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 چكيده
اقتضاي  بهاو است.  »صرفه« يةاز قائالن به نظريعه، دار ش و متكلم نام يباد ،سيد مرتضي
يري گبحران اشكال هاي صرفه، آن را برگزيد. برخورد باو با آگاهي از ويژگي شرايط محيطي

در تبيين  مكاتب اسالمي  يرعرب در بحث اعجاز قرآن، مباحثات كالمي غ انيحيمس يهوديان و
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 مقدمه

اين مسئله نه تنها اين كتاب است.  وجوه اعجازدربارة اعجاز قرآن،  برانگيزبحث يكي از مسائل
ورمندي به ه است. از وجوهى كه بايافت راهقرآني نيز  يفات علومتألو  سيراتف كه در در منابع كالمي 

رسد اين قول از نخستين وجوهى است كه در  نظر مى است. به » صرفه«آن سابقة طوالنى دارد 
وگو بوده و دربارة آن بررسى و نقدهاى فراواني صورت  بين دانشمندان اسالمى مورد بحث و گفت

ان نظرية ، مورد توجه بسيارى بوده و به عنودر قرن چهارم و پنجم هجرىگرفته است. اين اعتقاد، 
اى آن را متزلزل  كرده است؛ اما در قرون بعد، عده در اعجاز قرآن، جاى خود را تثبيت  معروف

 ياديفرق چندان ز). قائالن به صرفه، 136: 1379اند (مؤدب،  دانسته و در اعتبار آن ترديد كرده
ر را به ذات بش و ناتوانياند يدهد ينظم نم يثقرآن از ح ياتمعروف عرب و آ هاييدهقص يانم

 يبلكه آن را ناش)، 38ق: 1424(شريف مرتضي،  انددادهينم جمالت و نظم و بالغت قرآن نسبت
ها قبل از آن،  در زمان معارضه يا از مدت بشر دانش سلب انگيزه، توانايي ياخداوند در  از قدرت

 ).139و  138: 4ق، 1415(معرفت،  اندكردهيعني از آغاز حيات انسان تلقي مي
 سيد مرتضي، اندكردهيز ياد از صرفه ن و اندكه در وجه اعجاز قرآن سخن گفته يعموم كسان

تحليل ديدگاه سيد آن  در. نقطة اشتراك اين محققان اندبرده در شمار قائالن به صرفه نام را
ديني در زمان وي حضور مخالفان برونمحيطي،  ويژه اقتضائات نوعاً داليل فرامتني، به هاست ك

ر.ك: (اند  گرفته نيز خصوصيات ذاتي صرفه را در علت گزينش اين نظريه از سوي او ناديده و
  .)35 :1379؛ مؤدب، 102: ق1421ي، ؛ رافع152: 4ق، 1415معرفت، 

ي، از ادبويژه مسائل  به و يريتفسي، گوناگون كالمموضوعات دانشمند در  ينايق دق تأمالت
يدگاه او در دي و علميت شخصاي بين  يظاهر يارگناساز، سويي و تأكيد بر صرفه از سوي ديگر

يخي نظرية صرفه و تمايزات تار بستر توجه بهتا با  كوشدمي. نگارش حاضر كنداذهان ايجاد مي
كند و بدين  آن را از سوي سيد مرتضي بيانطرح  ذاتي اين ديدگاه از ساير وجوه اعجاز، چرايي

بدين منظور، پس از آشنايي مختصر با را آشكارتر سازد. رآن اعجاز ق او دربارة يابعاد آرا وسيله
ة تعامل جامعة حوز در ويژهبهي، و روزگار تاريخي يفضاسيد،   پيشينة اين نظريه و حيات علمي

ادبي در تبيين اعجاز قرآن   -هاي كالمي چنين زمينه ، و همو مذاهب گوناگون يانبا اد اسالمي 
 . كاوداي جديد مييدگاه وي را از زاويهده بر اين دو مؤلفه، گذارد و با تكيمي بحث را به

هاي شده، اما در ميان پژوهش نوشته هاي متعددي ها و كتاب مقاله» صرفه«دربارة نظرية 
توان به سه مقالة زير نشريافته كه تا حدودي به موضوع نوشتار حاضر مربوط است، تنها مي
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 »همتاناپذيري«مدخل  دربه قلم ريچارد مارتين » قرآن يشة اعجازاند ير تاريخيس«اشاره كرد: 
 هاي قرآنيپژوهشفصلنامة  55و  54و ترجمة سيدعلي آقايي كه در شمارة  قرآن المعارف ةداير

وجوه يين اعجاز قرآن و تبية نظرين تكوي هايشهر«به چاپ رسيده و نيز مقالة  1387در سال 
هاي قرآن و پژوهشكه در شمارة يكم مجلة  نيانوشتة مرتضي كريمي» نخست آن در قرون

هاي طرح نظرية منتشر شده است. اين دو نوشته به بررسي كلي زمينه 1392در سال  حديث
بحث از وجوه و به تفصيل،  طور خاص يك بهاند و هيچاعجاز قرآن و سير تحول آن پرداخته

 ايش به اين نظريه از سوينكرده و صحبتي از علل علمي گر ويژه صرفه را مطرح اعجاز و به
گيري نظرية اعجاز نقش معتزلة بصره در شكل«اند. مقالة شيعي به ميان نياورده انديشمندان

مطالعات خاور در شمارة سوم مجلة  1980نيز كه نگاشتة ريچارد مارتين بوده و در سال » قرآن
در  هاي قرآني شپژوهفصلنامة  4چاپ شده، توسط مهرداد عباسي ترجمه و در شمارة  نزديك
عالمي شيعي در دفاع از  از تالشنشر يافته است؛ اما برخالف نوشتار حاضر كه  1391سال 
برداشته و عوامل طرح اين نظريه را در دوراني خاص بيان كرده، بيشتر به تالش فرقة  پردهقرآن 

 اعتزال در طرح انديشة اعجاز پرداخته است. 
الة حاضر سابقة پژوهشي نداشته و تاكنون در راستاي آن بنابراين، مطابق با پيشينة فوق، مق

 است.  اي مالحظه نشدهتحقيق نشريافته

 صرفهية نظريشينة پ

در تر از اسالم،  يشصرفه پيشة د اندنده نشان اندغربي سعي كرده برخي از محققان
؛ به نام يساكلي آبا ها نوع تفكر يكي از هاي موردنظر آن. از نمونهاست داشته وجود يحيتمس

شايد بر  .)Von Grunnebaum, 1993, 3:1019( م) بوده است.340ـ240الكتانتيوس (حدود 
به وجود ابهاماتي دربارة اشتهار  مطالعات قرآنيدر كتاب » ونزبرو جان« همين اساس است كه

 باب يندر ا را معتزلهي چون آراوي،  فرقة اعتزال در طرح نظرية صرفه، اشاره كرده است. از نظر
در باب  يشانا يداد رأ يصتوان تشخينم ياند، به درستكرده نقلها  يروزمند آناغلب دشمنان پ

صرفاً  يابوده   اسالمييرو غ  اسالمية موجود در جامع  علميي آراي واكنش به برخ ينوع، صرفه
 است اسالم بودهين د يتو حقان يامبرنبوت پة ادل در حل مسئلة يشاناز ابتكار خود ا يناش

 ).133: 1392يا، ن يميكر(
بيروني، خاستگاه  يحانابور ، اثر»للهند ما يقتحق« در يشاهد يافتنابوزهره با در اين ميان، 

