
 

 

بر اساس »مدل   یوح  ی  چگونگ یشناختنشانه لیتحل
 زوتسو یبر مفهوم نزول از منظر ا هیو با تک اکوبسن«ی

 * زهره اخوان مقدم 
 ایران  ،تهران ،علوم و معارف قرآن کریمه دانشگا ،دانشیار علوم و معارف قرآن

یافت:  یخ در یخ پذیرش: ۱۸/۱۲/۱۳9۸)تار  ( ۱۴/۰۵/۱۴۰۰؛ تار

 چکیده

 ی ان ی ن رات در باب عدم وح   ی از قرآن، سد ب ورود برخ   ی ات ی اسدالم)ص( در آ   ی ام رگرام ی بر قلب پ  ی اشداره به نزول وح 
که از    یی ها بر دان    ه ی با ت    ز ی ن   شدمندان ی از اند  ی اسدت. در مقابل، گروه   معاصدر شدده   ی بودن اهفاظ قرآن به مهاهعات قرآن 

  ی هدا کده در دوره معداصددر، دان    یی آنجدا اندد. از ارائده کرده   هدا دگداه ید د  ن ی بده ا   یی گو جهدت پداسددخ  ی ا بوده، ادهده  ج ی گدذشددتده را 
 ت ی حائز اهم   ن ی شد ی پ   ی ها در کنار دان    ز ی علوم ن   ن ی بر ا  ه ی با ت   ی نزول وح  ی بررسد  افته، ی ظهور   ی مانند زبانشدناسد  ی دتر ی جد 

از من ر قرآن    ی وح  ی سد اسدت، به برر   ی زبانشدناسد  ی ها که از شداخه  ی شدناسد نشدانه   رد ی بر رو  ه ی اسدت. پژوه  حاضدر، با ت  
قرار   ی محتوا مورد بررسدد   ل ید بداره بدا اسددتفداده از روش تحل  ن ی را در ا   زوترددو ی و ا  اکوبرددن ید وون   ی محققدان  ی پرداختده و آرا 

  شدان ی ا   ی و اختالف سدهح وجود   اکوبردن ی در مدل   ی و فرسدتنده وح   رنده ی گ  ان ی م  ی از ارت اط عمود  ی حاک  ها افته ی اسدت.  داده 
به    ت ی اسدت. با عنا   شدده  جاد ی فرسدتنده ا   ی از سدو    هرفه ی جهت ارت اط    ژه ی و  ی کاناه  ، ی وح  ده ی پد در   زوتردو ی اسدت. از من ر ا 

( صددورت ی بشددر )اهفاظ و جمالت عرب   ی قابل فهم برا  ی ها در قاهب نشددانه   ز ی ن  ام ی بوده، انتقال پ   ژه ی و  ی که کانال ارت اق   ن ی ا 
 . بودن اهفاظ قرآن است  ی ان ی وح  انگر ی امر ب   ن ی گرفته است. ا 

  . اکوبرن ی  یمدل ارت اق زوترو،ینزول، ا ،یشناساهفاظ قرآن، نشانه ،یوحواژگان کلیدی: 

 
* Email: dr.zo.akhavan@gmail.com  )نویرنده مرئول( 

معارف قرآنی   پژوهشنامه  مقاله علمی ـ پژوهشی   
۱۴۰۰ پاییز، ۴۶شماره ، ۱۲سال   
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 مقدمه . ۱

ه شدهئهای گوناگونی درباره وگونگی نزول وحی بر قلب رسول گرامی اسالم )ص( ارا دیدگاه
بر قلب پیام ر اسالم )ص( را  ست. در این میان، برخی از نواندیشان دینی و مرتشرقان نزول وحی ا

دانند و من ر وحیانی بودن اهفاظ قرآن هرتند. ایشان معتقدند از آنجایی اهقای معنا به قور صرف می
َِبِهَالرُّوُحَاْْل ِمنُيَع لىَ﴿که در آیه   َاْلُمْنِذرِيَنَن  ز ل  َلِت ُكون َِمن  ( نزول وحی بر قلب  193)شعراء/  َ﴾ق  ْلِبك 

صورت گرفته، ام ان هف ی بودن وحی وجود ندارد. زیرا هفظ نمی تواند بر قلب اهله)ص(  رسول 
وارد شود و تنها معناست که ام ان اهقای بر قلب دارد. خداوند معنا، مفهوم و محتوا را به قلب اههام  

کند. در هح ه نزول، وحی اههی  دهد و برای مردم تفریر میکند و پیام ر به آن ساخت عربی میمی
م میبه  ت دیل  خهابردار  و  بشری  آن تنی  از  محتوا  وهی  است،  پیام ر)ص(  از  قرآن  اهفاظ  شود. 

خداوند؛ از این رو، قرآن به یک اندازه به خداوند و حضرت محمد)ص( منترب است. بنابراین  
است )ر.ک؛  اهفاظ قرآن غیروحیانی است. در این موضع، وحی اسالمی به وحی مریحی ش یه شده

(. در صورت پذیرش عدم وحیانی بودن اهفاظ قرآن، مواردی وون  312ش: 1393عرب صاهحی، 
اهفاظ قرآن، اعجاز قرآن، باز شدن راه برای قرائت م نا و  های بیاههی بودن قرآن، حجیت ظواهر 

ها و حرمت تفریر به رأی نیز بایرت مورد تردید قرار گیرند. قرآن ظنی اهدلهه ها و تحریفتوجیه
خ ر واحد باید با آن رفتار نمود. عمومات و مهلقات با دلیل ضعیف ت صیص و    شود و معادلمی

اندیشهتقیید می برای ورود  راه  و  باز میخورند  ناروا  نمونه می های  عنوان  به  برخی  گردد.  به  توان 
ت ویالت ناروای عرفانی ابن عربی اشاره کرد که از ج رئیل به »عقل فعال« و از م ائیل به »فلک  

(. گروهی از مرتشرقان نیز از دیگرسو، با ت یه بر  72:  1کند )ر.ک؛ ابن عربی، جتع یر میششم«  
قرآن هجمه وارد می را بشری و غیرغیر هف ی بودن وحی، بر حجیت  اههی معرفی  سازند و قرآن 

 ,Sprenger, 1861, 3؛  Muyer, 1897 ,p.p  22-  21؛   ,1902Hirschfeld ,2نمایند )می
p55.) 
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است. اگونی تاکنون با روی رد سنتی جهت ا  ات وحیانی بودن اهفاظ قرآن ارائه شدهادّهۀ گون 
معنا بودن نزول معانی بدون اهفاظ، وجود کلمات غیرعربی در قرآن، ذکر  توان به بی از آن جمله می

مانند قرآن  در  ن وی،    برخی کلمات خاص  با س نان  قرآن  تفاوت آش ار اسلوب  اذن«،  »راعنا و 
 ار اسلوب قرآن با احادیث قدسی، اذعان برخی مشرکان بلیغ عرب به غیر بشری بودن  تفاوت آش

