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وحی ،واسطۀ ارتباب خداوند متعال با پیامبر اکرم است و حدیث نبویّ ،
مبین
این وحی ی
منزل و رابط بین پیامبر اکرم با مردم است .نوشتار پـیش رو کـه بـا
روش توصیفی-تحلیلی و در گسترۀ بررسی آیات و روایـات مـرتبط بـا انـواع وحـی
ْ ُ ی ْی
ْ ُ ا ْ
فراهم شده ،میکوشد طبق آیۀ  یو ما یین ِطق عن الهویِ ،إن ه یو ِإال یوح ٌی ُیـوحی
ِ
و ســایر آیــات مشــابه ،نشــان دهــد نــزول وحــی بــر پیــامبر  ،بــه چهــار شــکل
بودهاســت :وحــی قرآنــی ،وحــی بیــانی ،حــدیث قدســی ،و حــدیث نبــوی .نتــایج
پژوهش ،بیانگر این است که مراد از وحی قرآنی ،قرآن کریم اسـت کـه از طریـق
وحی بر پیامبر نازل شدهاست .وحی بیانی ،به قرآن کـریم اختصـاص دارد و
به منظور تبیین آیات قرآن به معنای تفصیل جزئیات احکام ،تخصیص عمومـات
و تقیید مطلقات قرآن است .از این رو ،تببین قرآن ،از تفسیر قرآن متفاوت است؛
تببین قرآن ،بر اساس وحی بیانی و ویژۀ پیامبر است که همراه با قرآن ،بر پیامبر،
وحی میشدهاست؛ ولی تفسیر قرآن از عهدۀ هرکسی کـه شـرایط ویـژۀ تفسـیر را
داشته باشد بر میآید .لفظ و معنی حدیث نبوی ،از پیامبر است  -البته مبتنی بـر
وحی و آموزههای وحیانی .مفهوم حدیث قدسی از خداوند ،وحی مـیشـود؛ ولـی
لفظ آن از پیامبر است.
کلیدواژهها :وحی قرآنی ،وحی بیانی ،حدیث قدسی ،حدیث نبوی.
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چکیده
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طرح مسئله
نزول قرآنکریم تنها از راه وحی صورت گرفته و خداوند حکیم با برگزیدگان رسالت با زبـان وحـی
سخن گفتهاست .وحی یکی از مفـاهیم کلیـدی ادیـان آسـمانی اسـت کـه همـواره از جنبـههـای
مختلف مورد توجه بوده و متکلمـان و فیلسـوفان و مفسـران ،دیـدگاههـای خـود را بـر آن عرضـه
داشتهاند .قوام نبوت و بعثت انبیا ،وحی و ارتباب غیبی خدا با انسانهای برگزیدهای است که پیام
آور هدایت الهی ،بر بشریتاند .از طرفی حدیث هم بهدلیل انتساب آن به معصوم و وحیانی بودن
محتوای آن ،حجت است و میتواند مبنای عمل قرار گیرد.
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محور بحث ،این است که کالمی که از پیامبر صادر شده ،بر چهار نـوع اسـت :قـرآن ،تبیـین
ا
ْ
ُ
ْ
قرآن ،حدیث قدسی و حدیث نبوی .بر اساس آیۀ « یو ما یی ْن ِطق یع ِن ال یهوی ِإن ُه یو ِإال یو ْح ٌی ُیـوحی»
(نجم ،)۴-3 :می توان کالم پیامبر را به چهار نوع وحی تقسیم کرد :وحـی قرآنـی ،وحـی بیـانی،
ً
حدیث قدسی و حدیث نبوی .گرچه عنوان وحی به دو مورد اخیـر اطـالق نشدهاسـت ،ولـی قطعـا
مبتنی بر وحی و آموزههای وحیانی است.
هدف از تدوین این مقاله ،بررسی این قالب چهارگانۀ کالم پیامبر

و کشف نوع ارتباب بین

این مفاهیم است .لذا این پژوهش ،میکوشد به این پرسشها پاسخ دهد :ماهیت وحی چیست؟
چند نوع وحی وجود دارد؟ احادیث پیـامبر

بـه چنـد بخـش قابـل تقسـیم اسـت و منشـأ ایـن

احادیث چیست؟ چه ارتباب و تناسبی بین انواع وحی الهی بر پیامبر

وجود دارد؟

در زمینۀ وحی و حدیث ،آثار متعددی به رشتۀ تحریر درآمده که هر یک از آنهـا ،از زاویـهای
خاص به این موضوع نگریستهاند :مانند مقالۀ آقای احمد عابدی ( )1131با عنوان «وحی قرآنی
و وحی بیانی» که بیشتر به اثبات وحی بیانی پرداختهاست .ضـمن ایـنکـه نویسـندۀ مقالـه ،همـۀ
انواع روایات معصومان را وحی بیـانی دانسـتهاسـت ،در حـالی کـه در ایـن پـژوهش ،بـین اقسـام
روایات ،تفکیک شدهاست.
مقالۀ «حدیث قدسی چیست» (جعفری )25-21 :1132 ،که پیرامون تعریف احادیث قدسی
و تفاوت آن با قرآن پرداخته است .همچنین در مقالۀ «صور و مراتب وحی الهی» بیشتر به تبیـین
وحی باواسطه یا بیواسطه ،از نگاه متکلمان و فالسـفه پرداختـه شدهاسـت؛
فلسفی و شیوۀ نزول ِ
بدون اینکه به این چهار قسم ،اشارهای داشته باشد (نجف زاده)1131 ،؛ اما پـژوهش پـیش رو،
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نگاهی متفاوت به مقولۀ وحی و حـدیث دارد و در صـدد تبیـین رابطـه بـین همـۀ اقسـام سـخنان
وحیانی پیامبر

است.

 .1مفهوم شناسی وحی
عالمان علم لغت برای واژۀ «وحی» ،کاربردهای گوناگونی برشمردهاند؛ مانند نوشتن ،اشاره ،پیام،
الهام ،و کالم مخفی .برخی از لغتشناسان میگویند« :ریشۀ اصلی وحی بر القای پنهانی دانش
و غیر آن داللت میکند و همۀ استعمالهای واژۀ وحی به این معنی باز میگـردد» (ابـن فـارس،
1121ق .)12/5 :آنگونه که لغتشناسان عرب گفتهاند ،معنی اصـلی «وحـی ،ایحـاء» پوشـیده
اعالم کردن است .بدین جهت ،الهام (در دل افکندن) هم وحی نامیده شدهاست .بر همین مبنـا
به اشاره و ایما و سخن پنهانی هم وحی گفته شدهاست (ابن منظور1111 ،ق .)211/15 :برخی
وحی در اصطالح ،ارتباطی معنوی است که برای پیامبران الهی جهت دریافت پیام آسمانی از
راه اتصال با عالم غیب برقرار میشود .به گفتۀ عالمه طباطبایی (:)1115
وحی یک نوع سخن گفتن آسمانی است که از راه ّ
حس و تفکـر عقلـی درک نمیشـود ،بلکـه
درک و شعور دیگری است که گاهی در برخی از افراد به مشـیت الهـی پیـدا میشـود و دسـتورات
غیبی را که از حس و عقل پنهان است ،از وحی و تعلیم الهی دریافت میکند (.)53

1

وحی در قرآن کریم ،فراتر از معنی اصطالحی ،یعنی وحی نبوی ،به کار رفته است .واژۀ وحی
و مشتقاتش به صورت اسم و فعل 12 ،بار در قرآن آمده است .گاهی این وحی از طرف خداست و
گاهی از طرف شیطان .گاهی وحی بر پیامبر خدا است و گاهی هم بر انسانهای عـادی یـا زنبـور
عسل و یا آسمان و زمین است .در تمام این موارد به نحوی این انتقال پنهانی صورت گرفته است
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نیز اصل وحی را به معنی اشارۀ سری دانستهاند (راغب اصفهانی1211 ،ق.)353 :

که به ریشۀ اصلی و لغوی آن برمیگردد (قرشی.)131/1 :1111 ،
عالی ترین درجۀ وحی ،همان است که تنها به سلسلۀ پیامبران اختصاص دارد و منظور از آن،
 ،و سـخن گفـتن خـدا بـا اوسـت .از کلمـات پیـامبر

القای معانی از سوی خدا به قلب پیـامبر
ً
اکرم هم میتوان فهمید که اساسا وحی با سایر القائاتی که به بشر میشود ،از نظر ماهیـت،
ً
متفاوت نیست ،بلکه از نظر درجه فرق میکند .مثال پیامبر اکرم ضـمن حـدیثی میفرمایـد:
«رویای صادقه جزئی از هفتاد جزء نبوت است» (صدوق1111 ،ق .)535/2 :این حـدیث اشـاره
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میکند که وحی به انبیا درجهای قوی و پر تأللؤ از نوری است که همگان از پرتو این نور بهرهمنـد
و روزی خوارند.