كردن افراد در  را عامل منصرف ييبرهمايان كه خداكند يي بيان ميهاندوهباور نظر را  ينا
آمده در  ة الكبري القرآنالمعجزچنانچه در كتاب  ؛دانستنديم شانهاي مذهبي تقليد از كتاب
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ق)، و خلفاى پس از او، افكار هندى به جامعة اسالمى 156دوران منصور، خليفة دوم عباسى (م. 
كرد. كسانى كه تجددگرا و دنبال افكار بيگانه بودند، اين نظر را پذيرفتند و آن را بر قرآن  رسوخ

شد و كمابيش متكلمان و  كردند. نظرية صرفه از آن زمان وارد جامعة اسالمى نيز منطبق
كه در اوايل قرن سوم، نظّام، يكى از متكلمان معروف  كردند تا اين ديگران از آن استقبال

چنان بر محور اين  كرد و آن را گسترش داد. وي آن طور علنى بيان معتزلي، اين نظريه را به
كالم است. بدين  نظريه بحث و بررسى كرد و از آن دفاع نمود كه گويى يكى از مباحث علم

  .)59ـ57ق: 1418(ابوزهره، صرفه به عنوان يك ايدة كالمي به او منتسب شد  صورت، قول
و استفاده از   كالمي مباحث يانصرفه در مية ورود نظر ينببه هر حال مسلّم است كه بايد 

از علت  يمانسل ياطالعيب تفاوت زماني قائل شد. بحث از دليلآن در بحث اعجاز قرآن 
وده، نشان خدا ب يخاطر مصلحتى از سوه ب يشانانصراف ذهن اكه ظاهراً ناشي از  هدهديبت غ

 ه و پس از آن در تبيينمطرح شددهد اين نظريه نخستين بار در رابطه با موضوعات كالمي مي
 .)90ـ85: 4، ق1388جاحظ، ( به كار رفته استوجه اعجاز قرآن 

مطرح  سيد مرتضي ين بار از سويصرفه نخستية نظر، نبايد تصور كرد كه نكتة ديگر اين
 منسوب بودهي معتزل از متكلمان يبه برخي، از و يشپ اين انديشهبلكه طبق قول مشهور،  شده،
توان موافقان يبا توجه به مدارك و اسناد موجود م (ر.ك: ادامة مقالة حاضر). به هر رواست 

 : زير جايابي كردگروه  سه يكي از صرفه را در

 معتزله .الف

دارترين  نام)، اما 285: ق1409ي، اند (تفتازان از معتزله قائل به صرفه بوده ياريگرچه بس
 ها عبارتند از:  حاميان اين نظريه در ميان آن

1دانشمند بزرگ  ،بار نظّام ينصرفه را نخستية نظر :)ق231م. ام (ار نظّ. ابراهيم بن سي
 يدندبخش را رونق يان، آنسنت و شيعاهل، عرهاز اشا ي، برخبعدها مطرح كرده و يمعتزل

 .)338و  337: 3ق، 1412ي، (سبحان
يكي از صرفه را  كه قولبوده از سران معتزله و  اماز شاگردان نظّ اوق): 255(م.  . جاحظ2

ديده، اما ميدر اوج فصاحت و بالغت  راقرآن  كهرغم اين وجوه اعجاز قرآن دانسته است. وي به
 .)90ـ85: 4، ق1388(جاحظ،  صرفه برهانديشة خود را از اند توانستهنارش در برخي از آث

در كتابى با  بوده و معتزله يراز مشاه يگرد وي يكي :ق)384الرمانى (م عيسى بن . على3
 ه استوردآ گرد اعجازوجوه  يگر، صرفه را در كنار بالغت و دالقرآن اعجاز يالنكت فعنوان 

 .)249: 2ق، 1421يوطي، (س
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گوناگون، موافق در منابع ي است كه از دانشمندان معروف او :ق)449نصيبى (م . ابواسحاق4
 .)61: 4ق، 1415(معرفت،  كتابى در دست نيست ي، اما از واست با نظرية صرفه معرفي شده

 سنتو اهل ب. اشاعره

 داران صرفه در اين گروه عبارتند از: دو تن از طرف
در بوده و برخي محققان  اشاعرهة از متكلمان برجستاو  ق):418(م.  . ابواسحاق اسفرائينى1
 ).246: 8ق، 1325اند (ايجي، خود از او ياد كردهآثار 

سنت ان فرقة ظاهريه و منسوب به اهلمتفكر ينتر از بزرگ :ق)456. اندلسى (م حزم. ابن2
از نوع بالغت  بالغت قرآنكه  ضمن بيان اين الفصل في سبب اإلعجازبوده است. وي در كتاب 

 .)147: 4ق، 1415(معرفت،  دانسته استاز آوردن مانند قرآن  ، خداوند را مانع انسانمردم نيست

 ج. شيعه

قائل ، و هم بعد از اومرتضي،  هم قبل از سيد كه شيعه بزرگ علما و متكلمانترين  معروف از
 كرد:  هاي زير اشاره توان به شخصيت، مياند به صرفه بوده

شيعى در  كه كالماي است هبرجست اندانشمندشيخ مفيد از ق): 413(م.  فيد. شيخ م1
، صرفه را به المذاهب و المختارات يالمقاالت ف اوائلكتاب در . او دار است استوارى خود به او وام

)؛ با اين حال، به عقيدة 18ق: 1413، كرده است (مفيد مطرح پيامبر دليلى بر نبوت عنوان
 ). 127: 89ق، 1403داند (مجلسي، از قرآن را در فصاحت و بالغت ميبرخي، ايشان اعج

سيد مرتضي از علماي بزرگ شيعي است كه با ق): 436(م.  الهدىعلم مرتضى . سيد2
داده است  قرآن ترجيح وجود شهرت خود در علوم ادبي، ديدگاه صرفه را بر وجه بياني اعجاز

داليل رويكرد ، ضوع اصلي نوشتار حاضر، در ادامهبا توجه به مو .)378ق: 1411، (شريف مرتضي
 او به صرفه به تفصيل خواهد آمد. 

و از شاگردان سيد مرتضي بوده  متكلم معروف شيعهحلبي،  :ق)437. حلبى (م . ابوالصالح3
صرفه را در رأس وجوه اعجاز ، تقريب المعارفوي در كتاب  .)141: 4ق، 1415، معرفتاست (
 ).20ق: 1424، شريف مرتضي( كرده است معرفيقرآن 
، هالفصاح سرّدر كتاب ، شيعه اديب و شاعرخفاجي، ق): 466(م. سنان خفاجى . ابن4

(خفاجي،  خوانده است كننده را صحيحو سلب علوم از معارضه برگزيدهصرفه را  ديدگاه
 ).85ق: 1400؛ حمصي، 10ق: 1372
5صي، يكي ازق): 590يا  580(م. صى. سديدالدين حمدر كتاب است كهبزرگ اي علم حم 
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قول از جمله وجوه اعجاز قرآن  ، برخياإلماميهة الشيع المعتمد من مذهببا عنوان  كالمى خود
 ).24: 1376است (حمصي،  نبوت خوانده اي از صدقبرده و آن را نشانه را نام به صرفه

 اعتبار ارزش وگذشته، هاى  صرفه در زمان رسد قول مى ، به نظراين پيشينه با توجه به
و يا در ن رفتن بين ازبدين جهت، در صورت اند.  داشته و افراد متعددى قائل به آن بودهفراواني 
معرفي تعداد بيشتري از  احتمال، متقدم انكتب كالمى بسيارى از متكلم بودن دسترس

 داران اين ديدگاه وجود داشت.  طرف

 صرفهية سيد مرتضي و نظر

از قائالن  يعه، يكيشرجستة متكلم و مفسر بيب، ق)، اد436ـ355( يالهدسيد مرتضي علم
ق: 1411، ط آن (شريف مرتضيوشريان معجزه و بيف تعرارائة صرفه است. او پس از ية به نظر

