دو فصلنامۀ علمی كتاب قیّم
سال نهم ( ،)1398شمارۀ بیست و یکم

تحوالت مفهومی اصطالح «قرآن» نزد اصوليان سده هفتم و هشتم با تکيه بر مؤلفه «اعجاز»

ملیکا بایگانیان

1

محمدحسن رستمی

2

چکیده
اصطالح «قرآن» در علم اصول ،مفهوم همواره ثابتی نداشته بلکه در طول تاریخ این علم ،تعاریفی متفاوت
و مؤلفههایی مختلف به خود دیده است .باآنکه در سدههای پنجم و ششم هجری ،مؤلفههای «منقول متواتر»
و «مکتوب در مصاحف» برای معرفی قرآن بر هر مؤلفه دیگری ازجمله «اعجاز» ،ترجیح داده میشد اما در
سده هفتم ،مفهومی جدید از قرآن در علم اصول ،ارائه و مؤلفه اعجاز ،جایگزین مؤلفههای پیشین در تعاریف
شده است.
تبیین چرایی جایگزینی مؤلفه اعجاز در تعاریف اصولی سدههای هفتم و هشتم بهجای مؤلفههای «منقول
متواتر» و «مکتوب در مصاحف» با استفاده از روش تاریخ انگاره ،مهمترین مسأله پژوهش پیش رو بوده
است .تحقیق دراینباره نشانگر آن است كه گفتمان علمی سدههای هفتم و هشتم پیرامون مبحث اعجاز ،نیز
وجود انتقادات متعدد پیرامون مؤلفههای منقول و مکتوب در این دوران ،مهمترین دالیل انتخاب مؤلفه اعجاز
برای تعریف قرآن در این دو سده بوده است.
واژگان كلیدی :قرآن ،تحوالت مفهومی ،تاریخ انگاره ،اعجاز ،اصول فقه.

 .1دانشجوی دکتری رشته علوم قرآن و حديث (نويسنده مسئول)m.bayganian@gmail.com /
 .2دانشيار و عضو هيئتعلمي گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه فردوسي مشهدrostami@um.ac.ir /
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 -1طرح مسأله
اصطالح «قرآن» در طول تاریخ فرهنگ اسالمی ،همواره یکی از اصطالحات مهم بوده و در
علوم مختلف اسالمی بهصورت فراوان کاربرد داشته است .به دلیل همین اهمیت ،علمای متعدد
در طول قرون متمادی دست به تعریف این اصطالح زده و مراد و منظور خود را از آن بازنمودهاند.
چه اینکه هر علم نیازها و اقتضائات خاص خود را دارد و بهطور طبیعی تعریف اصطالحات،
همسو با اهداف و محتوای علم مورد نظر صورت میگیرد .در این میان اصولیان ،پیش و بیش از
دیگر علمای اسالمی به این مهم اهتمام داشته و در طول تاریخ علم اصول ،تعاریف مختلفی از
قرآن به دست دادهاند .با وجود اهمیت اصطالح قرآن و علیرغم ارائه تعاریف مختلف در معرفی
این اصطالح ،رویکردی که تاکنون در زمینه مطالعه این تعاریف وجود داشته رویکرد جمعگرایانه
و یا رویکرد انتخاب و ترجیح یکی از تعاریف بوده است .بیآنکه شباهتها و تفاوتهای مفهوم
اصطالح قرآن در هر یک از علوم اسالمی مورد ارزیابی قرار گیرد و بیآنکه تغییر و تحوالت
صورت گرفته در مفهوم قرآن و دالیل این تحوالت به صورتی تاریخی رصد شود .گویی همین
کاربرد فراوان ،به خودکارشدگی ذهن و بدیهیانگاری نسبت به اصطالح قرآن انجامیده است.
پژوهش حاضر برای نخستین بار اصطالح قرآن را در علم اصول و در بازه زمانی سدههای هفتم
و هشتم مورد مطالعه قرار داده است.
در آثار اصولی سدههای پنجم و ششم ،تعریف «َاْل ُقرآنُ ما نُقِلَ اِل ْينا مَنقوالً مُتَواتِرًا مَکتوبًَا فِی
املَصاحِف» و به عبارتی بهکارگیری دو مؤلفه «منقول متواتر» و «مکتوب در مصاحف» برای معرفی
قرآن رواج داشته است (دبوسی ،1421 ،ص /21غزالی ،1413 ،ج ،1ص .)81این در حالی است
که از سده هفتم ،تعریف قرآن و مؤلفههای آن در علم اصول تغییر کرده و تعریف «القُرآنُُ :هوَ
الكَالمُ املنُزَل املعُجِ ُز ِبسورةٍ مِنه» فراوانترین تعریف ارائهشده از قرآن در آثار اصولی بوده است که
در فاصله نیمه نخست سده هفتم تا نیمه دوم سده نهم به نگارش درآمدهاند (عالمه حلى،1425 ،
ج ،1ص /331سبکی ،1432 ،ص /177زرکشی ،1414 ،ج ،1ص .)54اهمیت این تعریف که ابتدا
از سوی ابن حاجب (د646.ق) طرح و سپس توسط اصولیان بعدی دنبال شده است تا به آنجاست
که برخی اصولیان ،این نوع معرفی را مورد اجماع و اتفاق همه اصولیان دانستهاند (صنعانی،
 ،1986ص .)63در تمامی تعاریف مربوط به این دوران ،چهار مؤلفه «کالم (لفظ)»« ،مُزنَل»« ،مُعجِز»
و «بِسورةٍ منه» تکرار شده است .مؤلفه «املَُتعَبَّدُ بِتَالوَتِه» نیز مؤلفه دیگری است که از آغاز در پیکره
این تعاریف نبوده و از نیمه دوم سده هشتم توسط سُبکی به زنجیره مؤلفههای مذکور افزوده
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شده است (سبکی ،1432 ،ص .)177در میان این مؤلفهها ،مؤلفهای که مسیر تعاریف پیشین را
تغییر داده و سبب شکل گیری تعریف و مفهومی جدید از قرآن شده ،مؤلفه «اعجاز» است .چه
اینکه قید «کالم» نمیتوانسته خود بهتنهایی برای تعریف قرآن کافی باشد« .مُزنَل» نیز در تعاریف
پیشین حضور داشته و مؤلفهای جدید محسوب نمیشود .تعبد به تالوت نیز همانگونه که اشاره
شد رُکنی ثابت در تمامی تعاریف نبوده است .در این میان ،مؤلفه اعجاز که پیش از سده هفتم
مورد انتقاد بوده و پس از ابن حاجب طرح شده است مؤلفه محوری این تعاریف محسوب
میشود .از همین رو تمرکز پژوهش پیش رو نیز بر مؤلفه اعجاز قرار گرفته است .الزم به ذکر
است که در این نوشتار به جهت اختصار ،این دسته از تعاریف ،تعاریف اعجازمحور نامیده
شدهاند.
در ادامه باید گفت پس از دو سده سیطره قیود نقل و کتابت بر پیکره تعاریف ارائهشده از
قرآن در علم اصول ،سرانجام در سده هفتم ،مسیر تعاریف پیشین توسط ابن حاجب تغییر یافت.
بنابراین قید اعجاز که از ابتدا رقیبی برای قیود «منقول» و «مکتوب» محسوب میشد ،بهعنوان
مؤلفهای محوری در جهت مفهومسازی جدید برای قرآن به کار گرفته شد .البته مؤلفه اعجاز،
پیش از ابن حاجب و در نیمه دوم سده پنجم از سوی بَزدَوی (بخاری ،1308 ،ج ،1ص )21و
در نیمه دوم سده ششم از سوی ابن دَهّان (ابن دهان ،1422 ،ج ،1ص )99در تعاریف اصولی
گنجانده شده بود؛ اما این کاربرد همچنان همراستا با دیگر تعاریف سده پنجم ،در کنار مؤلفههای
«نقل» و «کتابت» بود و مؤلفه اعجاز در این زمان همچنان مؤلفهای در حاشیه و نهچندان مؤثر
محسوب میشد.
نیز با آنکه آمدی پیش از ابن حاجب ،مؤلفههای «منقول متواتر» و «مکتوب در مصاحف» را
حذف و قید من َزل را بهجای آن دو در تعاریف گنجانده بود اما تعریف مختصر او نتوانست نظر
اصولیان را جلب کند (آمدی ،1402 ،ج ،1ص)159؛ درحالیکه تعریف ابن حاجب ،با محوریت
قید اعجاز ،مقبولیت و شهرت یافت و در راستای ارزیابی و سنجش کارآیی آن ،مباحث بسیاری
شکل گرفت .ازاینرو پس از او تا نیمه دوم قرن نهم ،تنها در معدودی از آثار اصولی ،تعاریفی
با محوریت دو قید «منقول» و «مکتوب» و یا هر قید دیگری ارائه شد (تفتازانی ،بیتا ،ج،1
ص.)46
ابن حاجب ،زمانی قید اعجاز را بهجای قیود کهن «نقل» و «کتابت» نشانید که در میان
قرآنپژوهان و دیگر علمای اسالمی ،مؤلفههای «نقل» و «کتابت» همچنان برای توصیف قرآن،
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کاربرد داشتند (برای نمونه نک :قاضی عیاض ،1407 ،ج ،2ص /647ابن عربی ،1410 ،ج،2
صص 245 ،85و ج ،3ص /443ابو شامه ،1395 ،ص .)144اما در آثار قرآنی مربوط به این سده،
موارد متعددی را نیز میتوان یافت که در آنها برای معرفی قرآن از مؤلفه اعجاز استفاده شده
است و چنین مینماید که از سده ششم ،زمینه برای استفاده از مؤلفه اعجاز نهتنها در علم اصول،
بلکه در میان دیگر علوم اسالمی بهویژه علوم قرآنی و تفسیر فراهم بوده است (برای نمونه نک:
میبدى ،1371 ،ج ،7ص 183و ج ،10ص /58فخر رازی ،1420 ،ج ،7ص 105و ج ،28ص179
و ج ،32ص /307خازن ،1415 ،ج ،3ص.)144
در این سده استفاده از مؤلفه اعجاز در آثار قرآنی به دو صورت بوده؛ در صورت نخست که
بیشتر مربوط به نیمه نخست سده ششم است مؤلفه اعجاز اگرچه بهطور مستقیم در تعریف قرآن
استفاده نشده ،اما در ضمن مباحث دیگر ،از آن بهعنوان یکی از مهمترین ویژگیهای قرآن یاد
شده است .چنانکه ابوبکربنعربی به هنگام بحث از امکان یا عدم امکان نَسخ قرآن بهوسیله سنت
متواتر  ،قرآن را کالمی دارای اعجاز و سنت را کالمی فاقد اعجاز ،معرفی کرده و با همین استدالل،
این نوع نسخ را غیرممکن میشمارد (ابن عربی ،1420 ،ص.)146
صورت دوم مربوط به نیمه دوم این سده است که مؤلفه اعجاز بهطور مستقیم در تعاریف
قرآنپژوهان به کار رفته است .ابن جوزی در مقدمه خود بر کتاب «فنون االفنان» قرآن را اینگونه
جزًا ِفی الْ َم ْعىن
ج َع َله مُ ْع ِ
ن الكَالمَِ ،و َ
ب َو أحسَ َ
ف الكُُت ِ
حلمدُ ِل ّله الَّذی  ...أنزَ َل إلينا أشرَ َ
تعریف میکندَ« :ا َ
حرامَ»...
ني الْ َ
حاللَ َو ُي َب ُ
ح الْ َ
ت فيها عُ ُقولُ األنامَِ ،ف ِم ْن ُه َما ُيوضِ ُ
حارِ ٍ
ال َعلی ُعلومٍ َ
َو اللَّفظِ و النِّظامُ ،مشتَ ِم ً
(ابن جوزی ،1422 ،ص .)31با توجه به تاریخ حیات ابن حاجب و ابن جوزی میتوان گفت
استفاده از مؤلفه اعجاز در تعریف قرآن از سوی این دو تقریباً همزمان صورت گرفته است.
گرچه ترکیب تعریف آنها کامالً با یکدیگر متفاوت است و مؤلفه اعجاز در تعریف ابن جوزی
در کنار مؤلفههایی که ابن حاجب در کنار یکدیگر چیده ،قرار نگرفته و بیشتر در قالبی شاعرانه
و جمعگرایانه و نه در قالبی منطقی ،جای گرفته است.
این همصدایی میان اصولیان و قرآنپژوهان سده ششم در استفاده از مؤلفه اعجاز در تعریف
قرآن با شواهد دیگر نیز قابل تأیید است .چنانکه عبارت «کالم معجز» که در تعریف ابن حاجب
استفاده شده در برخی آثار قرآنی سده ششم نیز به چشم میخورد (طبرسی ،1372 ،ج ،8ص/452
بغوى ،1420 ،ج ،1ص .)45همچنین وجود عبارت «کالم منزل معجز موحی» در تفسیر «روض
الجنان» تأییدی دیگر بر این همصدایی است (ابوالفتوح رازى ،1408 ،ج ،1ص .)95در سده هفتم
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نیز این همسویی در کاربرد مؤلفه اعجاز ادامه یافته و دیگر علمای اسالمی همچون اصولیان،
مؤلفه اعجاز را در مورد قرآن به کار بردهاند (قرطبى ،1364 ،ج ،16ص /148ابن طاوس ،بیتا،
ص /231بیضاوى ،1418 ،ج ،3ص.)240
بر این اساس مهم است دانسته شود کدام عامل یا عوامل سبب گرایش علمای اسالمی بهویژه
اصولیان به سمت مؤلفه اعجاز شده است؟ بیتردید بازنگری در تعریف قرآن و جانشینی یک یا
چند مؤلفه بهجای مؤلفههای پیشین ،یکباره و بیدلیل صورت نگرفته است .بهویژه اگر مؤلفه
جایگزین همچون اعجاز ،زمانی به نقص و عدم کارآیی متصف بوده باشد .اینکه این تغییرات
مفهومی ،نشأتگرفته از کدام دلیل یا دالیل بوده و چرا اصولیان تصمیم گرفتند قرآن را بهگونهای
دیگر تعریف کنند و انگارهای دیگر از آن را در ذهن مخاطبان بنشانند پرسشهایی است که
بخشهای بعدی این نوشتار در پی پاسخ به آنهاست.