وحی بر پیامبر

به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم ،نازل میشده (معارف)15 :1131 ،

که هر دو راه ،مطمئن و بدون نفوذ شیطان و نسیان است (تقیپور.)51 :1131 ،

وحی مستقیم ،وحیی است که پیامبر  ،بدون هیچ واسطهای ،حتـی جبرئیـل ،بـا خداونـد
ّ
متعال ارتباب برقرار میکند  :یو إ انک یل ُت یل اقی ْال ُق ْر یآن م ْن یل ُد ْن ی
کیم یع ِل ٍیم( النمل« :)5 :و حقا تو
ح
ِ
ِ
ٍ
2
قرآن را از سوی حکیمی دانا دریافت میداری»  .وحی مستقیم بر آن حضرت آنقدر سنگین بوده
که در برخـی از روایـات بـه « ُب یرحـاء وحـی» یعنـی شـدت تـب ،تعبیـر شدهاسـت (ابـن شهرآشـوب
مازندرانی1111 ،ق.)11/1 :
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دومین قسم وحی بر پیامبر اکرم  ،وحی به واسطۀ جبرئیل بودهاست .قرآن مجید در ایـن
ح ُ ْ ی ُ ی یْ
ی ا ُ ییْ ُ ا ْ ی ی ی ی ی
ی ی
کـون م ی
ـن
ت
ل
ـک
ب
ل
ِ
باره مـیفرمایـد :و ِإنـه لتن ِزیـل یرب العـال ِمین نـزل ِب ِـه الـروح األ ِمـین علـی ق ِ ِ
ْ
ال ُم ْن ِذ ِر یین( شعراء.1)111-112 :
پس وحی در لغت به معنای آگاهکردن یا سخن گفتن پنهانی و یا الهـام ،طلـب ،اشـارۀ سـری
رمزی ،رویا و ...است که از جهات مالکها و ضوابط مختلف قابل تقسیم است.1
گاهی وحی از جهت فاعل و گویندۀ آن به وحی الهی یا الهام ربانی و القای شیطانی ،تقسـیم
ی ا ا ی ی یُ ُ ی ی یْ ی ْ ُ ی ُ ُ ْ ی ْ ی ی ْ ُ ُ ُ ْ ا ُ ْ ی ْ ُ ی
ـم ل ُمشـرکون
ـادلوکم و ِإن حطعتمـوهم ِإنک
میشود :و ِإن الشـی ِاطین لیوحـون ِإلـی حو ِلیـا ِئ ِهم ِلیج ِ
ِ
(األنعام .)121 :یا ازجهت قابل و گیرنده نیز میتوان وحی را به وحی بـه پیـامبران وحـی بـه غیـر
ی ْ ی ُُ ً ی ی ا
ییْ ی ی ح ی ی ا ْ ی ا
ـن الش یـج ِر یو ِم امـا
ـال بیوتـا و ِم
ب
ج
ال
ـن
م
ي
ذ
خ
ات
پیامبران تقسیم کرد :وحوحی رب یك ِإلی النح ُ ِل ح ِن ِ ِ ی یِ
ِ ِ
ْ
یْ ُ ی
ون( النحل )53 :و نیز  یوح ْو یح ْی ینـا إ یلـی ح ام ُم ی
وسـی حن ح ْر ِض ِـع ِیه( القصـص .)1 :کالمـی کـه
یع ِرش
ِ
فرشتگان با حضرت مریم داشتند نیـز از ایـن قسـم بـود (احمـد عابـدی .)51 :1131،البتـه امـام
علی

نیز وحی را به نحو دیگری تقسیم بندی کردهاند.5

از عبارت «وحی بر پیامبر ،همانند وحی بر نوح و پیامبران پس از اوسـت» (آل عمـران،)12 :
چنین استنباب میشود که وحی به پیامبران از جهاتی با وحی با دیگران ،متفاوت است .این وحی
را «وحی رسالی» یا «وحی تشریعی» نامیدهاند؛ زیرا پیامبران با دریافت این وحی ،مأموریـت مـی-
یابند پیام خداوند را که حاوی شریعت الهی است ،به مردم ابالغ کنند.
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میتوان ارتباب گفتاری خداوند با پیامبران را ،که همان وحی رسالی است ،در سه دستۀ عمده
طبقهبندی کرد :وحی ِاخباری ،وحی دستوری ،وحی ابالغـی( 5شـاکر .)51 :1133 ،ولـی وحـی
تکوینی ،در مقابل وحـی تشـریعی اسـت و انـواع گونـاگونی دارد .بـارزترین نمونـۀ وحـی تکـوینی،

الهامات فطری و غریزی در وجود آدمی است کـه انسـان را بـه سـوی خداونـد سـوق مـیدهـد و
همواره از اندرون او را به سوی حق میکشاند (سعیدی روشن.)1 :1113 ،
اما آیات قرآن ،یا به صورت مستقیم بـر پیـامبر وحـی شـده یـا جبرئیـل امـین واسـطۀ وحـی
بوده است و نوع دیگر ،یعنی وحی از وراء حجاب دربارۀ قرآن وجود نداشتهاست .البته مطـالبی بـر
پیامبر از جانب خداوند در عالم خواب ،القا میشده ،ولی هیچ آیهای از قرآن در خـواب بـر پیـامبر
نازل نشدهاست (تقیپور.)51 :1131 ،

وحﻰ قرآنﻰ یا وحی رسالی ،1همان وحی تشریعی اسـت که بـر پیـامبر اکـرم

نـازل شدهاسـت

(شاکر .)51 :1133 ،در این نوع وحـی ،همۀ الفاظ از خداوند است و آن ،همین قرآن کریم است
که در آن اصـول شـریعت اسالم آمده است.
در وحی قرآنی ،هم لفظ و هم معنا از جانب خداست و پیامبر درآن هیچ دخل و تصرفی نـدارد
و هر آنچه بر ایشان وحی شد ،بدون کم و کاست به مردم رسانده است .در قرآن کریم آمده اسـت
ُْ
ُ ی ْ ُی ا ی ُ ْ ْ ی ْ
ْ
قـاء نف ِسـی ِإن
که پیامبر ،اختیار تبدیل و تغییر در قرآن را ندارد :قل ما یکون ِلی حن حبدلـه ِمـن ِتل ِ
یا ا
ی
حت ِب ُ ِإال ما یوحی ِإلی( 3یونس .)15 :این سلب اختیار ،نشاندهندۀ آن است که الفـاا و عبـارات
قرآن از پیامبر نیست وگرنه هر انسانی میتواند آنچه را گفتهاست ،به تعبیر و بیان دیگری بگوید.
مقـدس موجـود از آن
وحی قرآنی از ویژگیهای ممتازی برخوردار است که دیگـر کتابهـای
ِ
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 .1-1وحی قرآنی

بیبهرهاند .وحی قرآنکریم ،از نوع وحی لفظی است؛ یعنی پیامبر عـین الفـاا قـرآن را از وسـایط
الهی دریافت کردهاست و اما وحی به پیامبر اکـرم

تنهـا از ایـن نـوع نبودهاسـت؛ بلکـه آنچـه

پیامبر در سنت بیان داشته یا بدان عمل نموده ،نیز بر پایۀ وحی بودهاست ،کـه آنهـا را مـیتـوان
مصادیقی از وحی گزارهای یا تعبیر و تفسیر تجربۀ نبوی دانست (شاکر.)15 :1133 ،
پیامبر خدا

هر وقت جبرئیل بر او نازل میشد ،قرآن را میخواند تـا مبـادا چیـزی از آن را

فراموش کرده باشد؛ به طوری که هیچگاه نمیشد جبرئیل ،وحی را بـه آخـر برسـاند ،و آن جنـاب
ی ُْ ُ ی یْ
1
شروع به خواندن از اولش نکرده باشد .ولی همین که این آیه نازل شـد :سـنقرئک فـال تنسـی
ِ
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(حعلی )5 :رسول خدا

از این دلواپسی در آمد ،و چیزی را فراموش نکرد .خداوند او را از ایـن

کار نهی کرد و به او اطمینان داد که حفظ و نگهداری قرآن به عهـدۀ خداونـد اسـت و هیچگـاه از
ا ی
ی ی ی ی
ی ُ ْ
ُ ی
دل پیامبر محو یا فراموش نخواهد شد :ال ت یح ارك ِب ِه ِل یسانك ِلت ْع یجل ِب ِه* ِإن یعل ْی ینا یج ْم یع ُـه یوق ْرآن ُـه*
ی ی ی ْی ی ا ُ ی
ف ِإذا ق یرحن ُاه فات ِب ْ ق ْرآن ُه( 12قیامة.)13-15 :
پس از وحی نیز پیامبر اکرم دستور میفرمود آیات را بنویسند و ضبط کنند .این حرص و
تالش در حفظ وحی هنگام نزول وحی و پس از آن ،به خوبی نشان میدهد کـه الفـاا و کلمـات
قرآن در اختیار پیامبر نبودهاست ،بلکـه الفـاا و جمـالت قـرآن همچـون محتـوای آن ،از سـوی
خداوند متعال القا میشده و پیامبر در مقام مخاطب امین ،آن را دریافت میکردهاست.