قرآن اهفاظ  بودن  وحیانی  بر  وهوی  و  ن وی  احادیث  دلهت  عامری  قرآن،  ش:  1396نیا،  )ر.ک؛ 
(. باعنایت به این که موضوع وحیانی   310-252ش: صص1392؛ علوی مهر،  148-117صص

توان از مهاهعات زبانشناسی جدید نیز در کنار ادهه ه مرتقیم دارد، میبودن اهفاظ قرآن با زبان رابه
گویی به ش هه عدم وحیانی بودن اهفاظ قرآن استفاده نمود. از آنجایی که اهفاظ و  سنتی در پاسخ

هایی هرتند که با  شوند و خود نشانهشناسی مرت ط میجمالت در دان  زبانشناسی مدرن با نشانه 
توانند به قور روشمند از حیث ارت اقی که میان گیرنده و شنونده پیام برقرار  کور میت یه بر دان  مذ

میمی گیرند،  قرار  واکاوی  مورد  نشانهکنند  دان   از  و  توان  وحی  مر هۀ  تحلیل  جهت  شناسی 
های برخی صاحب ن ران و محققان این حوزه وگونگی انتقال پیام بهره برد. در این راستا، دیدگاه 

شناسی و بررسی آرای د راهگشا باشد. از این رو، در پژوه  حاضر، با ت یه بر روش نشانهتوانمی
گیری از روش تحلیل محتوا، به این پرس  کلیدی دو محقن زبانشناس )یاکوبرن و ایزوترو( با بهره

سازی  شناسی مدلتوان با ت یه بر دان  نشانهرا وگونه می که: »نزول وحی بر قلب پیام ر)ص(
 است. ود؟« پاسخ داده شدهنم

 پژوهش ۀ نیشیپ. ۲

آ ار متعددی تا کنون درباره وحیانیت اهفاظ قرآن کریم و پاسخ به ش هه جدایی هفظ از معنا 
؛ 1382مهر ق رات  توان به: وحیانیت نص نوشته حرین علویاند که از آن جمله مینگاشته شده

نگن م وحی  کالم  در  معنا  و  هفظ  ائتالف  قرآن،  خوش آهنگ  ابواهفضل  متن،  اشتۀ  مؤسره  من  
جاویدان،  1399 پیام  قاسمپور،  حرن  نگاشته  وحی،  حقیقت  نصر  1384؛  انتقادی  بررسی  ش؛ 
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ش؛ نقدی بر  1394حامد ابوزید درباره وحی، نوشته سهراب مروتی و هم اران، اههیات قرآنی،  
ح مت،  آیین  احمدواع ی،  نوشته  وحیانی،  متن  در  معاصر  هرمونتی ی  ش؛  1390  ت مالت 

ش؛ وحی و  1382های قرآنی،  جاودانگی قرآن و حقیقت وحی، نگاشته ع داهحمید عارفیان، پژوه
ش اشاره کرد.  1381تجربه دینی از من ر قرآن و اندیشمندان، نوشته علی باقری، اههیات و حقوق،  

پاسخ به  دینی  با روی ردهای سّنتی و متداول در حوزۀ مهاهعات  آ ار  این  ی ش هه  گوی نویرندگان 
 مذکور م ادرت ورزیدند.  

 روش پژوهش . ۳

روش  بر  ت یه  با  حاضر  وحی پژوه   وگونگی  تحلیل  به  زبانشناسی  دان   در  نوین  های 
است. با عنایت به این که غاهب م اهفان وحیانیت اهفاظ قرآن، خاورشناسان یا نواندیشان پرداخته

های نوین به کار گرفته توسط فاده از روش گویی به ایشان با استمرلمان  پیرو ایشان هرتند، پاسخ
نافع می یافتهخودشان  این باب نگارش  آ اری که در  از سایر  این رو، مقاهۀ حاضر  از  اند،  نماید. 

 متفاوت بوده و نوآورانه است.  

 ی شناس نشانه. ۴

 (Meaning) و معنا (Sign)شناسی دارای ریشۀ یونانی است. این علم در قلمرو نشانه نشانه
ها را مورد بررسی قرار  پردازد و در حقیقت از واژگان علم پزش ی که عالئم بیماریبه پژوه  می

تحقین شناسان، به  دانان و دستور زبان از دوران باستان، فیلروفان، منهن.است دهد، برگرفته شدهمی 
شناسان،  گیر زباناند و از عصر رمانتیک تا به امروز، شاهد تالش پیها مشغول بودهدربارۀ نشانه

ادبیاتشناسان، جامعهشناسان، روانمردم  تدوین ن ریهشناسان و  برای  ای منرجم دربارۀ  پژوهان 
شناسی را به  شانهخاستگاه تاری ی ن(.  ۱۱:  ۱۳۸۰سن،  )دینهایم  دلهت در ارت اط و شناخت، بوده

ها  های قراردادی و کارکرد نشانههای ق یعی، نشانهاند زیرا او میان نشانهآگوستین قّدیس نر ت داده 
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شناسی را تا زمان ارسهو و افالقون ردیابی  توان نشانهنزد انران و حیوان، تمایز قائل شد. اگروه می
شناسی به شناختی که هم به  . او از نشانهشناسی را ابتدا جان لک مهرح نمودکرد وهی نام نشانه

است  ها بپردازد، تع یر کردههای مربوط به ارت اط میان انرانمفاهیم ذهنی و هم در عین حال به نشانه
 (. ۱۵-۹ش: صص۱۳۷۰)ر.ک؛ رولن، 

های درسی »فردینان دوسوسور« در دانشگاه  شناسی به مثابه علم ن رتین بار در کالس نشانه
بین سالژنو مهرح ش این دانشگاه  در  او  زبان  1912-   1906های  د.  به تدریس  شناسی  سه دوره 

های  را منتشر نراخت. پس از مرگ او، »آه رسه پرداخت اما خود در دوره حیات ، ویزی از اندیشه
دوسوسور  فردینان  دانشجویان  جزوات  گردآوری  به  استثنایی  اقدامی  در  باهی«  »شارل  و  یه«  شه 

منتشر کردند و همین ا ر، نقهه عهفی در مهاهعات    1916موعه آرای او را در سال  پرداختند و مج 
شناسی در ب   های سوسور درباره پدیده نشانهادبی و زبانشناختی قرن بیرتم به شمار آمد. گفته

است.  شناسی« مهرح گردیدهدرآمد کتاب تحت عنوان »جایگاه زبان در رویدادهای بشری؛ نشانه 
زمینههای سوسگفته نشانهور  بررسی  به  بشر میسازعلمی شد که  زندگی  در  علم،  ها  این  پردازد. 

