم قرآني در آثار عالمان و مفسران ـ عمدتاً معتزلي ـ طرح
ميشده است .تفاسير و آثار ادبي اين قرن نيز نشانههاي روشني از طرح جدي موضوع اعجاز
قرآن دارد .از اوايل قرن پنجم ،بسياري از متکلمان و اديبان اسالمي ،موضوع اعجاز قرآن و تبيين
جوانب مختلف آن را همراه با رديههايي عليه مخالفانشان به تفاسير قرآن وارد کردند (کريمينيا،
 ،1392ص.)130
تمامي اين شواهد نشان ميدهند که در سده چهارم و پنجم ،موضوع اعجاز و اثبات آن براي
قرآن ،موضوعي مناقشهانگيز بوده است .به همين دليل نيز برخي اصوليان ،اعجاز را الزمي غير
بَين دانسته و استفاده از آن را براي تعريف قرآن برنتابيدند؛ چراکه از نظر آنان اگر اعجاز ،الزم
بَيّن بود ،نميبايست چنين مورد شک و شبهه و پرسش قرار گيرد (شوکاني ،1419 ،ج ،1ص)86؛
اين در حالي است که قيود کتابت ،نقل و انزال ميتوانستهاند الزم بَيّن تلقي شوند ،چه اينکه اين
تعاريف براي آن دسته از مخاطبان ارائه شدند که از عصر نزول فاصله داشته و زمان نبوت را
درک نکرده بودند .براي اين دسته از مخاطبانِ فاصلهگرفته از عصر نزول که هيچگاه قرآن را
منفک از کتابت و نقل نديده و بهعبارتيديگر ،همواره قرآن را با کتابت و نقل در مصاحف
ميشناختهاند ،اين قيود ،بَيّن بوده و نسبت به اعجاز ،داللت واضحتري بر مقصود داشتهاند
(تفتازاني ،بيتا ،ج ،1ص .)46در آثار قرآنپژوهي معاصر نيز همين تحليل نسبت به مؤلفههاي
«نقل» و «کتابت» تکرار شده است (براي نمونه نک :ابوشهبه ،1423 ،ص /21سالمه ،2002 ،ج،1
ص .)20بدين ترتيب درحاليکه معجزه بودن قرآن همچنان در حال کاويدن و مناقشه بوده،
«منقول» و «مکتوب» بودن قرآن ،از پذيرش بيشتري برخوردار بوده و ميتوانسته گزينهاي مناسب
براي تعريف قرآن محسوب شود.
بايد يادآور شد بيثبات دانستن مقوله اعجاز و در نتيجه ناکارآمد پنداشتن آن براي تعريف
قرآن ،ميتوانسته است در برخي بومها ،شدت بيشتري داشته باشد .چراکه در قرون نخست،
عموم آثار مربوط به بحث اعجاز ،در عراق و شامات به رشته تحرير درآمدهاند و دامنه نگارش
اين آثار با مقداري تأخير ،به شرق و غرب مناطق اسالمي چون خراسان ،ماوراءالنهر و نيز مغرب
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و اندلس کشيده شده است (کريمينيا ،1392 ،ص .)135حال با توجه به اين نکته يعني تأخير
ورود مباحث اعجاز به شرق و غرب جهان اسالم نسبت به مرکز و پايتخت آن ،بايد گفت
اصوليانِ ارائهدهنده گروه نخست تعاريف ،يعني تعاريف مربوط به قرن پنجم نيز عموماً در
بومهايي زيستهاند که در آنها به موضوع اعجاز و نظم قرآن ديرتر از ديگر مراکز علمي و فرهنگي
جهان اسالم پرداخته شده است .ابوزيد دبوسي ،ابنحزم اندلسي ،سرخسي ،سمعاني ،بَزدَوي و
غزالي همگي از کساني بودهاند که در اين دسته از مناطق جهان اسالم زيستهاند و طبيعي است
که حتي اگر خود کامالً با زواياي پنهان و آشکار مقوله اعجاز نيز آشنا بوده باشند ،اما گفتمان
حاکم بر مکان زندگي آنان ،اجازه استفاده از اصطالح نهچندان مأنوس اعجاز براي تعريف قرآن
را نميداده است.