 .۶-1وحی بیانی
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و چهارم ـ پاییز و زمستان 6931

ما معتقدیم قرآن بــه طــور کامــل از جانب خدا آمده و حتﻰ یک کلمه یا یک حرف هم از آن کم و
زیاد نشده است .لذا برای رسیدن شریعت خاتم األنبیاء به امت ،و سـالم مانـدن آن تــا آخرین روز
دنیا ،این شریعت با دو گونه وحﻰ نازل میشده است:
الف :وحﻰ قرآنﻰ؛ ب :وحﻰ بیانﻰ (عسکری.)121-111 :1131 ،
حکمت ربالعالمین ،مقتضی شد شریعت خاتم االنبیا تا ابد و برای همۀ اعصار و ادوار بماند،
وگرنه انسانها تغییر فطرت نمﻰدهند و اگر میتوانستند ،کتاب آسمانی خاتماالنبیا را -همچـون
کتابهای آسمانی دیگر که تحریف کردند -تغییر میدادند و هر چه مخـالف هـوای نفـس آنهـا
بود ،تحریف یا کتمان میکردند .آن وقت قرآن از ارزشی که ما االن به آن ایمان داریم ،میافتاد.
ی ا
ی یْ ی ْ ی ی ْ ی ا
ُ ی ی
الـذ ْک یر ل ُت یب اـی ین ل ا
ـاس یمـا ن اـزل ِإل ْـی ِه ْم یول یعل ُه ْـم
لن
در قرآن ،خطاب به پیامبر آمده :وحنزلنـا ِإلیـك
ِ
ِ ِ
یی ا ی
ییتفک ُرون( نحل« :)11 :و ما قرآن را بر تو ای پیامبر نازل کردیم تا تو برای مردم بیان کنﻰ آنچه
ی یْ ُ ی ْ ی
ْ ُ ا ْ ُ ی
را که برای ایشان نازل شده است» .با توجه به آیۀ  یوما ین ِطق عن اله یوی* ِإن ه یو ِإال یوح ٌي یوحی
ِ
(نجم )1-1 :و قرائنی که در قرآن وجود دارد ،نهتنها نزول متن قرآن ،بلکه تبیین آیات آن نیـز از
ُ ا ی
ی
جانب خداوند و به واسطۀ وحی بر پیامبر بودهاست :ث ام ِإن یعل ْی ینا یب ییان ُـه( القیامـة .)11 :ایـن آیـه
خطاب به پیامبر است :یعنی ایضاح آن برای تو ،به عهدۀ ما است .ما همانطور که جم قـرآن را
به عهده گرفتهایم ،بعد از جمـ و قـرائتش بـرای تـو بیـان هـم مـیکنـیم (طباطبـایی1111 ،ق:
 .)112/22بنا بر این جم قرآن و هم تالوت آن بر تو هم تبیین و تفصـیل معـانی آن هـر سـه بـر
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عهدۀ ما است (مکارم شـیرازی .)213/25 :1111 ،و این وحﻰ ،همـان وحـی بیـانی اسـت که با

وحﻰ قرآنﻰ نازل مﻰشده است .از ّ
حسان بنثابت نقل شده که جبرئیل ،همانگونه که قـرآن را بـر
پیامبر نازل میکردّ ،
سنت را نیز نازل میکرد (دارمی ،بیتا.)115/1 :
ً
وحی قرآنی همین قرآن کریم است که همۀ الفاظش از خداونـد اسـت؛ مـثال در قـرآن کـریم
ی
ی ی
ای ی ُُ
ا ُ ی ْی
ا
وك الش ْم ِس ِإلی غ یس ِق الل ْی ِل یوق ْرآن الف ْج ِر( إسراء:
ل
د
ل
ل
ال
الص
م
ق
ح
ِ ِ
فقط آمده است :نماز بخوانِ ِ  :
)13؛ اما تعداد رکعات نماز -که مورد اتفاق همۀ مسلمانهاست -در قرآن نیامـده اسـت؛ بلکـه از
طریق وحی بیـانی بـر پیـامبر نـازل شدهاسـت و مسـلمانان آن را از پیـامبر آموختهانـد (عسـکری،
.)121-111 :1131
میتوان گفت عالمه عسکری ،اولین بـار ،اصـطالح «وحـی بیـانی» را مبسـوب توضـی داده
است .اگر چه قبل از او کسانی بودند که به وحی بیانی اشـاره کـردهانـد و از ایـن رو ،نظریـۀ وحـی
و ما عداه بوحی غیـرالقرآن» ( )123/1و منظور او از «حشیاء» احکام است .طبرسی ( )1111نیز
مینویسدّ « :امــــا بنّص القرآن و اما بوحی غیـــــرالقرآن» ( .)113/1ابوالفتوح رازی ( )1152نیز
مینویسد« :بعضی دیگر گفتند :این چیزها به نص

قرآن ،حرام است و آنچه جز این است ،به

وحیـی غیر قرآن است» ( .)32/5فخر رازی ( )1115نیز میگوید« :سواء کان ذلک الوحی قراناً
ا
حو غیــره» ( .)112/5بیضاوی نیز در ابتدای تفسیر سورۀ حعراف مــیگوید :آیه شریفه :ات ِب ُعــوا مــا
ُ
ــیکم م ْ
ح ْنــز یل إ یل ْ
ــن یر ابکــم( حعراف )1:عالوه بر قرآن ،شامل سنت نیز میشود؛ زیرا خود قرآن
ِ
ِ ِ
ْ ُی ا
ی یْ ُ ی ْ
ی
ْ
ُ
ی
ٌ
فرموده است :و ما ین ِطق ع ِن الهویِ ،إن هو ِإال وحی یوحی( نجـم( )1-1 :بیضـاوی:1133 ،
.)111/1
میتوان برای وحی بیانی ،نمونههای بسیاری مثال زد که در اینجا به ذکر یـک نمونـه بسـنده
میشود:11
ُ
ی
ُ اْ ْ ی ی
ْ ی یْ ْ ی اْ ی
مثالً در روز غدیر خم ،آیه :یا ح ییها االر ُسول یبلغ ما حن ِزل ِإلیک ِم ْن یر ابک یو ِإن ل ْم تف یعل فما یبلغت
ی
یی
ِرسالته( مائـده )51 :نـازل شـد .در وحﻰ بیانﻰ ایـن آیـه آمده است« :فﻰ علﻰٍّ» .یعنﻰ« :یـا ح ییهـا
ُ ا ْ ُْ ی ی
االر ُسول یبلغ ما حن ِزل ِإلیک ِم ْن یر ابک فی علـی» (مجلسـی1121 ،ق .)131 ،155/11 :یعنﻰ :ای
پیامبر آنچه را که درباره علﻰ بر تو نازل شده به مردم برسان .بنا بر این منشأ «فــی علــی» ،همــان
وحﻰ بیانﻰ بر پیامبر اکرم

بوده است .بنا بر این «فی علی» حدیث پیامبر

آن وحی بیانی است .منشأ حدیث پیامبر

تاملی بر رابطه بین وحی قرآنی ،وحی بیانی ،حدیث قدسی و حدیث نبوی

بیانی ،پیشینهای طوالنی دارد .شیخ طوسی (بیتا) آورده است« :خصّ هذه األشیاء بنصّ القرآن

است که منشـأ

نیز وحی خداست (عسکری.)121-111 :1131 :
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امروزه برخی از مؤلفان اهل سنت ،میکوشند با تکیه بر عنـوان «مصـحف امـام علـی» آمـوزۀ
ّ
«تحریف قرآن کریم» را چون اصلی مسلم به شیعه نسبت دهنـد (قفـاری .)222/1 :1111 ،امـا
عالمان شیعه از کهنترین روزگار با دقت و حساسیت نشان دادهاند که افزونیهای مصحف امـام
علی

از مقولۀ تفسیر ،تأویل ،توضی  ،شرح ،محکم و متشابه و مصادیق آن ،و به سخن دیگر،

وحی بیانی است ،نه وحی قرآنی .بنا به گفتۀ شیخ مفید ( )1111آنچه در مصحف علی

ثبت و

ضبط شده ،و در این قرآن موجود نیسـت ،تأویـل آیـات و تفسـیرهای آن بـر اسـاس بـاطن تنزیـل
بودهاست ،نه کالم االهی که «قرآن معجز» نامیده میشود (.)31
در واق  ،میتوان چنین جم بندی کرد که وحی بیانی ،تبیین قرآن اسـت کـه بـا تفسـیر قـرآن
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و چهارم ـ پاییز و زمستان 6931