را  آن  که  است  عمومی  روانشناسی  از  ب شی  نتیجه،  در  و  اجتماعی  روانشناسی  از  ب شی 
 (. ۴۰ش:۱۳۸۶نامند )ر.ک؛ کوپال، ( می semiologyشناسی« )»نشانه

هرتیم. پیرس،  « نیزواهرز سندرس پیرس ی علمی را مدیون »عنوان رشتهشاسی بهظهور نشانه
 شناسان دیگر، زبانشناس ن ود، او در ابتدا پس از گرفتن مدرک هیرانس از دانشگاهبرخالف نشانه 

برداری پرداخت. سپس از همان دانشگاه فوق هیرانس شیمی گرفت. و در هاروارد، به شغل نقشه
کوشید متافیزی ی آمی ته از علم  او میبه تدریس منهن، فلرفه و فلرفه علم پرداخت.    1860دهه  

های پایانی زندگی پیرس در انزوای کامل گذشت تا بتواند ن ام فلرفی خوی  را  نوین برازد. سال
شناسی است. او م نای ن ریات  شناسی به هرتیت میل نماید. سیرت املی اندیشه پیرس، از معرفت 

های دکارت گرترش داد. پیرس در ی ی از این  خود، در نقد دیدگاه 1861خود را در دو مقاهۀ مهم 
می »آیا  که:  پرس   این  به  پاسخ  در  و  نشانهمقالت  بدون  میتوانیم  بیندیشیم؟«  »کل ها  گوید: 

ها بیان ها توسط نشانهگیرد که تمام شناختهاست« او سپس نتیجه میاندیشه محصور در نشانه
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:  1366ر رجوع کرده و خهاپذیرند )ر.ک؛ شفلر، ای ضمنی به ی دیگشوند و از این رو، به گونهمی
 (. 68و  30صص

نشانه  میان  درن رداشت،  منهنباید  و  فیلروف  پیرس  و  زبانشناس  سوسور  که  شناسی  دان 
هایی وجود دارد. ن م منهقی ذهن پیرس،  تری را مورد مهاهعه قرار داده، تفاوت محدوده علوم وسیع

شناسی از دیدگاه داد و نشانهبشر و تف ر بشری تعمیم می های زندگیشناسی را به همه عرصهنشانه
گوید: »هیچ گاه نتوانرتم ویزی را مهاهعه  او، وهارووبی ارجاعی برای مهاهعه همه ویز بود. او می

خواهد باشد: ریاضیات، اخالق، فیزیک، شیمی، ترمودینامیک، آناتومی ته یقی،  کنم، هر وه می
، تاریخ و ....و به آن )ر.ک؛ شفلر،    شناختی نگاه کنم ان وونان ویزی غیر از یک مهاهعهاقتصاد 

دانرت، سوسور برای آن  شناسی را بریار گرترده می(. برخالف پیرس که دامنه نشانه45:  1366
های قراردادی ارت اط، کارایی  شناسی فقط در محدوده ن ام محدودیت قائل بود و به گمان او، نشانه

دانرت و از حیهۀ ای می(. او قراردادهای زبان را قراردادهایی نشانه8  :1371دارد )ر.ک؛ احمدی،  
های م تنی بر دلهت را برگیرد و تعریف کند  زبان به جرتجوی قانونی برآمده بود که بتواند تمام ن ام 

 (.  43: 1386)ر.ک؛ کوپال، 
ت و مفهوم تمام  شناختی اساو بر این باور است که مر هۀ زبان، بی  از هر ویز موضوعی نشانه

شود. اگر خواهان کشف ماهیت حقیقی زبان باشیم باید  های ما از این امر مهم ناشی میاستدلل
با دیگر دستگاه زبان  بدانیم که  اشتراکاتی دارد )ر.ک؛ سوسور،  های همابتدا  :  1382ردیف  وه 

نشانه26 از  ب شی  را  زبانشناسی  سوسور  که  این  علت  نشانه(.  و  از  شناسی  شناسی  ب شی  را 
قلمداد می میروانشناسی  قایل  زبان و س ن  میان  بود که  تمایزی  را محصول  کرد،  زبان  او  شد. 

گیرد. در حاهی که س ن کنشی  گویی به قور ق یعی، آن را فرامیدانرت که هر فرد س نجامعه می
س ن فرد  توسط  و  عمد  به  که  است  میفردی  پدید  پدیدگو  س ن  سوسور،  دیدگاه  از  ای  هآید. 

 (. 69:  1381فیزیوهوژی ی و روانشناختی بوده است )ر.ک؛ مش وه اهدینی، 
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نشانه،   او  دیدگاه  از  نیرت.  آن  مصداق  هزوما   یا  با شیئی  برابر  دراندیشۀ سوسوری،  »نشانه« 
... است که نر ت دال به مدهول را می رساند. دال یک عالمت نوشتاری یا  واژگان یا جمالت و 

ل، مفهوم آن است و ویزی که عالمت گفتاری یا نوشتاری را به مفهوم نر ت  گفتاری است و مدهو
بندی روی  ها به تقریم(. پیرس جهت ت یین نشانه۹۸:  ۱۳۷۲دهد، نشانه است )رک؛ سلدن،  می

ار دادهآورده قر  توجه  را مورد  او سه گونه نشانه  اول، نشانهاست.  با مصداق  است.  هایی است که 
هایی  هایی که با مصداق خود رابهۀ عّلی دارند و دسته سوم نشانه . دوم، نشانهخودشان مشابه هرتند

(. هر یک از تعاریف ۳۲۲:  ۱۳۸۴هرتند که با مصداقشان رابهه قراردادی دارند )ر.ک؛ م اریک،  
ها  سازد که: »ارت اط همواره با نشانهفوق برای نشانه در ن ر گرفته شود، یک مفهوم کلی را نمایان می

شناسی  گردد. این اقالعات، همان معانی هرتند و اساسا  نشانه شود و اقالعاتی منتقل میم میانجا 
خواهد ارت اط خواهد راهی برای رسیدن به معانی یا همان اقالعات را نشان دهد. کری که میمی

عالمت قاهب  در  را  ن رش  مورد  معانی  کند،  میبرقرار  کدگذاری  کلمات  یا  تصاویر  کند.  ها، 
 کند.  کننده هم کدها را دریافت کرده و کدخوانی میافتدری 

گویا  هایی که خیلی هم ها و نمایه ها در بریاری موارد از نشانه یونگ بر این باور است که انران
که از حرف اول   Unescoو    ONU  ،Unicefتوان به  کنند. به عنوان نمونه مینیرتند، استفاده می

ها    تی و آرایههای  های تجاری، نام داروها، نشانهاند، یا نشانههای پشت سر هم ساخته شده کلمه 
دارد  (. او سپس جهت ت یین تمایز نشانه و نماد ونین بیان می۱۵:  ۱۳۹۵اشاره کرد )ر.ک؛ یونگ،  

که اگروه تمامی این موارد به خودی خود معنایی ندارند، یا به س ب کاربرد فراگیرشان در ن ر ما  
ایم. هذا هیچ یک از موارد فوق، نماد ها مفهوم دادهو یا این که ما به ظن خود، به آناند  معنا یافته

(. نماد یا سم ل، ع ارت  ۱۵:  ۱۳۹۵کنند )ر.ک؛ یونگ،  نیرتند بل ه تنها نشانۀ اشیاء را تداعی می
نماینده شیئی م نوس در زندگی روزانه باشد  اصهالح، نام یا تصویری که مم ن است است از یک