قائل به آن را كه دانشمندان مسلمان  يوجوهترين  )، مهم199ق: 1424، شريف مرتضي؛ 328
بوده و با تعريف آن  معجزهي شروط اصل، فاقد هوجو اين كهدهد مي و نشان هستند، ذكر كرده

كه به فصاحت،  ينبا ا، اساس ينهم بر .)379و  378ق: 1411، شريف مرتضيخواني ندارد ( هم
بر وجه صرفه  و آوردمين ها را از وجوه اعجاز به شمار ، اما آناردد بالغت و نظم قرآن توجه

د نككند با قرآن معارضه  كس قصد ست كه هرا يناز صرفه ا يد، مراداز نگاه سورزد. أكيد ميت
قرآن باشد، ي به فصاحت و نظم كالمالزمة آوردن را كه   خداوند علوميينديشد، به معارضه ب يا

 مختلف به روش خود عمل سخنان يرادخطبه و ا ياندر سرودن شعر و ب اگر و يردگياز او م
 .)36و  35ق: 1424، گذارد (شريف مرتضييمكند، خدا او را با علومش وا

؛ است آن كوشيده در دفاع ازو  مطرح كردهاين نظريه را  ،كالمى خود غالب تأليفات درسيد 
در «ويد: گ نقل اقوال در وجوه اعجاز قرآن مى ضمن في علم الكالم ةالذخيردر كتاب چنانچه 

كه وجه اعجاز قرآن، اختالف است. طبق نظر گروهي، وجه داللت قرآن بر نبوت، اين است 
كنند تا به كه به آن تكيه مي ها را از علمي  كند و آنخداوند عرب را از معارضه منصرف مي

ها  كند و اگر اين صرف نبود، آنمثل قرآن بياورند، سلب مي لحاظ نظم و فصاحت كالمي 
من قول به صرفه را انتخاب «كند: گونه بيان ميو در ادامه، نظر خود را اين» كردند.معارضه مي

به تقويت آن  ،معروف است "القرآن اعجازة عن جه الموضح"كردم و در كتاب خود كه به نام 
 ).378ق: 1411(شريف مرتضي، » ام پرداخته

وجوه اعجاز قرآن  باب در نظريات ديگر القرآن اعجازة عن جه لموضحسيد مرتضي در كتاب ا
 ها پاسخ آن كرده و به يل مطرحرا به تفص ة صرفهاشكاالت و شبهات مربوط به نظريكرده،  رد را
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 رسائلكتاب چنين در  ). وي هم274ـ265و 155ـ107ق: 1424، شريف مرتضياست ( داده
صرفه دفاع كرده و آن ية از نظر» اعجاز القرآن وجه معرفة«ي با عنوان در بحث المرتضى الشريف

مرتضى،  يفشر(است  دانسته الزماثبات اعجاز قرآن  درفصاحت قرآن ية نظر همراه بارا 
مانده  يهم باق العلم و العمل جملبه نام  يگرىاز سيد مرتضي كتاب د). 327ـ323: 2ق، 1405

يار، معية نوشته نيز قول به صرفه را به عنوان نظر يندر ا سيدست. اوتأليفات  كه جزء آخرين
 .)41ق: 1387، است (شريف مرتضي كردهيان ب

 ية صرفهنظر ينشگزو  وجوه اعجاز يگرد يفتضع يا رد در سيد مرتضيداليل مرور با 
علمي  اسكات مخالفان پرده برداشت. تحوالت اجتماعي دوران حيات تتالش وي جه ازتوان مي

به صرفه و پرداختن يي چون ايشان گرا متكلمان عقليافتن علت سوق دهد اين عالم نشان مي 
ها، زمينة ترينِ اين علت مهم. است استوار عللي فرامتنيبه آن به عنوان وجه اعجاز قرآن، بر 

 است كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت.  تاريخي و علمي 
يط مذهبي و فرهنگي حاكم بر محيط شرايخي، هاي تار ينهمنظور از زم شايان ذكر است،

هاي  ي او به همراه ويژگيو ادب  كالميهاي  ، انديشهيهاي علم ينهو منظور از زمزندگي سيد 
 . است ذاتي صرفه

 . زمينة تاريخي1

 يدگاهد يدنكاودر است.  يهآن نظر يخيتار تأمل در بستر يازمندنيه، هر نظر يقدق يينتب
 گيريم. مي پياعجاز قرآن  وجوهرة دربا ءتطور آراير س يبا بررس ين مهم راا ، انجامصرفه

 كتاب در خصوص اهل تحدي و با طرح مسائلي از سوي قرآن پس از موضوع بحث از اعجاز
ها پس از عصر نزول، برخي از عالمان يهودي و  نمود پيدا كرد. سال يامبر اسالمو پقرآن 

وگو با  هايي عليه قرآن نوشتند يا در گفت مسيحي در صدد بيان برتري دين و پيامبر خود، رديه
مسلمانان به اظهار نظرهايي باطل در اين باره پرداختند؛ براي مثال ابونوح انباري، يكي از 

و  140: 1389را نگاشت (پارسا،  تفنيد القرآنر قرن سوم كتاب مسيحيان نسطوري بود كه د
مستقل ابوعبداهللا ة رساليي برآمدند. گو صدد پاسخدر  جا بود كه عالمان اسالمي  ). از اين141

كه شامل مكاتبة او  و نيز رسالة عبداهللا بن اسماعيل الهاشمي » اعجاز القرآن« با عنوان يالواسط
تا: ؛ كندي، بي245ق: 1348يم، ند(ابن، شواهدي از اين دست هستند با عبدالمسيح كندي بوده

، از بودبه ندرت در باب اعجاز قرآن   كالمي مباحثات يننخست هرچند ). بدين ترتيب،165ـ2
 ).41ـ36 :ق1400ي، (حمص شدموضوع و جوانب آن پرداخته  سوم به اين قرن يمة اولن

 هاي گوناگوني را به خود اختصاصگاهاوليه ديد ديگري بود كه از قرون موضوعاعجاز،  وجوه
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حيات سيد  ، يعني در دوراندر بغداد و مطرح در قرن چهارم و پنجمية نظركه داد؛ به طوري 
كامالً كوفه، بصره و... ينه، مانند مد يگرنخست و در مناطق د با قرونمرتضي و محل اقامت او، 

ي، شرايط هر زمان و مكان فضاي حاكم در و امعهج تحوالتنبود. اين بدان جهت بود كه  همسان
و تحليل رويكرد سيد  . بحث از صرفهآفريدگويي به مسائل ديني و مذهبي مي اي در پاسخويژه

ترين مسائل تأثيرگذار در ارائة اين  نيز متأثر از همين موضوع است. شايد بتوان گفت از مهم
و  عربيرغيحيان خصوص مس هو ب وديانيري يهگ وجود بحران اشكالنظريه از سوي ايشان، 

 آيد:  كالمي مختلف در ميان مسلمانان بود كه در ادامه به تفصيل مي مكاتبيري گشكل

 بين ادياني كالمي مجادالت . 1ـ1

را دربارة مسئلة اعجاز قرآن به خود مشغول دانشمندان مسلمان  ذهني، عواملگذشت كه 
هاي عقيدتي ميان در قرون نخست، از اختالفكرد. تالش براي اثبات معجزه بودن قرآن 

نبوت و صدق ادعاي ة مسئلها بيشتر حول گرفت. اين اختالفمسلمانان و ديگر اديان نشئت مي
 زد. مي پيامبران موج