کمی متفاوت است؛ چرا که تبیین قرآن ،مخصوص پیامبر و دربارۀ تبیین مجمل ،تقییـد مطلـق و
ً
تخصیص عام و ...است؛ اما تفسیر قرآن ،اوال در توضـی بیشـتر همـین ظـواهر قـرآن اسـت کـه
ً
ممکن است برای برخی ،پیچیده باشد و نه تبیین و تقیید و ...و ثانیا تفسیر ،کاری است که غیر از
پیامبر هم میتواند انجام دهد ،همانطور که تا به حال دهها تفسیر قـرآن از جنبـههـای مختلـف
علمی ،ادبی ،اجتماعی ،فلسفی و کالمی و ...توسط مفسران نوشته شدهاست.
 .3-1حدیث نبوی

حدیث ،صفت مشبهه از ریشه «ح د ث» و به معنای آن چیزی است کـه ابتـدا نبـوده ،سـپس بـه
وجود آمده و جدید است .به سخن و کالم هم از آن رو حدیث میگویند که به تدریج به وجود می-
آید .کلمۀ حدیث طبق قاعده باید به الحدثان و ُ
الحدثان جم بسته شـود ،امـا بـرخالف قاعـده بـه
ِ
«ححادیث» جم بسته شدهاست .برخی نیز «ححدوثه» را جم حدیث ،تلقـی مـیکننـد ،برخـی نیـز
«احدوثــه» را مفــرد احادیــث آوردهانــد (ر.ک :ابــن منظــور1111 ،ق11/2 :؛ طریحــی:1115 ،
215/2؛ فراهیــدی1112 ،ق111/1 :؛ سـیوطی1115 ،م21/1 :؛ عبداللــه مامقــانی1111 ،ق:
.)55
در تعریف اصطالحی حدیث ،میان شیعه و اهل سنت اختالف است .حدیث ،از نظـر علمـای
شیعه عبارت است از« :کالمی که حکایت کند از گفتار یا کردار یا تأییـد و امضـای پیـامبر
یکی از امامان معصوم

» (عـاملی1112 ،ق .)1 :امـا عالمـان اهـل سـنت ،دو تعریـف بـرای

حدیث ارائه دادهاند « :حدیث ،گفتار ،کردار ،تقریر و صفتی است که بـه پیـامبر اکـرم
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یـا
نسـبت

داده شود» (صبحیصال  1111 ،ق .)1 :اما قول مشهور« :گفتار ،کردار ،تقریر و صفتی کـه بـه

پیامبر اکرم

نسبت داده شود یا گفتار و کرداری اسـت کـه بـه صـحابی یـا تـابعی نسـبت داده

شود» (بقاعی 1111 ،ق.)15 :
حدیث در اصطالح ،هر کالم و عبارتی است که از معصوم

 ،صادر شـود و بـه وی منتهـی

میشود و بر دو قسم قدسی و غیرقدسی تقسیم میشود .حدیث قدسی ،حدیثی است کـه پیغمبـر
از خداوند اخبار میکند ،بدین صورت که معنا و مضمون آن بر قلب پیامبر القا شود و پیامبر با لفظ
خود آن را ادا نماید (مدیرشانهچی .)11 :1151 ،حدیث غیر قدسی ،قول معصوم
است که قول یا فعل یا تقریر معصوم

« ،یا کالمی

را حکایت مینماید» (همان .)11 :نزد عموم مسلمانان،

مراد از حدیث به صورت مطلق ،حدیث نبوی است که گفتار ،کـردار و تقریـر پیـامبر اسـالم اسـت
(حلبی.)151 :1111 ،
مسئلهای که در اینجا مطرح میشود ،این است که آیا منشأ حدیث ،خود پیامبر است یـا از وحـی
ی ی ْ یی ا ی ی ی یْ ی ْ ی
یـل
قاو
األ
نشأت میگیرد؟ با توجه به آیهای که دربارۀ پیامبر میفرماید :و لـو تقـول علینـا بعـض
ِ ِ
کم م ْن یح یحد یع ْن ُ
ی یأل یخ ْذنا م ْن ُه ب ْالیمین ُث ام یل یق یط ْعنا م ْن ُه ْال یوتین یفما م ْن ْ
حاج ِزین( 12حاقه .)11-11 :و
ه
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ ِ ِ
ِ
ا
ْ
ُ
ْ
ی
ْ
ُ
ی
ْ
ُ
ی
ی
ی
همچنین آیۀ  یو ما ین ِطق ع ِن الهوی ِإن هو ِإال وح ٌی یوحی( نجم ،)۴-3 :پیامبر از خودش
سخنی نمیگوید و اگر چنین بود ،خداوند وی را به شدت مجازات میکرد.
سخنان پیامبر ،تکیهگاهی است که همواره در فهم دین به آن تکیه شدهاست و در ردیف قرآن
از آن یاد کردهاند .ناگفته پیداست که رابطۀ حدیث نبوی با قرآن کریم ،رابطـۀ طـولی اسـت و ایـن
رابطه ،امری ضروری و منطقی است نه امری قراردادی که از باب تشریف و احترام ،حدیث پیامبر
را در طول قرآن و در مرحلۀ پس از آن قـرار دهـیم .شـاطبی از علمـای اهـل سـنت ،در ایـن بـاره

تاملی بر رابطه بین وحی قرآنی ،وحی بیانی ،حدیث قدسی و حدیث نبوی

 .1-3-1منشأ حدیث نبوی

میگوید:
حدیث از نظر معنا به کتاب بر میگردد ،پس امری را در سنت نمییابی ،مگر آن که قـرآن بـر
معنای آن به صورت اجمال و یا تفصیل داللت کردهاسـت و هـمچنـین تمـام دالیلـی کـه قـرآن را
تمامی دین و چشمهسار آن میدانند ،بر حقیقت یاد شده گواهی میدهند (مروتی.)15 :1131 ،
بنا بر این ،حدیث نبوی در صـورتی قابـل پـذیرش اسـت کـه همـاهنگی بـا روح آیـات الهـی و
تشری

های قرآنی داشته باشد.
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ً
چنانچــه قــبال گفتــه شــد« :وحﻰ بیانﻰ ،منشأ حدیث خاتم االنبیا است» (عســکری:1131 ،
 .) 121-111پس در واق  ،این آیـه دلیلـی بـر ایـن مدعاسـت کـه منشأ حدیث پیــامبر ،نیـز وحﻰ
خداوند است  :یو ما یی ْن ِط ُق یعـن ْال یهـوی* إ ْن ُه یـو إ اال یو ْح ٌ
ـی ُیـوحی( الـنجم .)۴-3 :کـالم پیـامبر
ِ
ِ
ِ
گرامی اسالم از مصدر وحی ناشی میشود و نازلشدۀ الهی است و نه سخن انسـانی؛ چـون
او هرگز از سر هوس سخن نمیگوید ،و آنچه میگویـد ،جـز وحیـی کـه بـر او نـازل شـده ،نیسـت
(مؤدب.)21 :1133 ،
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کالم پیامبر ،برای ما اعتبار و حجیت دارد .چرا که خداوند آن را برای ما معتبر دانسته است ،و
ا ُ ی یی ْ ی ی ا
طـاع الل یـه
قرآن در آیاتی چند ،11این مطلب را بهخوبی بیان فرموده است  :یم ْن ِیط ِ الرسول فقد ح
ا
ْ
ُ
ْ
( ...نسا)32:؛  یو ما یی ْن ِطق یع ِن ال یهوی ِإن ُه یو ِإال یو ْح ٌی ُیوحی( نجم .)۴-3 :این آیات نهتنها امر
و نهی حضرت را اعتبار میدهد ،بلکه تمام گفتار او را اعتبار میدهد.
ْ
ُ
از آیۀ  یو ما یی ْن ِطق یع ِن ال یهوی چنین استفاده میشود که رفتار و سیرۀ پیامبر ،عالوه بر گفتـار
آن جناب ،هیچگاه بدون اذن وحی نبوده است .و اگر هم ،بـر فـر  ،چنـین معنـای فراگیـری را
ُْ
نتوانیم از این آیه استنباب کنیم ،از آیات دیگری چنین چیزی استظهار میشود .مثل آیۀ :قل ال
یُ ُ ی ْ ْ ی ُ ا ی یْی ُ ْی ی ی یُ ُ ی ْ ا یی
ی
ْ یا ُ ا
کم ِإنی ملک ِإن حت ِب ِإال مـا یـوحی ِإلـی
حقول لکم ِعن ِدی خزا ِئن الل ِه و ال حعلم الغیب و ال حقول ل
(انعام 11)52 :و آیات دیگر (جوادی آملـی .)11/3 :1111 ،در ذیـل آیـه ،مسـئلۀ وحـی را اثبـات
ْ یا ا
ی
میکند و میفرمایدِ « :إن حت ِب ُ ِإال ما یوحی ِإلی» و از طرفی دیگر در مواض دیگری ،از کالم خود
بیان میکند که بعضی از وحیها ،غیب است (طباطبایی1111 ،ق.)15 ،15/1 :
ْ یا ا
ی
همچنین از جملۀ ِ إن حت ِب ُ ِإال ما یوحی ِإلی به خوبی استفاده میشود که پیامبر هر چه
داشت و هر چه کرد ،از وحی آسمانی سرچشمه گرفته بود (مکارم شیرازی.)213/5 :1111 ،
ا ُ ی یی ْ ی ی ا
طاع الل یه ( ...نساء ،)32 :یکی از روشنتـرین
باید توجه داشت که آیۀ  یم ْن ِیط ِ الرسول فقد ح
و قبول احادیث او میباشد ،بنا بر این کسی
آیات قرآن است که دلیل بر حجیت سنت پیامبر
ً
نمیتواند بگوید قرآن را قبول دارم ،ولی حدیث و سنت پیغمبر را قبول ندارم ،زیرا آیۀ فوق صـریحا
میگوید :اطاعت از حدیث و سنت پیامبر