این حال با  بدر معنی آش ار و معمول و  تلویحی  ، عالوه  باشد   خود، معانی  نیز داشته  ب صوص 
می۲۳)همان،  خود  نماد،  کووک  واحد  واقعیتی (.  حاد ه  تواند  ودیزی    تاری ی  ایتجربی،  و 
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 به  تا  دهدای قرار میو گوینده زبان،آن را وسیله  نماد  گیرنده  کارگیری مدلموس و آشنا باشد ه ن به
 محدود و تجربی آن برسد.  مدعناهایی فدراتر از مدعنای

و اراده صاح ان    تفاوت نماد با نشانه در این است که نشانه قدراردادی است کده از خواست
نیرت و همراه با معنی و پیدای  شرایط مناسب معنا،    قراردادی  گیرد امدا ندماد، زبان، هرتی می

یابد؛ ارتد اط بدا شرایط جامعه و فرهنگ زبدانی آن دارد  ما حدضور مدی   توجه به میل و خواستبی
درنتیجه هویتی  و  نماد   دارای  رو،  این  است.از  فرهنگی  و  اجدتماعی  تابع شدرایط  و  بوده  جمعی 

(. بر  ۳۲:  ۱۳۷۸نیرت )ر.ک؛ امامی،    به مواضعه و قرارداد  اندیشیده شده، مربوط  نشانه  برع س
شناسی باشد ه ن بایرت به  ان گفت، هر وند نمادشناسی ب شی از دان  نشانهتواین اساس، می

تفاوتی که در ساخت و کارکرد نماد و نشانه وجود دارد، واقف بود ورا که جهت فهم متون حائز  
 اهمیت است.  

 در قرآن  یشناسنشانه . ۱-۴

ارت اط زبانی خدا با بشر دانرته اند که به منزهه  متون اههی از کلمات و جمالتی تش یل یافته
پایۀ دان  نشانهمی بر  از آنشناسی، میشوند که   این  توان  تع یر کرد. بدون وجود  به »نشانه«  ها 

شود. قرآن نیز متنی  های هدایت او ایجاد نمی یابد و زمینهها، ارت اط خداوند با بشر تحقن نمینشانه
های به کار رفته در قرآن را امر ضرورت بررسی نشانهاههی است و حاصل ارت اط خدا با بشر. این  

های  های متعددی جهت تحلیل نشانه سازد. از این روست که در قول تاریخ، دان دووندان می
توان به صرف، نحو، بالغت، معانی، بیان و علم  مذکور مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله می

نمی هروند،  کرد.  اشاره  من راصول  دان   توان  زیاد  این  کارایی  تفریر  و  فهم  جهت  فوق،  های 
دان نشانه که  درن رداشت  باید  شد،  نشانهها  وون  جدید،  میهای  روی ردی  شناسی  با  تواند 

دان  کنار  در  منرجم  و  فوقروشمند  زبانی  های  ارت اط  نماید.  ایفا  مو ر  و  م ّمل  نقشی  اهذکر، 
ترین ابزارهای فهم متون به  شناسی از مهم زه نشانه ها نیرت. هذا امروویزی جز مشارکت در نشانه
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ها ن ودند، جهان معنایی گوینده متن به جهان معنایی شنونده یا خواننده رود؛ اگر نشانهشمار می
شناسانه  گرفت. بر این پایه است که تحلیل نشانهشد و هیچ ارت اط زبانی صورت نمیمتصل نمی 

می نافع  قرآن  دیگرسومتن  از  نشانه نماید.  واژه،  خاص  شناسی  اهمیت  از  س ب  بدین  قرآن  های 
برخوردار است که اول  خداوند آن را معجزه پیام رش قرار داده و م اق ان خود را به م ارزه قل یده  
تا اگر قدر و توان آوردن یک سوره در برابر قرآن دارند، آن را عرضه نمایند.  انیا  متن قرآن، به خودی  

ایی است که با فرض حذف واژه قرآنی و جانشین کردن واژه دیگر، همه معنای  هخود دارای واژه
(. »وحی«  ۷۷:  ۱۳۹۳آبادی،  شود )ر.ک؛ محمدی حرنع اراتی که در آیه آمده، دوار اختالل می

را بایرت از جمله کلماتی دانرت که فهم آن، نقشی کلیدی در ا  ات حجیت اههی بودن قرآن دارد. 
های م تلف آرا و ن رات گوناگونی  ن درباره مفهوم »وحی« با ت یه بر دان اندیشمندان و مفررا 

شناسی  اند. این در حاهی است که تحلیل وحی و م انیرم آن تاکنون، با روی رد نشانه بیان داشته
نگرفته نشانه صورت  دان   من ر  از  »وحی«  پژوه ،  از  ب    این  در  هذا  مورد  است.  شناسی 

 .   استبازکاوی قرار گرفته

 ی وح  یشناسنشانه . ۲-۴

ای است که همواره مورد  های دریافت آن توسط پیام ر)ص( مر ههویرتی وحی اههی و روش 
است. ایشان به آرا و ن رات م تلفی جهت کشف مفهوم  توجه محققان و مفرران مرلمان قرار گرفته

جایی که وحی از جمله و م انیرم وحی روی آورده و اختالف ن رها در این باب فراوان است. از آن
شناسی نیز جهت تحلیل مفهوم و فرآیند آن بهره  توان از دان  نشانهواژگان کلیدی قرآنی است، می

های گوناگونی را شامل  شناسی،خود انشعابات و دیدگاهگونه که پیشتر اشاره شد، نشانه برد. همان
و م اق ان آن با این روی رد    شود که بایرت در وهلۀ اول سازگاری مفهوم وحی از من ر قرآنمی

  مهرح  قرآن   متن  بر علیه  را ضد  هاییش هه  از عصر رساهت، همواره   مهمح ن ر قرار گیرد. م اهفان
آن  اندکرده بشری   تا  به  جلوه   را  را  پیام ر  دوره،  آن  در  اسهوره   دهند.  و  افترا    متهم   گوییسحر، 
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 و نیز قرآن  قرآن  برای  و انجیل  تورات  مصدر بودن  با قرح   عصر نیز خاورشناسان  کردند، در اینمی 
بروکلمان،    توان می  از جمله  پردازند کهمی  الهی  نص  این  تضعیف  محمد است، به  و س ن  هفظ

فیلیپ ل،  ب  ان  ریچارد  بول،  یوسف   جی   حتی،  و  نام   درة   داود  را  تمام   حداد  ها  آن  مهاهب  برد. 
را    از روشنف ران، وحی  برخی  است. همچنین  پایهو بی  سرت  هایبا دهیل  ش صی  هایبرداشت

تابع  ن وی  تجربة می   و  علویپیام ر  )ر.ک؛  نیز،   (.۱۰۹:  ۱۳۸۲مهر،  دانند  معاصر  دورۀ  در 
بودن دیدگاه نمادین  ورقه  به  را  اههی  وحی  که  شده  مهرح  دینی  نواندیشان  برخی  سوی  از  هایی 

توان به فرضیه رویاهای رسولنه  تابد. از جمله میکشانده و عمال  وحیانی بودن اهفاظ قران را برنمی
ل قرآن خود پیام راسالم)ص( است: )وحی  قائع داه ریم سروش اشاره کرد. او بر این باور است که  