 يگرو د يانزرتشتيحيان، مسيان يهوديان، در م ي، وجه مشترك اعتقاديالهياي اعتقاد به انب
 بافت ين. در اندگرفتر اسالم قرايت اول و دوم تحت حاكم هايبود كه در سده ينيد جوامع
 يامبرانيجوامع و پ يناز ايك اعتبار كتب مقدس هر ادعاهايي دربارة مشترك،  ينيد و يفرهنگ

مسلمانان،  ياندر م يوقفه و طوالنيب ، موضوع مجادالتبودندها را با خود آورده  كتاب ينكه ا
؛ 36 :ق1400(حمصي،  يدمسلمان گرد يهافرقه يندر ب يگران و نيزو د يحيان، يهوديانمس

Martin, 2002, 3: 905906ـ.( 
و ابطال  يحيتاسالم بر مسين د برتري ،پيامبر رسالت يتحقان مسلمانان براي اثبات

در  گرفتند ويد كمك ميجد و عهد يمقد و گاه عهد  اسالمي ياتاز متون و روايث، تثليشة اند
در آثار  كتاب كردند. اهليم ارائه ي خودب آسماناكت يارا از متن قرآن  ي، شواهديحيانمقابل، مس

 يانعالوه بر ب يزو مسلمانان ن كرده ذكر يلتفص را به يسيو ع يخود معجزات مشهور موس
 پرداختند. مياعجاز قرآن  به بحث دربارة وجوه، اكرميامبر پ يبرا يخشده در تار معجزات نقل

كه در جامعة را  يحيمس يهودي و مختلف يهامسلمانان و فرقه ينب ي، مجادالتمتون متعدد
ي هانگاشتهدر كتاب  »نگآديال مك«براي مثال،  ؛اندكردند، گزارش كردهيم يزندگ  اسالمي

 يهوديتبه موضوع اسالم و  »حزمابن«تا » نربابن«از  و عهد قديم يهوديتمسلمانان در باب 
در كتب متعدد خود،  »توماسيويد د«و  »مارك سوانسون« ،»يرسم يلخلير سم«پرداخته و 

 ).122: 1392يا، نيميرك( اندرا ثبت كرده يحيانها و مباحثات متقابل مسلمانان و مسجدل
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سوم  قرن يمة اولاز ن و  پس از طرح نخستين مباحث كالمياعجاز قرآن گفته شد كه اثبات 
در قرن » القرآن نظم«و  »يالنب عجزاتم«عنوان  مستقل تحت ييهاظهور كتاب. اوج گرفت

 ينداز فرا يبخشكه چهارم به بعد در قرون» اعجاز قرآن« يا نگارش تأليفاتي با موضوع سوم و
 محمد«يق تحقة مقدمفهرست موجود در است.  گويي به اهل كتاب بوده، گواه اين مطلب پاسخ

 وان كتاب از عالمان اسالميعن پنجاهاز  يشب يحاو كه ثبوت النبواتبر كتاب  »سالمهيسري 
). اين آثار به طور 125ـ121: 1392يا، نيميرر.ك: ك( است، شاهد ديگري بر اين مدعاست 

بودن آن  ، امي پيامبر اسالم رسالتيشين دربارة پي آسمان شارت كتبعمده به بحث از ب
 ).407ق: 1426اند (الشّرفي،  پرداختهاعجاز قرآن حضرت، معجزات صادرشده به دست ايشان و 

دو قرن در   اسالمية حوزيان و در خود اد ياندر م يفكر ياروييرودر مجموع بايد گفت، 
، اما پس از دامن زندي مربوط به اعجاز قرآن هابحث به كه شتدانچنان رشد  آني نخست هجر

مختلف اسالمي، در  در مناطق مسلمان گونه تحوالت، برخي از دانشمندان آن با پيدايش اين
يكي از  سيد مرتضيهاي مربوط به اعجاز قرآن و وجوه آن برآمدند.  پرسشبه  ييگو پاسخ دصد

را برگزيد و  صرفهية نظريحيان، و مس يهوديان  كالمي هايبحبوحة جدل در اين عالمان بود كه
 . برخي از آثار خود را بر همين اساس سامان داد

 اسالمي مكاتب . مباحثات كالمي 1ـ2

. كان يا عدم امكان معارضه با قرآن از هنگامة نزول در جامعة عرب مطرح بوداصل بحث از ام
به اين بحث  متكلمان مسلمانهاي پرسشو  متنوعيدايش مكاتب كالمي پ، بعد يهادر سده

 . ساز مجادالت متعدد در حوزة اعجاز قرآن و وجوه آن شدزد و زمينه دامن
نبوت و دفاع از اعجاز ئلة آمد، مس وجود هب اسالمي  كه در قرن سوم در مناطق يتحوالت

13Fكرد يلتبد يجد يقرآن را به بحث

چهارم، ابوعلي  كه از آغاز قرن يد آمدپد ييفضا ين رو،بد؛ 1
. مندتر پيش كشيدندروشي به نحو ة نبوت پيامبررا دربار ي ويژهمسائل يروانشو پ جبائي

يت تثب«چون  هاييبحث در قالب همعتزلة بصر از متكلمان گروه ينا هايبدين ترتيب، تالش
: 1391مارتين، ( ين باب شددر ا بعدي متكلمان پردازييهنظر يبرا ة آغازينقط، »دالئل النبوه

 .)140 و 134

                                                             
 ياسيس يبرقيه نظره با عرض يعهمسلمانان، مخالفت روزافزون ش يعموم يآن در زندگ يرمعتزله و تأث يضاوج و حض .1

و  ييگرا با شك يختهآم ييها به زبان و كتابشان در فضا به همراه داشت و تفاخر عرب يجينبوت نتايه نظر يكه برا
 .)140: 1391ين، بوده است (ر.ك: مارت ياسالمامعه ج قرن سوم دره از تحوالت عمد ي،و ادب يقوم يها رقابت
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را بر  يكردند و زندگدشمني بغداد يعيان با ش گروهي از سنّيان چهارمقرن ي در اثناهرچند 
يافتند. تقويت جبهة تشيع و ن اين دو فرقه در سركوب ياديز يق، اما توفساختندتلخ  يانمعتزل

 مريق 380 تا حدود سالي اشعرذهب م اعتزال با روي كار آمدن آل بويه از سويي و عدم انتشار
، به نقل از عبدالرحمان 96: 1392باراني، (از سوي ديگر، شرايط را متحول كرد  عراقة در هم
اين برهة تاريخي، فرقة اعتزال فرصتي بدين ترتيب در  .)234: 1388متز، ؛ 321: 2013سالم، 

يافت تا بتواند بر فضاي اعتقادي جامعه حاكم شود و برخي از نظريات ديني را در ميان اقشار 
 گذاري كند.  مختلف مذهبي پايه

در اعتزال  و بود  محدود به مسائل كالمي ة مسلمانان،معتزله با عام اختالف كه چهارم قرن در
 جهان يفكر يهادر حلقهه فرق، اين آمديم حساب به ياوه جداگانهگري، مذهب يكليمات تقس

، بصرهة معتزلكرد.  مطرحو قرآن  نبوت حضرت محمد حول محور عمده يدگاهددو اسالم، 
ها در بغداد، به  دانستند؛ اما گروهي از آنميزبان قرآن  يريناپذتفوقرا مربوط به  ة پيامبرمعجز

 ).136و  135: 1391؛ مارتين، 232و  230: 1388(متز، رائه كردند پيروي از نظّام، صرفه را ا
جمعي از مردم كوفه به اين شهر، تشيع در  شدن شهر بغداد و با مهاجرت پس از ساخته

هاي مشترك عقالني به تدريج به جا فعاليت جدي خود را آغاز كرد و به دليل داشتن زمينه آن
 يعه، تأثيرات فراواني را در هر دو سوي بر جايهاي معتزله و شمعتزله نزديك شد. تماس

 54: 1372يان، (جعفرشدها آنان با نقطه نظرات يكديگر بيشتر آشنا شدند گذاشت. در اين آمدو
ي، در بحث و جدل فكر ير شدنبا معتزله و درگ يشتر شيعهتفاهم ب يبرا ينهمبدين رو، ز .)55و 
، ها هفرق ينو مجادالت ب كالمي  مكاتب يدايشبا پويژه در تبيين وجه اعجاز قرآن فراهم شد.  به

يدا پ يانيحام يهامام متكلمان يبرخ ياست، از سو يشة جدليبا اند يختهكه آم نظرية صرفه
در او در همان منصب،  ينجانش، بغداد و سيد مرتضيية امام يعيانش يشوايپيد، مفيخ شكرد. 