 -2عوامل گرایش به مؤلفه اعجاز برای تعریف قرآن
در این بخش عوامل گرایش به مؤلفه اعجاز در تعریف قرآن مورد بحث قرار میگیرد که عبارتند
از:

 -1-2گفتمان علمی و شرایط فرهنگی اجتماعی سده ششم و هفتم
تمامی دالیل گزینش مؤلفه اعجاز در تعریف قرآن را نمیتوان از گفتههای اصولیان استخراج
کرد؛ زیرا اصولیان صراحت ًا به ارائه تمامی دالیل ،که برخی از آنها شرایط فرهنگی ـ اجتماعی و
یا گفتمان علمی عصر آنان بوده است نپرداختهاند .این در حالیست که توجه به ناگفتههای اصولیان
در زمینه شکلگیری تحوالت مفهومی نام قرآن کم اهمیتتر از گفتههای آنان در این باره نیست.

 -1-1-2كاسته شدن از فضای ملتهب پیرامون اعجاز و ثبات تقریبی آن
قرن ششم یعنی یک قرن پیش از حضور مؤلفه اعجاز در تعاریف اصولیان ،اوج شکوفایی
تمدن مسلمانان بوده است .چه اینکه رشد و تکاملی که پیش از این قرن در علوم مختلف آغاز
شده بود در قرن ششم به اوج و کمال خود رسید .در مورد مقوله اعجاز هم باید گفت در سراسر
قرن ششم ،فیلسوفان ،مفسران و متکلمان ،به ادبیات قرآنی و زیباییشناسی متن قرآن توجه فراوان
نشان دادهاند (سیدی ،1392 ،ص )100اما این توجه و تمرکز ،برخالف دورههای پیشین در
فضایی ملتهب و پرچالش صورت نگرفته است زیرا در این قرن ،چالشهایی که در سدههای
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پیشین پیرامون اعجاز وجود داشت تا اندازهای فرونشسته بود ،روند نظریهپردازی در مورد وجوه
مختلف اعجاز به کندی گراییده و در نتیجه فضای ملتهب و ناآرامی که در اطراف مقوله اعجاز
وجود داشت ،جای خود را به فضایی آرامتر و باثباتتر داده بود .نظریه مهم «صَرفه» که در قرون
پیشین ،تقابل و واکنشهایی را موجب میشد و البته از نیمه دوم قرن چهارم رو به افول نهاده
بود ،فروغ خود را بیشازپیش از دست داد و اغلب قرآنپژوهان این دوران ،آن را مردود اعالم
کردند (فخر رازی ،1989 ،ص  /78ابن عطیه ،1422 ،ج ،5ص /192طبرسی ،1372 ،ج،5
ص .)222پیامد مهم پذیرش این نظریه آن بود که معجزه بودن قرآن بهسوی خالق آن ،سوق می
یافت و از خود متن و ویژگی آن فاصله میگرفت (بوطی ،1420 ،ص .)125همین امر موجب
میشد تا اعجاز نتواند در دوران ظهور و قدرتنمایی نظریه «صَرفه» ،مؤلفهای برای تعریف قرآن
بهحساب آید؛ اما پسازآنکه نظریه «صَرفه» در قرن ششم رفتهرفته روبهزوال نهاده و ضعیف
میشد ،نظریه رقیب و مقابل آن یعنی نظریه «نظم و اعجاز بالغی» در قرن ششم تا هشتم رواج
و رونق بیشتری مییافت .افراد بسیاری در طول این دو قرن ،به رشد و توسعه این نظریه همت
گمارده و آثاری را در این زمینه به رشته تحریر درآوردند (قاسم پور ،1390 ،صص.)70-40
طبیعتاً در پی تفسیر اعجاز به این شکل ،اعجاز به مؤلفهای تبدیل میشد که مربوط به خود قرآن
بود و میتوانست در جهت تعریف قرآن به کار آید.

 -2-1-2تحوالت جدید پیرامون اعجاز با ظهور بزرگانی چون زمخشری
در طول قرون ششم و هفتم ،دو علم «معانی» و «بیان» ،جایگاهی ویژه در تفسیر قرآن یافتند.
در قرن ششم برای نخستین بار در جهان اسالم دانش «معانی و بیان» توسط زمخشری ،از یکدیگر
تفکیک و به این دو نام نامیده شد (ضیف ،1977 ،ص .)222از عبارات زمخشری در مقدمه
تفسیر کشاف چنین برداشت میشود که دو علم «معانی» و «بیان» از مهمترین علومی هستند که
برای مفسر قرآن مورد نیاز است و مفسر بدون آگاهی از این دو نمیتواند زیباییهای بالغی،
محسّنات بدیعی و در نتیجه اعجاز قرآن را درک کند و نشان دهد (زمخشری ،1407 ،ج ،1ص.)2
اتفاق مهم دیگری که در طول قرن ششم در مورد اعجاز به وقوع پیوست ،تغییر فرآیند اثبات
اعجاز قرآن بود .پیش از قرن ششم ،اثبات اعجاز ،بیشتر از طریق مباحث تئوری و نظری صورت
میگرفت ،درحالیکه در قرن ششم ،اعجاز از فضای تئوری محض فاصله گرفت و وارد فضایی
تطبیقی و عملی شد .در یکی از مهمترین تفاسیر ادبی نگاشته شده در این قرن یعنی کشاف،
تمامی سعی بر آن بوده تا بهگونهای عملی از طریق بازنمودن زیباییهای ادبی و بالغی قرآن،
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اعجاز قرآن اثبات شود .در این تفسیر ،مفسر با رهیافتی بالغی و اعجازمحور به فهم قرآن ،قواعد
و اصولی را که از علمای پیشین همچون جرجانی وام گرفته ،بهصورت عملی پیاده کرده است
(ابو موسی ،1408 ،ص .)5وی با تسلط خود بر دانشهای زبانی (ابن خلکان ،1414 ،ج،5
صص )174-168سبب راهیابی نظریات زبانی و بالغی به تفسیر شد .ازآنجاکه این روش تفسیری
پیش از آن بیسابقه بوده ،ابن خلدون ،کشاف را انقالبی در ادبیات و تفسیر دانسته است (ابن
خلدون ،1408 ،ص .)762از دیدگاه ذهبی ،هیچکس چون زمخشری نتوانسته اعجاز ادبی و بالغی
قرآن را بنمایاند زیرا وی در علم بالغت و بیان به مرتبهای بلند نسبت به سایر علوم دست یافته
است (ذهبی ،1396 ،ج ،1ص.)306
همچنین اتفاق دیگری که در قرن ششم به ثبات هرچه بیشتر مؤلفه اعجاز انجامیده آن است
که در این قرن ،فرقههای مهم کالمی معتزله و اشاعره در حوزه اعجاز با یکدیگر همسوتر شده
و تعامل بیشتری از خود نشان دادهاند .چنانکه زمخشری معتزلی ،بسیاری از قواعد و اصول
مطرحشده توسط جرجانی اشعری را در تفسیر کشاف پیاده کرد و مهمترین رویداد ادبی این قرن
را بهواسطه همین پیوند و تعامل رقم زد (ابو موسی ،1408 ،ص.)5
تمامی وقایع جدید پیرامون اعجاز در طول سدههای مذکور نشانگر آناند که اعجاز جزو
مباحث علمی رایج آن زمان بوده و در نتیجه میتوانسته است نظر اصولیان را بهعنوان مؤلفهای
شاخص ،مأنوس و پررونق به خود جلب کند.

 -3-1-2ظهور اصولیان ادیب چون ابن حاجب
ابن حاجب ،اصولی زیسته در نیمه دوم قرن ششم و نیمه نخست قرن هفتم ،برای نخستین
بار پای مؤلفه اعجاز را بهعنوان مؤلفهای ثابت در تعاریف اصولی گشوده است .وی افزون بر
علم اصول فقه در علوم زبانی و ادبی نیز تبحر بسیار داشته و بخش مهمی از شهرت فراگیر وی
مربوط به همین حوزه از دانش است .وی متأثر از اندیشه و روش زمخشری مهمترین آثار صرفی
و نحوی را به نگارش درآورده که برخی از آنها همچون «کافیه» و «شافیه» تا مدتها محل
بحث ،نظر و آموزش بودهاند (ابن عماد ،1406 ،ج ،7ص /405ابن تغری بردی ،1392 ،ج،6
ص /360ابن خلکان ،1994 ،ج ،3ص .)248بر این اساس انتخاب مؤلفه اعجاز که بیشتر رنگ و
بویی ادبی -بالغی دارد انتخابی برآمده از گرایشهای فکری ابن حاجب و نیز گفتمانی است که
از نیمه نخست قرن ششم بر فضای علمی و فرهنگی جوامع اسالمی حاکم بوده است.
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 -2-2مورد توجه قرار گرفتن قابلیتهای اعجاز
دومین عامل گرایش به مؤلفه اعجاز برای تعریف قرآن ،استفاده از قابلیتهای اعجاز در
کارکردهای جدید و یا کارکردهای از پیش موجودی بوده است که دیگربار برای اصولیان سده
هفتم و هشتم اهمیت یافت .قابلیتهایی که در سده هفتم و هشتم مورد توجه اصولیان قرار
داشت بدین شرح است:

 -1-2-2مرزبندی قرآن با سنت
یکی از اصطالحاتی که بهصورت فراوان در کنار تعاریف اعجازمحور به چشم میخورد،
اصطالح سنت است .وجود فراوان این اصطالح ،نشان از آن دارد که هنگام ارائه این گونه از
تعریف ،همواره نیمنگاهی نیز به سنت وجود داشته و تالشهایی برای تمایز میان قرآن و سنت
صورت گرفته است .اما اصولیان قرون پنجم و ششم و ارائهدهندگان تعاریفی با محوریت قیود
«منقول» و «مکتوب» ،نوعاً به این تفکیک توجه نداشته و آن را مهم ندانستهاند .چنانکه نسبتی
میان قیود انتخابی خود با سنت برقرار نکرده و در مورد اینکه «منقول» یا «مکتوب» ،کدامیک
تفاوت قرآن با سنت را مینمایانند سخنی نگفتهاند .گرچه از میان این دو قید ،مؤلفه «مکتوب در
مصاحف» میتوانسته است از عهده این تمایز برآمده و سنت را خارج کند؛ چرا که سنت گرچه
منقول بوده و در برخی موارد بهصورت متواتر نقل شده؛ اما هیچگاه بیندفَّتیالمصاحف و بهعنوان
قرآن مکتوب نشده است .در قرن پنجم تنها ابن حزم در توضیحات جانبی و خارج از تعریف
خود ،با قیودی غیر از قیود موجود در تعریف ،یعنی با اعجاز و تالوت این تمایز را آشکار کرد
و وحی متلو و معجز را قرآن و غیر آن را سنت نامید (ابن حزم ،بیتا ،ج ،1ص.)95
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دلیل تفاوت مذکور میان تعاریف دارای مؤلفههای محوری «منقول» و «مکتوب» و تعاریف
اعجازمحور را میتوان در نوع رویکردی دانست که حنفیها و شافعیها به قرآن داشتهاند .زیرا
تعاریف دارای مؤلفه «منقول» و «مکتوب» عمدتاً از سوی حنفیان ارائه شده است که رویکردی
حکمگونه به قرآن داشته و قرآن را در طول سنت دانستهاند (پاکتچی ،1392 ،ج ،2صص)38-37
و در نتیجه نیازی به تفکیک میان این دو احساس نشده است .در مقابل ،تعاریف اعجازمحور از
سوی مالکیان و شافعیان ارائه شده است که به قرآن رویکردی دلیلگونه داشتهاند (پاکتچی،
 ،1392ج ،2صص .)38-37در این رویکرد قرآن در عرض سنت و گویی همرتبه با آن قرار
گرفته و باید با ذکر مؤلفهای همچون اعجاز ،مرز این دو از یکدیگر جدا میشده است.
باید گفت استفاده از اعجاز در تعریف قرآن برای تفکیک از سنت در آثار اصولیان ،نمود
فراوانی داشته و نشان میدهد که آنان از دیرباز اعجاز را در ایفای این نقش ،مؤثر میدانستهاند.
این گروه از اصولیان خود به دو دسته قابلتقسیماند:
نخست گروهی از اصولیان که ویژگی اعجاز را بهتنهایی جداکننده قرآن و سنت ندانسته ،بر
این باور بودهاند که قرآن و سنت در ویژگی اعجاز نیز همچون کالم و مُنزل بودن مشترکاند؛ اما
ویژگی «نزول برای اعجاز» مشترک نبوده مختص قرآن است .این دسته از اصولیان بهجای «معجِز»،
قید «منُزَل لإلعجاز» را در تعاریف قرار دادهاند تا بگویند گرچه سنت هم مانند قرآن دارای اعجاز
است اما برخالف قرآن ،با هدف و قصد اعجاز نازل نشده و به همین دلیل ،این قید میتواند
جداکننده قرآن از سنت باشد .چنانکه زرکشی مینویسدَ « :و َي ْن َبغی َأ ْن َي ُكونَ ُمرادُ ُهم ( ِمن خُ ُروجِ
ف َو ُه َو
خ ُلو عَنهَُ ،كي َ
ص ِدهَ ،فإنَّها لَا تَ ْ
ث َلم تُ ْن َز ْل ِلإلعْجازِ ،أی ِل َق ْ
جز) :أنَّ الْأحادي َ
ث بِوا ِس َطة املُ ْع ِ
الْ َاحادي ِ
جوامِ َع الكَ ِلم)( ».زرکشی ،1418 ،ج ،1ص )306همچنین مرداوی ،سنت را
ت َ
يت ْْ ُ
ل( :أ ْو ِ
القَائِ ُ
همچون قرآن معجزه دانسته و در ادامه ،از دو جهت میان این دو تفاوت قائل شده است .نخست
آنکه سنت معجزه بالقوهای است که نسبت به آن تحدی صورت نگرفته و قرآن معجزه بالفعلی
است که به هماوردی با آن دعوت شده است .دوم آنکه سنت اگرچه همچون قرآن معجزه است
اما مانند آن بهقصد اعجاز نازل نشده است (مرداوی ،1421 ،ج ،3صص.)1242-1241
دوم ،گروهی از اصولیان که به توانمندی قید اعجاز برای ایفای کارکرد مذکور کامالً باور
دارند که خود به دو دسته قابلتقسیماند :نخست دستهای از اصولیان که این مؤلفه را در خود
تعریف به هدف فاصلهگذاری میان قرآن و سنت به کار گرفتهاند و دوم گروهی دیگر از اصولیان
که گرچه در خود تعریف از مؤلفهای غیر از اعجاز استفاده کردهاند اما در مقدمهای که پیش از
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تعریف به نگارش درآوردهاند ،از این مؤلفه بهعنوان مؤلفهای جداساز یاد کردهاند .چنانکه ابن
ی
حَ
حزم پیش از ارائه تعریف خود با محوریت قیود «منقول» و «مکتوب» ،چنین مینویسد« :انَّ الْ َو ْ
جزُ النِّظامِ َو
ف َتأليفًا ُم ْع ِ
ی َم ْت ُلوٌّ ُم َؤلَّ ٌ
حٌ
ني :أحَ ُد ُهما َو ْ
س َم ِ
جلَّ إىل َر ُسولِهِ (ص) َع َلی ِق ْ
ن اهللِ َعزَّ َو َ
س ُم ِم َ
َي ْن َق ِ
خ َب ُر
ج ِز النِّظامِ َو َلا َمتلُوٍّ لكنَّ ُه َم ْق ُروءٌ َو ُه َو الْ َ
ف َو َلا ُم ْع ِ
ی َم ْن ُقولٌ َغ ْي ُر ُم َؤلَّ ٍ
ی َم ْر ِو ٌ
حٌ
ُه َو القُ ْرآنَُ .و الثّانِی َو ْ
ن َر ُسولِ اهللِ» (ابن حزم ،بیتا ،ج ،1ص.)95
الْوارِ ُد َع ْ
بدین ترتیب میتوان گفت یکی از دالیل گزینش مؤلفه اعجاز از سوی شافعی و مالکیمذهبان
در قرن هفتم آن بوده است که برای آنها تفکیک قرآن از سنت اهمیت داشته و انتخاب قید
اعجاز برای معرفی قرآن میتوانسته چنین هدفی را محقق سازد.