است.    و  نفری( )ص(  محمد  حضرت  رمزی  رؤیایی  صور  رسول  قرآن  رؤیاهای  را  وحی  او 
ابداع  دارد که: »داند که رمزگونه و نمادین بوده و نیازمند تع یر است و ونین بیان میخدا)ص( می

ه پیشامنهقی و وحی رازآهود و  و ت یل دیداری وشنیداری و رؤیاهای بازیگرانه محمد)ص( واندیش
ای پریشان و پر از پارادوکس پدید آورده که از صدر تا ذیل  به نامهآهود وی، متنی هنری و خوابمه

رسد این دیدگاه و  «. بر این اساس، به ن ر میهر جا وشم بیف نی رازهایی نشرته است ناگشودنی
است. به اعتقاد شناسی است، ارائه گردیدهانهامثال آن، با روی رد نمادانگاری که ب شی از دان  نش

نماد شامل ویزی گنگ، ناشناخته یا پنهان از ماست. برای مثال بر روی بریاری از بناهای  یونگ،  
را می این شیء )برون ذهن(  ما  اگروه  دارد.  تیشۀ دوسر وجود  اما مهم کرت نق  یک  شناسیم، 

شود که ویزی  مه، یا یک نمایه، هنگامی نمادین میدانیم. بنابراین یک کلمفهوم نمادین آن را نمی
»ناخودآگاه«  جن ۀ  نمایه،  یا  کلمه  این  باشد.  داشته  خود  واسهۀ  بدون  و  آش ار  مفهوم  از  بی  

دقین مش ص شود و نه به قور کامل توضیح داده  ای  تواند به گونهتری دارد که هرگز نه میگرترده
بنابراین  (. 16و  15: صص1395)ر.ک؛ یونگ،  کار ندارد کس هم امیدی به انجام این شود و هیچ

ها و جمالت قرآن نماد انگاشته شوند، ام ان تشریح و ت یین آن برای م اق ان در صورتی که واژه
قرآن وجود ندارد و این در حاهی است که قرآن کتاب هدایت عموم بشر بوده و بایرت قابل فهم  
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نماد انگاشت آن گونه که امثال سروش تصور کرده اند.   توان کلمات و جمالت آنباشد. هذا نمی
در مقابل، اگر کلمات و جمالت به کار رفته در قرآن، »نشانه« دانرته شوند، دیگر جن ه رمزگونه 

ها برای همه م اق ان وجود دارد. هذا ابهامی در ذهن م اقب ایجاد نداشته و ام ان شناخت نشانه
گیرد که رابهه  شناسی قرار میر حیهه آن ب   از دان  نشانهنمی شود. بنابراین،موضوع وحی، د 

 داند و ام ان کشف مفهوم نشانه برای م اقب وجود دارد. دال و مدهول را غیر رمزی می

 اکوبسن« ی در مدل» ی وح. ۱-۲-۴

شناسی وحی بایرت در کنار م انیرم انتقال آن که در قرآن با ماده »نزول« بیان گردیده،  نشانه
هایی را  ها و ن ریهشناسان، مدلهای نشانهاوی قرار گیرد. بدین من ور باید در میان دیدگاهمورد واک

توان  اند. از جمله میها مورد بررسی قرار دادهجرتجو نمود که فرآیندهای ارت اقی را با ت یه بر نشانه
و روشمند  صورت  به  را  ارت اط  پدیده  که  نمود  اشاره  باب  این  در  یاکوبرن  مدل  ن رداشت    به  با 

 است.  ها ت یین نمودهنشانه
دهند. او هدف  شود که فرآینداصلی ارت اط را تش یل میمدل یاکوبرن شامل ش  جزء می

داند. از من ر او گفتگو شامل دو رکن اساسی گوینده و  اساسی گفتگو را رساندن پیام به دیگران می
پیام می را  م اقب  پیامی  نیازش  اساس  بر  فهم کالم  می شود. گوینده  و م اقب، جهت  فرستد 

کند که شامل موضوع )یاویزی که ارت اط  کند. او وهار رکن دیگر را نیز معرفی میکدخوانی می
گیرد که همان بافت یا سیاق یا فضای گفتگو است(؛ پیام )همان ن ات ارساهی  راجع به آن ش ل می

  سازد(؛ کدها ل پیام را مم ن میکه هدف ت اقب است(؛ کانال )همان مجرای ارت اقی که انتقا
آن توسط  پیام  که  می)رمزهایی  منتقل  )ر.ک؛  ها  هرتند(  مشترک  گیرنده  و  فرستنده  میان  و  شود 

 (.265- 260ش: صص1380یاکوبرن، 
ای از معنا،  کند بل ه ب   عمدهبا عنایت به ن ریه یاکوبرن، پیام به تنهایی معنا را فراهم نمی

است. این  شود. پس معنا در کل عمل ارت اط واقع شدهت اط حاصل میاز کدها، سیاق و کانال ار
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ن ته را نیز باید درن رداشت که در هر زبانی، عناصر دستوری وجود دارد که فی نفره معنای مرتقل  
پذیرند. پس مم ن است معنا با سیاق  گیرند، تا یر می ندارند و کامال از سیاقی که در آن قرار می

 عنا را باید در کل عمل ارت اط جرت.  تغییر کند. هذا م
ش  رکن مذکور همیشه از ن ر میزان نق  در کل معنا ی ران نیرتند و در هر موردی مم ن  

 شودکه ع ارتند از:  تر باشد. بر همین اساس، ش  نق  ایجاد میاست نق  ی ی از ارکان پررنگ
عاقفی زبان برتری دارد.    اهف( نق  عاقفی: اگر جهت گیری پیام به سوی گوینده باشد، نق 

- 30: صص1383تواند واقعی باشد یا این ونین وانمود شود )ر.ک؛ صفوی،  احراس عاقفی می
31.) 

ب( نق  ترغی ی: در این حاهت جهت گیری پیام به سمت م اقب است. هنگامی که ارت اط  
می برتری  ترغی ی  کارکرد  باشد،  متمرکز  م اقب  کال بر  از  هدف  حال،  این  در  جلب  یابد.  م، 
 (.  21: 1380مشارکت گیرنده یا برانگی تن وی است )ر.ک؛ گیرو،  

ها این  ج( نق  همدهی: اینجا جهت گیری پیام به سوی مجرای ارت اط است. هدف برخی پیام 
 (. 32: 1383است که ارت اط برقرار کنند یا ارت اط را قهع کنند )ر.ک؛ صفوی،  

م به سوی موضوع آن است )ر.ک؛ یاکوبرن، گیری پیاد( نق  ارجاعی: در این نق ، جهت
1380 :264 .) 