 ،اطاعت فرمان خدا است (مکارم شیرازی:1111 ،

.)25/1
بررسی آیات قرآن ،به خوبی گواهی میدهد که هرگز یک انسان هر قدر عالم و متفکر باشـد،
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قادر نیست سخنانی چنین پر محتـوا بیـاورد کـه بعـد از گذشـت قـرنهـا ،الهـام بخـش مغزهـای

متفکران است ،و میتواند پایه ای برای ساختن اجتماع صال  ،سالم ،مؤمن و پیشرو گردد؛ تا چـه
رسد به انسانی درس نخوانده و امی که در محیطی مملو از جهل و خرافات پرورش یافته (همـان:
 .)131/22حدیث جالب زیر شاهدی دیگر بر این مدعا است:

البته این احادیث ،بر اساس وحی و آموزههای وحیانی است .یعنی آن حضرت ،این آموزهها را بـه
هر نحو که مقصد را برساند و در قالب الفاظی که خود ،صـالح مـیدانـد ،بیـان مـیکنـد .حـدیث
نبوی ،عام است و شامل تفسیر قرآن ،مطالب اخالقی ،اعتقادی و ...میشود.
 .۶حدیث قدسی
ُْ
وصفی حدیث قدسی ،واژۀ قدسی ،منسوب است به قدس بـه معنـای پـاکی و طهـارت
در ترکیب
ِ

تاملی بر رابطه بین وحی قرآنی ،وحی بیانی ،حدیث قدسی و حدیث نبوی

سیوطی چنین نقل میکند:
دستور داد تمام درهـای خانـههـایی کـه بـه داخـل مسـجد
روزی رسول خدا
پیامبر گشوده میشد ،بسته شود؛ جز در خانۀ علی  .این امر بر مسلمانان
گران آمد؛ تا آنجا که «حمزه» عموی پیغمبر از این کار گله کرد که چگونه در
خانۀ عمویت و ابوبکر و عمر و عباس را بسـتی ،امـا در خانـه پسـر عمویـت را بـاز
گذاردی؟ [و او را بر دیگران ترجی دادی] .هنگامی که پیـامبر متوجـه شـد
که این امر بر آنها گران آمدهاست ،مردم را به مسجد دعوت فرمود ،و خطبـهای
ً
بینظیر در تمجید و توحید خداوند ایراد کرد .سپس افزود :ای مردم! من شخصا
درها را نبستم و نگشودم ،و من شما را از مسجد بیرون نکـردم ،و علـی را سـاکن
ننمودم (آنچه بود وحی الهی و فرمان خدا بود) سپس این آیات را تالوت کرد  :یو
ا
ْ
االن ْج ِم ِإذا یهوی ِ ...إن ُه یو ِإال یو ْحی یوحی( سیوطی1121 ،ق.)122/5 :
نتیجۀ بحث ،چنین میشود که در حدیث نبوی ،لفظ و معنای آن از پیغمبر اکـرم اسـت.

(ابن منظور1111 ،ق )153/5 :یا برکت که وصف حدیث قرار گرفته اسـت .دربـارۀ وجـه تسـمیۀ

احادیث قدسی ،چند احتمال دادهاند که براساس قویترین آنها ،انتسـاب ایـن احادیـث بـه ذات
ّ
مقدس الهی موجب این نامگذاری شدهاسـت (کرمـانی1121 ،ق .)11/1 :در تعـاریف گونـاگون
حدیث قدسی ،این نقطۀ مشـترک وجـود دارد کـه حـدیث قدسـی سـخنی اسـت کـه آن را پیـامبر
اکرم

 ،از قـول خـدا گـزارش کـردهاسـت (شـیخ تهـانوی1115 ،م .)521/1 :حـدیث قدسـی
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ً
معموال با کلماتی مانند «قال الله» یا «یقول الله» شروع میشود و در الفاا آن تحـدی و اعجـازی
وجود ندارد (مدیرشانهچی.)11 :1112 ،
دانشمندان اسالمی ،تعریفهای گوناگونی دربارۀ اصـطالح حـدیث قدسـی ارائـه نمـودهانـد.
رامیار ( )1151معتقد است وحی دو نوع است« -1 :وحی متلو» (وحـی تـالوت شـده) یـا «وحـی
ّ
جلی» یعنی قرآن و « -2وحی ّ
مروی» وحی روایـت شـده ،یعنـی «حـدیث قدسـی» ( .)13در ایـن
زمینه که در حدیث قدسی ،معنا از جانب خداسـت هـیچ وجـه اختالفـی بـین تعـاریف ارائـه شـده
نیستّ .اما دربارۀ لفظ آن دو قول مطرح شدهاست:
 .1-۶معنا از خداست و لفظ از معصوم

برخی گفتهاند « :حدیث قدسی خبرهایی است که خداوند معنـای آن را بـه الهـام یـا در خـواب بـه
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پیامبر القا کرده و پیامبر با عبـارت هـایی از خـود ،از آن خبـر داده اسـت» (منـاوی1155 ،ق:1 :
 .)515یا « حدیث قدسی؛ معنایی از جانب خداوند است که یکـی از انبیـاء و یـا اوصـیاء (بـا الفـاا
خودش) آن را گزارش کردهاست» (مامقانی1111 ،ق .)12/1 :و یا «حدیثی است که لفـظ آن از
سوی پیامبر و معنایش از سوی خداوند است که از طریق الهام و یـا خـواب بـه پیـامبر القـاء شـده
است» (قاسمی1111 ،ق :ص  .)55جرجانی (1125ق) حـدیث قدسـی را چنـین تعریـف کـرده-
است« :معنای حدیث قدسی از خداست ،ولی لفظ آن از پیامبر است .حدیث قدسی ،حدیثی است
که خداوند پیامبرش را به وسیلۀ الهام یا در خواب از آن آگاه نموده ،و پیامبر با الفـاا خـودش آن
ً
معنا را از خداوند خبر میدهد .راههای انتقال احادیث قدسی عمدتا خواب ،الهام ،و امثـال آنهـا
تلقی شدهاند» (.)111/1
 .۶-۶لفظ و معنا هر دو از خداست

میرداماد (1111ق) بر این نظر است که« :حدیث قدسی کالمی اسـت کـه معنـای آن بـه پیـامبر
وحی میشود و خداوند با الفاا و ترتیبی مخصوص بر زبان پیامبر جاری میسازد و پیـامبر نمـی-
تواند الفاا یا ترتیب آن را تغییر دهد» ( .)221یا صبحیصال چنین تعریف میکند« :پیامبر گاهی
مواعظی را بر اصحاب خود ایراد میفرمودند به نقل از خداوند ّ
عزوجل؛ اما ،نه وحی منزل بود که
آن را قرآن بنامند و نه قول صری پیامبر بود که حدیث عادی بنامند ،بلکه پیامبر اصرار داشت که
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آن را با الفاظی بیان نماید که آن را به خداوند نسبت دهد تا به اصحاب بفهماند کـه نقـش وی در
این عبارات فقط نقش یک واسطه است» (.)121 ،122 :1151
گرچه نظر مشهور ،همان دیدگاه اول است؛ ولی در هر صورت ،مهـم ،ایـن اسـت کـه حـدیث
ً
ً
قدسی ،چه لفظ آن را از خداوند بدانیم و چه از پیامبر ،اوال قـرآن نیسـت و ثانیـا وحـی بیـانی هـم
نیست؛ چون حدیث قدسی برخالف وحی بیانی  -که اختصاص به تبیین آیـات قـرآن دارد -مـی-
تواند همۀ مسـائل را در بـر بگیـرد؛ از جملـه تفسـیر قـرآن .نمونـههـایی موجـود اسـت کـه پیـامبر
اکرم
است.