 -4-2-5-3انحصاري ندانستن ويژگی اعجاز براي قرآن
شواهدي وجود دارد که نشان ميدهد در نيمه دوم قرن چهارم مباحثي در مورد اعجاز احاديث
نبوي وجود داشته و به نظر ميرسد در اين زمان ،مؤلفه اعجاز از ويژگيهاي قرآن و حديث
بهطور مشترک دانسته ميشده است .نمونهاي از انعکاس اين بحث را ميتوان در کتاب تلخيص
البيان اثر سيد رضي بازجست .آنجا که مينويسد« :أيهّما أسبَق؟ مَجازاتُ القُرآن أمِ املَجازاتُ النَّبَوية؟
َصني أو مَصدَرَين مِن مَصادِرَ البَالغَةِ العَ َربِية ،أوَّهلُما مُعجِز وَ ُهوَ القُرآنُ
وَ لَقَد وَجَدَ الشَّريف نَفسَه أمامَ ن َّ
مي الَّذِي أنزلَ َعلَی النَّبِي مُحمَّد ،و ثانِيهِما فِيه مِن مُعجِزاتِ البَالغَةِ وَ الفَصاحَةِ وَ جَوامِعُ الکلِم ما
الکر ُ
ج َعلَه تالِيًا لِکلَامِ اخلالِق ،وَ فَو َ کالمِ املَخلوقِني» (شريف رضي ،1407 ،ص.)62
َ
يکي از مقاصد اصوليان از تعريف قرآن چنانکه پيشتر اشاره شد تفکيک مرزهاي ميان متن
مقدس مسلمين و سنت بوده است؛ چه اينکه مرز اين دو ،بهعنوان دو منبع مهم شريعت کامالً به
يکديگر نزديک بوده و الزم بوده است که جايگاه هر يک در استنباط احکام شرعي روشن و
تعيين شود .طبيعي است در اين ميان ،مؤلفههايي از کارآمدي الزم براي اين منظور برخوردار
بودهاند که بتوانند ويژگيهاي خاص قرآن را که سنت فاقد آن بوده است بنمايانند .اين در حالي
است که بحث از معجزه بودن احاديث نبوي در نيمه دوم قرن چهارم نشان از آن دارد که در آن
زمان ،مؤلفه اعجاز حداقل در نزد برخي از دانشمندان بهعنوان يک مؤلفه اختصاصي براي قرآن
شناخته نميشده و قرآن و احاديث نبوي ،هر دو در اتصاف به اين ويژگي ،مشترک دانسته
ميشدهاند .طبيعي است که باوجود باور به اين اشتراک ،اعجاز نميتوانسته است مؤلفهاي
اختصاصي و کارآمد براي معرفي قرآن محسوب شود.
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با توجه به آنچه گذشت ميتوان يکي از داليل عدم اقبال اصوليان قرن پنجم به گزينه اعجاز
براي معرفي قرآن را در کميت و کيفيت طرح مقوله اعجاز در طول قرون چهارم و پنجم بازجست.
بايد افزود بازتاب اين شرايط ،تنها در آثار اصوليان نبوده و حتي در آثار قرآنپژوهان اين قرون
نيز منعکس شده است .چنانکه باقلّاني در کتاب مهم قرآني خود پيرامون اعجاز ،قرآن را اينگونه
يـ صلّی
جاء بِه النَّبِ ُ
تعريف ميکند« :أنَّ القُرآنَ الَّذي ُهوَ مَت ُلوٌّ مَحفوظٌ مَرسومٌ ِفي املَصاحِفُ ،هوَ الَّذي َ
ق إِلَي مَعرِفَةِ ذَلِک
ن سِنَةً .وَالطَّري ُ
اللّه عليه و سلّم -وَأنَّه ُهوَ الَّذي َتلَاه َعلَی مَن ِفي عَصرِه ثَالثًا وَعِشرِي َ
ُهوَ النَّقلُ املُتَواتِرُ الَّذي َيقَعُ عِندَه العِلمُ الضَّروري بِه» (باقالني ،1421 ،ص.)15

 -5-2-5-3رونق مؤلفههاي «منقول» و «مکتوب» در آثار اسالمی
گرچه ميتوان تعريف ارائهشده از قرآن در علم اصول با محوريت قيود منقول و مکتوب را
ابداعي و نخستين تعريف متن مقدس در تاريخ علوم اسالمي به شمار آورد ،اما بايد توجه داشت
که مؤلفههاي بهکاررفته در اين تعريف ،اختراعي و ابداعي نبوده و در ديگر علوم اسالمي نيز
سابقه داشتهاند .چنانکه در برخي آثار مربوط به سدههاي چهارم و پنجم ،در طي بحث از مباحث
بسمله و نيز تحريف و جمع قرآن ،از ويژگي «تواتر» و «بَينَ دَفّ َتي المَصاحِف» سخن به ميان آمده
است .بهعنوانمثال جَصّاص در کتاب احکام القرآن ،نقل متواتر را تنها طريق اثبات قرآنيت
برشمرده و با توجه به اين مطلب ،جزئيت بسمله در تمامي سور را زير سؤال برده است (جصاص،
 ،1405ج ،1ص .)12نيز ابوبکر باقلّاني در کتاب االنتصار در دفع شبهات پيرامون تحريف ،از
بينالدّفتين بودن قرآن سخن گفته است (باقالني ،1422 ،ج ،1ص .)59همچنين احمد العاصمي
در سده چهارم ،در مخالفت با برخي روايات دال بر موجود بودن برخي آيات نزد عايشه و سپس
از بين رفتن آنها قرآن را «متل ّو» و «مکتوب در مصاحف» خوانده و چنين رخدادي را با توجه
به اين دو ويژگي غيرممکن دانسته است (جفري 1392 ،ش ،صص .)86 -85
بدين ترتيب اگرچه مبدع اين تعريف با همين شکل و با کمّ و کيف عناصر بهکاررفته در آن،
اصوليان بودهاند و در آثار ديگر علماي اسالمي نميتوان تعريف مذکور را با همان شاکله و
چينش يافت ،اما اين عبارات بهروشني گوياي آناند که در برخي آثار مربوط به سدههاي چهارم
و پنجم ،ميتوان تأکيد بر عناصر بهکار رفته در اين تعريف که نشانگر شناخته بودن و رواج اين
عناصر در زمان ارائه آن است را بازجست.