ها احراس کنند لزم است از مشترک  ه( نق  فرازبانی: هرگاه گوینده یا م اقب یا هر دوی آن
گیری پیام به سوی رمز خواهد بود )ر.ک؛  کنند، مهمئن شوند، جهتبودن رمزی که استفاده می

 (. 264: 1380یاکوبرن، 
گیری پیام به سوی خود پیام است. هذا پیام به خودی خود ن نق ، جهت و( نق  ادبی: در ای

پردازد و با استفاده گیرد. گوینده جهت ت  یر بیشتر کالم خود، به آراستن آن میمورد توجه قرار می
افزاید و توجه خواننده را  شناختی زبان میهای بدیع و بیان و اهگوهای آوایی بر جن ۀ زی اییاز آرایه

 (.  33-32: صص1380نماید )ر.ک؛ یاکوبرن، ود ا ر جلب میبه خ
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شناسی و به قور ویژه مدل یاکوبرن در موضوع »وحی« را بایرت از دو من ر کاربرد نشانه
ها( و نیز فرآیند فهم و تفریر نص مورد تحلیل قرار داد. پی  از ورود به  فرآیند توهید نص)نشانه

ضرورت دارد و آن این که نحوۀ ارت اط خدا با بشر شامل سه مرحله  کاربردشناسی، ذکر یک مقدمه  
ارت اط خدا با پیام ر)ص( به صورت گفتاری، ابالغ رسول اهله)ص( به مردم باز در قاهب گفتار و  

کند.  نهایتا ت دیل گفتار به متن قرآن به ش ل کت ی است که مفرر از قرین فهم با آن ارت اط برقرار می
توان در هر مورد سهح گوینده و م اقب را نیز مورد بررسی قرار داد. در مرحله اول  بر این پایه می

که ارت اط خدا و پیام ر)ص( به صورت گفتاری است، قرفین هم سهح ن وده و گوینده از سهح  
وجودی بالتری برخوردار است. هذا ارت اط عمودی، زنده است که دو قرف حاضرند. این در حاهی  

ط کت ی در سهح افقی صورت گرفته و ارت اقی زنده نیرت. بر این اساس، ارت اط  است که ار ت ا
هایی  ای عمودی دانرت که قی آن خداوند نشانهخداوند با پیام ر)ص( در قاهب وحی را باید رابهه

)مرحله سوم( را بایرت ارت اقی افقی دانرت   است و در مقابل، ارت اط مفرر با متنرا توهید کرده
اهله  ها دارد و نه توهید نشانه. پس مرحله اول که وحی از جانب خدا به رسول به فهم نشانه که نیاز  

توهید نشانه آن،  فرآیند  هاست در دو سهح وجودی م تلف صورت گرفته و نحوۀ )ص( است و 
این مدل، فرستنده وحی،  قرار گیرد. مهابن  یاکوبرن مورد تحلیل  به مدل  توجه  با  باید  آن  انجام 

گیرندهخداوند   و  پیام ر)ص(  ن رت،  گیرنده  محتوای است،  پیام  هرتند.  مردم  های  انوی، 
قاهب کدها و دستگاه نشانههدایت در  پیام ر)ص( و  از کانال قلب  قرآن است که  آیات  ای  ب   

است. وون عرب در موضوعات م تلف، بافت اجتماعی گوناگون و سؤال، تشریع و ... عرضه شده
رسد نق  تر از گیرنده آن است، ارت اط مذکور عمودی است. به ن ر میسهح فرستنده وحی بال 

پررنگ وحی  مدل  در  زیرا  ترغی ی  باشد.  یاکوبرن  مدل  از  حاصل  زبانی  نق   ش   بقیه  از  تر 
تا برانگی ته  جهت گیری اصلی وحی بر روی م اقب اوهیه و ابالغ آن به م اق ان بعدی است 

قرار گیرد. تمرکز بیشتر بر روی ترغیب م اقب به محتوای شود و مورد هدایت و رحمت پروردگار  
های ادبی و بالغی به جذب م اق ان  پیام است که اه ته با نق  ادبی زبان و استفاده از انواع آرایه

است. در مورد وحی، نق  مجرای ارت اط وندان پررنگ نیرت. در این مورد دو ن ته حائز  پرداخته
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  اط خدا و پیام ر)ص( با ماده »نزول« و »تنزیل« در قرآن مهرح شده اهمیت است. اول این که ارت 
َِبِهَالرُّوُحَاْْل ِمنُيَع لىَ﴿است   َُمِبنيََن  ز ل  َاْلُمْنِذرِين َبِِلساٍنَع ر ِبٍّ َلِت ُكون َِمن  ( 195-193)شعراء/   َ﴾ق  ْلِبك 

 اط وحیانی عمودی از  خداوند در این آیات با آوردن ماده »نزل« بر این ن ته ت کید ورزیده که ارت 
اهله )ص(  تر بوده و مجرای ارت اط از قرین قلب رسول سهح وجودی بال به به سهح وجودی پایین

ای به وگونگی این مجرا و نحوه انتقال مهرح نشده است. هذا این  است ه ن در این آیات، اشاره 
می جهتگونه  وون  و  بوده  غیرمادی  مذکور،  مجرای  که  نمود  برداشت  روی  توان  بیشتر  گیری 

نداده بیشتری  شرح  مذکور  مجرای  درباره  بوده،  پیام  محتوای  و  از  م اقب  اقالع  است)جهت 
(. باعنایت به این 278: انتشارات دانشگاه امام صادق ع، 1393تفصیل بحث ر.ک؛ اخوان مقدم، 

َُمِبنيَ﴿  195که در آیۀ   بودن وحی و در حقیقت    مورد تاکید قرار گرفته، باید گفت هف ی  َ﴾بِِلساٍنَع ر ِبٍّ
 است.  ای عرب، جهت انتقال پیام به وضوح مهرح شدهاستفاده از دستگاه نشانه

 زوتسو یاز منظر ا اکوبسن، یبا نزول در مدل   یرابطه وح . ۵

پردازد که در آنها به وگونگی ارت اط وحیانی  ایزوترو با تحلیل زبانی وحی، به ت یین آیاتی می 
شده پاشاره  اصل  وی  رابههاست.  را  وحی  و  دیده  رمزآهود  زبانی،  غیر  و  زبانی  ش صی،  دو  ای 

ای دارد، اما بر این ن ر است که وحی در معنای قرآنی آن،  داند که فرستنده و گیرندهمحرمانه می
ای  شود، بل ه رابههفرایندی کالمی و شفاهی است که در قاهب رابهه دوش صی صرف خالصه نمی

دارد (. او سپس بیان می۹۲ش، ص 1391است )ر.ک؛ ههفی،    سه ش صی، یا حتی وهارش صی
ای خاص است که خداوند به قور مرتقیم با موسی س ن  رابهه بین خداوند و موسی )ع( رابهه

َم« از آن یاد میمی  کند که قهعا مرتلزم برقراری رابهه شفاهی دو ش صی است  گوید و با واژه »َکلَّ
سورۀ شوری ارت اط    51و    50ایزوترو با اشاره به آیات  (.  206-200: صص1366)ر.ک؛ ایزوترو،  