 ،برای تفسیر بعضی از آیات قـرآن کـریم ،از حـدیث قدسـی و حـدیث نبـوی بهـره بـرده
15

معاشرت با مردمان ،انجام دادن امر به معروف و نهی از منکر ،بیان فضل و کرم و جـود الهـی در
پاداش دادن به بندگان ،سرگذشت انبیای سلف و مطالبی از این قبیل اسـت (بلوشـی1111 ،ق:
.)12 ،11/1
 .3-۶فرق بین وحی قرآنی با حدیث قدسی

اگرچه قرآن ،حدیث قدسی و احادیث پیامبر

و ائمه

ً
 ،تمامـا از خداونـد نشـأت گرفتهانـد؛

ولی تفاوتهایی بین آنها وجود دارد .مهمترین بحث و اختالفنظر دربارۀ احادیث قدسی ،نـاظر
به وحیانی بودن یا نبودن الفاا آنهاست .شماری از محققان 15،الفاا اینگونه احادیث را چونان
دیگر احادیث ،از خود پیامبر اکرم

دانستهاند .برخالف «قرآن» کـه هـم لفـظ و هـم معنـی از

جانب خداست و در عین حال ،شماری دیگر از عالمان ،الفاا احادیث قدسی را ،چونان قـرآن ،از

تاملی بر رابطه بین وحی قرآنی ،وحی بیانی ،حدیث قدسی و حدیث نبوی

درونمایۀ اصلی احادیث قدسی هم ،مطالـب عرفـانی و اخالقـی ،تهـذیب نفـس ،تشـویق بـه
اخالص و توبه و استغفار ،ذکر فضائل کارهای نیک ،ترغیب به مجالست با افراد صـال و ُحسـن

خداوند دانستهاند 11.که جزء قرآن قرار نگرفتـه اسـت و از طریـق الهـام و خـواب بـر پیـامبر نـازل
شدهاست؛ برخالف قرآن که به شکل وحی نازل شدهاست.

ً
بر طبق قول دوم ،این نوع حدیث از دیگر انواع حدیث کامال ممتاز است .اما تفاوت آن با قرآن

به سبب ویژگیهای دیگر آن است .دربارۀ اینکه پیامبر اکرم  ،اینگونه احادیـث را چگونـه از
جانب خدا دریافت میکردهاست نیز اختالفنظر وجود دارد .بنا بر این حدیث قدسی ،وحی ُم ینـزل
(نازل شده) نیست که آن را قرآن گویند و قولی صری هم نیست که به پیغمبر منسوب باشـد و آن
را حدیث نبوی بخوانند.
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با توجه به شواهد ،روشن است که پیامبر ،از تمام اقسام وحی بهرهمند بودهاستّ .اما برخـی از
آیات داللت میکنند به اینکه بیشترین وحی قرآنی به واسطۀ جبرئیـل بـر پیـامبر نـازل شدهاسـت
ً
(مــؤدب .)11 :1113 ،ولــی در دریافــت حــدیث قدســی ،لزومــا ایــن واســطه وجــود نداشتهاســت
(کرمانی11/1 :1121 ،؛ ابو شبهه1121 ،ق .)215/1 :هرچنـد برخـی عالمـان ،انتقـال حـدیث
قدسی به واسطۀ جبرئیل را هم ممکن دانستهاند.

قرآن دارای ویژگیهایی است که آنها دربارۀ حدیث قدسی ضرورت نـدارد و قـرآن بـا حـدیث
قدسی در موارد ذیل متفاوت است:
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 الفاا قرآن توسط مسلمانان به طور متواتر به ما رسیده و از تحریف محفوا است و خداوندا ی ی ْ ا
ُ
ا ی ی
حفاظت آن را تضمین نموده استِ  :إنا ن ْح ُن ن ازل ینا الـذ یکر یو ِإنـا ل ُـه لحـا ِفظون( الحجـر ،)1 :ال
ْیأتیه ْالباط ُل م ْن یبین ییدیه یو ال م ْن یخ ْلفه یت ْنز ٌیل م ْن ی
کیم یح ِمید( فصلت.)12 :
ح
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ٍ
 قرآن معجزه است ،اما حدیث قدسی معجزه محسوب نمیشود و به آن تحـدی نمـیشـود.یعنی مخلوقات از آوردن مثل قرآن عاجزند ،اما ایـن ویژگـی در حـدیث قدسـی لحـاا نشدهاسـت
(میرداماد.)225 ،221 :1111 ،
 واسطۀ نزول در قرآن ،جبرئیل امین اسـت؛ در حـالی کـه راههـای انتقـال احادیـث قدسـیً
عمدتا خواب ،الهام و امثال آنها تلقی شدهاند (جرجانی1125 ،ق .)111/1 :گاه در مقابل قرآن،
که وحی جلی است ،وحی غیرجلی نام گرفته است (ابوشبهه.)215/1 :1121 ،
 در قرائت نماز باید قرآن قرائت شود و قرائت حدیث قدسی کـافی نیسـت و حتـی جـایز هـمنیست (میرداماد1111 ،ق.)221 :
 قرآن را جبرئیل به لفظ و معنی از لوح محفوا دریافت داشته و به پیامبر وحـی نمـوده و درهر عصر و زمان و طبقهای ،نسل بعد از نسل متواتر قطعی بودهاست .اما در حدیث قدسی چنـین
نیست .حدیث قدسی را آحادی نقل کردهاند و گفتهاند (رامیار.)11 :1151 ،
 ّمس قرآن بدون طهارت جـایز نیسـت .یکـی از احکـام قـرآن کـه در حـدیث قدسـی جـاری
ً
مثال ّ
نیستّ ،
مس خط قرآن بدون طهارت جایز نیستّ ،امـا حـدیث قدسـی چنـین
مس آن است.
حکمی ندارد ،مگر اینکه مشتمل بر «اسماء متبرکه» باشد ،که ّ
مـس آنهـا بـدون طهـارت جـایز
ً
نیست؛ دیگر اینکه نمیتوان قرآن را نجس کرد و اگر نجس شـد ،بایـد فـورا پـاک کـرد (تهـانوی،
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1115م :232/1 :اعظمی1122 ،ق131 :؛ شبر حسینی1212 ،ق.)2 :

 منکر قرآن در زمرۀ کافران است .همه مسلمین پذیرفتهاند که اگر کسی کـالم وحـی الهـی«قرآن» را شناخت و بدان یقین کرد؛ سپس به سبب لجاجت ،به انکار آن پرداخت ،از دین اسـالم
خارج شده و کافر است و احکام کافر بر وی مترتب هست ،درصورتیکه منکر حدیث قدسی کـافر
شمرده نمیشود (مؤدب.)11 :1113 ،
 قرآن ،قطعی الصدور است؛ ولی احادیـث قدسـی ،ظنـی الصـدور .یعنـی نمـیتـوان گفـت:صددرصد از جانب خدا است (بانوی اصفهانی.)11/1 :1151 ،
 الفاا و معانی قرآن با عنصر اعجاز نازل شدهاسـت؛ ّامـا حـدیث قدسـی بـرخالف قـرآن ،بـاتحدی و غـر

اعجـاز نـازل نشدهاسـت (مامقـانی1111 ،ق .)12/1 :حتـی گفتـه شـده کـه در

احادیث قدسی ،الفاا وحی شده مراد خداوند نبودهاست؛ بلکـه معـانی آنهـا مـورد نظـر خداونـد
 قرآن از هر تغییر و تبدیل و تحریفی مصون است ولـی حـدیث قدسـی ،چنـین خصیصـهایندارد (رامیار.)13 :1151 ،
پس هم قرآن و هم حدیث قدسی ،از جانب خداست و توسط پیامبر بیان شدهاست اما حدیث
قدسی ،حدیثی است که پیامبر از قول خداوند حکایت میکند .بدین صورت که معنا و مضمون آن
به وسیلۀ الهام ،یا در خواب و غیره به پیامبر القا شود ،و پیـامبر بـا لفـظ خـود آن را ادا نمایـد ،امـا
دربارۀ قرآن کریم ،لفظ و معنا هر دو از جانب خداوند است.
 .4-۶فرق بین حدیث قدسی و حدیث نبوی

همان طور که گذشت ،دربارۀ حدیث قدسی دو نظریه وجود دارد :یکی اینکه لفظ و معنای حدیث
قدسی وحی الهی است و فرق آن با قرآن این است که قرآن جنبۀ اعجاز هم دارد ،امـا در حـدیث