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نتیجهگیري
 .1اصوليان در نخستين تعاريف مشخصي که از قرآن به دست دادهاند ،از مؤلفههاي «منقول
متواتر» و «مکتوب در مصاحف» استفاده کردهاند .البته گاه بر اين مؤلفههاي محوري ،مؤلفههايي
ديگر مانند «مُنزَل» و «دارنده نظم و معنا بهصورت توأمان» را نيز افزودهاند که مطالعه آنها نيازمند
پژوهشي ديگر است.
 .2بهکارگيري مؤلفههاي مذکور در تعريف قرآن ،برآمده از داليل مختلفي است که دستيابي
به آنها در پژوهش حاضر از دو طريق صورت گرفته است :نخست ،مطالعه گفتههاي برخي
اصوليان که دليل انتخاب اين دو مؤلفه را بهصورت واضح شرح دادهاند .دوم ،بررسي گفتمان
علمي حاکم بر عصر اصوليان سده پنجم و ششم که از طريق مطالعه ساير کتب علوم اسالمي و
نه صرفاً آثار اصولي انجام گرفته است.
 .3مهمترين داليل انتخاب مؤلفههاي مذکور را ميتوان به دو گروه تقسيم کرد :نخست ،داليل
انتخاب مؤلفههاي «منقول متواتر» و «مکتوب در مصاحف» و دوم ،داليل عدم انتخاب مؤلفه
رقيب اين دو ،يعني «اعجاز».
 .4داليل انتخاب مؤلفههاي «منقول متواتر» و «مکتوب در مصاحف» عبارتاند از :نقش
«منقول متواتر» در اثبات حجيت ادله ،نقش تاريخي اين دو در جمع و گردآوري قرآن ،رواج
مباحث پيراموني قرائات و رونق مباحث پيرامون تواتر ،رواج و رونق مؤلفههاي «منقول» و
«مکتوب» در آثار اسالمي مربوط به قرون چهارم و پنجم.
 .5داليل عدم انتخاب مؤلفه رقيب اين دو ،يعني اعجاز عبارتاند از :تأثيرپذيري اصوليان
سده پنجم از باورهاي کالمي موجود در عصر آنان در مورد حد اعجاز ،عدم اشاره مستقيم به
مؤلفه اعجاز در قرآن بهعنوان هدف نزول آن ،عدم برخورداري اعجاز از تعريفي جامع و مانع و
هويتي مشخص در قرن پنجم به داليل ذيل :الف) نوپايي و متأخر بودن مؤلفه اعجاز نسبت به
مؤلفههاي «منقول» و «مکتوب»؛ ب) شکلگيري مؤلفه اعجاز در ميان مجادالت کالمي بيناالدياني
و متکلمان فِرق اسالمي؛ ج) شکلگيري تحوالت مهم پيرامون اعجاز در نيمه دوم قرن چهارم؛
د) اتصاف سنت به اعجاز ،افزون بر اتصاف قرآن به اعجاز و در نتيجه انحصاري ندانستن ويژگي
اعجاز براي قرآن در سده چهارم و پنجم.
در پايان ،يادکرد اين نکته ضروري است که مفهوم قرآن در سدههاي پنجم و ششم يعني
مفهوم مبتني بر دو مؤلفه «نقل» و «کتابت» ،آخرين مفهوم اين اصطالح در علم اصول نبوده بلکه
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از سده هفتم ،مفهوم قرآن در اين علم تغيير يافته و تا نيمه دوم سده نهم ،رقيب اين دو مؤلفه،
يعني مؤلفه اعجاز ،در تعاريف جايگزين شده است .فحص از علل و عوامل اين جايگزيني و
بررسي چرايي تغيير و تحوالت مفهومي اصطالح قرآن در سدههاي مذکور ،گامي است که توسط
همين نويسندگان در مقالهاي ديگر با عنوان «تحوالت مفهومي اصطالح قرآن نزد اصوليان سده
هفتم و هشتم با تکيه بر مؤلفه اعجاز» برداشته شده که در آينده منتشر خواهد شد .طبيعي است
درک دقيق تغييرات مفهومي اصطالح قرآن در طول تاريخ علم اصول ،نيز اطالع از روش تاريخي
مطالعه مفاهيم ،مستلزم مطالعه هر دو مقاله بهعنوان دو نوشتار مکمل يکديگر است.
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