 -2-2-2مرزبندی قرآن با حدیث قدسی
برخی اصولیان در جهت اثبات قابلیتهای قید اعجاز و دفاع از آن برای تعریف قرآن ،به
نقش این قید در جهت خارج کردن احادیث قدسی از دامنه اصطالح قرآن اشاره کردهاند .گرچه
ابن حاجب که نخستین ارائهکننده تعریف با محوریت قید اعجاز است به کارکرد مذکور اشارهای
نداشته (اصفهانی ،1406 ،ج ،1صص )457-453اما شارحان تعریف وی و نیز انتخابکنندگان
این تعریف ،کمابیش به این کارکرد تصریح کردهاند .چنانکه در شرح اثر اصولی ابن حاجب آمده
ج الْ َكالمَ
خ ُر ُ
ن اللَّهِ َتعاىل ،يُ ْ
ق َدعوَی النَّ ِبیِّ الرِّسالَ َة َع ِ
ص ْد ِ
ص ُد إظْهارِ ِ
استَ « :و َقولُ ُه ِلإلعجازِ َو ُه َو َق ْ
ث الرَّبانّية» (همان ،ج ،1ص /458نیز نک :سبکی ،1432 ،ج،1
س ِلإلعْجازَِ ،كالْأَحادي ِ
املُ ْن َز َل الَّذی َلي َ
ص /190مرداوی ،1421 ،ج ،3ص.)1238
این عبارت و گفتههای مشابه ،صرفاً نشاندهنده توجه اصولیان به این کارکرد بوده ،فاقد
توضیح در مورد دو سؤال مهماند :نخست آنکه چرا اساساً در علم اصول ،این قابلیت یعنی خارج
کردن احادیث قدسی از دامنه اصطالح قرآن مهم تلقی شده و دوم آنکه قید اعجاز چگونه و به
چه دلیل از عهده این کارکرد برآمده است؟

 -1-2-2-2دلیل عدم اهمیت تفکیک احادیث قدسی از قرآن پیش از سده هشتم
زمانی پاسخ به این سؤال که چرا در سده هشتم تفکیک احادیث قدسی از قرآن برای اصولیان
مهم بوده ،اهمیت دوچندان مییابد که دانسته شود پیش از قرن هشتم ذکر چنین کارکردی برای
مؤلفههای پیشین همچون «منقول»« ،مکتوب» و «مُنزل» ،سابقه نداشته و اگر در یک کتاب اصولی
این کارکرد برای مؤلفههای مذکور ذکر شده مربوط به قرن هشتم و پسازآن است .عدم ذکر این
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کارکرد برای مؤلفههای پیشین میتواند به دو دلیل بوده باشد .نخست آنکه اصولیان از همان
ابتدای ارائه تعاریف ،این کارکرد را مهم دانسته و به خارج کردن احادیث قدسی از دامنه اصطالح
قرآن تمایل داشتهاند اما مؤلفههای مورد توجه و در دسترس آنان یعنی «منقول» و «مکتوب» فاقد
توانمندی الزم برای این مهم تشخیص داده شده و به همین دلیل چنین کارکردی برای این دو
ذکر نشده است .باید گفت این احتمال که مؤلفههای نامبرده واقعاً ناتوان از خارج کردن احادیث
قدسی بوده باشند ،بعید به نظر میرسد .زیرا احادیث قدسی نه در مصاحف ،مکتوب گردیده و
نه متواتراً بهعنوان قرآن نقل شده بودند و از همین رو دو قید «نقل» و «کتابت» میتوانستهاند
بهراحتی گویای خروج این دسته از احادیث از دامنه قرآن باشند .چنانکه در قرن هشتم و پسازآن
نیز با همین استدالل ،مؤلفههای مذکور برای این کارکرد ،توانمند و مناسب معرفی شده و از
طریق این دو ،احادیث قدسی ،از محدوده قرآن خارج دانسته شدهاند (تفتازانی ،بیتا ،ج،1
ص.)47
احتمال دوم آن است که اساساً برای اصولیان قرن پنجم و ارائهکنندگان تعاریف دارای
مؤلفههای محوری «منقول» و «مکتوب» ،خروج احادیث قدسی و مرزبندی میان قرآن و این دسته
از احادیث از اهمیت چندانی برخوردار نبوده و به همین دلیل ذکر این کارکرد برای مؤلفههای
مذکور ضروری به شمار نیامده است .شاید دلیل این عدم اهمیت آن باشد که احادیث قدسی به
دلیل داشتن موضوعات اخالقی در بخش عمده خود (عبدالجواد ،بیتا ،ص ،)36خارج از حیطه
وظایف علم فقه و اصول فقه محسوب میشدهاند .این در حالی است که هدف از تعریف قرآن،
نه خارج کردن هر چیز شبیه به آن ،بلکه خارج کردن مواردی مانند قرائات شاذ بوده است که از
سویی شبیه به قرآن و از سویی در مظان استفاده بهعنوان دلیل حکم شرعی بوده است .با این
نوع نگاه ،اصولیان سده پنجم میتوانستند از شباهتهای میان قرآن و احادیث قدسی بدون هیچ
گونه نگرانی عبور کرده و دغدغه این شباهت و مرزبندی میان این دو را به علمی دیگر بسپارند.

 -2-2-2-2دلیل اهمیت تفکیک احادیث قدسی از قرآن پس از سده هشتم
همانگونه که اشاره شد ،برخی اصولیانِ ارائهدهندة تعریف اعجازمحور ،به کارکرد خروج
احادیث قدسی از دامنه اصطالح قرآن بهواسطه مؤلفه اعجاز اشارهای نکردهاند (زرکشی،1418 ،
ج ،1صص /307-306همو ،1414 ،ج ،1ص /54فناری ،1427 ،ج ،2ص .)3این عدم اشاره
میتواند ذهن را از جستجوی دلیل بازداشته ،گویای آن باشد که دغدغه جدی نسبت به خروج
احادیث قدسی از دامنه قرآن وجود نداشته و صرفاً به جهت تثبیت قید اعجاز و به عبارتی
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صریحتر ،کارکردسازی از آن سخن گفته شده است .چرا که اگر واقع ًا از سده هشتم این تفکیک
ضروری دانسته میشد ،نمیبایست در مواردی از آن غفلت صورت میگرفت .با وجود این پاسخ
سطحی ،پرسش از اینکه چرا برخی اصولیان سده هشتم مؤلفه اعجاز را خارجکننده احادیث
قدسی دانسته و بر ذکر این کارکرد و ایفای این نقش توسط مؤلفه اعجاز اصرار داشتهاند میتواند
همچنان به قوت خود باقی باشد .طبیعتاً در این سده نیز محتوای احادیث قدسی همان موضوعات
اخالقی بوده و احتمال اینکه محتوای این دسته از احادیث از حوزه اخالق به حوزه فقه تغییر
یافته باشد احتمالی غیرقابلتصور است .بدین ترتیب پاسخ را باید در علتی دیگر جستجو کرد
که سبب شده است این دسته از اصولیان با وجود محتوای اخالقی احادیث قدسی و فاصله این
احادیث از علم اصول فقه ،خود را موظف به موضعگیری در مقابل این احادیث دانسته و با
توضیحات خود ،مؤلفه اعجاز را برخوردار از توانایی خارج کردن این دسته از احادیث معرفی
کنند.
به نظر میرسد دو علت در این امر دخیل بودهاند .علت نخست ،رونق و رواج استفاده از
احادیث قدسی در منابع عرفانی پس از سده هفتم است .البته این دسته از احادیث به دلیل
برخورداری از محتوای اخالقی -عرفانی و نیز به دلیل آنکه دربردارنده سخنان خداوند با بندگان
بهصورت بیواسطه و مستقیما ند ،همواره مورد اقبال عرفا قرار داشته و یکی از مهمترین منابع
مورد استفاده در مکتوبات عرفانی و اخالقی بودهاند؛ اما از سده هفتم استفاده از این احادیث در
عرفان اسالمی وارد مراحلی تازه شد .در نیمه نخست سده هفتم ،عرفان و تصوف یعنی بستر
مهم استفاده از احادیث قدسی ،به دلیل حمله مغول و نیز ظهور یکی از مؤثرترین و برجستهترین
عارفان در این دوران ،تحولی بزرگ را تجربه کرد و از دو جهت رو به گسترش گذاشت .نخست
در میان عامه و بدنه اجتماع که عرفان با پناهبردن مردم خسته از حمله مغوالن به خانقاهها و
تخلیه روحی و روانی آنان در این مکانها مورد توجه بیشازپیش قرار گرفت و دوم در حوزه
تخصصی که عرفان بهعنوان علمی از علوم اسالمی ،در معرض تغییر و تحوالت جدید قرار
گرفت .در این سده بود که عرفان و تصوف با ظهور ابن عربی ،صورتی علمی یافت و بنیانهای
علمی عرفان نظری و عملی پیریزی شد .نیز در همین سده و سده هشتم ،بزرگترین عرفای
اسالمی که این علم در سدههای بعد بسیار وامدار و متأثر از اندیشههای آنان است پا به عرصه
وجود نهادند و آثاری مهم توسط آنان به نگارش درآمد (سجادی ،1372 ،ص .)159طبیعی است
در این فضا و با توسعه عرفان در دو حوزه عمومی و تخصصی ،استفاده از احادیث قدسی نیز
گسترش مییافت .فراوانی کاربرد احادیث قدسی در مهمترین اثر عرفانی ابن عربی یعنی فتوحات
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مکیة (ابن عربی ،محمدبن علی ،1392 ،صص )294 ،234 ،186 ،151و نیز نگارش یکی از
نخستین آثار در مورد حدیث قدسی توسط وی مؤید همین گسترش است (یحیی،2001 ،
ص .)169باید افزود رواج و رونق استفاده از احادیث قدسی پس از سده هفتم تنها به آثار عرفانی
و اخالقی محدود نشده بلکه در پارهای از آثار اصولی نیز از این احادیث بهمنظور استشهاد استفاده
شده است (شهید اول ،1400 ،ص .)75بدین ترتیب طبیعی است با وجود چنین رونق و رواجی،
اصولیان زیسته در این دوران ،در کنار قرآن به حدیث قدسی نیز بیندیشند و از جدا کردن مرزهای
این دو سخن بگویند.
علت دوم را نیز می بایست در نوع تعریف جدید اصولیان یعنی تعریف اعجازمحور و تغییر
رویکرد اصولیان نسبت به ارائه تعاریف جستجو کرد .آنان باآنکه دائماً از تفاوت قرآن مورد بحث
در علم کالم با علم اصول سخن گفته و میان این دو ،تفاوت نهاده و در حقیقت انتظارات را
برای یک تعریف متناسب با علم اصول باال برده بودند 1اما درنهایت با انتخاب قید اعجاز بهعنوان
قیدی محوری ،تعریفی درخور علم بالغت و کالم ارائه کردند و با توضیحاتی از همین جنس
نیز به دفاع از قید انتخابی خود پرداختند .ازجمله این دفاعیهها آن بود که اعجاز میتواند خارج
کننده احادیث قدسی باشد .آنان برخالف انتظار ،بهجای آنکه به ادله شرعی توجه داشته باشند و
بخواهند مرز میان ادله را از یکدیگر متمایز کنند ،صرف ًا به این دلیل که قرآن از جنس کالم است
به انواع کالم توجه نشان داده و درصدد برآمدند میان انواع کالم تمایز قائل شوند .در این میان،
طبیعی است که احادیث قدسی بهعنوان یکی از انواع کالم که از جنبههایی به قرآن شبیه بود
میتوانست مورد توجه اصولیان قرار گیرد .از همین رو برخی اصولیان ،توضیحاتی هر چند
مختصر را در مورد شباهت قرآن و احادیث قدسی وارد بخش تعاریف نمودند تا نشان دهند

 .1پس از ارائه صورتبندي جديد از کالم از سوي ابواحلسن اشعري و تفکيک ميان دو نوع کالم نفسي و لفظي (اشعري،
 ،1400صص ،)600-585حبث در آثار کالمي در جهت اثبات يا رد اين نظريه رونق يافت و اصطالح قرآن از جهت
داللت آن که آيا دال بر هر دو نوع کالم است و يا صرفًا دال بر کالم نفسي است مورد حبث و بررسي قرار گرفت.
رونق انگاره جديد(کالم نفسي) از قرآن در علم کالم ،سبب شد اصوليان ،بهويژه اصوليان اشعري ،از تفاوت قرآنِ مورد
حبث در علم اصول و علم کالم سخن گويند .تفاويت که آنان صراحتًا از آن سخن گفتهاند آن است که قرآنِ مورد حبث
در علم کالم ،صفيت از صفات خداوند و معناي قائم به نفسي است که صورت متلو ،صرفًا دال و نشانهاي بر آن است؛
اما قرآن مورد حبث در علم اصول ،مهان الفاظ مسموع و خود متلو است؛ زيرا احکام شرعي تنها از مهني صورت لفظي
و نه کالم نفسي قابل استنباط است (زرکشي ،1414 ،ج ،2ص.)177
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تکیه بر قید اعجاز از سوی اصولیان برای خروج احادیث قدسی ،هدفمند صورت گرفته است.
بهعنوانمثال عطار با اشاره به نظریاتی که پیرامون منشأ نزول احادیث قدسی وجود دارد ،مرزهای
این دو را نزدیک به یکدیگر و در نتیجه نیازمند به تفکیک معرفی کرده است و مینویسدَ« :يخ ُرجُ
ی (ص) وَ َع َل ْيهِ
ل النّازِ ُل الْ َمعىن َو الْ ُم َعبِّ ُر ُه َو النَّ ِب ُ
ث الرَّبانِيَّ ُة بِالْ ِاعْجازِ َبناءً َع َلي أنَّ ُه ُانزِ َل َل ْف ُظها َو ِقي َ
األَحادي ُ
ج ٌة ِب َقولِ ِه املُ ْن َزل» (عطار ،2009 ،ج ،1ص )294نیز صنعانی با اشاره به وحی بودن احادیث
ی خارِ َ
َف ِه َ
قدسی این تفکیک را ضروری شمرده است (صنعانی ،1986 ،ص.)63

 -3-2-2مرزبندی قرآن با سایر كتب آسمانی
از نظر ارائهدهندگان تعریف اعجازمحور ،استفاده از اعجاز برای تعریف قرآن میتوانسته است
کارکرد دیگری نیز داشته باشد .این کارکرد ،خروج دیگر کتب آسمانی از دامنه اصطالح کتاب
(دیگر نام مشهور قرآن در علم اصول) است.