تاملی بر رابطه بین وحی قرآنی ،وحی بیانی ،حدیث قدسی و حدیث نبوی

بودهاست؛ اگر چه پیامبر خود در الفاا آنها تغییری نمیدهد (جوهری1121 ،ق.)15/1 :

قدسـی اعجـاز نیسـت .حـدیث نبـوی هـم فقـط معنـایش از وحـی اسـت ،ولـی الفـاا آن از خــود
پیامبر است (رهنما .)12 ،11/1 :1153 ،بر طبق این قـول ،حـدیث قدسـی از دیگـر انـواع
ً
حدیث از جمله ،حدیث نبوی ،کامال ممتاز است .نظریۀ دوم آن است کـه احادیـث قدسـی بـه آن
دسته از احادیث گفته میشود که معنا از جانب خدا است ،ولی لفظ از سـوی معصـوم

اسـت؛

طبق این دیدگاه ،تفاوت حدیث قدسی با حدیث نبوی در این است که احادیث قدسی بـه خداونـد
نسبت داده شده ،ولی حدیث نبوی ،حاکی از قول یـا فعـل یـا تقریـر رسـول خـدا اسـت کـه بـرای
روشنتر شدن احکام الهی مورد استناد قرار میگیرد (رامیار .)13 :1151 ،بر این اساس ،میتوان
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گفت منب و منشأ احادیث قدسی ،گویا رخدادها و حوادث خاصـی اسـت و بـه نـوعی دارای شـأن
نزول هستند؛ یعنی خداوند به یکی از اولیای خودش دربارۀ رخدادها و حوادث خاصی ،مطلبـی را
القا نمودهاست.
ً
شاید به همین جهت در احادیث قدسی -به صورت قال اللـه عزوجـل -مسـتقیما بـه خداونـد
ً
استناد داده میشود؛ ولی در دیگر احادیث ،چنین استنادی مستقیما به ذات خداوند متعـال داده
نمیشود .به عبارت دیگر ،همۀ کالم پیامبر

بر اساس وحی است؛ با این تفاوت که در حدیث

قدسی ،مفهوم مستقیم از خدا وحی میشود؛ اما در حدیث نبوی بـر اسـاس آمـوزههـای وحیـانی
است نه اینکه عین آن مفهوم بر پیامبر القا شود.
در ّ
کمیت «احادیث قدسی» نیز بین علما اختالف است .اما آنچه مورد اتفاق هست ،کمبودن
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تعداد این نوع حدیث نسبت به حدیث نبوی است؛ برخی تعداد آنها را بیشـتر از  122ندانسـتهاند.
اما برخی تعداد آنها را به  122نیز رساندهاند .برخی ماننـد ابـن حجـر هیثمـی ،مجمـوع احادیـث
قدسیهای را که از پیامبر

نقل شده ،بالغ بر صد حدیث میدانند (مدیرشانهچـی،11 :1112 ،

.)15

در تشخیص «احادیـث قدسـی» از «احادیـث نبـوی» در الفـاا حـدیث ،نـه در معـانی ،وجـود
الفاظی از جمله« :قال الله تعالی» و «قال رسول الله فیما یروی عن ربه» در ابتدای آن بیشـتر از
سایر موارد نمایانگر است .از تفاوت حدیث قدسی با دیگر احادیث ،تنها از حیث تأکید و تصری بر
ّ
انتساب آنها به ذات مقدس الهی است (کرمانی.)11/1 ،1121 ،
معلم ثالث ،محقق میرداماد در کتاب خود الرواش السماویه میگوید :قرآن ،کالمی است که
وحــی نمــوده اســت و پیغمبــر

خداونــد متعــال آن را بــا الفــاظی مخصــوص بــر پیغمبــر اکــرم
ً
ً
آن را مرتبا از روح القدس دریافت نمـوده و منظمـا آن را از عـالم علـوی شـنیده اسـت.
اکرم

حدیث قدسی ،کالمی است که معنی آن به پیغمبر وحـی شـده و خـدای متعـال آن را بـا الفـاظی
مخصوص که تغییر آن الفاا و یا تبدیل ترتیب آنها برای پیغمبر روا نیست ،بر زبان پیغمبر جاری
شده .در حدیث قدسی وساطت ملک وحی (جبرئیل) در کار نیست .اما حدیث نبوی کالمی است
که معنای آن بر پیغ مبر اکرم وحی شده و آن حضرت ،آن معنا را به هر نحو که مقصـد را برسـاند،
در قالب الفاا درمیآورد (میرداماد1111 ،ق.)221 :
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نتیجهگیری
ا
 .1با توجه به آیه  :یو ما یی ْن ِط ُق یعن ْال یهوی إ ْن ُه یـو إال یو ْح ٌ
ـی ُیـوحی همـۀ کـالم پیـامبر ،
ِ
ِ
ِ
برگرفته از وحی است که بر ایشان ،به چهار شکل وحی قرآنی ،وحی بیانی ،حدیث قدسی و حدیث
نبوی نازل شدهاست؛
 .2هدف از نزول چندگانۀ وحی ،این بود که متن اصلی قرآن ،هـمچـون عصـر نـزول ،دسـت
نخورده باقی بماند و مانند کتب آسمانی قبلی ،دچار تحریف نشود؛
 .1وحی قرآنی ،قرآن مجید است که لفظ و معنای آن از جانب خداوند توسط جبرئیل بر پیامبر
نازل شد؛
 .1وحی بیانی ،تبیین حدود و احکامی است که در قرآن به صـورت کلـی ،مطـرح شدهاسـت.
اینکه پیامبر

از جانب خود و بر اساس اجتهاد به تبیین آیات بپردازد .وحی بیانی با تفسیر قرآن

متفاوت است؛ چرا که تبیین قرآن ،اختصاص به پیامبر

دارد و دربـارۀ تبیـین مجمـل ،تقییـد

مطلق و تخصیص عام قرآن است؛ اما تفسیر قرآن ،عامتر و فراگیرتر است .تفسیر ،کاری است که
مفسران غیر از پیامبر

هم ،در صورت داشتن شرایط میتوانند از عهدۀ آن برآیند؛ همانطـور

که تا به حال دهها تفسیر قرآن از جنبههای مختلف علمی ،ادبی ،اجتماعی ،فلسفی ،کالمی و...
توسط مفسران نوشته شدهاست؛
 .5حدیث نبوی ،کالمی است که لفظ و معنای آن از پیغمبر اکرم

است و البته مبتنی بـر

وحی و آموزههای وحیانی است .آن حضرت ،این آموزهها را به هر نحو کـه مقصـد را برسـاند و در
قالب الفاظی که خود صالح میداند بیان میکند .حدیث نبوی ،عام است و تفسیر قرآن ،مطالب
اخالقی ،اعتقادی و ...را شامل میشود؛

تاملی بر رابطه بین وحی قرآنی ،وحی بیانی ،حدیث قدسی و حدیث نبوی

این وحی ،به قرآن کریم اختصاص دارد که البته از طریق وحی بر پیامبر ،نازل میشدهاسـت؛ نـه

 .5حدیث قدسی ،به احادیثی اطالق میشود که پیامبر از قول خداوند حکایت میکند ،بدین
صورت که معنا و مضمون آن به وسیلۀ الهام ،یا در خواب و غیره به پیامبر القـا شـود ،و پیـامبر بـا
لفظ خود  -یا لفظ از جانب خدا  -آن را ادا نماید .بر خالف حدیث نبوی ،که احادیث بـدون اینکـه
از خدا حکایت شود نقل شدهاست؛
 .1حدیث قدسی ،از جهاتی به قـرآن و حـدیث نبـوی ،شـبیه اسـت و از جهـاتی ،تفـاوتهـای
عمدهای دارد که نمیتوان به صورت مطلق ،آن را قرآن یـا حـدیث بنـامیم .قـرآن ،متـواتر اسـت و
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نسبت به آن تحدی شده و قرائت آن در نماز جـایز اسـت و بـدون طهـارت قابـل مـس نیسـت؛ در
صورتیکه چنین اموری دربارۀ حدیث قدسی یا حدیث نبوی ،وارد نشدهاسـت .در حـدیث قدسـی،
حکایت از قول خداوند است .کالمی است که به قولی ،معنی آن به پیغمبر
از جانب پیامبر
الفاا برای پیغمبر
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 ،وحی شده و لفظ