 .)108: 1372يان، كردند (جعفر يتحما يهنظراين از  آن زمان
ي جدل و متناسب بودن نظرية صرفه براي اقناع در مباحثات كالمي اعجاز قرآن  يينبه تب يازن

مخاطبان، بر گزينش اين ديدگاه از سوي سيد تأثير گذاشت تا جايي كه نظرية معجزة قرآن را 
  سالميكالم ا پويا بود، به شيوة جدلي خود در علمل قرن پنجم، ياواخر قرن چهارم و اوا كه تا

 حفظ كرد. 
يشه بنت عا ها از طرح نظرية صرفه، محققاني چون در روزگار اخير و پس از گذشت سال

در كتاب پژوه  قرآن كنند. اين بانوي اند تا علت گرايش به آن را تحليلالشاطئ در صدد برآمده
ير را كثابندگاه ة وجوه اعجاز قرآن، ديرازى دربار گفتار فخر پس از نقل، ني للقرآناالعجاز البيا
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مسئلة «گويد: كند و در ادامه مينسبت به صحت نظرية صرفه در مقام جدل و مماشات بيان مي
ـ پس از نخستين نسل از  شده و معتزله نيز نظرى مطرح جدلة صرفه تنها در زمين

ه صرفه ب كردند؛ اما معتبر دانستن انتخابنظريه را در اين مورد  ـ سرانجام اين پيشوايانشان
و  شود بالغى نمى يعنى اعجاز ،هرگز مانع تأمل در وجه ديگر اعجاز ،عنوان يكى از وجوه اعجاز

 صرفه نامة اعجاز از نظرية متكلمان درباري راآمعتزله هم كه در ذكر تمامى غيركسانى از 
 (بنت» اند داده بالغى قرآن را مورد توجه و اهتمام قرار اعجاز اند، بالفاصله پس از آن مسئلة برده

 .)89و  88ق: 1404الشاطئ، 
بر اساس اين گفته، نظرية صرفه در مقام مجادله شكل گرفته و اعتقاد به آن، لزوماً همراه با 

كه برخي از حاميان صرفه، ضمن بيان اين نظريه، از  توجهي به اعجاز بياني نبوده است؛ كما اينبي
پنجم، فضاي جامعه و جدال  در آستانة قرنهمه  اند. با اينبالغت و فصاحت قرآن نيز ياد كرده

مسلكان او تنها ديني ايجاب كرد كه سيد مرتضي و برخي از همديني و برونشيعه با مخالفان درون
 قرآن اشاعه دهند.  رو آورند و اين ديدگاه را پا به پاي اعجاز بياني صرفهية نظر به

 . زمينة علمي2

مخالفان اهل  يكل معتزله و به طوردهد ان مينش چنانچه گفته شد، تاريخ فرق اسالمي 
فهم قرآن ي و مبنا يتدر باب ذات، ماه ييها بودند كه پرسش ييهاگروه يناز نخست يثحد

دوم به بعد  را از قرن يمتكلمان معتزل قرآن، ذهنة كه دربار ين سؤاليتر كردند. مهم طرح
خطبا، شعرا و ن، غايبلفصيحان،  آثاررا از  الهي كالمها، يژگيبود كه كدام و ينمشغول ساخت ا

 .)584ق: 1426ي، د؟ (الشّرفكنيميز متما كاهنان
 كالميهاي پردازي در باب اعجاز قرآن، ايدهگيري و نظريهشكلاساس، يكي از عوامل  بر اين

قرآن  در اين ميان، بالغت و فصاحت مربوط به متن. بوده است در قرن سوم يمعتزل متكلمان 
بغداد كه چندان بر نظم قرآن  يانمعتزلها دور بماند. بدين رو، حتي  آن كه از نظرچيزي نبود 

در اثبات كردند، يكه معجزه را در ذات زبان آن تصور م يدر مقابله با گروهيدند، ورزينميد تأك
 بالغي آن توجه داشتند.  اعجاز قرآن، به نكات

م و رماني به همراه برخي از عالمان انظّي، همانند معتزل دانشمندانگذشت كه گروهي از 
، از قرون سوم تا پنجم اندزبردست بوده ياتدر ادب عموماًكه  مثل سيد مرتضيبرجستة شيعي، 

ها  قرآن و استناد برخي به آن هاي بالغيبردند. ويژگي براي اثبات اعجاز قرآن از اين دانش بهره
ها را  فه در علوم ادبي از سوي ديگر، آنداران صردر تحليل اعجاز ذاتي از سويي و تخصص طرف

 واداشت تا در توجيه گروه نخست، از تمايزات صرفه با اعجاز بياني استمداد جويند. 
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هاي وي در دفاع از صرفه نهفته است؛ الي نوشتهتأمالت سيد مرتضي در اين خصوص، در البه
لحاظ فصاحت و بالغت، با  قرآن به: «يدگويمقرآن  كه با توجه به فصاحت و بالغت متنچنان

قرآن  يانم ياز نظر ما تفاوت قابل توجهيل، دل يندارد و به ا ياديز يكيكالم عرب نزد ينتريحفص
 ).381ق: 1411، (شريف مرتضي» خورديحوزه به چشم نمين عرب در ا يهاو كالم

كه  يسانك«نويسد: داران اعجاز بياني مي وي در جايي ديگر با لحني منتقدانه نسبت به طرف
 گرفتار، داننديمانند فصاحت را وجه اعجاز قرآن م يآن وجوه يو به جا يستندبه صرفه معتقد ن

كه  استين مطرح ا يها كنند. از جمله اشكال ها رها توانند خود را از آنياند كه نمييها اشكال
 يو از سو ا كردهقرا بر او ال نآ يگريو د يستقرآن ادعا دارد قرآن كالم او نة ، آورنديياز سو

كه قائل ها  (اما) آناست.  ردهك عرب را خرق ياندر م معمولفصاحت ، كالم ينفصاحت ايگر، د
 ممكن يراز ،است بوده ، خدايامبرقرآن بر پة كنند القاكنند توانند ثابتينميستند، به صرفه ن

 عرب را خرق يانمكرده باشد تا فصاحت معتاد در  قرآن القاة آورند كالم را جن بر يناست ا
 .)168و  138ق: 1424 ،شريف مرتضي ؛325: 2ق، 1405، (شريف مرتضي »كند

ي حال در ينا ؛دانديفعل نم يكبودن  يالهة بودن را نشانت عاد خرق يد تنهاسبنابراين، 
، زيرا معتقد است آمد نخواهديش پي اشكال ينچن، صرفه باشد كه در باور او اگر وجه اعجاز است

و از  دارد اختصاص خداه ب ،منع آنان از معارضه با قرآن يعرب برايحان فص از و قدرتلب علم س
ياورد و بهمانندى براى قرآن  تواندكسي نميكه  همينبنابراين آيد. فرشته برنمي جن وة عهد