 -1-3-2-2عدم تفکیک قرآن از سایر كتب آسمانی پیش از سده هشتم
در سدههای پنجم تا هفتم کمتر کسی از اصولیان به خارج کردن سایر کتب آسمانی از دامنه
اصطالح کتاب میاندیشیده است .چه اینکه در توضیحات مربوط به تعاریف پیشین که با
محوریت دو قید «نقل» و «کتابت» همراه بوده به این نوع کارکرد اشارهای نشده است .گویی در
علم اصول ،مقصود از اصطالح کتاب ،همان قرآن بوده و در مورد اختالط مفهوم کتاب با سایر
کتب آسمانی ،نگرانی وجود نداشته است.

 -2-3-2-2دلیل تفکیک قرآن از سایر كتب آسمانی پس از سده هشتم
در توضیحات مربوط به تعاریف سده هشتم به بعد ،یکی از دالیل استفاده از قید اعجاز،
توانایی آن برای خارج کردن سایر کتب آسمانی از مفهوم کتاب (که در مصداق ،همان قرآن
است) عنوان شده است .بهعنوانمثال در کتاب «االبهاج» آمده است« :الْ ِكتابُ ُه َو القُرآنُ َو ُه َو
ش ِر َو ِباإلعْجازِ
سی َو َكال ُم البَ َ
زن ِل الْ َكال ُم النَّ ْف ِ
ج ِب َقولِنا الْ ُم َ
خ ِر َ
سورةٍ ِم ْن ُه َو َقد ُ
زن ُل ِلإلعْجازِ ِب ُ
الكَالمُ املُ َ
ج َز ٌة» (سبکی ،1432 ،ج ،1ص.)190
ل َو الزَُّبورِ إنْ َل ْم َن ُقل أنَّها ُم ْع ِ
زنَل ِة َكالتَّ ْوراةِ َو الْإنْجي ِ
ب املُ َ
َسائِ ُر الكُُت ِ
در بیان دیگر اصولیان این سده همچون فناری و مرداوی نیز میتوان همین کارکرد را مشاهده
کرد (فناری ،1427 ،ج ،2ص /3مرداوی ،1421 ،ج ،3ص .)1238در ابتدا شاید کارکرد تفکیک
قرآن از سایر کتب آسمانی برای مؤلفه اعجاز ،کارکردی صوری بنماید که صرف ًا برای توجیه
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کاربرد این مؤلفه در تعاریف ،طرح شده است .چه اینکه در قرن هشتم دیرزمانی است که از
کاربرد اصطالح کتاب برای داللت بر قرآن گذشته و چنین تصور میشود که این اصطالح در
مفهوم مذکور کامالً تثبیت شده و هیچ انگاره دیگری در مورد آن وجود ندارد؛ اما تکرار چندباره
توضیح مذکور در منابع اصولی ،این احتمال را منتفی میسازد و گمان آن میرود که در این
دوران حقیقت ًا این نگرانی وجود داشته که هنگام شنیدن اصطالح کتاب ،کتب آسمانی پیشین نیز
به ذهن متبادر شود .از همین رو نیاز به قیدی جداساز همچون اعجاز احساس شده است.
برای یافتن خاستگاه این نگرانی میبایست به دنبال بحث یا مباحثی در علم اصول بود که در
آنها به وجود این برداشت خاص از اصطالح کتاب ،اشاره شده است .بحث از شرایع پیشین در
فهرست ادله استنباط احکام شرعی از مهمترین مواردی است که در آن میتوان این اشاره را
بازجست .از دیرباز یعنی از اواخر قرن دوم ،پذیرش یا عدم پذیرش شرایع پیشین بهعنوان منبع
شناخت احکام ،محل مناقشه و تبادل نظر اصولیان بوده و هر کدام از مذاهب فقهی دراینباره
نظرات خاص خود را داشتهاند .برخی مطلقاً شرایع گذشته را حجت ندانسته و ازاینرو
نتوانستهاند آن را بهعنوان یکی از منابع احکام شرعی بپذیرند؛ اما برخی دیگر آن را -در صورت
تحقق شرایطی خاص -در میان دیگر ادله فقه پذیرا شده و حجت شمردهاند (ابو اسحاق شیرازی،
 ،1424ص .)63در این میان یکی از دالیل مهم اثبات شرایع گذشته بهعنوان یکی از ادله فقه،
روایتی از معاذ بن جبل است که بر اساس آن ،وی به هنگام عزیمت به یمن از طرف پیامبر اکرم
(ص) ،مأمور میشود که «کتاب اهلل» را اولین منبع استنباط احکام شرعی قرار دهد و ازآنرو که
«کتاب اهلل» اسم عامی است که تمامی کتب آسمانی پیشین در ذیل آن مندرج است میتوان گفت
وی افزون بر قرآن ،مأمور به استنباط احکام از دیگر کتب آسمانی نیز بوده است؛ اما از دیدگاه
مخالفان ،آنچه در آن دوران از کتاب فهمیده میشده صرفاً متن مقدس مسلمین یا همان قرآن
بوده و اگر کتب شرایع قبلى منبعی مستقل براى فتوا میبود ،میبایست به حفظ و تالوت آنها
نیز توصیه مىشده است (آمدی ،1402 ،ج ،4ص .)140بههرحال گذشته از اثبات یا عدم اثبات
شرایع پیشین بهعنوان یکی از منابع فقهی ،نوع استدالل و برداشت اعم از اصطالح کتاب در
فضای علم اصول ،اصولیان را بر آن داشته تا در یکی از مباحث این علم ،سایر کتب آسمانی را
از محدوده اصطالح کتاب خارج کنند .طبیعتاً بهترین گزینه برای تبیین این موضوع ،مبحث
تعریف قرآن بوده است .در این قسمت اصولیان میتوانستهاند از همان آغاز ،قرآن را بهگونهای
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تعریف کنند که در صورت استفاده از آن در دیگر مباحث ،برداشتی غیر از متن مقدس مسلمین
صورت نگیرد.
اما در مورد اینکه چرا در قرن پنجم یعنی قرن شکلگیری اولین تعاریف اصولی از قرآن چنین
توضیحی وجود نداشته و قید «منقول» و «مکتوب» خارجکننده دیگر کتب دانسته نشدهاند و در
مقابل در قرن هشتم برای اعجاز چنین کارکردی برشمرده شده است ،باید گفت باآنکه در قرون
پنجم تا هفتم مسأله تعبد به شرایع پیشین در منابع اصولی مطرح بوده است ،ارائهکنندگان تعاریف
مربوط به این سه قرن ،یا به لزوم تعبد به شرایع پیشین معتقد نبوده و یا با شرایط خاصی آن را
پذیرفته بودند (برای نمونه نک :سرخسی ،1372 ،ج ،2صص /100-99ابن حزم ،بیتا ،ج،5
صص /163 -160غزالی ،1413 ،ج ،1ص .)251بدین ترتیب ازآنجاکه پذیرش شرایع پیشین
بهعنوان یکی از ادله شرعی در عرض یا طول کتاب اساساً منتفی بوده ،اصطالح کتاب نمیتوانسته
است یادآور کتب مربوط به این شرایع باشد؛ اما بحث از شرایع پیشین بهعنوان ادله شرعی در
قرن هشتم چنان رواج داشته است که حتی قیود «منقول» و «مکتوب» نیز که تا این زمان فاقد
توضیحی درباره قابلیت جداسازی اصطالح قرآن از دیگر کتب آسمانی بودند ،به این کارکرد
متصف شدند (تفتازانی ،بیتا ،ج ،1ص.)47
البته به نظر میرسد رونق بحث از شرایع پیشین در کتب اصولی سده هشتم و نیز برداشت
مفهوم سایر کتب آسمانی از اصطالح کتاب ،خود منبعث از عاملی دیگر بوده باشد .جنگهای
صلیبی که از نیم ه دوم قرن پنجم تا نیمه دوم قرن هفتم به طول انجامیدند سبب مواجهه بیشازپیش
مسلمانان با اهل کتاب شدند .تأثیرات این مواجهه در حوزه فرهنگی نیز همچون دیگر حوزهها
چشمگیر بود (ناصری طاهری ،1373 ،ص .)15ازجمله این تأثیرات ،آن بود که اصطالح کتاب
که برای داللت صِرف بر قرآن تثبیت شده بود ،با توسعهای در معنا ،مفهومی دیگر را نیز به ذهن
متبادر میکرد و آن تمامی کتب آسمانی بود .مسلمانان و بهویژه اندیشمندان اسالمی درصدد
برآمدند در جبهه فرهنگی در مقابل چنین تأثیراتی مقاومت کنند .از همین رو برخی اصولیان در
مقابل این برداشت جدید از اصطالح کتاب که در برخی آثار اصولی نفوذ کرده بود ایستادند و
تالش کردند اصطالح کتاب در مفهوم جدید تثبیت نشود .بنابراین میتوان گفت توجه به تفکیک
قرآن از سایر کتب آسمانی و انتخاب قیدی برای ایفای این کارکرد در تعریف قرآن ،متأثر از نفوذ
یک مفهوم متفاوت ،از اصطالح کتاب در آثار اصولی و مقابله اصولیان با سختشدگی این مفهوم
بوده است.
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 -4-2-2پوششدهی قیود گذشته
از گفتههای اصولیان قرن پنجم چنین برداشت میشود که آنان قید «اعجاز» و دو قید «نقل
متواتر» و «کتابت در مصاحف» را بهنوعی در مقابل یکدیگر قرار داده و گویی بر این باور بودهاند
که تنها یکی از این دو که البته از نظر آنان «نقل متواتر و کتابت در مصاحف» بوده است،
میتوانسته معرفی صحیحتری را از قرآن بنمایاند .از ظاهر گفتهها و نقدهای ابن حاجب در مورد
قیود «منقول» و «مکتوب» نیز چنین برمیآید که وی همچون پیشینیان خود ،تحت تأثیر همین
گفتمان تقابلی قرار داشته است .با این تفاوت که وی از میان این دو ،اعجاز را برای معرفی قرآن
برگزیده است؛ اما با کمی تأمل ،چنین به نظر میآید که اعجاز در نظر ابن حاجب میتوانسته
است تقابلی با مؤلفههای «نقل» و «کتابت» نداشته باشد ؛ بلکه ازاینجهت که اعجاز گامی فراتر
از قیود پیشین بوده و قدرت پوششدهی و در برگرفتن آنها را نیز داشته از سوی وی برای
تعریف قرآن ،شایستهتر به نظر رسیده است؛ چه اینکه هر چیزی که معجزه باشد طبیعتاً از داعیهای
فراوان برای نقل و کتابت و به عبارتی ضبط هرچه بهتر و بیشتر برخوردار است و ازاینرو اشاره
به مؤلفه اعجاز میتوانسته اشاره به این دو قید نیز باشد .گرچه ابن حاجب خود به این مسأله
س ِب ُقرآنٍ َو
ل آحادًا َلي َ
اشاره نکرده اما شارح اثر وی به این صورت به آن پرداخته است« :انَّ َما ُن ِق َ
ج ٍه َل ِو
جزًا َع َلی َو ْ
خلقُِ ،م ْع ِ
ك ِلأنّا قاطِعونَ ِبأنَّ اْلعادَ َة َتقضِی ِبأنَّ ِمثلَ َهذا الكِتابِ الَّذی َي ُكونُ هادِيًا ِل ْل َ
َذِل َ
سورَ ٍة ِمن ِم ْث ِل ِه َل ْم َي ْق ِدروا َع َليه ،يَ ْم َت ِن َع أن َلا َي َتواتَ َر ِفی َتفاصي ِل ِه،
جن َع َلي أ ْن َيأتُوا َب ُ
س َو الْ ِ
ت الِإنْ ُ
اجْ َت َم َع ِ
ري َشائعًا
ص َ
حلِّ ِه; إذِ الدَّواعِی َت َت َوفَّ ُر َع َلي َنقلِ ِه إىل أنْ َي ِ
ض ِع ِه َو َت ْرتي ِب ِه َو َم َ
أی ِفی أصْ ِل ِه َو أجْزائِ ِه َو َو ْ
ن القُرآن» (اصفهانی ،1406 ،ج،1
س ِم َ
حدِّ التَّواتُ ِر ُي ْق َط ُع ِبأنَّه َل ْي َ
س َتفيضًا ُم َتواتِرًاَ .فما َلم َي ْب ُل ْغ إىل َ
ُم ْ
ص .)461همچنین وی در جای دیگری از شرح خود ،معجزه قرآن را از جهت عظمت ،در مقابل
دیگر معجزات چهارگانه پیامبر (ص) قرار داده و آن را اعظمالمعجزات و برخوردار از داعیهای
بیشتر برای نقل و حفاظت دانسته است (همان ،ج ،1ص .)668در آثار اصولی دیگر نیز به این
ویژگی اعجاز ،یعنی قدرت پوششدهی مؤلفههای نقل و کتابت اشاره شده است (برای نمونه
نک :ابن امیر الحاج ،1403 ،ج ،2ص /298تنکابنى ،1385 ،ج ،1ص /202تهرانى ،1320 ،ج،1
ص.)135
با توجه به شواهد موجود در کتب علوم قرآنی قرن ششم ،به نظر میرسد زمینه توجه به
اعجاز بهعنوان مؤلفه دربردارنده تواتر ،از همین زمان به وجود آمده است .چنانکه ابوبکربنعربی
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در همین زمان ،نقل قرآن را به دلیل معجزه بودن آن نقلی متواتر و نه آحاد دانسته است (ابن
عربی ،محمد بنعبداهلل ،1392 ،ج ،2ص.)1034
در آثار قرآنپژوهان بعدی نیز میتوان این نوع نگاه به اعجاز را بهروشنی دید (سیوطى،
 ،1421ج ،1ص /263بروجردی  ،1416ج ،2ص /303حسینى طهرانى ،1427 ،ج ،4ص.)399
چنانکه غازی حسین عنایه در پاسخ به شبههای بر تواتر قرآن ،مبنی بر اینکه منبع استنباط احکام
شرعی بودن و در نتیجه وجود انگیزههای فراوان برای نقل ،نشان از متواتر بودن ندارد و اگر
چنین بود سنت نیز که منبعی برای احکام بوده و از این نظر داعیه برای نقل آن وجود داشته،
میبایست در تمامی موارد متواتر ًا نقل شده باشد ،مینویسد :انگیزه نقل قرآن بهصورت متواتر،
صرفاً از ناحیه احکام نیست بلکه از جهت اعجاز ،تحدی به آن ،تعبد به تالوت آن و نیز قرائت
آن در نماز نیز هست .هیچیک از این ویژگیها در سنت نیستند و از همین روست که سنت گاه
بهصورت متواتر و گاه به شکل غیرمتواتر به دست ما رسیده است (عناية ،1416 ،ص.)73