داند که به شیوه ارت اط نهانی و  ای ارت اط شفاهی و زبانی میها را گونهمم ن بین خداوند و انران
می صورت  رسول  یک  فرستادن  و  پرده  پس  از  گفتن  آمیز، س ن  ارت اقی  اسرار  اول  گونه  پذیرد. 
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را  آن  واقعی  معنای  که  است  )ع(  نمی  مرتقیم  موسی  حضرت  به  پیام ران  میان  در  صرفا   و  دانیم 
است. گونۀ دوم وحی، نوعی ارت اط شفاهی است که گوینده قابل رؤیت نیرت. با  اختصاص یافته

ای  آمیز قرار دارد که به شیوه این حال، پیام ر آگاهی کامل دارد که در جایی نزدیک به موجودی اسرار
پیام می  بریار شگفت انگیز با وی س ن رسان خاص  گوید. در گونه سوم، ارت اط شفاهی با یک 

بینند )ر.ک؛  شنوند و هم ش ص گوینده را میگیرد که پیام ر )ص( هم کلمات را میصورت می
صص1391ههفی،   رابهه93-92ش:  ایزوترو   من ر  از  وحی  مرحله  این  در  سه (.  ش صی  ای 

اصلی وحی صرفا نجات و رستگاری ش ص  ورزد که هدف  است. او سپس بر این امر ت کید می
ای وهار  گیرد که وحی رابههخود پیام ر )ص( نیرت، بل ه رستگاری همه مردم است و نتیجه می

گوینده  به  )پیام ر)ص(  اول  شنوندۀ  رو،  این  از  است.  میش صی  ت دیل  وظیفهای  که  اش شود 
ه، سپس همه اعراب و پس از  رساندن و ت لیغ کلمات اههی است. م اقب وحی، در ابتدا مردم م  

ها خواهند بود. در شوند و در نهایت، همه انرانآن همه افرادی که به عنوان اهل کتاب خوانده می 
این اهگو پیام ر )ص( همانند ج رئیل، فردی است که باید وحی را دریافت کند و به دیگران انتقال 

و پیام ر )ص( نیز رسول اهله است    دهد. ج رئیل فرستاده )رسول( خدا به سوی پیام ر )ص( است 
این اهگو م تنی    (.229-228: صص  1366که واسهه بین خداوند ومردم است )ر.ک؛ ایزوترو،  

بر م اقب است. بر این پایه، جهت گیری پیام به سوی م اق ان وحی بوده و اهگوی وهارش صی  
 است. نیز به همین س ب ترسیم شده

ول، عمودی بودن ارت اط گوینده و فرستنده را مهمح ن ر  ایزوترو در تحلیل رابهه وحی و نز 
دارد که خدا و انران کامال از هحاظ درجه هرتی با ی دیگر تفاوت  قرار داده و این گونه بیان می 

اند. این ارت اط حاهت  دارند و با کمال وضوح به صورت افقی بر روی یک تراز هرتی قرار نگرفته
تر از آن )ر.ک؛  ترین و پیام ر)ص( در ترازی بریار پایینماینده عاهیقائم دارد. خداوند در بال و ن

نمی212:  1366ایزوترو،   وحی  مورد  در  ارت اط  وگونگی  که  است  باور  این  بر  او  با (.  تواند 
زبامدل  مرسوم  گیرنده  نهای  و  فرستنده  ارت اط  وونگی  تحلیل  در  سپس  گردد.  ت یین  شناختی 
افتد تا ارت اط برقرار شود.  اهعادهق گوید لزم است پیشامد فومی  ای برای گیرنده و فرستنده اتفاق 
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ای  دارد این ارت اط زمانی مم ن است که میان دو قرف گونهسپس با استناد به آرای کرمانی بیان می
از برابری باشد یا شنونده باید تحت نفوذ عمین و دگرگونی روحانی س نگو، دگرگونی ش صی ژرف 

این که س نگو به قریقی تنزل کند و به صورتی خصوصیت شنونده را دارا شود. هذا   پیدا کند و یا
اهله )ص( که مجرای ارت اقی وحی اههی است با این تحلیل  استفاده از فعل نزول بر قلب رسول

ایزوترو قابل فهم است. این که منافاتی میان نزول بر قلب و شنیده شدن و ارت اط کالمی آن وجود  
ی هف ی و کالمی بوده و در عین حال با م انیرم تنزل و از قرین مجرا و کانال ارت اقی  ندارد. وح

ایزوترو،   )رک؛  باشند  داشته  ارت اط  ام ان  گیرنده  و  فرستنده  تا  گرفته  صورت  خود  : 1366ویژه 
(. این تحلیل، ش هه کرانی را که معتقدند وحی غیرهف ی بوده و تنها در قاهب  230-213صص

َََ﴿گونه که خداوند نیز در آیات  گوید. همانپیام ر)ص( وارد شده، پاسخ می  معنا بر قلب ُْتك  َاْخَت  َأ ان  و 
 گذارد.( بر سمعی بودن کالم خوی  صحه می13)قه/ َ﴾ف اْست ِمْعَِلماَيُوحى

دقین بررسی  کاربردی  جهت  و  هغوی  من ر  از  »نزول«  ریشه  معنایی  تحلیل  دیدگاه  این  تر 
های ته یقی به معانی پایین آمدن، ریزش پیدا کردن و جاری  »نزل« در فرهنگضرورت دارد. ریشه  

های ع ری و سریانی و ح شی نیز به  (. این ریشه در زبان 902: 1357شدن است )ر.ک؛ مش ور، 
« گزارش شده که بیانگر معنای ریزش و پایین آمدن است go down, flow , drop ,fallمعانی »

(p892 ، 1903 ، justrow؛ p633 ، 1939 ، gesenius  ؛p411  ، 1991  ،leslau 215؛  ، 
2002  ،costaz .) 

فعل »انزل« از ریشه »نزل« در فرهنگ و زبان عرب به معانی »از بلندی به پایین آمدن = من  
شده استعمال  »حلول«  و  سفل«  إهی  احمد،  علو  بن  خلیل  )ر.ک؛  ج1409است  ؛ 367:  7ق، 

،  9تا، ج؛ ابن سیده، بی1828:  5ق، ج1407،  ؛ جوهری55، ص9ق، ج1414صاحب بن ع اد،  
(. هر وند معنای ریشه »نزل« در زبان عرب تقری ا همان معنای  628م،  1979؛ زم شری،  45ص

ُنُزل )= آنچه ب ار رفته در زبان های قدیم است، ه ن مشتقات »نزل« دارای معنای دیگری مانند 
« به معنای (. »ذو نَزل 367:  7ق، ج1409،  باشد )خلیل بن احمدکنند( نیزمیبرای مهمان مهیا می
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(. »َنزیل« یعنی مهمان  144:  13ق، ج1347کری که صاحب عها و ب ش  است )ر.ک؛ ازهری،  
)ر.ک؛    کنند(و »ااهُنزاهه« یعنی آنچه که برای مهمان آماده می1828:  5ق، ج1407)ر.ک؛ جوهری، 

(.  659:  11ق، ج1414ن من ور،  ( و »نَزل«به معنی باران است )ر.ک؛ اب628:  1979زم شری،  
کنند« و »عها و فضل« به نوعی ت ریم قرف  رسد معانی »آنچه برای مهمان آماده میبه ن ر می