است .به قول دیگر ،خدای متعال آن را بـا الفـاظی مخصـوص کـه تغییـر آن
روا نیست ،به زبان او جاری کرده ،ولی جزء قرآن نیست.
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مطالعات تاریخ و معارف اسالمی)؛
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راغب اصفهانی ،حسین بنمحمد (1112ق) ،المفردات فی غریب القرآن دمشق بیروت:
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مرعشی نجفی؛
_____1115( .م) .تهریب الراوی فی شرح تقریب النواوی تحقیق احمد عمر هاشم،
بیروت :دار الکتب العربی؛
ّ
شبر حسینی ،عبدالله بنمحمدرضا1212( .ق) .جامع المقال ،بی جا؛
صبحی صال  .)1151( .علوم الحهیث و مصطلحه قم :منشورات رضی؛
صدوق ،محمد بنعلی1111( .ق) .من ال یحضر الفقیه ،چاپ دوم ،قم ،دفتر انتشارات
اسالمی؛

 صفار ،محمد بنحسن1121( .ق) .بصائرالهرجات فی فضائل آل محمه
آیة الله المرعشی النجفی؛
 طباطبایی ،سیدمحمدحسین .)1115( .قرآن در اسالم چاپ هشتم ،قم :دفتر انتشارات
اسالمی؛
1111( ._____ ق) .المیزان فی تفسیرالقرآن چاپ پنجم ،قم :دفتر انتشارات اسالمی؛
 ،قم :مکتبة
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طبرسی ،فضل بنحسن .(1111( .تفسیر جوامع الجامع تهران :انتشارات دانشگاه
تهران؛
_____ .)1111( .مجمع البیان فی تفسیر القرآن تصحی سید هاشم رسولی محالتی،
بیروت :داراإلحیاء التراث العربی؛
طریحی ،فخرالدین بنمحمد .)1115( .مجمع البحرین چاپ سوم ،تهران :مرتضوی؛
طوسی ،محمد بنحسن .)1111( .التبیان فی تفسیر القرآن تصحی حبیب قیصر
العاملی ،نجف :مکتبه القصیر؛
عابدی ،احمد« .)1131( .وحی قرآنی و وحی بیانی» ،انهیشه نوین دینی سال چهارم،
شماره 52-11 :11؛
عاملی ،بهاء الدین محمد بنحسین1112( .ق) .الوجیزة فی علم الهرایة محقق ،مصح ،
احمدیان ،مرتضی ،قم :کتابفروشی بصیرتی؛
عسگری ،سید مرتضی .)1131( .بر گستر کتاب و سنت مترجم :محمد جواد کرمی،
موسسه علمی فرهنگی عالمه عسگری؛
عیاشی ،محمد1111( .ق) .تفسیر العیاشی بیروت :مؤسسه اعلمی؛
فراهیدی ،خلیل بناحمد1112( .ق) .کتاب العین چاپ دوم ،قم :انتشارات هجرت؛
قاسمیّ ،
محمد جمال الدین1111( .ق) .قواعه التحهیث فی مصطلح الحهیث بیروت:دار
الکتب العلمیة؛
قرشی ،سید علی اکبر .)1111( .قاموس قرآن چاپ ششم ،تهران :دارالکتب اإلسالمیة؛
ّ
قفاری ،ناصربن عبدالله .)1111( .اصول مذهب الشیعة االمامیة االثنی عشریة ،بی جا؛
ّ
کرمانی ،محمد بنیوسف1121( .ق) .صحیح ابیعبهالله البخاری بشرح الکرمانی،
بیروت؛
کریمی ،مصطفی .)1131( .وحی شناسی قم :موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؛
مامقانی ،عبدالله بنمحمد1111( .ق) .مقباس الههایة فی علم الهرایة ،موسسه آل البیت؛
مجلسی ،محمدباقر1121( .ق) .بحاراالنوار الجامعه لهرر أخبار األئمه األطهار بیروت:
داراإلحیاء التراث العربی؛
مدیرشانهچی ،کاظم .)1151( .درایة الحهیث قم مرکز نشر اسالمی؛
مروتی ،سهراب .)1131( .پژوهشی پیرامون تفسیر قرآن تهران :نشر رمز؛
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معرفت ،محمد هادی1115( .ق) .التمهیه فی علوم القرآن قم :موسه نشر اسالمی،
دوم؛
معین ،محمد .)1131( .فرهنگ فارسی معین ،یک جلدی کامل ،تهران :ساحل؛
مفید ،محمدبن محمد .)1111( .اوائل المقاالت ،قم :چاپ ابراهیم انصاری؛
مکارم شیرازی ،ناصر .)1111( .تفسیر نمونه تهران :دارالکتب اإلسالمیة؛
مناوی حدادی ،عبدالرئوف1155( .ق) .فیض القهیر شرح الجامع الصغیر مصر :مکتبه
التجاریه الکبری؛
مؤدب ،سید رضا .)1133( .تاریخ حهیث قم :جامعة المصطفی العالمیة؛
_____ .)1113( .علم الحدیث (پژوهشی در مصطل الحدیث یا علم الداری) ،ترجمه
مولفین ،قم :احسن الحدیث؛
میرداماد ،محمد باقر بنمحمد1111( .ق) .رواشح السماویه فی شرح األحادیث اإلمامیة
قم :دارالخالفة؛
نجف زاده ،علیرضا« .)1131( .صور و مراتب وحی الهی» ،انهیشه نوین دینی سال ،1
شماره 123-51 :11؛

پینوشتها
 .1برای مطالعه بیشتر رک :التمهید فی علوم القرآن (معرفـت1115 ،ق)51/1 :؛ وحـی شناسـی
(کریمی.)111 :1131 ،
 .2در ترجمۀ آیات این مقاله ،از ترجمه آقای فوالدوند استفاده شده است.
 .1و راستی که این [قرآن] وحی پروردگار جهانیان است« .روح االمین» آن را بر دلت نازل کـرد تـا
از [جمله] هشداردهندگان باشی.
 .1برای مطالعۀ بیشتر در تقسیم وحی از لحاا معنایی ،نک .درآمدی بـر علـوم قـرآن( :تقـیپـور،
 .5رک :تفسیر موضوعی قرآن (وحی و نبوت در قرآن ،جوادی آملی.)15 :1112 ،
 . 5برای مطالعۀ بیشتر نک .علوم قرآنی (شاکر.)12-53 :1133 :
 . 1بیش از هفتاد بار در قرآن از وحی بدین معنا یاد شده است .این وحی به انبیا اختصـاص دارد و
شاخصۀ ّ
نبوت آنها محسوب میگردد« :و چنین قرآن فصی عربی را ما بـه تـو وحـی کـردیم» (شـورا:
.)1
 . 3مرا نرسد که آن را از پیش خود عو

کـنم .جـز آنچـه را کـه بـه مـن وحـی مـیشـود ،پیـروی

نمیکنم.
 . 1ما بهزودی [آیات خود را به وسیلۀ سروش غیبی] بر تو خواهیم خواند ،تا فراموش نکنی.
 . 12زبانت را [در هنگام وحی] زود بحرکت درنیـاور تـا در خوانـدن [قـرآن] شـتابزدگی بـه خـرج
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.)151 :1131

دهی .در حقیقت گردآوردن و خواندن آن بر [عهده] ماست پس چـون آن را برخوانـدیم [همـانگونـه]
خواندن آن را دنبال کن .سپس توضی آن [نیز] بر عهده ماست.
 .11برای مطالعۀ بیشتر نک .بر گسترۀ کتاب و سنت ،صص.121-111 .
« . 12و اگر [او] پارهای گفتهها بر ما بسته بود ،دست راستش را سـخت مـیگـرفتیم ،سـپس رگ
قلبش را پاره میکردیم و هیچ یك از شما مان از [عذاب] او نمیشد».
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یطاع ِب ِإذ ِن الل ِـه»؛ الحشـر « :1/یو یمـا آتـاک ُم االر ُسـول
ول ِإال ِل
 .11النساء« :51 :و ما حرسلنا ِمن رس ٍ
ی ُ ُ
ی ُ
ی ْی
فخذ ُوه یو یما ن یهاک ْم یع ْن ُه فانت ُهوا».
 .11األنعام :52 :بگو« :به شما نمیگویم گنجینههای خدا نزد من است و غیب نیـز نمـیدانـم و
به شما نمیگویم که من فرشتهام .جز آنچه را که به سوی من وحی میشود پیروی نمیکنم».
 .15برای مطالعه بیشتر نک .پژوهشی پیرامون تاریخ تفسیر قرآن( :مروتی.)53-11 :1131 ،
.15نک .الوسیط فی علوم و مصطل الحدیث 213/1 :؛ جرجـانی1125 ،ق111/1 :؛ مامقـانی،
1111ق12/1 :؛ قاســمی1111 ،ق :ص  55؛ منــاوی1155 ،ق515 :1 :؛ مدیرشــانهچــی:1151 ،
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 .11نک .الوسیط فـی علـوم و مصـطل الحـدیث215/1 :؛ میـر دامـاد1111،ق221 :؛ صـبحی
صال 122 :1151 ،و 121