 -3-2انتقادات نسبت به مؤلفههای «منقول» و «مکتوب»
از مهمترین دالیل پیدایش تعاریف اعجازمحور ،در فاصله قرون هفتم تا نهم ،نقدهایی بود
که در مقابل تعاریف سده پنجم و ششم و قیود محوری آنها یعنی «منقول» و «مکتوب» وجود
داشت .این نقدها عبارتاند از:

 -1-3-2الزم بَیّن نبودن مؤلفههای «نقل» و «كتابت»
یکی از اقداماتی که در نیمه نخست قرن هشتم ،یعنی یک قرن پس از گنجاندن مؤلفه اعجاز
در تعریف قرآن ،برای تثبیت این مؤلفه شکل گرفت ،اشاره به ذاتی نبودن مؤلفههای «نقل» و
«کتابت» برای قرآن و در نتیجه عدم شایستگی این دو مؤلفه برای معرفی قرآن بود .عالءالدین
بخاری در همین زمان ،تعریف بَزدَوی -اصولی قرن پنجم که تعریفی بر اساس همین دو مؤلفه
ارائه کرده بود -را با نقد مذکور مورد انتقاد قرار داد .وی دراینباره آورده است« :تعریف یا لفظی
یا رسمی و یا حقیقی است .دو نوع اول خفیف المؤونهاند ،چرا که هدف از آنها تبدیل لفظی به
لفظ دیگر و یا اشاره به وصفی است که محدود را از غیر آن متمایز سازد؛ اما تعریف حقیقی
چندان ساده نیست؛ چه اینکه میبایست در آن تمامی اجزای تعریف اعم از جنس و فصل کنار
هم چیده ،تمامی ذاتیات شیء ذکر و اعم بر اخص مقدم شود .نیز میبایست با وجود جنس
قریب ،از جنس بعید استفاده نشود و از ذکر الفاظ غریب ،مجازی و مشترک در تعریف نیز پرهیز
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شود .با توجه به تمامی این شرایط ،روشن است که آنچه بزدوی در تعریف قرآن ذکر کرده حد
حقیقی نیست ،زیرا وی از مؤلفههای «نقل» و «کتابت» استفاده کرده که نه ذاتی قرآن ،بلکه از
عوارض آناند .در حقیقت ،قرآن بدون این دو وصف در زمان نبی اکرم (ص) ،قرآن بوده و
قرآنیت بدون این دو نیز محقق بوده است ،برخالف اعجاز که ذاتی قرآن است و قرآن بدون آن
نمیتواند محقق شود» (بخاری ،1308 ،ج ،1صص.)23-21
البته این نقد بیپاسخ نماند و معدود اصولیانی که همچنان این دو مؤلفه را شایسته ذکر در
تعریف قرآن میدانستند با این پاسخ که هدف از هیچیک از تعاریف ارائهشده در علم اصول،
ارائه تعریف حقیقی و بیان ماهیت قرآن نیست به آن واکنش نشان دادند .صدر الشریعه بخاری
ف ماهِي ِة القُ ْرآنِ؛ َبل
س َتعري َ
ی َنوعٍ ِمن أنواعِ التَّعرِيفاتِ َل ْي َ
فأ ّ
دراینباره مینویسدِ« :انَّ َهذا التَّعرِي َ
ني أحَ ِد ُمحتَ َم َل ْي ِهَ ،و ُه َو
ق َع َلی الْ َكالمِ األزَلِّی َو َع َلی الْ َمقرُوءِ َفهذا َت ْعي ُ
ص ُه ِلأنَّ القُرآنَ اسْ ٌم ُي ْط َل ُ
شخي َ
َت ْ
املَقرُوء» (تفتازانی ،بیتا ،ج ،1ص.)46
گرچه افزون بر صدر الشریعه  ،اصولیانی دیگر نیز در مقابل این نقد موضع گرفتند (فناری،
 ،1427ج ،2ص )3اما بدون شک این نقد در کنار نقدهای دیگر میتوانسته است مؤلفههای
«منقول متواتر» و «مکتوب در مصاحف» را به چالش کشیده و پایه حضور آنها در تعاریف را
ضعیف و سست سازد.

 -2-3-2ناسازگاری برخی فتاوای فقهی با تعاریف دارای مؤلفههای محوری «منقول»
و «مکتوب»
ازجمله نقاط ضعف تعاریف دارای مؤلفههای محوری «منقول» و «مکتوب» آن بود که
ارائهدهندگان این دسته از تعاریف با رفتاری دوگانه ،به نتایج حاصل از تعریف خود ملتزم نبوده،
نظر و عملی متعارض با یکدیگر داشته و احکامی غیرمنطبق با تعریف خود از قرآن ارائه می
کردند .آنان از سویی بر اساس تعریف خود چیزی را قرآن مینامیدند که متواتراً نقل و در دفّات
مصاحف مکتوب شده باشد و غیرازآن را از دامنه قرآن بیرون میدانستند و از سویی دیگر به
فتاوایی مخالف آنچه این تعریف بر آن داللت دارد رأی داده ،عمالً نشان میدادند که اوالً هر
آنچه را متواتراً نقل و در دفّات مصاحف مکتوب شده باشد لزوماً قرآن نمیدانند و ثانی ًا به
قرآنهایی معتقدند که فاقد ویژگیهای گفتهشده در تعریفشان از قرآن است .گویی حکم فقهی
آنان در مسیری و تعریفشان در مسیری دیگر بوده ،نتوانستند میان این دو ،همخوانی و هماهنگی
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الزم را به وجود آورند .در حقیقت آنان نظریه خود در رابطه با چیستی قرآن را در مقام فتوا
نقض کرده ،تعاریف خود را ضعیف ،قابلنقض و غیرقابل تکیه نشان دادند .فتاوایی که این
تعارض را نمایانده و میتوانسته است مخالفت منتقدان را برانگیزاند شامل احکام بسمله ،احکام
مستنبط از قرائات شاذ و احکام جواز یا عدم جواز قرائت فارسی قرآن در نماز است که در ادامه،
هر یک بهاجمال بررسی خواهد شد.