 خالف عادت و در نتيجه معجزه است.  مسئلةخيزد، به رويارويى با آن بر
هاي خاص صرفه از سوي او، سيد مرتضي و تشخيص ويژگي ادبي بدين ترتيب، نگرش كالمي 

 ها در اين خصوص عبارتند از:  گذارترين مؤلفهعامل مؤثر ديگري در ارائه اين نظريه بوده است. اثر

 جدلي بودن نظرية صرفه. 2ـ1

 يكهر ي، طرح مسائل اعتقاد يآزاد برا ييفضا يجادكه در قرن چهارم، با اپيش از اين آمد 
خود را نسبت به وجوه  يهايدگاهباره پرداختند و د يننظر در ا به اظهار  اسالمي هاي هاز فرق

سيد مرتضي در عراق بروز   علمي ياتحة در آستان يژهو به ئلهمس ينكردند. ايان اعجاز قرآن ب
ي، و نيز جدلي بودن مكال و لزوم مباحثات يدروزگار س يخيتاري فضا بدين صورت،كرد. يدا پ

يد آزادانه به محاجه پرداخت سكند. در اين فضاي باز، يه را روشن مينظر اين طرح صرفه، علت
در اقناع مخاطب تالش ها  ها و پاسخ آنطرح اشكال بااعجاز و وجه صرفه،  مسئلة ييندر تبو 

 ينا يزگفتار سيد مرتضي ن است، در حالت مجادله نهفتهيه نظراين جا كه در ذات  از آنكرد. 
 است.  محسوس يژگيو
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 يمعجزه را همان ناتواند، نكقرآن  يذات اعجاز مسئلة گيركه فرد معارض را در ينا بدون او
يگر، ضرورت اقناع طرف مقابل و مشكالت به عبارت د كرد؛يم كتاب ذكر ينا يدر هماورد يو

مقابل از طرف  مجادله ديگر وجوه اعجاز، او را بر آن داشت تا در مقام انواعاثبات  موجود در راه
ياورد. وي كه نسبت به عملي نبودن اين امر واقف بود، كوشيد تا از مثل قرآن ب يكتاب بخواهد

 اعجاز قرآن استفاده كند.  اين راه در اثبات
مانند  يكتاب كردند آوردنسيد قصد داشت با بهره از نظرية صرفه در توجيه افرادي كه ادعا مي

آوردن مانند قرآن،  پذير است، اظهار كندي، امكانزبان عرب يتشابه حروف آن با الفبا يلقرآن به دل
مخاطب سخن، ين با ا ويذارد. گيچون خدا نم ،توان مثل آن آوردينميست؛ با اين حال، ممتنع ن

داد هرچند شد. او بدين وسيله نشان ميداشت و در جدال با او پيروز ميدان مي را به سكوت وامي
 اي بر اعجاز آنبودن قرآن ترديد داشته و خواستار ارائه نشانه همخالفان تاكنون دربارة معجز

حاضر، آنچه موضوعيت دارد، بحث از چگونگي هماوردي با قرآن و معارضه با  اند، اما در حالبوده
آن است و اين، چيزي است كه بايد از جانب خود مخالفان صورت گيرد. بنابراين، چنانچه براي 

معترضان بازندة اصلي ميدان خواهند بود. مسلماً قانع كردن مخالفان ها مقدور نباشد، خود  آن
بدين شيوه چيزي نبود كه در فضاي بسته و آكنده از خفقان ميسر شود و بر همين اساس، سيد 

 برداري كرد. شده به نحو مناسبي بهره مرتضي توانست از فرصت فراهم
با  كس هر«نويسد: هماوردي با قرآن مي او با در نظر گرفتن همين نكات در مقابله با مدعيانِ

و » ي ندارد.شاعر علمِ، زيرا شعر بگويد تواندها به دنبال هم نمي حروف الفبا آشنايي دارد، با آوردن آن
شود كه قرآن هم به همين صورت از كند و يادآور ميمي پس از آن، بحث معارضه با قرآن را مطرح

 هاي موجود درعبارت ساختنرس همه هست. با اين حال، كه در دست شده تشكيلي حروف و كلمات
 ).402و  401ق: 1411(شريف مرتضي، » الزم، عملي نيست علومبدون داشتن  آن

جا به طور غيرمستقيم بر سلب دانش از سوي خدا در مقام  به واقع سيد مرتضي در اين
 داند. شتن حروف، محال ميكرده و امكان هماوردي با قرآن را حتي با در اختيار دا معارضه تكيه

 يزن يامبربلكه معتقد است پ يرد،گيكار م اعجاز به يانجادله را در بميوة شسيد نه تنها 
 اعجاز قرآن، مسئلة در«نويسد: باره مي او در ايناست.  ه كردهاساس با عرب محاجين هم بر

اساس آن به  خواند تا برمي كرد و همگان را بدان فرامي با قرآن احتجاج يامبراست كه پ معلوم
داد ي كامل گواهيقين و با  ياورنداو از عرب خواست كه مثل قرآن را ب. استدالل كننداو  نبوت

نبوت  يلآنان را دل يناتوان يامبرپند و (در نهايت) كن ينكه آنان هرگز نخواهند توانست چن
  .)253ق: 1424، (شريف مرتضي» داد خود قرار
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ا نگاه سطحي به رويكرد جدلي سيد در اقناع مخاطب و عدم تمركز گفتني است، هرچند ب
شود او با اصل اعجاز قرآن موافق نيست، اما واقعيت چيز وي بر اعجاز ذاتي قرآن، تصور مي

 ديگري است. 
 خداوندي را كه سپاس«دهد: ياو را به وضوح نشان ميدة عق الموضحدر كتاب  گفتار سيد

 گي در معجزه بودنهمها گرچه متنوعند، اما  . آنداد ز قرآن قراردر وجه اعجا مختلفيهب امذ
رند، و ستايش خدايي را كه زمينة تبادل مسائل و دا نظر اتفاق و اثبات نبوت پيامبرقرآن 

به برخي از مذاهب در تبيين اعجاز قرآن، ايرادهايي وارد است و رچه ها را فراهم كرد. گ پاسخ آن
منكر اصل اعجاز ها  يك از آندارد، اما هيچوجود  يدهاييترد از آن وجوه يبعض يدر درست

يا  خارق عادت استة فصاحت و نه نظم، قرآن به واسط بگوييمندارد كه  يفرق يچه يست، زيران
 كند كهچنين تفاوتي نمي . همنه فصاحت استنظم ويژگي آن، به خاطر  كه بگوييم اين اين
عرب را از  يتعال يخداجا كه ، معجزه است يا از آنييم چون قرآن متضمن اخبار غيبي استبگو

ة هم يرازالعاده است، كرده، خارق سلب يشانكرده و علم آن را از ا آوردن مثل قرآن منصرف
و اگر اختالفي هست، به  دارد داللت اكرم رسول يوجوه به اعجاز قرآن و صدق دعو ينا

 ينگر همياناو هم نما يگرد. سخن )45ق: 1424، (شريف مرتضي» هاستدليل تفاوت در روش
كرد، يعرب را از معارضه با قرآن منصرف نم يتعالي اگر خدا«: يدگويجا كه مآن؛ له استئمس

 .)126ق: 1424، (شريف مرتضي» اعجاز نزد ما باطل بود

 متن بالغت يزانسنجش م يبرا يذوقيرغ يارهايمع . نبود2ـ2

مخاطب آن متن در ارتباط است. يحة ذوق و قربا ي، متن درك و فهم فصاحت و بالغت هر
ي، سوم هجر از قرن يشتا پ دهدينشان م يختارنيز صادق است. قرآن دربارة  لهئمس اين
آن يات خصوصتوصيف و  يكتاب آسمان ينا يها يژگيو ياندر ب ياصل مالك يذوقيارهاي مع