مقابل است که با نزول خیر به دیگران همراه است. بنابراین ریشه »نزل«در زبان عرب کاربردهای  
ین ریشه یعنی »ریزش« باشد )ر.ک؛  تواند در ارت اط با همان معنای مشهور اتری دارد که میمتنوع

 (. 54: 1397ف اری و هم اران، 
بار به کار رفته که در قرآن به امور وعناصر فراوانی نر ت داده شده   293ریشه »نزل« در قرآن  

انجیل، کتاب،   تورات و  امور شامل مفاهیم وحیانی وون »قرآن عربی، ح م عربی،  این  است. 
هدایت بینات،  فرقان،  ذکر،  خوراکیح مت،  از  برخی  مائده ،  بلدروین،  و  گزانگ ین  مانند  ها 

آسمانی، عوامل مؤ ر در ق یعت و زندگی بشری، همچون آب )در قاهب باران(، وهارپایان، آرام  
از   مانند فرشته، جنود آسمانی، برخی  قاهب خواب س ک، آهن، رزق، عوامل ماورای ق یعی  در 

شود. در تمامی این موارد آنچه  اروت آموخته شد«میعلوم مانند علمی که به دو ملک هاروت و م
ها، عوامل اش انران است. مفاهیم وحیانی، خوراکیعمل »نزول« به آن نر ت داده شده، گیرنده

اند. موجود در ق یعت وون آب و آهن، علم و عوامل ماورای ق یعی همگی برای انران نازل شده 
اند. از  ی برای هدایت و کمال معنوی او نازل شدهبعضی به من ور کمک به حیات مادی بشر و برخ 

َََ﴿قرفی م ان نزول این موارد نیز ازجایی است که نر ت به انران در موقعیت بال قرار دارد   ِمن 
ًةَِمن َالسهماءَ﴿(،  22)بقره/  َ﴾السهماِءَماءًَ ( و ... و فرستنده آن نیز به تصریح آیات  112)مائده/  َ﴾ماِئد 

َي كََْ﴿ َالهِذين  َاَّللهَُِإنه َأ نْ ز ل  َُس ِكين  ت ُهَع ل ْيهَ﴿(،  174)بقره/  َ﴾ُتُمون َما َاَّلله ( خداوند است. 26)توبه/  َ﴾ف أ نْ ز ل 
بدیهی است تمامی این موارد باید خلن و موجود شوند و از عاهم بال برای بشر نزول یابند. هذا وحی  

نشانه قاهب  در  نیز  یافاههی  تنزل  بال  عاهم  از  عربی  اهفاظ  و  بوده، ها  آن  گیرنده  که  انران  به  و  ته 
کردهرسیده تحلیل  ایزوترو  که  گونه  همان  تحلیل  است،  کرده  تالش  ایزوترو  بنابراین  است. 
شناختی از وحی ارائۀ دهد. او ت کید دارد که خدا با بشر س ن گفته و خودش را به واسهه  نشانه
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ََ﴿سوره مزّمل    5آیه    .َ﴾ْللقهَفیَکالمهََلقدَتلیَهللاَ﴿است:  »زبانی قابل فهم برای بشر« آش ار کرده ِإانه
َق  ْوًلَث ِقياًلَ نُ ْلِقيَع ل ْيك  ( نیز بر این امر اذعان دارد که کالم اههی  قیل است زیرا ی رانی  5)مزمل/  َ﴾س 

شناختی بین مت لم و مرتمع وجود ندارد ه ن با عنایت به این که از جنس گفتار و تعادل هرتی
َأ نْ ز ْلناُهَقُ ْرآانًَع ر بِيًّاََ﴿واند قابل فهم و تحلیل گردد. هذا دو دو جن ه دارد. آیه تاست و تنزل یافته، می ِإانه

ورزد که قرآن جن ۀ زبانی و گفتاری دارد و ( بر همین موضوع ت کید می2)یوسف/  َ﴾ل ع لهُكْمَت  ْعِقُلون
ی آن غافل شد. در قابل فهم است. اگروه نوشتن وحی کار مهمی بوده ه ن ن اید از وجه گفتار

کنند. ایزوترو ضمن ارائۀ ن ر  گفتار حضوری شرایط و سیاق حاضر هرتند و به فهم کالم کمک می
کند که: »بدون شک، وحی گفتار بوده و خدا در شرایط زمانی  خوی  این پرس  را نیز مهرح می

است.  استفاده کردهای عرب  و م انی خاصی، جمالتی را به پیام رش اظهار کرده و از دستگاه نشانه
دهد ارت اط وحیانی منحصرا   است؟ او سپس پاسخ میبر این پایه، آیا نق  س ن گو توزیع شده

ای قائم به دو قرف نیرت. هذا جهت ع س مهلقا  ام ان ندارد. هذا رابهه یک جهتی است و رابهه
-213: صص1366و،  ای دارد )ر.ک؛ ایزوترزبانی وحی، متعارف ن وده بل ه کانال ارت اقی ویژه 

230 .) 

 گیری بحث و نتیجه

می ایزوترو  دیدگاه  و  یاکوبرن  مدل  به  نشانهباعنایت  مدهی  به  دست  توان  وحی  از  شناسانه 
یافت. بدین سان که خداوند فرستنده وحی و پیام ر)ص( و م اق ان ایشان، گیرنده وحی هرتند. 

اهفاظ زبان عربی هرتند. با ن رداشت آیات قرآن،  ها،  آیات قرآن، پیام وحی بوده و کدها و نشانه
نشینی وحی و ماده نزول بر توان از قلب به مثابه کانال ارت اقی در مدل یاکوبرن تع یر نمود. هممی

گذارد که رابهه میان خدا و پیام ر)ص( عمودی و غیرهم سهح است. به دیگر این امر صحه می
تری نر ت به گیرنده قرار دارد. هذا مهابن دیدگاه ایزوترو  بیان، فرستنده پیام در سهح بریار عاهی

قرفه  ای دارد که از سوی خداوند که به قور یکونین ارت اقی غیرمتعارف بوده و نیاز به کانال ویژه 
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نماید. این  هایی از جنس هفظ برای گیرنده ارسال میبرقرار شده و فرستنده قی عمل نزول، نشانه
ا ق یعی  مافوق  نمیارت اط  هذا  قابل  ست.  غیر  است،  مافوق ق یعی  وون  که  گرفت  اش ال  توان 

از آنجایی که جهت پیام، م اق ان تحلیل است بل ه از جنس اهفاظ است و قابل تحلیل.  گیری 
 وحی بوده، در قرآن، شرح وندانی از نحوه این ارت اط ویژه ارائه نشده و ت کید بر گیرنده پیام بوده

ها و کدهایی که همان اهفاظ و جمالت زبان عربی ی اههی در قاهب نشانهاست. بر این اساس، وح
شناسانه،  است به صورت قابل فهم بر قلب پیام ر)ص( نازل شده است. با عنایت به این تحلیل نشانه

داند، باقل  اهله)ص( و با ماهیت غیرهف ی میای که وحی را تنها معانی اهقا شده بر قلب رسول ش هه
 . و مردود است 
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