 -1-2-3-2ناسازگاری احکام بسمله با تعاریف مبتنی بر مؤلفههای «منقول» و
«مکتوب»
در فقه ،احکام متنوعی پیرامون بسمله وجود دارد .برخی از این احکام ،عام بوده و شامل
دیگر آیات قرآن نیز هست و برخی دیگر ،تنها به بسمله اختصاص دارد .پیرامون این احکام ،از
دیرباز آرای گوناگونی میان مذاهب مختلف فقهی وجود داشته که ذکرشان خارج از حوصله و
رسالت این پژوهش است؛ اما تبیین بهتر بحث ،مستلزم اشارهای مختصر به برخی از این احکام
و بیان آرای مذاهب مختلف فقهی درباره آنها است.
در میان این احکام ،آنچه برای تبیین بحث مناسبتر به نظر میرسد احکام مربوط به وجوب
یا عدم وجوب قرائت بسمله در نماز و نیز حکم جهر یا اخفات قرائت آن است .در مذهب امامیه
ترک بسمله در نماز جایز نیست و جهر به آن در نمازهاى جهرى واجب و در نمازهاى اخفاتى
مستحب است .در مذهب شافعی نیز ترک بسمله جایز نیست و جهر به آن در نمازهاى جهرى
واجب است .تنها تفاوت آن با مذهب امامیه در آن است که جهر بسمله در نمازهاى اخفاتى
مستحب نیست .در مذهب حنبلی قرائت بسمله در نماز واجب است اما جهر آن جایز نیست.
در مذهب حنفی ترک بسمله در نماز جایز و در صورت قرائت ،اخفات آن واجب است .در
مذهب مالکی ،قرائت بسمله در نماز مکروه است بهجز در ماه رمضان که مىتوان آن را تبرک ًا
بین دو سوره قرائت کرد ،بدون اینکه در ابتداى سورة فاتحه آورده شود (طوسى ،1407 ،ج،1
صص /322-321مغنیه ،1421 ،ج ،1صص.)110-109
منشأ این احکام فقهی مختلف ،پرسش مهمی است که از دیرباز در مورد جزء سوره بودن و
آیه بودن بسمله مطرح بوده و پاسخهای گوناگون مذاهب فقهی به این سؤال ،صدور فتاوای
گوناگون را به دنبال داشته است .تنها بسمله مندرج در آیه سیام سوره مبارکه نمل است که آیه
بودن آن مورد اتفاق همگان است؛ اما جزء بودن و آیه بودن بسملههای دیگر ،همچون بسمله
سوره فاتحه و نیز بسملههای موجود در آغاز تمامی سوَر ،مورد قبول همه مذاهب فقهی نیست.
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برخی قائل به جزئیت بسمله در همه سورههای قرآن هستند و «بسماهلل الرحمن الرحیم» در آغاز
هر سوره را جزئی از همان سوره میدانند .برخی دیگر به عدم جزئیت آن رأی داده و بر این
عقیدهاند که بسمله جزء سوره حمد و هیچیک از سورههای قرآن نیست و برای تیمّن و تبرک
در آغاز سورهها نازل شده و تنها برای جدا ساختن دو سوره است .عدهای دیگر نیز در نظری
میانه ،قائل به تفصیل شده و بر این باورند که بسمله تنها در سوره فاتحه جزء قرآن است و در
سایر سورهها جزئیت ندارد .قائالن به هر یک از ای ن نظرات در جهت اثبات نظر خود دالیلی
داشتهاند (قرطبى ،1364 ،ج ،1ص.)117
اصولیان نیز پس از ارائه تعریف از قرآن ،بهتفصیل و با ذکر دالیل متعدد ،برخی به اثبات و
برخی به نفی جزئیت بسمله پرداختهاند (غزالی ،1413 ،ج ،1ص )83که بررسی و تحلیل این
اطالعات بر عهده پژوهشهایی مختص به موضوع بسمله است .آنچه در میان تمامی این
اطالعات به پژوهش حاضر مربوط است ،ارتباط تعاریف ارائهشده از قرآن و این نظریات فقهی
ال ُم َتواتِرًا مَ ْکُتوبًَا فِی الْ َمصاحِف» تنها با نظریه نخست که
ل ِاَل ْينا نَ ْق ً
است .پیداست که تعریف « َما نُ ِق َ
همان جزئیت تمامی بسملههای صد و سیزده سوره است ،همراستا است .زیرا بر اساس این
تعریف ،قرآن هر چیزی است که به هر شکل و به هر تعداد نقل و کتابت شده است .تمامی
بسملههای اوایل سور نیز مکتوب و متواتراً نقل شدهاند و بر اساس این تعریف ،آیه و جزئی از
قرآن محسوب شده و در نتیجه پذیرای احکام مربوط به دیگر آیات ،همچون قرائت در نماز و
یا جهر و اخفات هستند .در حقیقت الزمه اعتقاد به تعاریف مبتنی بر مؤلفههای «نقل» و «کتابت»،
پذیرش جزئیت تمامی بسملههای اوایل سور است .نمیتوان از سویی قرآن را چنین تعریف کرد
و از دیگر سو به عدم جزئیت بسملههای اوایل سوَر معتقد شد؛ اما باید گفت این همخوانی در
تمامی آثار اصولی به چشم نمیخورد و اصولیان ،از این نظر به دو دسته قابلتقسیماند .نخست
اصولیانی که در کنار انتخاب تعاریف مبتنی بر مؤلفههای «منقول» و «مکتوب» ،به جزئیت
بسملههای اوایل سوَر نیز معتقد بودهاند و دوم اصولیانی که همراه با انتخاب اینگونه از تعاریف،
به عدم جزئیت و عدم وجوب قرائت بسمله در نماز رأی دادهاند.
از دسته اول میتوان به غزالی اشاره کرد که در ادامه تعریفی که با دو مؤلفه محوری «منقول»
و «مکتوب» شکل داده بر جزئیت بسمله با دالیل مختلف پای فشرده و برای اثبات جزئیت
بسمله ،بیش از طرح روایات درباره آن ،به مکتوب بودن تمامی بسملههای اوایل ُسوَر استناد
کرده است (غزالی ،1413 ،ج ،1ص.)83
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دسته دوم اصولیانی هستند که همراه با انتخاب اینگونه از تعاریف ،به عدم جزئیت و عدم
وجوب قرائت بسمله در نماز رأی دادهاند .این دسته از اصولیان ،ظاهراً خود به این دوگانگی
واقف بوده و پیش از دیگران از این تعارض سخن گفتهاند .البته در ضمن بازگو کردن نقد مذکور،
تالش کردهاند به این نقد پاسخ گویند و به شکلی خود را از آن برهانند .ابو زید دبوسی یکی از
ال ُم َتواِترًا
ل ِاَل ْينا مَنْقُو ً
اصولیان حنفی است که پس از ارائه تعریف خود از قرآن به شکل « َما نُ ِق َ
َم ْکُتوبًَا فِی الْ َمصاحِف» درصدد بیان این مطلب است که میان تعریف ارائهشده از قرآن و حکم
فقهی مذهب حنفی تعارضی وجود ندارد ،زیرا تعریف ارائهشده در اصول فقه حنفی دال بر آن
است که بسمله ،آیه و جزئی از قرآن است و حکم فقهی موجود در فقه حنفی یعنی جواز قرائت
بسمله در نماز نیز دال بر آیه بودن و جزئیت بسمله است و در نتیجه تعارضی میان این دو وجود
ندارد .از نظر وی جز این نیز نباید و نمیتواند باشد ،زیرا بسمله همچون دیگر آیات قرآن ،نوشته
شده و بنابراین میبایست در نظر و عمل ،آیه و قرآن دانسته شود (دبوسی ،1421 ،ص .)21اما
وی در ادامه سخن خود به مطالبی اشاره میکند که نشان میدهد این تعارض واقعاً میان اصول
فقه و فقه حنفی وجود دارد و فتاوای ارائهشده پیرامون بسمله ،کامالً در راستای تعریف ارائهشده
از قرآن نیستند .چنانکه وی در ادامه ،نظر خود را اینگونه تکمیل میکند که بنا بر مذهب حنفی،
بسمله میبایست در صورت قرائت در نماز ،با اخفات خوانده شود و این نشانهای است بر آنکه
در این مذهب ،تنها یک بسمله به دلیل جداسازی و تبرک ،قرآن و نازلشده تلقی شده و در دیگر
موارد قرآن محسوب نمیشود .زیرا بسمله در تمامی موارد با خطی جداگانه و غیر متصل به
سوره نوشته شده است .همچنین قرآن بودن آن در تمامی موارد متواتر نیست و مورد اختالف
است و منقولی که قرآنیت آن مورد اختالف باشد نمیتواند حقیقتاً قرآن تلقی شود (همانجا).
در حقیقت ابو زید دبوسی که خود ،اعتقاد به اینگونه از تعریف را در کنار اعتقاد به عدم جزئیت
بسمله بهعنوان دو باور مغایر با یکدیگر مطرح کرده و در ابتدا برای پاسخ به این نقد ،به اثبات
جزئیت بسمله در مذهب حنفی پرداخته بود ،در ادامه سخن خود بر عدم جزئیت اصرار ورزیده
است .گویی بر آن است که بگوید برای تطبیق با تعریف و جلوگیری از ظهور تعارض ،همینکه
بسمله ،آیهای از قرآن دانسته شود کافی است و الزم نیست در تمامی موارد چنین تصوری در
مورد آن وجود داشته باشد؛ اما اشکال نقد مذکور هرگز آن نبود که چرا بسمله در مذهب حنفی
آیهای از قرآن دانسته نشده است؛ بلکه نقد آن بود که چرا تمامی بسملههایی که مکتوب و
منقولاند و میبایست بر اساس تعریف قرآن در اصول فقه حنفی ،جزئی از قرآن دانسته شوند،
چنین منظور نشده و در نتیجه در احکام فقهی ای ن مذهب نه به وجوب قرائت بسمله و نه به
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جهر قرائت آن ،بلکه به جواز خواندن اخفاتی آن رأی داده شده است .سرخسی دیگر اصولی
حنفی نیز شبیه به همین نظر را در کتاب اصولی خود ارائه کرده است (سرخسی ،1372 ،ج،1
صص.)281-280
بدین ترتیب اصولیان حنفی علیرغم اذعان به تعارض میان تعریف خود از قرآن و حکم
فقهی بسمله در مذهب حنفی ،درنهایت این دو را کنار یکدیگر قرار داده ،بر هر دو پای فشردند.
طرح این نقد و عدم پاسخ قابلقبول به آن اگرچه میتوانست برای مذهب حنفی یک ضعف به
شمار آید اما میتوانست برخوردار از این حسن نیز باشد که توجه دیگر اصولیان را به تطبیق
تعریف و حکم فقهی جلب کند و آنان را وادار کند تا برای عبور از این نقد ،یا تعریف خود را
تغییر دهند و یا در صورت بقا بر تعاریف پیشین ،جزئیت بسملههای اوایل سور را به رسمیت
بشناسند .بنابراین آنچه بهطور طبیعی انتظار میرود ،آن است که پس از طرح این نقد ،تغییر و
تحوالتی در جهت همگامسازی این دو مسأله رخ داده باشد .در ابتدای امر نیز چنین مینماید
که این انتظار درست و بهجا بوده است .گویی این نقد ،سبب شده اصولیانی که به عدم جزئیت
بسمله اوایل سور معتقد بودهاند تغییراتی را در تعریف خود ایجاد کنند .چنانکه ابن حاجب ،یکی
از تغییردهندگان تعاریف پیشین ،سرسختانه از عدم جزئیت سخن گفته و مینویسدَ « :و ُقوَّ ُة الشب َهة
ل الس َو ِر
ن الْجانِ َبنيَ ...و القَ ْط ُع (أنَّها) َلم َت َتواتَ ْر ِفی أوائِ ِ
ري ِم َ
ن التَّكف ِ
ِفی (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيم) َم َن َعت ِم َ
خطِّ
ريهاَ .و َتواتَ َرت َبعضُ آي ٍة ِفی النَّملِ َفال ُمخالِفَ .قولُهُمَ :م ْكُتوبَ ٌة ِب َ
ت ِب ُقرآنٍ ِفيها َقطعًا َك َغ ِ
س ْ
ُقرآنًاَ ،ف َل ْي َ
ن النّاسِ آَي ًة َلا يفيدُ ِلأنَّ القاطِ َع ُيقاِبلُه» (اصفهانی،1406 ،
ق الشَّ ْيطانُ ِم َ
حف َو َقولُ ابنِ َعّباسَ :س َر َ
صَ
الْ ُم ْ
ج ،1ص .)462گویی وی به دلیل اعتقاد به عدم جزئیت از یکسو و عدم تطبیق تعاریف پیشین
با این اعتقاد از سوی دیگر ،دست به تغییر تعریفی متناسب با نظر خود زده است .وی بر این
باور بود که بسملههای اوایل سوَر ،قرآن نیستند .تعریف او نیز که عبارت بود از «َالقُرآنُ َو ُه َو
سورَ ٍة ِم ْنه» (همان ،ج ،1ص )457میتوانست کامالً با این نظریه هماهنگ
الْ َكالمُ املُ ْن َز ُل ِل ْل ِا ْعجازِ ِب ُ
باشد؛ چراکه بر اساس این تعریف ،کمتر از یک سوره چون دارای اعجاز نیست ،قرآن شمرده
نمیشود و بسمله نیز ازآنرو که یک آیه بوده است نمیتواند عنوان قرآن به خود گیرد.
گرچه در ابتدا به نظر میرسد که ابن حاجب ،تعریف پیشین از قرآن را به دلیل ناسازگاری
با عدم جزئیت بسمله و نقدی که پیشینیان بر تعریف خود وارد کرده بودند تغییر داده است اما
دقت بیشتر در بررسی منابع ثابت میکند که میان آن نقد و تغییر در تعاریف اساساً ارتباطی وجود
نداشته است .این دالیل عبارتاند از:
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 -1ابن حاجب به این نقد اشارهای نکرده و نقد دیگری را بر تعاریف پیشین وارد دانسته
است .درحالیکه نقد نو مطرحشده از سوی او مبنی بر دَوری بودن تعریف مبتنی بر مؤلفههای
«منقول متواتر» و «مکتوب در مصاحف» برای اولین بار بر تعاریف پیشین وارد میشد و طرح
نقد جدید ،سختتر از طرح نقد از پیش موجود بوده است .بدیهی است اگر وی نقد پیشین را
موجه و مؤثر میدانست ،قطعاً از این نقد که از سویی سابقه طرح داشت و از سوی دیگر مخالفان
او خود بر تعریفشان وارد کرده بودند استفاده میکرد و آن را در جهت ضعیف کردن تعاریف
گذشته و تثبیت تعریف خود به کار میگرفت.
 -2اگر این نقد سبب تغییر در تعریف قرآن شده بود ،میبایست تمامی طرفداران تعریف
اعجازمحور به عدم جزئیت بسمله قائل باشند؛ این در حالی است که برخی حامیان این دسته از
تعاریف از جزئیت دفاع کردهاند (برای نمونه نک :سبکی ،1432 ،ص.)21
بنابراین اگرچه تعاریف ارائه شده از قرآن با بحث بسمله مرتبط به نظر میرسد و میتوانسته
است بر احکام مرتبط با آن تأثیر بگذارد و اگرچه اصولیان ،در مواردی به این ارتباط اشاره کرده
و حتی بحث از بسمله را در ادامه تعاریف خود آوردهاند اما ازآنجاکه بسمله بحثی شکلگرفته
در فضایی روایی و همراه با دالیلی از جنس نقل بوده است ،هیچگاه پیوندی عمیق و همسو میان
آن و تعاریف ارائهشده از قرآن صورت نگرفته است .گویی این دو گرچه با یکدیگر مرتبط
بودهاند و در کنار هم ذکر شدهاند اما هر یک در نظامی جداگانه پیش رفته و نتوانستهاند بر
یکدیگر تأثیر چندانی گذاشته ،همدیگر را تغییر دهند .بدین ترتیب اگرچه در قرن هفتم ،نقد
نسبت به ناهمخوانی میان تعاریف مبتنی بر مؤلفههای «منقول» و «مکتوب» و حکم به عدم جزئیت
بسمله میتوانسته است وجود داشته باشد اما به نظر نمیرسد این نقد چندانکه باید ،در تغییر
تعاریف دخیل بوده باشد.

 -2-2-3-2ناسازگاری برخی احکام مستنبَط از قرائات شاذ با تعاریف مبتنی بر
مؤلفههای منقول و مکتوب
مسأله دیگری که تعارض نظر و عمل این دسته از اصولیان را مینمایاند ،صدور فتوا بر اساس
قرائات شاذ است .دانسته است که حجیت منقوالت متواتر قرآن مورد اتفاق است اما حجیت
منقوالت آحادی مورد اختالف بوده است ،گروهی همچون شافعیان قائل به عدم حجیت و
گروهی همچون حنفیان قائل به حجیت آناند (خِنّ ،1402 ،ج ،1صص .)396-389چنانکه ابو
حنیفه تتابع را در کفاره یمین به دلیل قرائت ابن مسعود شرط دانسته و میگوید« :إنَّه حُجَّ ٌة َو
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صيامُ َثالثَ ِة
ح ِفه قَولُ ُه :فَ ِ
صَ
ن َمسْ ُعودٍ ِفی ُم ْ
ل ابْ ُ
ث َن َق َ
ح ْي ُ
نيَ ،
صيامِ َكفّارَ ِة الْ َيم ِ
ى ُوجوبُ التَّتابُ ِع ِفی ِ
َع َلي ِه ُب ِن َ
أّيامٍ ُم َتتابعات» (آمدی ،1402 ،ج ،1ص.)113
ل
در ادامه باید گفت قائالن به حجیت قرائات شاذ نمیتوانند برای معرفی قرآن تعریف «ما ُنقِ َ
اِلَیْنا مَنقُوالً مُتَواتِراً مَکْ ُتوباً فِی الْمَصاحِف» را ارائه دهند .زیرا الزمه پذیرش این تعریف آن است
که هیچ قرائت غیرمتواتری قرآن دانسته نشود و با این عنوان ،مبنای استنباط حکمی شرعی قرار
نگیرد؛ درحالیکه برخی اصولیان حنفیمذهب از سویی قائل به این تعریف و از سویی دیگر
قائل به حجیت قرائات شاذ شدهاند؛ رفتار دوگانهای که میتوانسته است انتقاداتی را به دنبال
داشته باشد .از همین رو اصولیان معتقد به گروه نخست از تعاریف ،خود به طرح این نقد و
ض بهنظررسیده میان
پاسخ به آن پرداختهاند .دبوسی پس از اشاره به این نقد احتمالی ،تعار ِ
تعریف و فتوای حنفیان را در صورتی درست میداند که عمل به قرائات شاذ ،به دلیل قرآن
دانستن این دسته از قرائات صورت گرفته باشد .طبیعی است که حجّت دانستن این دسته از
قرائات به همراه قرآن دانستنشان ،در تقابل حقیقی با تعریفی قرار میگیرد که تنها قرائات متواتر
را بهعنوان قرآن معرفی میکند؛ اما به گفته دبوسی عمل حنفیان به قرائات شاذ ،نه به دلیل قرآن
دانستن این دسته از قرائات ،بلکه به دلیل خبر دانستن آنها بوده است (دبوسی ،1421 ،ص.)21
وی در قسمت دیگری از دفاعیه خود ،با اشاره به رأی حنفیان در رابطه با عدم جواز خواندن
این قرائات در نماز درصدد آن است که نشان دهد برای این مذهب فقهی ،توات ِر آمده در تعریف
قرآن ،همچنان از اهمیت برخوردار است و طبق تعریف ،قرائت غیرمتواتر نمیتواند قرآن دانسته
شده و نماز بهوسیله آن اقامه شود .در حقیقت خواندن نماز بهوسیله این قرائات ،گویی اقامه آن
ت
بهوسیله خبر واحد است که نمیتواند از صحت برخوردار باشد .چنانکه مینویسدَ « :و ِلهذا قالَ ِ
جوزَُ ،كما لَ ْو َق َرأ خَ َبرًا
صالتَ ُه ال تَ ُ
س ُعودٍ :أنَّ َ
ن َم ْ
صالتِ ِه ِب َك ِلماتٍ َت َفرَّ َد ِبها عَ ْب ُد اهللِ ْب ُ
ن َق َرأ فی َ
الّأئِمَّ ُة يف َم ْ
ن أخْبارِ الرَّ ُسول» (دبوسی ،1421 ،ص .)21سرخسی نیز در بیانی مشابه تأکید دارد که مؤلفه
ِم ْ
آمده در تعریف یعنی نقل متواتر چنان مهم است که نمیتوان از آن عبور و در فتوا و عمل،
مخالف آن حرکت کرد .زیرا تواتر تنها طریق اثبات قرآنیت یک نقل است و از همین رو غیرمتواتر
نمیتواند قرآن نام گیرد و در نماز قرائت شود .زیرا قرائت غیرمتواتر در نماز ،گویی قرائت خبر
واحد در نماز و در نتیجه مفسد و باطلکننده آن است .اگر قرائت ابن مسعود نیز در حکمی مورد
استناد قرار میگیرد به این دلیل نیست که افزوده او قرآن دانسته شده ،بلکه به این دلیل است که
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ی شنیدهشده از پیامبر (ص) قرار داده شده است (سرخسی،1372 ،
این قرائت ،نازلمنزله خبر قطع ِ
ج ،1صص.)281-279
حال باید دید این نقد و پاسخ آن تا چه اندازه میتوانسته است در تغییر تعریف اثر بگذارد.
به دالیل زیر به نظر میرسد نقد مطرحشده ،در شکلگیری تعاریف و انگاره جدید از قرآن
تأثیری نداشته است:
 -1نخست آنکه این نقد فقط از سوی حنفیانِ ارائهدهنده تعریف ،بهصورت نقدی بر خود
مطرح شده است و کسانی که تعاریف اعجازمحور را ارائه کردهاند ،هیچیک این نقد را عامل
تغییر تعریف معرفی نکرده و نگفتهاند که ما به دلیل این نقد ،تعریفی نو ارائه کردهایم .حالآنکه
اگر این نقد ،تعیینکننده و مؤثر در تغییر تعاریف دانسته میشد ،همچون دیگر دالیل تغییر ،به
آن تصریح میشد.
 -2اصولیان حنفی ،عمل به قرائات آحادی و صدور فتوا بر اساس آن را ،به دلیل خبر واحد
دانستن و نه قرآن دانستن آنها عنوان کردهاند .به نظر میرسد این بیان ،ظاهراً از سوی دیگر
اصولیان ،تلقی به قبول شده است .از همین رو اصولیان قائل به تعاریف دیگر ،عمل به این قرائات
را منافی با تعاریف مبتنی بر مؤلفههای «منقول متواتر» و «مکتوب در مصاحف» ندانسته و بر آن
ایرادی نداشتهاند تا بخواهند برای رفع آن تعریفی جدید ارائه کنند.
 -3حتی اگر اصولیان ارائهدهنده تعاریف اعجازمحور ،عمل به این دسته از قرائات را متعارض
با تعاریف گروه نخست میدانستهاند ،باز هم به نظر نمیرسد این تعارض عامل تغییر تعریف از
سوی آنان بوده باشد؛ زیرا آنان نوعاً شافعی و مالکی بوده ،اساس ًا قائل به عمل به قرائات شاذ
نبودهاند تا حتی در صورت متعارض دانستن عمل به این قرائات و تعاریف گروه نخست بخواهند
تعریف خود را تغییر داده و تعریفی منطبق بر اعتقاد خود نسبت به این دسته از قرائات ارائه
کنند.