 يبرا يكمتر تالشآن، ين تدو و يادب نقد گيريشكل از ، يعني پيشدوره در ايناست.  بوده
 شد.  يميده قرآن د ياعجازة جنبي از ادب مشخص يارهايمعة عرض

 يانيب اعجاز يدگاهگسترش دو  طرح يبرا يمناسبينة زمبه بعد،  دوم از قرن يادب مطالعات
 به اعجاز قرآن نشد و تنها ي، توجهنخستين از آثار يكيچدر ه. با اين حال، آورديد پد
 يجرجانعبدالقاهر . هايي صورت گرفتتالشمند كردن آن  آن و قاعدهشناخت زبان قر يبرا
 سوي دانشداشت، آن را به  به زبان يصرفاً قالب ينگاه ادبيات عرب كهدر  تحولي) با ق474م. (

 يشناسدر زبان يويكرد رو بدين ترتيب،. درآوردقرآن  يانيبير داد و به خدمت تفس بالغت سوق
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هاي ادبي در آرايهاز  يهنريري تصو فت كه به وسيلة آن توانستر به شمار يعطفة نقط يعرب
و  ي پرداختادب يهايهنظر يين، به تباعجاز القرآناساس، در كتاب ين هم براو . يم كندترسزبان 
 يذوقيرغ يارهاياز معشت قصد دا يآورد. ويان و استعاره سخن به م يهخصوص از تشبين در ا

 كند.  را ثابتآن بودن  معجزه ين طريق،از ا و برد قرآن بهرهدر سنجش بالغت 
اي رو به هاي سليقهي، به مرور زمان تكيه بر مالكجرجان ياز سو ه نظرية نظمپس از ارائ

 يازمندنتا حدود زيادي يبايي قرآن همانند شعر، ز درك افول رفت. اين مسئله نشان داد گرچه
 كرد، اما را به خواننده منتقل تنزيبايي متوان سختي مي بهو بدون آن،  ي استادب ذوق

 ينچنكرد.  توان از راه ديگري هم ثابتي مينسبت به كالم بشري را العاده بودن كالم الهخارق
. فراهم كرد چون سيد مرتضي يبانياد يصرفه را از سوية نظر انتخابينة به قرآن، زم يكرديرو

 يهابر مالك يهتك يجا كه به آن بودقرآن،  يانيب صرفه نسبت به وجوهيازهاي از امت يكي
 همه، با توجه به جو اخت. با اينپرد يبه اثبات اعجاز مهاي معيني ي، بر اساس چارچوبذوق

اعجاز قرآن، اگر باورمندان  جدلي در تفهيم و نياز به داشتن رويكردي  سالميحاكم در جامعة ا
ي هادر بحثياني هم ب اعجازة ياز نظرداشت احتمال زيستند، دورة جرجاني مي از به صرفه قبل

 يذوق يارهاياز بحث معين اصطالحات و صناعات ادبي، با توجه به تدو و كنند استفاده يجدل
 وند. ر فراتر

 با قرآن  يامتناع هماورد يممشكل تفه .2ـ3

اصطالحات ادبي، در تا پيش از ظهور جرجاني، به خاطر عدم تدوين  متكلمانگفتيم كه 
رو بودند. اين مسئله در حوزة بحث امتناع هماوردي با قرآن با مشكالتي روبه اثبات زيبايي متن
اختالف متن قرآن با هاي ادبي، تشخيص تر مطرح شد، زيرا بدون تكيه بر آرايهقرآن خيلي جدي

بود.  فهم از مخاطبان قابل يبخش محدود يتنها برا رسيد وبه نظر نميوزن آن، آسان متون هم
قرآن و  گرفت؛ يكي، ويژگي سهل و ممتنع بودن زبانل از دو چيز نشئت مياين مشكل در اص

 كالمي.  در مجادالتعرب ديگري، حضور مخالفان غير
 شود.  ها به تفكيك بررسي مي نظر به اهميت اين دو مقوله، هر يك از آن

 بودن زبان قرآن  سهل و ممتنع. 2ـ3ـ1

ياري از بس محققانهاي آن، پيچيدگيقرآن با وجود  سازي درك بالغتبه منظور آسان
كتاب و اسرار آن را نشان  اند كه بالغت اينيي روي آوردهها كتابهاي دور به نگارش زمان

از  القرآناعجاز  ق)،307. (م  امامي متكلمي، واسطيد ز بن محمداز  يانيالقرآن الباعجاز دهند. 
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 ز عبدالقاهرا علم البيان في لبالغها أسرار ق)،403م. ( ي اشعريباقالنيب ط بن محمد ابوبكر
 بن حمزه علوى از يحيى االعجاز حقائق و هالبالغ أسراري ف الطراز)،  ق471. (م يجرجانى معتزل

عجاز اال و)  1937م. رافعى ( صادق از مصطفى النبويهة البالغ والقرآن اعجاز  ق)،749. زيدى (م
درخور  كتب ينتر از مهم)، 1998ئ (م. شاطال بنت عبدالرحمن شهياز عا يمللقرآن الكرياني الب

 آيند. شمار مي تأمل به
 يدشااست.  كامل رسيده حوزه، كمتر نگارشي به كاميابي رغم تأليفات زياد در ايناما علي

كه ي و شرايطي اقناعي جهت است كه موضوع اعجاز قرآن، غالباً در فضا اشكال بدان ينا
 شكلموقعيت  هميندر  يانيب اعجازية شده و نظر يرفتهذاند، پنبوده يجد يليها خ مخاطبان آن
هاي قواعد آن، قرآن با وجود دشواري رسد تبيين وجه ادبينظر مي با اين نگاه بهگرفته است. 

 ياز سوهماوردي با قرآن  يم امتناعتفهكننده نبوده است. از همين رو، براي هر مخاطبي قانع
شته است. همراه دا به يمشكالتي هم، ادب نقدية نظر ينتدو ها پس از سالياني، ب قائالن به اعجاز

هاي خاص كار صرفه، نياز به مواجهه با ويژگي اين در حالي است كه اثبات معجزة قرآن با راه
ي آن نسبت به ديگر وجوه ، كارآمدمخاطباناعظم قرآن نداشت و به دليل تأثير بر بخش  زبان

 رسيد.  تر به نظر مياعجاز، قطعي
 الموضحكتاب  ي ازفصلد مرتضي بر همين اساس و با آگاهي از خصوصيات زبان قرآن، در سي
را  صرفهكوشد تا اهميت تكيه بر مي» عبدالجباري قاض اقوال رد«، با عنوان القرآن اعجاز ةعن جه

 از معارضه منصرف يتعالي عرب را خدا اگر«: نويسددر اثبات اعجاز قرآن نشان دهد. او مي
 يقيحقة ، مماثلهاة آنمعارض ؛ چهآمديميد از اشتباه و التباس پد يصورت، نوع ، به هركردينم

فصاحت  يتكه در غا يكسان يادعا برا با اينكردند كه مماثل است و يادعا م، مقاربه و چه بود
ا م(اما) . يم، تفاوتي قائل نبودندآوردند و قرآن كرميآنچه  بين كردند وياد شبهه ميجا ،نبودند

دهند و يص تشخ يكديگرتوانند آن دو كالم را از ياز آنان نم يكه اكثر مردم جز اندك يمدانيم
و مماثل  يها مساو ند كه آنكادعا ير، كنند و اگر آن غ مراجعه يربه غ يدها با آن يزتما يبرا

  .)262ق: 1424، (شريف مرتضي» بنددرا مي به اعجاز يراه آگاهبا قوت بيشتري  شبهه، هستند
با  يامتناع هماورد يمتفه ي صرفه را بهترين راه برايكه و يدآيبرم ينچن يدسة گفت از
كند كه مي برد و بر اين تأكيدمي مواجهه با مخالفان به آن پناهر شناسد؛ از اين رو، دميقرآن 