 -3-2-3-2ناسازگاری جواز قرائت فارسی قرآن در نماز با تعاریف مبتنی بر
مؤلفههای «منقول» و «مکتوب»
فتوای دیگری که میتوانست نمایانگر تعارض و در نتیجه نقد بر تعاریف مبتنی بر مؤلفههای
«منقول» و «مکتوب» باشد ،فتوای جواز قرائت فارسی قرآن در نماز بود که در فقه حنفی مطرح
گردید (سرخسی ،1372 ،ج ،1ص .)282بر اساس این فتوا ،قرائت معنای قرآن در نماز -مطلق ًا
یا به دلیل عذر -بهجای قرائت عربی جایز دانسته میشد .این در حالی بود که معنای قرآن با
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توجه به تعریف اصولیان حنفی از قرآن ،نه متواتراً نقل میگردید و نه در مصاحف مکتوب
میگشت .بدین ترتیب و با توجه به این فتوا ،فقهای حنفی چیزی را قرآن دانسته و قرائت آن را
در نماز جایز میشمردند که اصولیان همین مذهب فقهی ،بر اساس تعریف خود نمیتوانستند
آن را قرآن محسوب کنند .عالءالدین بخاری در این زمینه مینویسدَ« :ل ّما جازَ الِاكْ ِتفاءُ ِبالْ َم ْعىن
جوازَ ِللصَّالةِ ِب ُدونِ الْ ُقرآنِ ِبالْإجْما ِع
ك ُق ْرآنًا إذ َلا َ
ِع ْن َد ُه ِفی الصَّالةِ ِمن َغ ْي ِر ُعذرٍ َلا ُبدَّ ِمن أنْ َي ُكونَ َذِل َ
ف َو َنقلِ ِه ِبالتَّواُت ِر
ح ِ
صَ
جرَّ ِد ِفی الْ ُم ْ
ال َل ُه ِل َع َد ِم إمْكا ِن ِكتابَ ِة الْ َم ْعىن الْ ُم َ
حد املَ ْذ ُكورُ ُم َتناوِ ً
َوحي َن ِئ ٍذ َلا َي ُكونُ الْ َ
حف َو َلا َم ْن ُقولٍ ِبالتَّواتُ ِر أ ْيضًا َفال
صَ
س ِب َم ْكُتوبٍ ِفی الْمُ ْ
ال َل ْي َ
ن الْ ِعبارَ ِة الْفارْ ِسي ِة َم َث ً
ق الْ َمعىن ِب ِه ِم َ
َو َما َت َعلَّ َ
حد جامِعًا أو َلا َي ُكونُ الْ َم ْعىن ِب ُدونِ النَّظمِ ُقرآنًا» (بخاری ،1308 ،ج ،1صص .)26-25البته
َي ُكونُ الْ َ
وی خود به دو صورت این نقد را پاسخ گفته است .نخست آنکه بر اساس تعریف ،چیزی قرآن
دانسته میشود که مکتوب و منقول باشد ،حال این نقل و کتابت میتواند ظاهری و یا تقدیری و
در حکم آن باشد .ازآنرو که معنای قرآن و یا عبارت فارسی نیز در نماز و به هنگام عذر ،نائب
مناب این نظم منقول و مکتوب است ،بنابراین داخل در تعریف بوده و با آن منافاتی ندارد؛ و
دوم آنکه حتی اگر ماهیت قرآن متشکل از نظم و معنا توأمان دانسته شود و معنای بدون نظم،
طبق تعریف ،قرآن تلقی نشود ،قرآنی که قرائت آن در نماز واجب است صرفاً متعلق به قرآنِ
مورد تعریف نیست؛ بلکه به دلیل تیسیر و تسهیل ،بر معنای آن بهتنهایی نیز قابل اطالق است
(همانجا).
این نقد اگرچه از سوی خود حنفیان پاسخ داده شده است اما میتوانسته برای سایر مذاهب
فقهی -اصولی بهویژه اصولیان شافعیمذهب ،قانعکننده نباشد و دستاویزی برای تغییر تعریف و
جایگزین کردن مؤلفه مورد نظر آنان یعنی اعجاز قرار گیرد.

 -3-3-2دَوری بودن تعاریف مبتنی بر مؤلفههای «منقول» و «مکتوب»
پس از آمدی ،ابن حاجب دومین اصولیای بود که تعاریف مبتنی بر مؤلفههای «منقول» و
«مکتوب» را به نقد کشید .وی با ارزیابی این تعاریف از زاویه علم منطق ،منطق تعاریف پیشین
را نادرست خواند و بر آن اشکال عمیقی چون دَور را وارد نمود .او پس از طرح یکی از تعاریف
حد
ف َتواتُرًاَ -
ح ِ
صَ
ی الْ ُم ْ
ن َدفَّ َت ِ
ل َب ْي َ
گذشته ،نقد خود را اینگونه بیان کرده استَ « :و َقولُ ُهم َ -ما نُ ِق َ
صو ِر القُرآن» (اصفهانی ،1406 ،ج،1
ف َو َنقلَ ُه َف ْر ُع َت َ
ح ِ
صَ
جودَ الْ ُم ْ
ف َع َل ْي ِه؛ لِ َأنَّ ُو ُ
ی ِء ِبما َي َت َوقَّ ُ
ِللشَّ ْ
ني دَفَّتَیِ الْ ُمصْحَف تَواتُرًا» را
ص .)457همانگونه که از عبارت پیداست وی تعریف «ما ُنقِلَ بَ َ
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تعریف شیء بهوسیله خود آن دانسته است؛ چرا که وجود مصحف و نقل آن ،فرع بر تصور قرآن
است؛ اما دیری نپایید که دیگر اصولیان نیز از طرح این نقد استقبال کرده و در قرون هفتم و
هشتم همصدا با ابن حاجب ،نقد مذکور را همراه با نام ناقد ،در کتابهای اصولی مطرح ساخته
و به شرح و توضیح آن پرداختند (مقدسی حنبلی ،1420 ،ج ،1ص /306ابن لحام ،1400 ،ص.)70
چنانکه حدوداً نیمقرن پس از ابن حاجب ،طوفی در گفتاری مشابه ،به اشکال دَور تصریح کرد
و چنین نتیجه گرفت که به دلیل این اشکال ،دو قید «منقول» و «مکتوب» نمیتوانند مع ِّرف خوبی
برای قرآن باشند (طوفی ،1407 ،ج ،2ص .)3اصفهانی نیز در شرح خود بر مختصر ابن حاجب،
این نقد را بهطور مفصل شرح داده است (اصفهانی ،1406 ،ج ،1صص.)460-459
پس از طرح این نقد ،برخی در مقابل آن موضع گرفته و به آن پاسخ دادهاند .اولین پاسخ به
این نقد ،حدود یک قرن بعد و توسط شارح کالم ابن حاجب صورت گرفته است .وی در
مخالفت با این نقد میگوید :اشکال دَور در صورتی به وجود میآید که این دو ،فرع بر تصور
قرآن باشند؛ اما این دو فقط تداعیکننده قرآن برای برخی افرادند و همگان ،چنین تصوری از
مؤلفههای مذکور ندارند (اصفهانی ،1406 ،ج ،1ص.)461
اما نخستین پاسخ جدی به این نقد را باید در کالم صدر الشریعة بخاری بازشناخت .وی در
میان رونق و رواج تعریف اعجازمحور ،همان تعریف پیشین را انتخاب کرده و این خود نشان
میدهد که وی ناگزیر باید برای برونرفت از اشکال دَور ،چارهای اندیشیده باشد که توانسته
است به تعاریف گذشته رجوع کند .وی در ابتدا نقد ابن حاجب را طرح کرده و در ادامه با سه
پاسخ در مقابل آن موضع گرفته است :پاسخ نخست وی آن است که مصحف ،در عرف ،شناخته
شده و معلوم است و دیگر نیازی به تعریف آن به این شکل که «چیزی که قرآن در آن نوشته
میشود» نیست .در پاسخ دوم ،وی این دسته از تعاریف را با توجه به هدفی که از ارائه آنها
دنبال میشده است و نیز نوع آن مورد ارزیابی قرار داده و بر این باور است که با این نگاه،
تعاریف مذکور مستلزم دَور نخواهند بود .به گفته وی این تعاریف ،تنها درصورتیکه ناظر به
تعریف ماهیت قرآن باشند ،مستلزم دَورند؛ چرا که در این صورت ،شناخت ماهیت قرآن بر
شناخت ماهیت مصحف و شناخت ماهیت مصحف نیز بر شناخت ماهیت قرآن متوقف خواهد
شد؛ اما اگر این تعاریف ،ناظر به تفسیر لفظ قرآن و نیز تمییز و تشخیص قرآن از سایر کتب
آسمانی و یا کالم ازلی باشد ،تعاریف یادشده ،از اشکال دَور مبرّا خواهند بود .در حقیقت ،این
تعریف برای آن دسته از مخاطبانی در علم اصول صورت میگیرد که نهتنها قرآن را میشناسند
بلکه نسبت به انواع آن نیز شناخت دارند .یعنی میدانند که قرآن بر طبق مکتب اشعری دارای
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دو مرتبه نفسی و لفظی است؛ اما هنگامیکه مخاطب علم اصول قرار گرفته و اصطالح قرآن را
در این علم میشنوند در تعیین نوع این دو مردد شده و میپرسند کدام قرآن منظور شما در علم
اصول است که اصولی نیز در پاسخ ،با بیان مؤلفههای «مکتوب» و «مقروء» ،مراد خود از این
اصطالحات را نمایانده و بر نوع لفظی و مقروء بهعنوان مراد خود از این اصطالح در علم اصول
تأکید میکند.
وی در پاسخ سوم خود که در ادامه همان پاسخ دوم است با شیوهای جدلی ،این نقد را بر
تعریف جدید ابن حاجب نیز وارد دانسته و بر این باور است که اگر هدف از تعریف قرآن ،بیان
ماهیت آن باشد ،تعریف ابن حاجب نیز همچون تعریف پیشینیان از اشکال دَور مبرا نخواهد بود؛
چرا که در این تعریف ،قرآن بهوسیله سوره تعریف شده است .در تعریف ابن حاجب ،قرآن
چیزی است که سورههای آن دارای اعجاز است .حال اگر پرسیده شود سوره چیست ،پاسخ آن
است که جزئی از قرآن است .بدین ترتیب ،قرآن بر سوره و سوره بر قرآن متوقف خواهد شد؛
اما اگر هدف از این تعریف نیز تشخیص و نه بیان ماهیت باشد و مراد از سوره نیز همچون
مصحف ،همان معهود متعارف باشد ،در این صورت بر هیچیک از تعاریف ،اشکال دَور وارد
نخواهد بود (تفتازانی ،بیتا ،ج ،1صص .)52-48میتوان گفت پاسخهای بخاری در مقابل این
نقد دو نتیجه در پی داشته است .نخست زدودن اشکال دَور از چهره تعاریف پیشین و دوم وارد
کردن اشکال دَور بر تعاریف اعجازمحور .بهعبارتیدیگر بخاری همان اشکال ابن حاجب بر
تعاریف گذشته را بر تعریف خود او وارد ساخت و جریانی را که در جهت تخریب تعاریف
مبتنی بر مؤلفههای «منقول» و «مکتوب» شکل گرفته بود به نفع این تعاریف تغییر داد تا آنجا که
پس از وی ،اصولیان با این نقد ،تعاریف دسته نخست را مورد انتقاد قرار ندادند و حتی برای
زدودن این نقد از چهره تعاریف مورد نظر خود یعنی تعاریف اعجازمحور ،ناگزیر به توضیح و
دلیلآوری شدند .بهعنوانمثال فناری پسازآنکه قید اعجاز را انتخاب و از آن در مقابل این شبهه
دفاع میکند ،به تعریف پیشینیان نیز اشاره کرده و شبهه دَور را از این تعاریف میزداید (فناری،
 ،1427ج ،2ص.)3
تفتازانی نیز در شرح خود بر اثر بخاری ،گمانهزنیها و پاسخهای احتمالی دیگری را که
ممکن است در واکنش به این نقد داده شود مطرح کرده است .گرچه او هیچیک از پاسخها را
پاسخی درخور و مناسب با این نقد ندانسته و همه را ضعیف شمرده است (تفتازانی ،بیتا ،ج،1
صص.)50-48
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در پایان باید یادآور شد که اگرچه از نیمه دوم سده نهم به بعد ،اصولیانی چون ابن همام و
شوکانی تعاریف دیگری در علم اصول مطرح کردند (ابنامیرالحاج ،1403 ،ج ،2صص212ـ/213
شوکانی ،1419 ،ص ،)86اما بههرحال انتخاب مؤلفه اعجاز در سده هفتم بهعنوان مؤلفه محوری
در تعریف قرآن تا قرنها بعد ،تأثیر خود را نهتنها در آثار اصولی بلکه در آثار قرآنی بر جای
گذاشت .تأثیرات این انتخاب حتی در آثار اسالمی معاصر نیز مشهود است .چنانکه برخی
قرآنپژوهان معاصر در تعاریف خود ،مؤلفه اعجاز را بر تمامی قیود و مؤلفهها مقدم داشتهاند
(برای نمونه نک :زرزور ،1419 ،ص /46مطیری ،1427 ،ص /25صخر ،1418 ،ص .)12نیز
برخی از آنان این مؤلفه را بهتنهایی برای تعریف قرآن کافی دانستهاند .نورالدین عتر دراینباره
ب َت َعد ِد الزَّواَيا الَّتی َي ْن ُظ ُر الْ ُع َلماءُ ِم ْنها إلَي الْ ُقرآنِ
س َب ِ
ف اْل ُع َلماءِ ِل ْل ُق ّرآنِِ ،ب َ
ت َتعاري ُ
مینویسدَ « :ف َق ْد َت َعدَّ َد ْ
ج ُز َكافِيًا» (عتر ،1416 ،ص .)10ابو شهبه نیز این باور را به این
ري ِبأنَّ ُه الْ َكالمُ الْ ُم ْع ِ
َو إنْ َكانَ التَّ ْعب ُ
ف ذاتِیٌّ ِللقُ ْرآنِ إ ْذ ُه َو الْآَي ُة الْ ُعظمَی
ص ٌ
ص َر َع َلی ِذ ْك ِر الْإعْجازِِ ،لأنَّ ُه َو ْ
شکل توضیح داده استَ « :واقُْت ِ
ن ِع ْن ِد اهللِ َلا ِمن ِع ْن ِد
زن ِل َع َل ْي ِه ِم ْ
صلَّی اهللُ َع َل ْي ِه َو َسلَّ َمَ ،وِل َك ْو ِن القُ ْرآ ِن الْ ُم َ
حمَّ ٍد» َ
الْ ُم ْث ِب َت ُة ِل ِرسالَ ِة َنبِيِّنا « ُم َ
شر» (ابو شهبه ،1423 ،ص.)21
الْ َب َ

نتیجهگیری
با توجه به مبانی روشهای مطالعات تاریخی ،تحوالت مفهومی نمیتوانند یکباره و بیدلیل
صورت گیرند .بهویژه اگر تغییر و تحول در مفهوم ،حاصل گرایش چند صاحبنظر و اندیشمند
به مفهوم جایگزین باشد .بر این اساس ،جهش و تغییری نیز که در مفهوم اصطالح قرآن در آثار
اصولی سده هفتم و هشتم رخ داده نمیتواند اتفاقی صِرف تلقی شود .این جهش که عبارت از
جایگزینی مؤلفه «اعجاز» در تعریف قرآن بهجای مؤلفههای شایع و پررونق سدههای پنجم و
ششم یعنی «منقول متواتر» و «مکتوب در مصاحف» بوده است ،بیشک برخاسته از دالیل و
عواملی است که در آن مقطع تاریخی وجود داشتهاند .دالیلی که رصد کردن آنها رسالت اصلی
پژوهش حاضر بوده و در پرتو آن چندین عامل بهعنوان مهمترین عوامل تحول مفهومی قرآن در
آثار اصولی سدههای هفتم و هشتم شناخته شدهاند .این عوامل به سه بخش قابلتقسیماند:
نخست عواملی که برخاسته از گفتمان علمی و شرایط فرهنگی اجتماعی سده هفتم و هشتم
و البته سده ششم بهعنوان سدهای زمینهساز بودهاند .این عوامل عبارتاند از -1 :کاسته شدن
التهابات پیرامون اعجاز با طرد نظریات چالشی مطرح در این حوزه همچون نظریه صَرفه-2 .
رونق اعجاز با ورود به مراحلی جدید و با ظهور بزرگانی چون زمخشری در حوزه بالغت-3 .
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به وجود آمدن گرایشهای توأمان «فقهی -اصولی» و «ادبی -بالغی» با ظهور اصولیانی ادیب
چون ابن حاجب.
دومین عاملِ گرایش به مؤلفه اعجاز برای تعریف قرآن ،به وجود آمدن کارکردهای جدید و
یا اهمیت یافتن کارکردهای پیشین و استفاده از قابلیتهای اعجاز در جهت ایفای این کارکردها
بوده است .قابلیتهایی که در سده هفتم و هشتم مورد توجه اصولیان قرار گرفتند عبارتاند از:
 -1قابلیت مرزبندی قرآن با سنت -2 .قابلیت مرزبندی قرآن با حدیث قدسی -3 .قابلیت
مرزبندی قرآن با سایر کتب آسمانی -4 .قابلیت پوششدهی قیود گذشته.
سومین عامل انتخاب مؤلفه اعجاز نیز انتقاداتی بوده که نسبت به مؤلفههای منقول و مکتوب
وجود داشته است .این انتقادات عبارتاند از -1 :الزم بَیّن نبودن مؤلفههای «نقل» و «کتابت».
 -2ناسازگاری برخی فتاوای فقهی با مؤلفههای «منقول» و «مکتوب» همچون ناسازگاری حکم
مربوط به جواز قرائت فارسی در نماز با مؤلفههای مذکور -3 .دَوری بودن تعریف مبتنی بر
مؤلفههای «منقول» و «مکتوب».
این پژوهش ،افزون بر آنکه تحوالت اصطالح قرآن و دالیل آن را در علم اصول بازتاب
میدهد ،می تواند گویای این نکته مهم نیز باشد که اگر اصطالحات موجود در علوم اسالمی از
زاویه تاریخ و واقعیات تاریخی نگریسته شوند میتوانند روزنههایی نو و مسائلی ناگفته را پیش
روی محققان و اندیشمندان بگشایند.
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 1308ق.
 .25بروجردي ،حسني؛ تفسري الصراط املستقيم؛ به کوشش :غالمرضا موالنا بروجردی ،قم :مؤسسه انصاريان،
 1416ق.
 .26بغوی ،حسني بن مسعود؛ معامل التزنيل ىف تفسري القرآن؛ به کوشش :عبدالرزاق املهدی ،بريوت :دار احياء
التراث العرىب 1420 ،ق.
 .27بوطي ،حممد سعيد؛ من روائع القرآن :تأمالت علمية وأدبية يف كتاب اهلل عزوجل؛ بريوت :مؤسسة الرسالة،
 1420ق.
 .28بيضاوى ،عبداهلل بن عمر؛ أنوار التزنيل و أسرار التأويل؛ به کوشش :حممد عبد الرمحن املرعشلى ،بريوت:
داراحياء التراث العرىب 1418 ،ق.
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 .29پاکتچي ،امحد؛ امام رضا (ع) و مسائل اصول فقه :جمموعه مقاالت ابعاد شخصيت و زندگي امام رضا
(ع)؛ هتران :دانشگاه امام صادق (ع) ،بنياد بنياملللي فرهنگي هنري امام رضا (ع) ،پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و
ارتباطات 1392 ،ش.
 .30تفتازاين ،مسعود بن عمر؛ التلويح شرح التوضيح يف حل غوامض التنقيح؛ قاهره :مكتبة صبيح ،يبتا.
 .31تنكابىن ،حممد؛ ايضاح الفرائد؛ هتران :مطبعة االسالمية 1385 ،ق.
 .32هتراىن ،هادى؛ حمجة العلماء؛ هتران :يبنا 1320 ،ش.
 .33حسيىن طهراىن ،حممدحسني؛ نور ملكوت قرآن؛ چ ،3مشهد :انتشارات نور ملکوت قرآن 1427 ،ق.
 .34خازن ،علی بن حممد؛ لباب التأويل ىف معاىن التزنيل؛ به کوشش :حممد علي شاهني ،بريوت :دار الكتب
العلمية 1415 ،ق.
 .35خن ،مصطفي سعيد؛ اثر االختالف يف القواعد االصولية يف اختالف الفقهاء؛ بريوت :مؤسسة الرسالة1402 ،
ق.
 .36دبوسي ،عبداهلل بن عمر؛ تقومي االدلة يف اصول الفقه؛ به کوشش :خليل حمييالدين امليس ،بريوت :دار
الكتب العلمية 1421 ،ق.
 .37ذهيب ،حممدحسني؛ التفسري و املفسرون؛ بريوت :دار احياء التراث 1396 ،ق.
 .38زرزور ،عدنان؛ مدخل إىل تفسري القرآن و علومه؛ چ ،2دارالقلم -دارالشامية :دمشق -بريوت 1419 :ق.
 .39زركشي ،حممد بن هبادر؛ البحر املحيط يف أصول الفقه؛ قاهره :دار الكتيب 1414 ،ق.
_____________ .40؛ تشنيف املسامع جبمع اجلوامع لتاج الدين السبكي؛ به کوشش :سيد عبد العزيز،
عبد اهلل ربيع ،مکه مکرمه :مكتبة قرطبة للبحث العلمي و إحياء التراث 1418 ،ق.
 .41زخمشري ،حممود بن عمر؛ الكشاف عن حقائق غوامض التزنيل؛ چ ،3بريوت :دار الكتاب العريب1407 ،
ق.
 .42سبكي ،عبدالوهاب بن علي؛ مجع اجلوامع يف علم اصول الفقه؛ به کوشش :حسني عقيلة؛ بريوت :دار ابن
حزم 1432 ،ق.
 .43سبكي ،علي بن عبدالکايف؛ اإلهباج يف شرح املنهاج؛ بريوت :دار الكتب العلمية 1416 ،ق.
 .44سجادي ،سيد ضياءالدين؛ مقدمهاي بر مباين عرفان و تصوف؛ هتران :مست 1372 ،ش.
 .45سرخسي ،حممد بن امحد؛ أصول سرخسي؛ به کوشش ابوالوفا االفغانی ،بريوت :دار الکتب العملية1372 ،
ق.
 .46سيدي ،حسني؛ سري تارخيي اعجاز قرآن؛ قم :پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمي 1392 ،ش.
 .47سيوطی ،عبدالرمحن بن ابیبکر؛ اإلتقان يف علوم القرآن؛ چ ،2بريوت :دار الكتاب العرىب 1421 ،ق.
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 .48شوکاين ،حممد بن علي؛ إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم االصول؛ به کوشش :امحد عزو عناية،
دمشق :دار الکتاب العريب 1419 ،ق.
 .49شهيد اول ،حممد بن مکي؛ القواعد و الفوائد يف الفقه و االصول و العربية؛ به كوشش :عبد اهلادي سيد
حمسن حکيم ،قم :مكتبة املفيد 1400 ،ق.
 .50صخر ،سعيد عبد اجلليل يوسف؛ فقه قراءة القرآن الکرمي؛ قاهرة :مكتبة القدسى 1418 ،ق.

 .51صنعاين ،حممد بن امساعيل؛ أصول الفقه املسمی إجابة السائل شرح بغية اآلمل شرح منظومة الکافل بنيل
السْل يف علم االصول؛ به کوشش :قاضي حسني بن أمحد سياغي ،حسن حممد مقبويل األهدل ،بريوت :مؤسسة
الرسالة 1986 ،م.
 .52ضيف ،شوقي؛ البالغة العربية :تطور و تاريخ؛ مصر :دار املعارف 1977 ،م.
 .53طربسي ،فضل بن حسن؛ جممع البيان يف تفسري القرآن؛ به کوشش :حممدجواد بالغى ،هتران :انتشارات
ناصرخسرو 1372 ،ش.
 .54طوسی ،حممدبنحسن؛ اخلالف؛ به کوشش :علي خراساين و ديگران ،قم :دفتر انتشارات اسالمي1407 ،ق.
 .55طويف ،سليمان بن عبد؛ شرح خمتصر الروضة؛ به کوشش :عبد اهلل بن عبد املحسن التركي ،بريوت :مؤسسة
الرسالة 1407 ،ق.
 .56عتر ،نورالدين؛ علوم القرآن الکرمي؛ دمشق :مطبعة الصباح 1414 ،ق.
 .57عطار ،حسن بن حممد؛ حاشية العطار علی شرح اجلالل املحلي علی مجع اجلوامع؛ بريوت :دار الکتب
العلمية 2009 ،م.
 .58عالمه حلی ،حسن بن يوسف؛ هناية الوصول اىل علماالصول؛ قم :مؤسسة االمام الصادق (ع) 1425 ،ق.
 .59عناية ،غازی؛ شبهات حول القرآن و تفنيدها؛ بريوت :دار و مكتبة اهلالل 1416 ،ق.
 .60غزايل ،حممد بن حممد؛ املستصفی؛ به کوشش :عبدالسالم عبدالشايف ،بريوت :دار الکتب العلمية 1413 ،ق.
 .61فخر رازی ،حممد بن عمر؛ مفاتيح الغيب؛ چ ،3بريوت :دار احياء التراث العريب 1420 ،ق.
______________ .62؛ هناية االجياز يف دراية االعجاز؛ به کوشش :امحد حجازي سقا ،قاهرة :املكتب
الثقايف 1989 ،م.
 .63فناري ،حممد بن محزه؛ فصول البدائع يف أصول الشرائع؛ به کوشش :حممد حسني إمساعيل ،بريوت :دار
الكتب العلمية 1427 ،ق.
 .64قاسمپور ،حمسن؛ اعجاز قرآن ،تاريخ و حتليل؛ هتران :هسيتمنا 1390 ،ش.
 .65قاضي عياض ،عياض بن موسی؛ الشفا بتعريف حقوق املصطفی؛ چ ،2عمان :دار الفيحاء 1407 ،ق.
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 .66قرطىب ،حممد بن امحد؛ اجلامع الحكام القرآن؛ هتران؛ ناصرخسرو 1364 ،ش.
 .67مرداوي ،علي بن سليمان؛ التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه؛ به کوشش :عبد الرمحن اجلربين ،عوض
القرين ،أمحد السراح ،رياض :مكتبة الرشد السعودية 1421 ،ق.
 .68مطريي ،عبداملحسن؛ دعاوى الطاعنني يف القرآن الكرمي يف القرن الرابع عشر اهلجري والرد عليها؛ بريوت:
البشائر اإلسالمية 1427 ،ق.
 .69مغنيه ،حممدجواد؛ الفقه علی املذاهب اخلمسة؛ چ ،10بريوت :دارالتياد -داراجلواد 1421 ،ق.
 .70مقدسي حنبلی ،حممد بن مفلح؛ اصول الفقه؛ به کوشش :فهد بن حممد السَّدَحَان ،رياض :مكتبة العبيكان،
 1420ق.
 .71ميبدی ،امحد بن حممد؛ كشف االسرار و عدة االبرار؛ به کوشش :علياصغر حكمت ،چ ،5هتران :انتشارات
امريکبري 1371 ،ش.
 .72ناصري طاهري ،عبداهلل؛ علل و آثار جنگهاي صلييب؛ هتران :نشر فرهنگ اسالمي 1373 ،ش.
 .73حيىي ،عثمان امساعيل؛ مْلفات ابن عريب تارخيها و تصنيفها؛ به کوشش :امحد حممد الطيب ،مصر :اهليئة
املصرية العامة للكتاب 2001 ،م.