هر  . لذاادد خدا نسبت يررا به غ العاده بودن آنخارقنتوان  اي باشد كهوجه اعجاز بايد به گونه
به خدا اختصاص دارد (شريف  يژگيبا چنان و يفعل ينكه چن يابددر نگرد، بايدميكه در آن 

در وند خدا دارد كه امر اذعان ينخود هم بر ا يهااو در نوشته .)325ـ323: 2ق، 1405، مرتضي
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كه گرفتن  يناعادتاً واجد آن است و با توجه به  يكه و يردگيم  را از آدمي  علومي، زمان معارضه
بودن  يو الهيابد مياو فعل خدا را در وجود خود يست، ن يمخلوق يچعلم از بشر تحت قدرت ه

 ). 251ق: 1424، شريف مرتضي؛ 393ق: 1411، شريف مرتضي ؛شود (يم او روشن يقرآن برا
 ينبودن اي خارق عادت و اله رب ،از وجوه مشهور اعجاز قرآن يكيچه يدسجا كه نزد  از آن

دارد دانش افراد در زمان معارضه تنها از  باور و از اين جهت كه كننديداللت نم يآسمان كتاب
امتناع  مسئلة و كنديم يينانصراف تب ينقرآن را در پرتو همة گردد، معجزيم جانب خدا سلب

 دهد. يم يحصرفه توضية با طرح نظر يبا قرآن را به سادگ معارضه
 نظر و اقناعين ز باورمندان به اعجاز قرآن كه در اثبات اا يبرخالف برخيب، ترت ينبد

 ينا يند؛گزيبرم را تريصرفه راه هموارية افكنند، با انتخاب نظريمي مخاطب، خود را به سخت
ناملموس  يچيده ومخاطبان، پ يعموماً براياني، گوناگون اعجاز بيرهاي است كه تقري در حال

 . كندينم متقاعد يها را به راحت است و آن

 در مجادالت عربغير مخالفان. حضور 2ـ3ـ2

كرد، رو مييكي ديگر از مسائلي كه فرقة اعتزال را در اثبات اعجاز قرآن با مشكالتي روبه
ها بود. بدين رو، پيروان معتزله به دنبال وجهي از اعجاز بودند كه  غيرعرب بودن مخاطبان آن

فرقه، به  ميان، برخي از متكلمان اين ك باشد. در ايندر براي ناآشنايان به زبان قرآن هم قابل
 همراه عالماني از اماميه چون سيد مرتضي، راهي جز گزينش صرفه نيافتند. 

 فصاحت و بالغت آن ثابت كند، يقصد داشت معجزه بودن قرآن را بر مبنا يداگر س
كار ، كه آن يدر حال داد،مي نشان وضوح را به يبشر با كالم يكالم الهيز علت تما يستبايم

هرچند امكان  ؛بداند يرا به خوب يعرب كه مخاطب او، زبان بود آن يازمندو حداقل ن ي نبوداساده
 يبيكه اديد همانند خود س يانگردد  ليمسئله نا ينامل اك هم به درك يفرد ينچن داشت

كه سيد مرتضي از از اين رو، با شناختي . يابدوجه اعجاز ب ينتراست، صرفه را مناسب برجسته
، پس از بيان اختالف نظر برخي از علماي ادب در تشخيص برتري اشعار متون عرب داشت

اگرچه اين علما در آنچه بيان كرديم، اختالف نظر «فرمود:  نسبت به هم» فرزدق«و » جرير«
) هر ند. (از اين رومتفقهستند،  به هم) نزديك در فصاحت(عرب  يهاكالمكه  دارند، اما در اين

 ».كندمي ها هم اعتراف كس يكي را بر ديگري برتري دهد، به قرابت ميان آن
ديد و بر مانند آن، ناتوان ميقرآن  يص برتريتشخمخاطبان خود را از اساس ين هم بر سيد

دانست؛ لذا در مقابل وجه بياني و ها به مصلحت نمي مطرح كردن اعجاز بياني را در مجادله با آن
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يروزي كرد، امكان پيم يحدها ت با آن پيامبراگر «... كرد كه:  صرفه تصريح در تأكيد بر
شريف (» ها بسته بود ، چون راه علم به آوردن مانند قرآن براي آننداشت وجود(مخالفان) 

 .)66ق: 1424، مرتضي
يد در تبيين وجه اعجاز از سويي و غيرعرب بودن مخاطبان از سوي ديگر، س يجدليكرد رو

 ير، ديگر نيازي به كاربردمس يندر اتا صرفه را بر ديگر وجوه ترجيح دهد. او بود   هميعامل م
در  وي كه معتقد بود. ي در اثبات اعجاز بياني قرآن و برتري زبان آن نداشتتخصص اصطالحات

مشكل بودن امتناع  يتوانند به راحتي، مهم، مخالفان، بدون درك زبان قرآن يمجادالت كالم
وجه اعجاز مطرح كرد. با توجه به  ينتر صرفه را به عنوان مهميرند، ا قرآن را بپذب يهماورد

و  يرپذفهمبودن قرآن همه صرفه، معجزه حداشت با طر قصد يرسد كه ويم نظر به يدنگرش س
 گردد.  يينارائه و تب شود و به سهولت قابل يفرازمان

 گيرينتيجه

ترين داليل  دهد كه عمده ي نشان ميمرتض يدس يصرفه از سوية نظر ينشعلل گز يبررس
هاي ذاتي اين ديدگاه است. در روزگار  پذيرش اين نظريه از سوي او، شرايط تاريخي و ويژگي

در بحث اعجاز ها  به اقناع آن يازو ن يحيانو مس مقدس در ميان يهوديان بحث اعتبار كتبسيد، 
  اسالمي فرق ينبلكه در بيگر، د يانان و ادمسلمان يانرا نه تنها م كالمي  مجادالتقرآن، زمينة 

و نياز به  كالمي  ة اسالمي، پيدايش مكاتبجامع يحاكم بر فضا جوبدين رو، . كردفراهم  يزن
 يشة جدليبا اند يختهكه آمية صرفه نظر بر گزينشيني دو برون ينيدبا مخالفان درون مجادله

طرح مباحث نقد ادبي و . ير گذاشتتأث يمرتض يدمانند س اماميه متكلمان يبرخ ياست از سو
تأثير نبود. قرآن هم در انتخاب صرفه بي نياز به تكيه بر معيارهاي غيرذوقي در سنجش بالغي

العاده بودن خارقاي، هاي سليقهخواست بدون دخالت مالك، ميصرفهية انتخاب نظرسيد با 
پذيري صرفه و عدم بر عموميت فهم وي با اعتقادد. نثابت ك يرا نسبت به كالم بشر ياله كالم

مندي از فضاي آزاد براي مجادالت  در قبول اعجاز آن، ضمن بهرهزبان قرآن  درك نياز به
كتاب نشان دهد و اين  ي با ايندر هماورد ي افرادمعجزه را همان ناتوانكرد تا مي كالمي، تالش

كه مخاطبان خود را از  يو كند. مخالفان غيرعرب تبيين ترين شكل برايموضوع را به ساده
 مناسب، را در مجادالت ذاتي طرح اعجازيد، ديقرآن بر مانند آن، ناتوان م يبرتر يصتشخ

اعجاز  جاي تأكيد بر تقريرهاي گوناگون به خود اناقناع مخاطب. سيد قصد داشت در دانستينم
  كند.متقاعد ي با صرفه را به راحتها  ، آناست پيچيده عموماًياني كه ب
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